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Résume
Cette étude vise à étudier la
relation entre le projet critique de
Taha Hussein concernant sa lecture
du texte arabe ancien notamment le
texte poétique dans son œuvre (De
la poésie pré-islamique), et les
études des orientalistes. De ce point,
se détermine la problématique de cet
article qui tend à chercher les
références orientalistes qui ont porté
un apport considérable dans la
formation d’une conception critique
du patrimoine poétique arabe, et la
manière dont il s’est manifesté dans
l’œuvre de Taha Hussein, l’un des
pionniers de la critique arabe
moderne qui a déployé de grands
efforts pour fonder une théorie
critique moderne et contemporaine
du texte arabe ancien.
Mots clés : Taha Hussein-la poésie
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تروم هذه الورقةإىل البحث يف العالقة بني
فكر طه حسني النقدي والدراسات

 واليت تقوم على البحث يف املؤثرات،الدراسة
واملرجعيات االستشراقية اليت سامهت يف
تشكيل الوعي النقدي ابلرتاث الشعري
 و كيف جتسد هذا التأثري عند واحد،العريب
 ونعين به طه،من رواد النقد العريب احلديث
حسني يف مؤلفه (يف األدب اجلاهلي)؟ وما
مدى إسهام جهود طه حسني يف بناء
،النظرية النقدية العربية احلديثة واملعاصرة
.املتشكلة حول النص الرتاثي
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توطئة:
جعل املستشرقون من النص الرتاثي أرضا خصبة لزرع بذور نظريتهم النقدية القائمة على
قراءة الرتاث وإعادة ترميميه ،مجعا ،وحتقيقا ،وتفسريا ،وأتويال ،ألجل التأصيل والتأسيس معا
لنظرية نقدية حول املوروث األديب العريب ،مستندين يف ذلك إىل ما توافر لديهم من مناهج
نقدية ،وأطر علمية وأكادميية ،رمبا مل تتح ملن سبقهم يف االشتغال على النص الرتاثي،
مستفيدين  -يف ذلك -من تطور أساليب البحث العلمي ،فجاءت دراساهتم مستجيبة
ملطلب اجلدة واالبتكار ،املنسجم مع التطور العلمي اهلائل يف احلقل األديب والنقدي.
أحدثت هذه اجلهود نقلة نوعية يف العالقة بني الدرس النقدي والنص الرتاثي ،فألقت هذه
اجلهود بظالهلا على من ينتسب هلذا الرتاث من الدارسني والنقاد العرب ،هنا حدث التماس
بني الفكر االستشراقي واملتخيل النقدي العريب ،وابلضبط يف حلظة مفصلية يف مسار النقد
العريب احلديث ،ميكن أن نسمها بزمن البداايت يف تشكل الوعي النقدي العريب احلديث الذي
مثلهم جمموعة من النقاد البارزين ،نذكر على سبيل التمثيل ال احلصر :مصطفى صادق
الرافعي ،وميخائيل نعيمة ،وطه حسني ،والعقاد وغريهم .
تروم هذه الورقة إىل البحث يف العالقة بني فكر طه حسني النقدي والدراسات االستشراقية
املتزامنة وبداية التأسيس ملشروعه يف قراءة النص الرتاثي بعامة ،والشعري على وجه اخلصوص،
يف مؤلفه "يف الشعر اجلاهلي" الصادر سنة  1926واملعدل فيما بعد ،ابحلذف والزايدة
والصادر سنة  1927حتت عنوان "يف األدب اجلاهلي" ،ذلك أن طه حسني واجه موجة
انتقاد غري مسبوقة ،جاءت على قدر جرأة أفكاره القائمة حول النص الرتاثي،كيف ال ،وهو
نفسه توقع ما سيرتكه مؤلفه من أثر يف مجهور املتلقني من األدابء والنقاد ،بل عموم املثقفني،
وهذا ما أورده يف عبارته الشهرية اليت استهل اها مؤلفه ،قائال":وهذا حنو من البحث عن اتريخ
اجلاهليني ولغتهم وأداهم جديد ،مل أيلفه الناس عندان من قبل ،وأكاد أثق أبن فريقا منهم
سيلقونه ساخطني عليه"

()1
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صدقت تنبؤات عميد األدب العريب ،مع صدور الكتاب سنة  ،1926ومعه استلت سيوف
النقد ،ومعها ا شتعلت جذوة انر الصراع بني التيار احملافظ ممثال يف األزهر ومن شايعه ،وبني
التيار املنفتح على الدراسات االستشراقية حول الرتاث العريب؛ هم الفريق األول ابهلجوم على
طه حسينمتهما إايه ابالنغماس يف املشروع االستشراقي الذي فخفي نوااي السيطرة على الشرق
وتوجيهه فكراي ،هذا املشروع الذي استهل محلته ابلتشكيك يف ثوابت األمة ويف إرثها
احلضاري ،مبا فخدم مصاحل الغرب يف االستيالء واهليمنة ،ويف اجلهة املقابلة جند املدافعني على
طه حسني رغم معرفتهم التامة مبا سببته استنتاجاته من نقاش فكري حاد وصل إىل حد
يوجه إليه
التشكيك يف نوااي الرجل ،وحجتهم يف ذلك أن طه حسني ،ورغم كل ما ميكن أن َّ
من نقد ،فله شرف السبق يف حتريك العقول وهز اجلماهري من القراء حبمله كتابه من أفكار.
شديدا على ما صنعه طه حسني ،ودوره الرايدي يف حقل األدب
ولعل أبرز من أثىن ثناءً ً

والدراسات النقدية ،الدكتور حممد زكى العشماوي الذي يقول يف حوار معه يف جريدة
"اجلمهورية والعامل"":منهجه يف دراسة األدب ونقده ...يعترب حدا فاصال بني عهدين ،فما قبل
طه حسني كانت دراسة األدب ونقد األدب خمتلفة اختالفا كليا ألهنا كانت هتتم ابلشروح
اللغوية للكلمات ،ومل تكن تتعمق يف حتليل النص وفهمه ودراسته وفق منهج يعتمد على
الذوق والذوق املعلَّل ،وإمنا جمرد أحكام جارفة أو كاسحة ال تنهض على مقدمات أو دالئل
مقنعة .فلما جاء أرسى دعائم املنهج التحليلي النقدي السليم الذي ينهض على االحتكام إىل
العقل وعلى تذوق األثر الفين وحتليله وفق منهج يلتزم املوضوعية وينتهي إىل أحكام دقيقة
ومقنعة حبيث خرج احلُكْم من حيز اخلصوص إىل حيز العموم ...هذا املنهج الذي أرسى
دعائمه د .طه حسني هو الذي استفاد منه أساتذة اجلامعات من بعده ،وهو الذى عدل
()2
الكثري من األفكار اليت كانت شائعة ومستبدة حبقل النقد األديب"
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-1السياق االستشراقي وصدور الكتاب:
 -1-1اهتمام املستشرقني ابلرتاث العريب:

صدر الكتاب يف سياق ثقايف نشط ،زاده تشعب الدراسات الغربية حول الشرق أو ما يعرف

ابالستشراق ،حركية وجدال ،ذلك أن الدرس االستشراقي بدأ يكتسب مشروعيته من خالل
بعده األكادميي؛ فكلمة مستشرق كانت تطلق – جتاوزا -على كل من يتخصص يف أحد
فروع املعرفة املتصلة ابلشرق .لعله التصور الذي بدأ يف اهليمنة على الساحة األدبية والنقدية
يف تلك الفرتة وقبلها .يقول الدكتور شكري النجار":وإذا كان صحيحا ،أن االستشراق مل
يتقدم ،ومل يصبح أحد جماالت املعرفة اإلنسانية اهلامة ،كما ذكران ،إال منذ القرن التاسع عشر
نتيجة حركة الرتمجة اليت بدأت يف أواخر القرن الثامن عشر؛ حيث نقل الكثري من النصوص
من اللغات العربية والسنسكريتية والزندية وغريها للغات األوروبية ،مث ما ترتب على احلملة
الفرنسية على مصر من زايدة االهتمام مبصر والشرق ،وتوجيه حركة االستشراق ،ابلتايل ،إىل
جماالت كثرية غري اجملال اللغوي ،وإرساء فكرة أن العامل الشرقي واإلسالمي ميكن أن يكون
()3
معمال للفكر الغريب والبحث العلمي"
اجته املستشرقون إىل دراسة حياة اإلنسان الشرقي مركزين على ثقافته وإرثه احلضاري مستعينني
على ذلك مبا توافر لديهم من مناهج حبث تتسم ابملوضوعية والدقة العلمية" ،فقد طبق
املستشرقون يف القرن التاسع ،خاصة ،املنهج التارفخي ...على أغلب الدراسات اإلسالمية؛
رغم أن تقاليد الكنسية ،يف ذلك احلني كانت حتول دون تقدم النقد ،لكن النقاد كانوا يزدادون
عددا داخل الكنيسة وخارجها ،وابألخص منذ عهد اإلصالح الديين يف مطلع القرن السادس
()4
عشر".
سامهت احلركية الفكرية حول الشرق يف ازدهار الدراسات االستشراقية حول الرتاث األديب
العريب ،وخباصة يف القرن التاسع عشر ومطلع القرن الذي يليه ،فشهدت هذه الفرتة ذروة
االهتمام ابملوروث األديب ،حتليال ،وأتويال ،ونقدا بعد أن سبقت مبرحلة اجلمع الفهرسة ،يقول
أحد الباحثني معلقا على دور االستشراق األملاين وما بلغه يف القرن التاسع عشروما بعده يف
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دراسة الثقافة العربية ،قائال" :إن هذه االستفادة املدعاة حتمل على االستفهام حول وضع
اللغة العربية .جيب االعرتاف أبن االستشراق األملاين مل يكتشف العرب كتاريخ إال يف القرن
التاسع عشر ،وكثافة إال يف القرن العشرين ،وحىت ذلك احلني سوف تبقى اللغة العربية اتبعة
()5
لقراءة لغة أخرى ابألملانية :العربية ،ولقراءة دينية مث الهوتية للتوراة"
وأما إذا قمنا بعملية إحصائية فإننا نقف على أن أهم الدراسات االستشراقية اليت اهتمت
ابلرتاث العريب واليت تبنت املنهج التارفخي ،قد صدرت يف هذه الفرتة -ق/19ق-20مثال
ذلك؛ دراسات يوليوس فلهاوزن(( )JuliusWellhausenدين العرب يف اجلاهلية ،تشريع
املدينة يف عهد الرسول) ودراسة تيودور نولدكه (()TheodorNöldekeترمجة املعلقات اخلمس
مع شرح ونقد) املطبوعة يف فيينا يف.1899
كما أن أهم مشروع فكري استشراقي حول الرتاث األديب ظهر يف هذه الفرتة مع املستشرق
االيطايل كارلو ألفونسو انلينو(،)1938/1872()Carlo Alfonso Nallinoوالذي يعد ضليعا
يف دراسة كل ما يتعلق ابلرتاث العريب،ي قول عنه أحد الباحثني" :انلينو يعترب واحدا ممن
اكتشفوا منهجيا واستقصوا اجملال العريب اإلسالمي ،مما قبل اإلسالم حىت احلقبة احلديثة برؤية
شاملة ومتناسقة"( )6يتجلى ذلك يف أعماله اليت نشرها املعهد الشرقي يف روما ،نذكر منها ما
يلي  :جنوب اجلزيرة العربية ،اإلسالم كداينة ،اتريخ العريب قبل اإلسالم ،علم الفلك علم اهليئة
اجلغرافية ،التشريع اإلسالمي ،األدب واللغة والفلسفة ،حياة حممد .كما اليفوتنا أن نشري إىل
الدراسات املتعلقة بتاريخ األدب العريب لكل من كارل بروكلمان ()Carl Brockelmannو
رجييس بالشري( )Régis Blachèreورينو نيكولسن( )Reynold Alleyne Nicholson
االهتمامات النقدية ابآلداب العربية لفالرت براونه ( )،Walter Brouneوجورج لفي دال
فيدا)Giorgio Levi Della Vida(.
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 -2-1دراسات مارجليوث حول الشعر اجلاهلي:

يعد صمويل مارجليوث ( )Samuel Margoliouthمن املستشرقني الذين ركزوا اهتمامهم
على دراسة الشعر العريب والبحث يف أصوله مطبقا منهج الشك الديكاريت على أحباثه واليت
أوصلته للشك يف صحة الشعر اجلاهلي ،رغم أن قضية الشك يف صحة هذا الشعر قد سبقه
إليها ثلة من املستشرقني ،والذين أشار إليهم املستشرق الفرنسي بالشري"،فذكر أن أول من
تناول املوضوع هو املستشرق نولدكه سنة 1864م وبعد مثاين سنني تطرق للموضوع املستشرق
ألوارد يف مقدمة دواوين الشعراء الستة اجلاهليني .فأعاد ماذكره األول من الشكوك اليت حتوم
حول صحة الشعر اجلاهلي ،واتبع هذين املستشرقني يف آرائهما مستشرقون آخرون طوال
ثالثني سنة هم  :ويليام موير( ) William Muirورينيهباسيه ( )René Bassetوبروكلمان
واليل ()"Charles Lyellوم .هوار( ) Marie-Clément Imbault-Huartالذيكتب مقالة
()7
بعنوان (مصدر جديد للقرآن) سنة 1904م "
شك لت الدراسات اليت حتدث عنها بالشريمنطلقا جديدا يف مسار النقد االستشراقي يف
تعامله مع النص الرتاثي الشعري ،بعد أن جتاوز مرحلة اجلمع ،فها هو حياول أن يؤسس لفكرة
جديدة تتعلق ابلشك يف صحة الشعر العريب قبل اإلسالم ،وهي الفكرة اليت بلغت شأان كبريا
من النضج والتبلور عند املستشرق اإلجنليزي مارجليوث بعد أن حشد هلا ما تيسر له من أدلة
وحجج تعضد نظريته حول القضية.
نظرا لألثر الكبري هلذه النظرية على مشروع طه حسني يف كتابه يف األدب اجلاهلي ،حري بنا
أن نتتبع تفاصيل الفكرة عند صاحبها منذ بدايتها لنبحث عن اآلليات املنهجية واألدوات
اإلجرائية اليت استند إليها يف حكمه.
اشتغل مارجليوث لفرتة طويلة على القضية إىل أن حوصلها يف مقاله الصادر يف أفريل من
سنة ،1925يقول مرتجم املقال يف تصديره للقضية عند مارجليوث" :ترجع األفكار اليت
تكونت يف ذهن مارجليوث حول صحة الشعر اجلاهلي إىل سنوات بعيدة قبل أن يكتب حبثه
هذا أصول الشعر العريب...ولعل بداية هذه األفكار كانت حني بدأ بتحقيق كتاب إرشاد
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األريب املعروف مبعجم األدابء لياقوت (بدأ سنة  1907وانتهى سنة  )1926حيث قرعتذهنه
األخبار املتناقضة حول محاد الراوية وخلف األمحر وأخبار الرواة الوضاعني والثقات ،وقد كان
ميله حنو الرواايت املتعارضة حول كذب الرواة وما دعته املنافسة بينهم إىل اهتام بعضهم اآلخر.
ومل يشأ مارجليوث أن يقف أمام هذه النصوص املتعارضة املتضاربة حياكمها وفخرج بوجه احلق
فيها ،بل راح يلتقط منها ما يوهن الشعر اجلاهلي ،بل يتصيد األفكار واألقوال واأللفاظ اليت
ميكن توجيهها حنو الشك يف الشعر اجلاهلي ،وبدأت تظهر نتائج طريقته هذه فيما كتب بعد
ذلك ،واختذت كتاابته شكل اإلشارات واالستطرادات إىل احلديث عن االنتحال يف الشعر
اجلاهلي عندما يكتب موضوعات ال صلة هلا ابلشعر ،مثل مقالته عن (حممد) يف دائرة معارف
()8
الدين واألخالق"
ومن خالل نظرة فاحصة على جهود مارجليوث ،نالحظ أهنا امتدت ملا يربو ربع قرن من
البحث والدراسة واالستقصاء ،جتلت يف مقاالته وحماضراته اليت كان يلقيها على طلبته ،واليت
جتسدت أيضا يف أعماله اليت تشري إىل القضية ،ومنها حبثه املعنون ،بـ "الشعر احملمول على
السموأل" املنشور يف جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية سنة  ،1906وحبثه األخر املنشور يف نفس
اجمللة يف سنة 1911واملعنون بـ(أصل الشعر العريب) ،دون أن نغفل كتابه الصادر سنة1905

املعنون بـ (حممد وظهور اإلسالم) .هذه األحباث جمتمعة تبلورت كعصارة لنظريته يف مقاله
املوسوم ب ــ(أصول الشعر العريب) والذي نقف من خالله على أهم عناصر النظرية ،واليت تنقسم
إىل قسمني متالزمني ،ومها إنكار الشعر اجلاهلي مجلة ،مث إثبات عدم صحة الشعر اجلاهلي.
يبدأ مارجليوث بطرح فرضيات مث ينفيها بعد أن فخضعها للتمحيص والتحليل ،قائال":سؤالنا
األول جيب أن يكون :لنفرتض أن هذا األدب حقيقي ،فكيف ُحفظ؟ ال بد أن يكون قد

ُحفظ إما عن طريق الرواية الشفهية ،وإما عن طريق الكتابة .ويبدو أن الرأي األول هو الرأي
()9
املفضل ابلنسبة للمؤلفني العرب .ولو أهنم كما سنرى ال جيمعون على هذا الرأي مجيعا"
ينفي مارجليوث هذه الفرضية لعدم توافر أسباب استقامتها ،األسباب اليت خلصها يف
قوله":ومع ذلك فإن العديد من القصائد اليت ال يستهان بطوهلا قد حفظت شفاها ،وال ميكن
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ذلك إال أن يكون هناك أشخاص كان عملهم أن حيفظوها يف ذاكرهتم ويرووها لآلخرين.
وليس لدينا سبب للتفكري أبن مثل هذه املهنة كانت موجودة أو أهنا ميكن أن تزدهر يف العقود
األوىل لإلسالم ...لقد ألغى اإلسالم كل ما كان قبله ...وألجل ذلك فقد كان هناك سبب
قوي لنسيان الشعر اجلاهلي ،إذا ُوجد حقا شعر جاهلي ،ومن املمكن أن يؤثر ذلك السبب
()10

بقوة "

فالدين اجلديد يف نظره له دور ابرز يف التخلي عن حفظ الشعر الذي يثري الفنت
والنعرات القبلية واليت جاء اإلسالم ليحاراها ،يقول مارجليوث يف ذلك" :إن املآثر اليت يفرتض
أن حتتفل بذكراها القصص الشعرية عادة ،كانت يف متجيد االنتصارات القبلية ،وأن اإلسالم
قصد إىل توحيد العرب...ومن الطبيعي أن يعفى على كل تلك الذكرايت واألانشيد الشعرية
اليت من هذا النوع ،ألهنا ال ميكن إال أن تثري الشحناء والعصبيات فحسب .وحقا إن مثل
()11

هذه القصائد ما مل يعمد إىل كتابتها فهي معرضة للنسيان"

أما فرضية نقل الشعر عن طريق الكتابة فهي ضعيفة يف نظره رغم اعرتافه بوجودها؛ وحجته يف
ذلك أن ا لقرآن ذاته نفى أن يكون للعرب كتاب ،والكتب نزلت على اليهود والنصارى فقط،
يقول":لقد نزلت الكتب يف طائفتني فقط ،مها اليهود والنصارى ...أما الوثنيون فليس لديهم
شيء من ذلك هذه هي القضية ،ومن الصعب أن نفرتض أن القرآن كان ممكنا أن
جيانبها......فإذا كان الشعر اجلاهلي قد ُكتب لكان كتب كثرية (هي يف احلقيقة كتب

ملهمة)....إضافة إىل ذلك فإن عملية االزدهار األديب طبيعية ،وقد تكون اثبتة غري متغرية.
()12
تنمو من الشذوذ إىل االنتظام"
ينتقل مارجليوث إىل املرحلة الثانية يف منهجه ،واليت تقف عند مضامني النصوص الشعرية
اجلاهلية ،فيقول عنها":وإذا حولنا انتباهنا إىل األدلة الداخلية ،فهناك بعض السمات حول
هذه القصائد اليت هي على األقل تسبب الدهشة .إن الشعراء يف أغلب األمم ال جمال للشك
مطلقا يف أدايهنم ،والعرب يف نقوشهم مثل بقية األمم صرحيون يف هذا املوضوع"()13إىل أن
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يقول " :ولكن يبقى أن آراء الشعراء اجلاهليني يف املوضوعات الدينية تظهر لنا أهنا كانت
()14
مشااهة أو حىت متطابقة مع آراء أولئك الذين تعلموا القرآن"
يشك ك مارجليوث يف لغة الشعر اجلاهلي اليت تتطابق مع لغة القرآن رغم اختالف هلجات
القبائل اليت يفرتض أن تكون هي لغة الشعر اجلاهلي ،يقول يف ذلك":واخلط الثاين من األدلة
الداخلية هو اجلانب اللغوي ،فإن كل تلك القصائد اليت وصلتنا جاءت بلهجة القرآن ،سواء
أكانت هنا أم هناك ،فالكلمة أو الصياغة جيب أن تكون قد استخدمت كما تستعملها
()15

القبائل اليت تعود إليها يف مناطقها املعينة"

تعضد فكرة التشابه احلاصل يف موضوعات القصائد اجلاهلية موقف مارجليوث ،ذلك أنه ال
ميكن أن حيدث هذا مامل يستند الشعراء على مصدر واحد ،يقول حول هذه الفكرة" :اخلط
الثالث من حيث (مضمون) القصائد .فهم إذا شرعوا ابلنظم بدأوا مبقاطع غزلية مطردة.
وسبب ذلك ألن القرآن يقول  :إن الشعراء يف كل واد يهيمون ،وإذا شرعوا يف وصف رحلتهم
ومطاايهم ،فألن القرآن يقول :والشعراء يتبعهم الغاوون ،ويتحقق هذا ابلتأكيد ألهنم أنفسهم
ضالون ،وإذا شرعوا يف اإلسهاب يف ذكر مآثرهم الفذة ،وهي يف الغالب مآثر ماجنة خليعة،
()16
فألن القرآن يقول  :إهنم يقولون ماال يفعلون"
ويف األخري يتساءل مارجليوث عن البداية احلقيقية لنظم الشعر بعد أن اطمئن لنظريته حول
الشك يف الشعر اجلاهلي ،قائال":وإذا كان الشعر ،الذي يبدو ظاهراي أنه جاهلي .مشكوكا
فيه من كال الناحيتني الداخلية واخلارجية ،فنحن نعود إىل السؤال حول بداية نظم الشعر
العريب ،هل هو أثر قدمي جدا .مع أن اجلزء األغلب بعد اإلسالم؟أم أنه نظم مجيعه بعد
(.)17

اإلسالم ،وهو اهذا يكون تطويرا لألساليب املوجودة يف القرآن؟"

آثران أن نستعرض بعض تفاصيل نظرية مارجليوث حول صحة الشعر اجلاهلي ،دون أن
نستعرض املآخذ اليت أخذت عليها ،وذلك راجع لسببني؛ فأما السبب األول فألن الرد على
نظرية الشك االستشراقية قد استوىف حقه منذ صدور كتاابت مارجليوث ،وأما السبب الثاين
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فألن حبثنا يرتكز على أتثريات هذه اآلراء يف بناء املشروع النقدي لطه حسني يف كتابه املعنون
ب ـ "يف األدب اجلاهلي" ،وهذا سبب كاف ليجعلنا نستعرض جل أفكار مارجليوث حول
املوضوع ها هنا.
يتحدث الدكتور انصر الدين األسد عن أثر آراء مارجليوث يف فكر طه حسني ،بل يعترب
هذه اآلراء مبثابة العناصر اليت انطلق منها طه حسني يف مشروعه ،قائال":مث استقر املوضوع
السبيل إليه
جديدا مل يعرفه القدماء ،ومل يقتحم
بني يَ َدي الدكتور طه حسني فخلق منه شيئًا ً
َ
إنكارا خصبًا يتمثل يف هذه الكتب
العرب احملدثون من قبله ،مث أنكره ُ
ُ
بعد كثري من احملدثني ً
اليت ألفوها يف الرد عليه ونـَ ْقض كتابه .وقد استقى الدكتور طه حسني أكثر مادته ،حيث
يستشهد ويتمثل ابألخبار والرواايت ،من العرب القدماء ،وسلك اها سبيل مارجليوث يف
االستنباط واالستنتاج والتوسع يف دالالت الرواايت واألخبار وتعميم احلكم الفردي اخلاص

واختاذه قاعدة عامة ،مث صاغ تلك املادة وهذه الطريقة إبطار من أسلوبه الفين وبيانه األخاذ،
أداب جاهليًّا ليست من اجلاهلية
حىت انتهى إىل ما انتهى إليه من أن الكثرة املطلقة مما نسميه ً
يف شيء ،وإمنا هي منحولة بعد ظهور اإلسالم ...فنحن إذن إبزاء نظرية عامة مل نرها فيما
عرضنا من آراء العرب القدماء ،وحنسب أهنا مل ختطر هلم على ابل ،ولكننا رأيناها واضحة
املعامل فيما عرضنا من آراء مارجليوث ،ومل يكتف ابإلشارة إليها إشارة عابرة ،وإمنا نص عليها
نصا صرحيًا يف عبارات متكررة ختتلف ألفاظها وتتفق مراميها ،وجاء الدكتور طه حسني فلم
ًّ
يقنع كما قنع مرجليوث أبن يدلنا عليها يف مقالة أو مقالتني ،وإمنا فصل لنا القول يف كتاب
()18

كامل قائم بذاته"

 -2املشروع النقدي لطه حسني يف الكتاب:
-1-2موقف طه حسني قبل اتصاله ابلفكر االستشراقي:

ارأتينـا أن نثبـت هـذا العنصـر يف البحـث ،حــىت نقـف علـى التحـوالت الـيت أحـدثتها الدراســات
االستشـ ـراقية يف فك ــر ط ــه حس ــني ،وإس ــهامها يف حتدي ــد مع ــامل املش ــروع النق ــدي عن ــده ،وه ــذا
العنصر يف احلقيقة قد أذاعه الدكتور إبراهيم عوض حينما تتبع املسـار الفكـري لطـه حسـني قبـل
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إصدار الكتاب مبسماه القدمي (يف الشعر اجلاهلي) ،قائال" :سوف أتتبع كتاابت طه حسـني يف
الفــرتة املمتــدة مــا بــني دخولــه اجلامعــة املصـرية ســنة 1908م واتصــاله مــن مثةابملستشــرقني اتصــاالً
مباشـ ًـرا يف قاعــات الــدرس وخارجهــا إىل اتريــخ أتليفــه لكتابــه" :يف الشــعر اجلــاهلي" ،الــذي حنــن
()19
بصدده"
لقد تناول طـه حسـني كتـاب جرجـي زيـدان "اتريـخ آداب اللغـة العربيـة" يف عـدة مقـاالت مبجلـة
"اهلدايـة" (أعـداد يونيـه ويوليـه ،وأغسـطس وسـبتمرب ،وأكتـوبر ونـوفمرب 1911م) وتع َّـرض لـبعض

مــا قالــه زيــدان حــول الشــعر اجلــاهلي ،لكــن مل تبــدر مـ ْـن فيــه كلمـةن واحــدةن حيــيط اهــا طــائف مــن
الشــك يف ذلــك الشــعر ،بــل إن كالمــه ليــدل علــى أن ـه كــان أيخــذ صــحته قضــية مس ـلَّمة :ففــي
املقــال األول مــثال ال فخــرج مــا قالــه يف ذلــك الصــدد عــن االعـرتاض علــى زيــدان لتقســيمه شــعراء
ـعاليك وأصــحاب معلقــات بــدال مــن تقســيمهم علــى أســاس مــن
اجلاهليــة إىل أمـراءَ وفرســان وصـ َ

أشعارهم ،وما تتأثر به هذه األشعار من طبيعة اإلقلـيم والـدين واألخـالق والعـادات وحنـو ذلـك،
أو االعـرتاض عليــه أبن زوجــة امــرق القــيس مل يكــن ابهــا "جنــدب" بــل "أم جنــدب"وىف املقــال
الثــاين ن ـراه يتحــدث عــن امــرق القــيس وزهــري وعم ــرو بــن كلث ــوم وعنــرتة وغــريهم مــن أص ــحاب
املعلق ــات ح ــديث املطم ــئن مت ــام االطمئن ــان إىل حقيق ــتهم التارفخي ــة ومتثي ــل أش ــعارهم للبيئ ــة ال ــيت
()20
ظهروا فيها خري متثيل

يتضح من خالل ما أورده إبراهيم عوض أن الدكتور طه حسني مل يكن مقتنعا بفكرة الشك
يف صحة الشعر اجلاهلي ،رغم أن الفكرة قد أشار إليها عدد من املستشرقني قبل مارجليوث
– كما أشران سابقا -بل واألكثر من هذا جند القضية طرحت يف ثنااي النقد العريب القدمي
عندما عرضها ابن سالم اجلمحي ،وطه حسني ذاته وقف على ذلك ،يقول ابراهيم عوض" :
عرج يف تلك اخلطبة على ابن سالم وكتابه" :طبقات الشعراء" ،وهو أول كتاب يؤصل
قد َّ
مهسا ،إىل الكالم عن
لنظرية الشك يف الشعر اجلاهلي ،ومع هذا مل يتطرق بكلمة واحدة ،ولو ً
()21
َّحل يف ذلك الشعر! "
الن ْ
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األكثر من هذا كله جند طه حسني – يف هذه الفرتة -متحمسا للقدمي ومدافعا عنه أشد
دفاع ،وهو الذي أشاد به حىت عندما انتقلت عدوى الشك يف الرتاث الشعري إىل بعض رواد
النقد العريب احلديث ،ونشري هنا إىل مصطفى صادق الرافعي ،الذي انتقده طه حسني بشدة،
يقول إبراهيم عوض معلقا على اخلصومة بني طه حسني والرافعي" :ومعروف أنه قد انتقد يف
خصص فيه مؤلفه
عام 1911م كتاب مصطفى صادق الرافعي "اتريخ آداب العرب" ،الذي َّ
َّحل يف الشعر اجلاهلي ،ومع ذلك ال حتس فيما كتبه عن هذا
صفحات طويلة لقضية الن ْ
الكتاب أنه كان يدور يف َخلَده أي شك يف ذلك الشعر .ومعروف كذلك أن هذا الكتاب

الذي مل يعجب طه حسني آنذاك قد أعجبه بعد ذلك بـخمسة عشر عاما حني أثىن عليه
ومدحه يف كتابه" :يف الشعر اجلاهلي" وقد قلت ،يف تفسري هذا التغري احلاد يف موقفه ذاك،
إنه أراد أن فخدر الرافعي حىت ال يتعرض ابلنقد ملا كتبه عن القرآن والنبيفي ذلك الكتاب ،وإن
()22
هذا التقرب مل فخدع الرافعي فشن عليه محل ًة صاعقةً"
مل يغري طه حسني موقفه يف كل األحباث اليت نشرها قبل صدور الكتاب ،وحىت مع ما صدر
من بعض املستشرقني الذين أاثروا القضية مثل رينان ،مل تظهر أفكارهم يف كتاابت طه حسني
،كما يدعي بعض املدافعني عن االستقاللية الفكرية لطه حسني عن مارجليوث ،ذلك أن
طه حسني كتب بعد ذلك بسنوات طائفةً من املقاالت عن الشعرين العباسيواألموي .وقد
تعرض ،يف عدد من هذه املقاالت ،للكالم عن الشعر اجلاهلي وشعرائه ،ولكن بطريقة من
َّ
يؤمن بصحة هذا الشعر إمياان اتما وال يتخيل للحظة أنه ميكن أن يكون موضع شك ،مما
يقطع أبن كل ما قاله أ .عبد الرشيد الصادق من أن طه حسني ال بد أنه اطلع على رينان
واملستشرقني الذين شكوا يف ذلك الشعر ال يستند إىل أساس .وابملناسبة مل يَرْد لرينان وال لغريه
من املستشرقني الشاكني يف ذلك الشعر أي ذكر يف هذه املقاالت .وإىل القراء الكرام بعضا مما
قاله عن الشعر اجلاهلي فيها:
 -1يقول يف مقال منشور جبريدة "السياسة" بتاريخ أول أكتوبر 1924م عن الغزل يف صدر
اإلسالم" :غزل اجلاهليني كان ماداي خالصا يف حني كان يف غزل اإلسالميني شيء غري املادة.
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ما الذي كان يـُ ْع َىن به امرؤ القيس أو النابغة أو األعشى إذا تغزلوا وذَ َكروا النساء؟...كان
الغزل عندهم ض ْرًاب من الوصف ...وقلما جتد عندهم عناية ابلعاطفة أو حرصا على متثيلها،
ت عندهم هذه العناية مل تلبث أن تزدرى هذه العاطفة ازدراءً ألهنا كانت عاطفة
فإن َو َج ْد َ
مادية غليظة ...كانت عواطفهم تصدر عن الشهوات وإيثار اللذة قبل كل شيء".
ان"ع ْوند إىل الغزلني -وضاح
 -2وىف" "السياسة" أيضا بتاريخ 17أكتوبر 1924م ،وحتت عنو َ
اليمن" ،نسمعه يقول" :أريد أن أحدثك عن هذا الشاعر الذي يلقبونه بــ"وضاح اليمن"،
والذي فُنت به بعض أساتذة األدب امل ْح َدثني حىت ُخيل إليهم أنه اخرتع الشعر التمثيلي
ُ
وأضافه إىل تراثنا القدمي ...ونَ ُسوا أن احلوار ليس هو التمثيل ،وإمنا هو أصل من أصول
التمثيل ،ونَ ُسوا أيضا أن هذا احلوار الذي جيدونه يف شعر وضاح قد سبق إليه الشعراءُ مجيعا يف
جاهليتهم وإسالمهم ،فحاور امرؤ القيس عشيقاته وحاور ابن أىب ربيعة أخدانه".
 -3وىف نفس اجلريدة بتاريخ  10ديسمرب 1924م جنده يؤكد أن شعراء اجلاهلية مل يكونوا
يـُ ْعنَـ ْون ابلغزل إال بوصفه "وسيلة شعرية إىل ما كانوا يذهبون فيه من مذاهبهم الشعرية املختلفة.
عدد
قليل جدًّا ُ
وال نكاد نعرف بني اجلاهليني شاعرا قَ َ
صر حياتَه الشعرية على الغزل .بل ن
()23
لغزل وحده"
القصائد اجلاهلية اليت مل يتناول فيها
أصحااها إال ا َ
ُ
مما الشك فيه أن طه حسني ،مل يتطرق لقضية الشك يف الشعر اجلاهلي يف هذه الفرتة-
وحىت نكون منصفني -رمبا يعود ذلك جملموعة من األسباب ،لعل أبرزها؛ عدم توافر األدوات
اإلجرائية الكافية للحكم يف القضية ،واليت توافرت لديه فيما بعد سفره إىل أوراب واتصاله
املباشر ابلدراسات االستشراقية ،فرغم أنه مل يكن منذ البداية مقتنعا بطريقة التعامل مع النص
الرتاثي ،الطريقة اليت لن تضيف له شيئا ،واليت يقول عنها طه حسني يف الكتاب األول من
مؤلفه قيد الدراسة":يف مثل هذا الشهر من سنة 1915كنت أملي مقدمة "لذكرى أيب العالء"
عندما أردت إذاعته يف الناس .وكنت أالحظ يف هذه املقدمة أنه قد كان يف درس األدب
مبصر مذهبان ،أحدمها مذهب القدماء الذي كان ميثله األستاذ الشيخ سيد املرصفي ،حني
كان يفسر لتالميذه ابألزهر "ديوان احلماسة أليب متام" أو "كتاب األمايل" أليب علي القايل
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ينحو يف هذا التفسري مذهب اللغويني والنقاد من قدماء املسلمني يف البصرة والكوفة وبغداد،
مع ميل شديد إىل النقد والغريب ....واآلخر مذهب األوربيني الذي استحدثته اجلامعة
املصرية بفضل األستاذ "نلينو" ومن خلفه من املستشرقني ....وكنت أالحظ أن الفرق بني
املذهبني عظيم .وكنت أالحظ أن كال املذهبني البد منه إذا أردان أن نتقن اآلداب العربية
إتقاان صحيحا ،ونفقه اترفخها فقها مقاراب وننشئ يف نفوس الطالب ملكة النقد والكتابة،
وأنخذهم مبناهج البحث املنتج ،وكنت أالحظ أنه قد كان بني املذهبني مذهب اثلث مشوه
رديء كله شر ،واخلري كله أن يصرف عنه األساتذة والطالب صرفا...فيعمد إىل الكتاب
والشعراء واخلطباء والفالسفة فيرتجم هلم أو فختلس هلم ترمجة من كتب الطبقات على
اختالفها ،مث يتبع كل ترمجة بشيء من شعر الشاعر أو نثر الكاتب أو بيان اخلطيب ،مث يلم
يف كل عصر بطائفة من املعاين يلفق بعضها إىل بعض يف غري فقه وال فهم وال احتياط وال
()24
دقة"
يكشف هذا النص توجه طه حسني الذي يبدو ممتعضا من التيار احلداثي – يف تلك
الفرتة الذي ابتدع منهجا جديدا يف دراسة األدب واترفخه والذي يبدو بعيدا كل البعد عن
النقد األديب ،وعن بعث مزاج أديب يف نفوس املشتغلني فيه ،وهذا ما جعله يبدي إعجابه
بدراسة األدب العريب وفق مذهب القدماء ومنهج املستشرقني ،يقول ُمقرا بذلك" :فعنيت
ابملذهبني النافعني يف وقت واحد ،عهدت إىل املرحوم حفين انصف ،مث إىل املرحوم الشيخ
مهدي بدرس األدب ،وعهدت إىل األستاذ جويدي ،مث األستاذ نلينو ،مث األستاذ فييت
()25

بدرس اتريخ األدب"

يتحدث طه حسني عن مزااي املذهبني فيقول فيهما" :يبثان يف نفوس الطالب حب
األدب القدمي وامليل إىل قراءته واستظهار اجليد من نصوصه املختلفة ،وينشئان فيهم الذوق
وملكة اإلنشاء؛ كان اآلخرون يدرسون األدب مبناهجهم الغربية احلديثة ،فيعلمون الطالب
كيف يبحثون ويقارنون ويستنبطون .وكان كال األسلوبني يف الدرس ينمي صاحبه ،ويقوي
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أثره ،ويكون للطالب مزاجا أدبيا علميا مستقيما خليقا أن يغري حياة األدب العريب يف شكلها
()26
وموضوعها ،كما يقول أصحاب القانون"
من خالل النصوص املعروضة لطه حسني يتضح جليا أبن منهج املستشرقني متكن من
طه حسني منذ فرتة ،وهو الذي بدأ يسوق له ،بعد أن جتاوز مرحلة اإلعجاب إىل الدفاع عنه،
ومن مثة االستعانة به فيما بعد يف أحباثه العلمية .فمن غري املعقول أن نقف على تبين أفكار
املستشرقني حول الرتاث عند طه حسني قبل أن نلمس فيه حتمسه للمنهج يف حد ذاته ،ومن
هنا أمكن القول أبن كتاابت طه حسني قبل إصداره كتابه (يف األدب اجلاهلي) ما هي إال
بداية التأسيس لقراءة جديدة للرتاث تتجاوز القراءة الكالسيكية اليت أابن عن رفضه هلا منذ
عهده األول ابلدرس األديب والنقدي.
-2-2مشروع طه حسني النقدي يف كتاب يف األدب اجلاهلي:
 -1-2-2مسوغات املشروع عند طه حسني:

بعدما وقفنا يف العناصر السابقة عند السياق الثقايف واحلراك النقدي الذي ميز العالقة بني

النص الرتاثي والدرس النقدي ،والذي بدا أيخذ أبعادا مل تكن مألوفة مع آراء املستشرقني اليت
فرضت إعادة النظر يف املوقف من تراثنا األديب ،سنقف يف هذا العنصر عند تفاعل الدكتور
طه حسني مع هذا الطرح ،وكيف جسد مشروعه النقدي يف الكتاب ،هذا املشروع الذي يبدو
أثر املنهج االستشراقي واضحا ،ومعلنا عنه ،من طرف طه حسني منذ البداية ،يف قوله متسائال
عن امليزات اليت جيب أن حيوزها دارس األدب" :وكيف تتصور أستاذا لألدب العريب مل يلم وال
ينتظر أن يلم بلغة أجنبية وال أبدب أجنيب ،وال مبنهج من مناهج البحث عن حياة اللغة
وأطوار األدب؟ ! وكيف تتصور أستاذا لألدب العريب ال يلم وال ينتظر أن يلم مبا انتهى إليه
الفرنج من النتائج العلمية املختلفة حني درسوا اتريخ الشرق آدابه ولغاته املختلفة؟ وإمنا يلتمس
العلم عند هؤالء الناس .وال بد من التماسه عندهم ،حىت يتاح لنا حنن أن ننهض على أقدامنا،
()27
ونطري أبجنحتنا؛ ونسرتد ما غلبنا عليه هؤالء الناس من علومنا وآدابنا واترفخنا"
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رسم طه حسني خارطة طريق للنقد العريب احلديث من خالل هذا النص ،فهو ينتقد
ضمنيا تعامل الدارسني مع النص األديب ،هذا التعامل الذي يبقى أحادي النظرة وقاصرا على
مساءلة النص األديب ،مامل يتنب الطروحات والنتائج اليت وصل إليها املستشرقون ،بل جيب أن
تكون هذه االستنتاجات نقطة انطالق لدارس األدب وحىت للنقد العريب يف تعامله مع النص.
كأين بطه حسني يعرتف ضمنيا بفضل املستشرقني عليه وعلى نقاد عصره ،وهم الذين أانروا
له وهلم الدرب ،ومهدوا له وهلم الطريق يف بناء مشروع نقدي حداثي ،ال يقف عند طه حسني
فحسب .بل ميتد أفقيا وعموداي ضاراب صفحا عن النهج الكالسيكي املتآكل بفعل تكرار
ذاته ،متمسكا يف اآلن ذاته ابملنهج احلداثي املنفتح على النقد اجلديد الذي يتخذ من املنهج
العلمي أداته ليطبقها على النص األديب ،والذي يسمح بفهمه ،يقول ":إنك ال تستطيع أن
تفهم األثر الفين للكاتب أو الشاعر إذا اعتمدت على ما تعودان أن نعتمد عليه يف علوم اللغة
ومن األنساب واألخبار ومن النقد؛ وإمنا قد حتتاج إىل أن تعتمد على أشياء أخرى ليس بينها
وبني األدب صلة ظاهرة .ولنضرب مثال بشاعر عريب كاملتنيب أو أيب العالء ،فكن أقدر الناس
على فهم النحو وعلوم اللغة كلها واألخبار والتاريخ... ،فلن يكفيك ذلك يف فهم شعر املتنيب،
وأنت حمتاج إىل الفلسفة الطبيعية وإىل ما بعد الطبيعة وإىل الفلك وإىل علم النجوم بل إىل
()28
الرايضة أحياان ،لتفهم شعر أيب العالء"
يدرك طه حسني أبن السري يف هذا النهج شائك ،ووعر ألولئك الذين سلكوا مسلك
احلداثة ،يقول":وأما أنصار اجلديد ،فالطريق أمامهم معوجة ملتوية ،تقوم فيها عقاب ال تكاد
حتصى .وهم ال يكادون ميضون إال يف أانة وريث مها إىل البطء أقرب منهما إىل السرعة .ذلك
أهنم ال أيخذون أنفسهم إبميان وال اطمئنان...هم ال يطمئنون إىل ما قال القدماء ،إمنا يلقونه
ابلتحفظ والشك .ولعل أشد ما ميلكهم الشك حني جيدون من القدماء ثقة واطمئناان .هم
يريدون أن يدرسوا مسألة الشعر اجلاهلي ،فيتجاهلون إمجاع القدماء على ما أمجعوا عليه،
ويتساءلون :أهناك شعر جاهلي؟ فإن كان هناك شعر جاهلي فما السبيل إىل معرفته؟ وما
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هو؟ وما مقداره؟ ومب ميتاز عن غريه؟ وميضون يف طائفة من األسئلة حيتاج حلها إىل روية وأانة
()29
وإىل جهود اجلماعات العلمية ال إىل جهود األفراد"
تتسع مع هذا النص الفجوة بني املدرسة الكالسيكية ومذهب اجملددين يف دراسة األدب،
من جهة منهج الدراسة ومن جهة النتائج املرجوة من وراء ذلك ،فإذا كانت املدرسة
الكالسيكية اطمأنت على جهودها وحددت سلفا النتائج ،فإن اجملددين أيملون يف بناء صرح
نقدي جديد يؤسس لفكرة ال يقني إال بعد االحتكام إىل العلم ليؤدوا واجبه بعد أن يستطعموا
مذاقه ،حىت وإن مل يرق لعموم الناس ،يقول طه حسني":والنتائج املرجوة هلذا املذهب الذي
يذهبه اجملددون عظيمة جليلة اخلطر؛ فهي إىل الثورة األدبية أقرب منها إىل كل شيء آخر.
وحسبك أهنم يشكون فيما كان الناس يرونه يقينا ،وقد جيحدون ما أمجع الناس على أنه حق
()30
ال شك فيه"
تظهر معامل الدرس االستشراقي بشكل واضح يف هذا النص ،وخباصة ملا نعلم أبهنم أول من
تبىن هذا التوجه اجلديد يف دراسة األدب ،والذي حيتكم إىل منهج الشك الذي أنشأه
ديكارت ،وها هو طه حسني يف موضع آخر من الكتاب يبدي إعجابه به ،قائال" :أريد أن
أسلك يف هذا النحو من البحث مسلك احملدثني من أصحاب العلم والفلسفة فيما يتناولون
من العلم والفلسفة .أريد أن أصطنع يف األدب هذا املنهج الفلسفي الذي استحدثه
(ديكارت) للبحث عن حقائق األشياء يف أول هذا العصر احلديث ،والناس مجيعا يعلمون أن
القاعدة األساسية هلذا املنهج هي أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل ،وأن
()31
يستقبل موضوع حبثه خايل الذهن مما قيل فيه خلوا اتما"
يتحدث طه حسني عن تطبيقه على دراسته لألدب اجلاهلي ،قائال":فلنصطنع هذا املنهج
حني نريد أن نتناول أدبنا العريب القدمي واترفخه ابلبحث واالستقصاء ،ولنستقبل هذا األدب
واترفخه ،وقد برأان أنفسنا من كل ما قيل فيهما من قبل ،وخلصنا من كل هذه األغالل الكثرية
الثقيلة اليت أتخذ أيدينا وأرجلنا ورؤوسنا فتحول بيننا وبني احلركة اجلسمية احلرة ،وحتول بيننا
()32

وبني احلركة العقلية احلرة أيضا"
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 -2-2-2النظرية النقدية يف الكتاب
تستقيم النظرية النقدية عند طه حسني يف الكتاب حول الشعر اجلاهلي ،وتبعا لذلك قسم
حبثه إىل ثالثة أقسام رئيسة تعزز موقفه من قضية الشك يف الشعر اجلاهلي ،فتناول يف القسم
األول؛ دوافع الشك يف الشعر اجلاهلي ،وأما القسم الثاين فعرض فيه ألسباب الوضع والنحل،
وخصص القسم الثالث من الكتاب لدراسة طائفة من الشعراء مشككا يف نسبة الشعر إليهم،
واحلقيقة أن هذا التقسيم ال يكاد يبتعد كثريا عن طروحات مارجليوث يف عناصره األساسية،
وإن اختلف عنها يف التفصيل والعمق يف التحليل ،حىت أن هناك من اعترب أفكار طه حسني
ما هي إال استنساخ ألفكار مارجليوث يف القضية ،يقول الدكتور حيي اجلبوري":وقد أخذ طه
حسني أكثر مادته من رواايت ابن سالم ،واستنتاجات وآراء مارجليوث ،وتوسع فيها وعمم
()33
األحكام الفردية ،واختذ األمور اخلاصة فصريها قواعد عامة"
يذيع طه حسني عناصر نظريته يف مؤلفه من البداية ،قائال" :فأول شيء أفجؤك به يف هذا
احلديث هو أنين شككت يف قيمة األدب اجلاهلي وأحلحت يف الشك ،أو قل أحل علي
الشك ،فأخذت أفكر ،وأقرأ وأتدبر ،حىت انتهى يب كله إىل شيء إن مل يكن يقينا فهو قريب
من اليقني ،ذلك أن الكثرة املطلقة مما نسميه أداب جاهليا ليست من اجلاهلية يف شيء ،وإمنا
هي منحولة بعد ظهور اإلسالم  ،فهي إما إسالمية متثل حياة املسلمني وميوهلم وأهواءهم أكثر
مما متثل حياة اجلاهليني .وال أكاد أشك يف أن ما بقي يف األدب اجلاهلي الصحيح قليل جدا
ال ميثل شيئا وال يدل على شيء وال ينبغي االعتماد عليه يف استخراج الصورة األدبية
الصحيحة هلذا العصر اجلاهلي ،وأان أقدر النتائج اخلطرية هلذه النظرية ،ولكين مع ذلك ال
أتردد يف إثباهتا وإذاعتها ،وال أضعف عن أعلن إليك وإىل غريك من القراء أن ما تقرؤه على أنه
شعر امرق القيس أو طرفة أو ابن كلثوم أو عنرتة ليس من هؤالء الناس يف شيء ،إمنا هو حنل
الرواة أو اختالق األعراب أو صنعة النحاة أو تكلف القصاص أو اخرتاع املفسرين واحملدثني
()34
واملتكلمني "
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آثران أن أنيت اهذا النص املطول لطه حسني ،ألنه ميثل حوصلة عامة لنظريته املتعلقة ابلنص
الشعري الرتاثي قبل اإلسالم ،هذه النظرية اليت يبدأ يف تفصيلها ،مع عرض دوافع الشك يف
الشعر اجلاهلي واليت تتحدد يف كون هذا الشعر ال يعطينا صورة صادقة عن احلياة العقدية
والسياسية واالجتماعية والعقلية واالقتصادية ،خبالف النص القرآين الذي يفصل يف هذه
األمور ،كما أن الشعر اجلاهلي ال ميكن أن ميثل اللغة العربية .فاحلياة اجلاهلية يف نظره جيب أن
تلتمس يف القرآن ال يف األدب اجلاهلي.
فأما عن الدين يف الشعر ،فيقول":فأما هذا الشعر الذي يضاف إىل اجلاهليني فيظهر لنا حياة
غامضة جافة ،بريئة أو كالربيئة من الشعور الديين القوي والعاطفة الدينية املتسلطة على النفس
واملسيطرة على احلياة العملية"( )35وأما احلياة العقلية فتظهر يف القرآن ال يف الشعر اجلاهلي،
يقول يف ذلك  " :ولكن القرآن ال ميثل احلياة الدينية وحدها ،وإمنا ميثل شيئا آخر غريها ال
جنده يف الشعر اجلاهلي :ميثل حياة عقلية قوية ،ميثل قدرة اجلدال واخلصام أنفق القرآن يف
()36
جهادها حظا عظيما"
أما سياسيا واقتصاداي فنجد الشعر اجلاهلي خاليا من تصوير سياسة العرب قبل اإلسالم،
وهم أصحاب السياسة واألحالف كما جاء يف القرآن ،يقول طه حسني":مل يكن العرب إذن
كما يظن أصحاب هذا الشعر اجلاهلي معتزلني .فأنت ترى أن القرآن يصف عنايتهم بسياسة
الفرس والروم ،وهو يصف اتصاهلم االقتصادي بغريهم من األمم"( )37ويقول يف موضع آخر":
وأنت تستطيع أن تقرأ هذا األدب اجلاهلي كله دون أن تظفر بشيء ذي غناء ميثل لك حياة
()38
العرب االقتصادية فيما بينهم وبني أنفسهم"
أما حياة العرب االجتماعية بكل مظاهرها فتظهر يف القرآن أكثر من ظهورها يف الشعر
اجلاهلي الذي يكتفي بنقل مظاهرها اإلجيابية كاجلود والكرم والشجاعة ،ويغفل عن أخرى
كالبخل والراب وما إىل ذلك ،يقول طه حسني" :فالشعر اجلاهلي ميثل لنا العرب أجواد كراما
مهينني لألموال مسرفني يف ازدرائها؛ ولكن يف القرآن إحلاحا يف ذم البخل وإحلاحا يف ذم
()39

الطمع"
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يركز طه حسني يف دوافعه اليت حشدها للشك يف قيمة وصحة الشعر اجلاهلي على اللغة،
كما فعل مارجليوث يف قضية اللغة والشعر اجلاهلي ،فيفرد هلا حيزا كبريا يف حتليالته ،فينطلق
من فكرة اختالف اللهجات بني القبائل العربية وهو ما ال يظهر يف الشعر اجلاهلي ،فيقول:
"على أن هناك شيئا آخر حيظر علينا التسليم بصحة الكثرة املطلقة من هذا األدب اجلاهلي،
لعله أبلغ يف إثبات ما نذهب إليه ،فهذا األدب الذي رأينا أنه ال ميثل احلياة الدينية والعقلية
والسياسية واالقتصادية للعرب اجلاهليني ،بعيد كل البعد عن أن ميثل اللغة العربية يف العصر
()40
الذي زعم الرواة أنه قيل فيه"
بعد أن يفرغ العميد من حتليل وشرح دوافع الشك عنده ينتقل إىل أسباب النحل ،واليت
تتلخص عنده يف مجلة من األسباب ،واليت يرجعها إىل ما يلي؛ السياسة  ،الدين ،القصص،
()41
الشعوبية ،الرواة
اخلات ـ ـ ـ ـمة
قد ال نبالغ إن قلنا أبن املشروع النقدي لطه حسني يف مؤلفه املعنون بـ ـ (يف األدب
اجلاهلي) ميثل بداية التأسيس ملشروع نقدي حداثي شامل ،يعيد بناء مسلماته املتعلقة إبحياء
الرتاث ،واالستفادة منه يف بناء صرح جديد لألدب العريب ،يكون مبنيا على اجلدل واملناقشة
واحملاججة ،متجاوزا مرحلة الوقوف من النص الرتاثي موقف املنبهر أمام قداسته.
يبدو طه حسني متأثرا إىل حد بعيد ابلفكر االستشراقي عامة ،وأبفكار مارجليوث على وجه
اخلصوص يف طريقة التعامل مع النص الرتاثي ،وطه حسني ذاته يقر بذلك ،ومما ال مراء فيه أن

طه حسني ورغم العديد من املزالق اليت وقع فيها واليت وقف عندها النقاد فرتةً طويلة()42ومل
نقف عندها ألسباب تتعلق بطبيعة البحث املخصص للتأثريات االستشراقية دون غريها ،فإن
إبمكاننا أن خنلص إىل أن طه حسني استطاع أن يرسم طريقا واضحا ملن جاء بعده من النقاد
يف التعامل مع النص الرتاثي ،وحىت النص احلديث واملعاصر أبفكاره اجلريئة .ومن هنا أمكن لنا
طرح مجلة من األسئلة ،أبرزها :لو مل يتح لنا من الدرس االستشراقي – ما أتيح لطه حسني
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وغريه من النقاد العرب  -حول الرتاث منذ بداية اهتمام املستشرقني به ،كيف سيكون تعاملنا
مع النص الرتاثي؟ أمل حترك آراء طه حسني الفكر النقدي العريب؟ أمل جتعل آراء طه حسني
النقاد العرب حيتكمون إىل املوضوعية والدقة العلمية؟ أمل تسمح أفكار طه حسني للنقاد إبعادة
صياغة السؤال عن املنطلقات الفكرية واخللفيات الفلسفية للنقد العريب املعاصر ككل؟ وحنن
بدوران نتساءل :كيف ميكن إعادة بناء العالقة بيننا وبني الفكر الغريب بداية ابملستشرقني
وانتهاء ابملناهج الغربية احلديثة واملعاصرة.
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