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نتناول في هذا المقال قضيةَ "الّشك األدبّي"  عند طه حسين من خالل كتابهه"في الّشه      

الجاهلي"، الذي أثار جهد  واعه ا فهي السهاحة النقدلهة ال  بيهة، حيهف عهنتأقس عنهد أعه  

مقاربها  طههه حسهين للتهه ار الشهه  ي ال  بي،ومذه راّ  هههذا الّشهك، والمسهها ّ  والقضههالا 

 .الم تمد عليها في ذلك

 .حسين طه الجاهلي؛ الش   في ؛ األدبي الشکّ :  المفتاحية الكلمات

Abstract: 

In this article, we discuss the issue of "literary doubt" in 

Taha Hussein’s "In the Pre-Islamic Poetry"("fi alsh¡er aljahli"), 

which raised a great debate in the Arab critical circles. The article 

will shed light on the bases of Taha Hussein's approaches to the 

Arab poetic heritage, and the reasons for this doubt in addition to 

the issues and questions on which it is founded. 

Key words: literary skepticism; In pre-Islamic poetry; Taha 

Hussien . 

 مقدمة:

فَتَح طه حسين نقاشا واع ا في الساحة النقدلة ال  بية والغ بيهة مهن خهالل كتابهه 

الهذي ثهار فيهه علهس السها د فهي قه اي  ونلقهي الهنّي الّشه  ي القهدل  –في الش   الجهاهلي -

كهه  قهه اي  ون،ول ،ووصهه  بههه اللههد مههن خههالل هههذا المنجهه   بأصهه ه مقداعهها ومتنّ ههها عههن
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النقدي إلس الشك فهي كييه  مهن ماأنها  ههذا الالهار الشه  ي ومنتجيهه ألضها،وكا  طهه 

حسين لنظ  إلهس ههذا الشهك فهي الشه   الجهاهلي  بأصه ه ط لقها إلهس التنهأل ،وادعس مهن 

منجه ا  الشه  لة نظه  َ خالله أنه   لجب أ  ننظ  إلس أقهأال القهدامس النقدلهة فهي ههذ  ال

 نقدل ،ألّ  الايي  من هذ  اآلراي في األدر ونارلّاه نلتاج إلس م اج ا  وبلف عميق.

 إشكاليات مفتاحية:

ما أعذار هذ  اليأر  علس كتار نقدي ننهاول الته ار الشه  ي الجهاهلي بشهيي مهن النقهد  -

 والمجابهة؟

 أثارها طه حسين في هذا الاتار؟ماعياقا  هذ  اليأر  التشاياية الم اجئة التي  -

 فيَ  شاك المؤلس،وما أدوانه ومنهجه ومذ رانه  وأعللته النقدلة في هذ  اليأر ؟ - 

ه  ل د ههذا المذهدأ التشهاياي شهاال جدلهدا مهن أشهاال الذلهف فهي نهارلع الشه   ال  بهي  -

 القدل ؟

 ما اعت انيجيا  طه حسين في إعاد  ق اي  هذا المنتَج الش  ي؟ -

ه  كانت هذ  اليأر  علس  الش   الجاهلي مذنيهة علهس أعه  علميهة ومنللقها  م  فيهة  -

 واضلة؟

كيههس نلقههت السههاحة األدبيههة والنقدلههة هههذا الاتههارا"في الشهه   الجههاهلي"وكيس كانههت   -

 ال دود عليه؟

 التراث األدبي واستراتيجيات المقاربة والتأويل: -1

جملههةم مههن الههذخا   ال نيّههة التههي نل هه  إذا كهها  التهه ارد األدبههي كنهه ا م  فيهها ،و 

ذاك نَنا ، ونلقّق لنا كيي ا من الا الا  اإلنسهانية وا كت هاَي الجمهاليا الهذي ن هيو بهه ومهن 

أجله ، فإّ  الت امَ  مع هذا الت ار ب،دوا  م اصه   لظه  األَمهَ  األخلهَ  علهس اإلطهال ، 

أمههةم مهههن األدوا  الق ا يهههة ألنههه لهههن لههتمان مهههن إعههاد  فهههتح خ ا نهههه إ  َمههن لمتلهههك منظ

واإلج ايا  الت،وللية اللاد  والصارمة والدقيقهة،كي   نقته  ههذا المسهت ادَ فهي أول خلهأ  

نقدلة به،وذلك نظ ا للقيمة الاذي   لهذا الت ار من جهة، ولقيمة ماننتجه من إعاد  ق ايننها 

 نألهة حضهأرا د ليها للت ار ب،دوا  ال ص  النقدلة،و"لشا  الته ار باليانهه المادلهة والم

وكينأنيا في الأعي النقدي وال لس ي اللهدلف، ول ه  مها  لميه  حضهأر   ههذا ههأ  نأعيهة  

األعئلة التي ليي ها بأص ه م لس حضارلا كليا"
 1

،ولتمي  الته ار ألضها بنأعيهة األعهئلة 

  التي نل حها عليه،واعت انيجيتنا النقدلة في ذلان من اج  فهّك كييه  مهن مغاليقه،وإضهاي

 كيي  من مساحانه المظلمة،الغامضة.

بهههال أد  إلهههس ب ههها الملارحههها  النقدلهههة الم اصههه   للتههه ار األدبهههي ال  بهههي، 

اعههتأق تنا إحههدق القهه ايا  المييهه   للجههدل النقههدي وال اهه ي والههدلني ألضهها،ولت لق األمهه   

ن بيأر  الشك التي ه   بيَت الش  لة ال  بيهة الجاهليهة،والتي كها  بللهها طهه حسهين ،مه

خههالل كتابههه "فههي الشهه   الجههاهلي" حيههف أعلههن الشههّك الصهه لح فههي وجههأد شهه   جههاهلي 
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أصههال، وراي لههأرد المذهه را  فههي عههياقا  ماتل ههة ولهه رف الشههك فههي جغ افيهها القصهها د 

الجاهليههة ونههارلع الم لقهها  بالاصههأا، مههن نههأاحي فنيههة ومأضههأعانية ن ههد  حههدود 

في الذهنية ال  بية التهي نقهده ههذا  المساأ  عنه،ونلد  مسلما  عّم   آل ف السنين

 الش َ  الجاهليا ألما نقدل .

إننا إذ نتص ح كتاَر طهه حسهين "فهي الشه   الجهاهلي" نسهتأق نا عذهارا  نهأحي 

بإلما  نقدي راعع عنهد طهه م هاد  أ  مها عيتضهمنه الاتهار إنمها ههأ بلهف جدلهد ومقاربهة 

اي  والت،وله ،ومن ذلهك مها قالهه فهي مت  د  في ن ار أدبي ظّ  مقدعا مهيذا غي  متاي للق 

صدار  كتابها"هذا نلأ من الذلف عهن نهارلع الشه   ال  بهي جدلهدي له  ل،ل هه النهاه عنهدنا 

من قذ ،وأكاد أثق أ  ف لقا منه  عيلقأنه عاخلين عليه، وأ  ف لقها خخه  عهيَ ورو  عنهه 

و ب ذههار  ازورارا،ولانههي علههس عههاك أولئههك وازورار هههؤ ي أرلههد أ  أذلههع هههذا الذلههف أ

أصح أرلد أ  أقيد  فقد أذعته قذ  اليأم حين نلدثت به إلس طالبهي فهي الجام هة"
2

،كمها له  

لَاس المؤلسد نأق ه ل دود األف ال التي عتتشا  ب د اطالف القه اي علهس مها لتضهمنه ههذا 

وأكاد أثق به،  ف لقها الاتار وهذا الذلفد فافتتح نقدل  بليه ب ذارا  دالة علس ذلك ومنها"ا

نه  عيلقأنه عاخلين عليه" وف ال هذا مالقا  الاتار الميي  للجدل "في الشه   الجهاهلي" م

وك،نه كا  لتأقع أ  نيهأر ثها    األزهه  علهس الاتار،قاضهس  1926عندما نش   في عام 

عههدد مههن علمههاي األزههه  طههه حسههين إ  أ  الملامههة ب أنههه ل ههدم ثذههأ  أ  رألههه قصههد بههه 

لق خ " اإلعاي  المت مد  للدلن ول
3 

 

بدا طه حسين مقتن ا بليه نمام القناعة وبمنهجه في الذلف ألضا، وبالنتها ج التهي 

نأصهه  إليها،مؤكههدا انههه خههال مجههال ظهه  مسههاأنا عنههه، وب،نههه فههتح صهه لا  جدلههد  فههي 

"ولقد اقتن ت بنتا ج هذا الذلف اقتناعا ما أع ف أني ش    بميله في نلهك األدر ال  بي،

تهي وق تهها مهن نهارلع األدر ال  بهي" المأاقهس الماتل هة ال
4

، م تذه ا أ  منللقانهه الشهّاية 

كانت نهدف إلس ق ايا  ننأل لة منتجة،وليست مج د ط نا  فهي جسهد شه  ي ظه  حيّها 

ملنّلا،"وان، ملمئن أ  هذا الذلف وإ  أعاك قأما وشق علس خخ لن،فسي ضي اللا  هة 

عهد  المسهتقذ ، وقهأام النهضهة اللدليهة، القليلة من المستني لن،الذلن هه  فهي حقيقهة األمه  

وذخ  األدر الجدلد" 
5
 

كما ل ق طه أ  بليهه ههذا كها  خيهارا علميها فهي ننهاول الته ار الشه  ي،كي   

لذقس القهار  ال  بهي فهي منلقهة وعهلس بهين ننهاول ههذا الته ار بجهد أو نقذلهه كمها ههأ،إذ 

"نلن بين اثنينا إما أ  نقذ  في األدر ونارلاه ماقاله القهدماي، نتناول ذلهك مهن النقهد إ  

  لالهههأ منهههه كههه  بلهههف والهههذي لتهههيح لنههها أ  نقألاأخلههه، بههههذا المقهههدار اليسهههي  الهههذي 

األصههههم ي،أو أصههههار ووفههههق أبههههأ عذيههههد ، أو لهههه  لأفههههق، واهتههههدق الاسهههها ي أو ضهههه  

الل لق،وإمهها نضههع علهه  المتقههدمين كلههه مأضههع الذلف،لقههد أنسيت،فلسههت أرلههد خ  أقههأل 

الذلف وغنما أرلد أ  أقأل الشك" 
6
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 مبررات الشك عند طه حسين: -2

طهه حسهين فهي بليهه راي لذه ر لل لقتهه فهي ننهاول ههذا الته ار  قذ  أ  لاأل

الش  ي بمنهجه الشاي،ولؤع  لل وحانه من منللقا  جمالية في اعتانا  ههذا الته ار، 

ميا  إلس الق اي  اللداثية له  ، ب يدا عن قذأل ك  المسلما  النقدلة التي قيلهت فهي الشه   

لت ار،ولقصهههد مهههذهب القهههدامس ومهههذهب الجهههاهلي، م  جههها علهههس َمهههذهذين نقهههدلين لههههذا ا

الملدثين،حيف"ال    بين هذلن المذهذين في الذلف عظي ،فههأ ال ه   بهين اإللمها  الهذي 

لذ ف علس ا طمئنا  وال ضا، والشهك الهذي لذ هف علهس القلهق وا ضهل ار،ولنتهي فهي 

الايي  من األحيا  إلس اإلناهار والجلهأد" 
7

،ولسهت  ل طهه م ناه ا  أصهلار النظه   

لقدلمة للش   ولذدي علهيه  ب ها المدخهد فهي قألهها"ف،ما أنصهار القهدل  فهالل لق أمهامه  ا

واضلة،م ذد ،واألم  عليه  عه  لسي ،ألي  قهد أجمهع القهدماي مهن علمهاي األمصهار فهي 

ال  ا  والشام وفاره ومص  واألندل  علس أ  طا  ة كيي   من الش  اي قد عاشهت قذه  

 ؟ألي  قههد اجمههع هههؤ ي ال لمههاي أن سههه  علههس أ  لهههؤ ي اإلعههالم وقالههت كييهه ا مههن الشهه 

الش  اي أعماي م  وفة مل أظة مضذأطة نتناقلها الناه و لاادو  لاتل أ  فيهها؟ ألهي  

قد اجمع هؤ ي ال لماي علس أ  لهؤ ي الشه  اي مقهدار مهن القصها د والمقلأعها  ح ظهه 

فهدو  فهي الاتهب وبقهي منهه  عنه  روانهه  ونناقلهه عهنه  النهاه حتهس جهاي عصه  التهدولن

ماشاي هللا أ  لذقس أللامنا"،ول د عليه  بجملة مهن اآلراي واله :قا" وإذا كها  ال لمهاي قهد 

اجم ههأا علههس كهه  هههذا فهه ووا لنهها أعههماي الشهه  اي وضههذلأها ونقلههأا إلينهها خثههار الشهه  اي 

لاهن ألحهدنا  وفس وها فل  لذق إ  أ  ن،خذ عنه  ماقالأا راضين به ملمئنين إليه ، فهإذا له 

بدّ من أ  لذلف ولنقد وللقق فهأ هذا دو  أ  لجاوز مذهب أنصار القهدل "
9

،ولسهت  ل 

فههي رد  علههس أصههلار النظهه   القدلمههة فههي ننههاول الشهه   ب هه ل أراي  أنصههار النظهه   

الجدلههد  لهههذا المأرورا"أمهها أنصههار الجدلههد فههالل لق أمههامه  م أجههة ملتألههة،نقأم فيههها 

، همها إلهس الهذكي أقه ر عقار   نااد نلصس وه     لاادو  لمضأ  إ  غي أنها  ورلهف 

منهما إلس الس عة،ذلك أنه    ل،خذو  أن سه  بإلمها  و  اطمئنها  أو هه  له  ل زقهأا ههذا 

اإللما ،وا طمئنا  فقهد خلهق هللا لهه  عقهأ  نجهد مهن الشهك لهذ  وفهي القلهق وا ضهل ار 

ر خلهأ  حتهس لتذنهأا مأضه ها ،وعهأاي رضا وهه    ل لهدو  أ  لالهأا فهي نهارلع األد

عليه  وافقأا القدماَي وأنصاَر القدل  أم كا  بينه  وبينه  أشد الاالف، ه    للمئنهأ  إلهس 

ماقال القدماي وإنما للقأ  بالتل   والشك" 
10
 

لذههدو التلهه لا النقههدي واضههلا فههي مقدمههة الاتههار، حيههف   لات ههي المؤلههس 

الش  ي الجاهلي،ب  لشج ه  علس إعاد  الاأل فيهه ب  ل ر:لة الملدثين إلس الت ار 

دو  اإللمهها  بمسههلما  النقههاد القههدامس الههذلن ننههاولأ  بتقههدل  زا ههد،و"ل   أشههد مههالملاه  

الشههك حههين لجههدو  مههن القههدماي ثقههة واطمئنانهها ،ههه  ل لههدو  أ  لدرعههأا مسههالة الشهه   

لأ  اأهنهههاع شههه   الجاهلي،فيتجهههاهلأ  إجمهههاَف القهههدماي علهههس مههها أجم هههأا عليه،ولتسهههاي
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جاهلي؟فإ  كا  هناع ش   جاهلي،فما السذي  إلس م  فتهه؟وماهأ؟وما مقهدار ؟وبَ  لمتهاز 

مههن غيهه  ؟ ولمضههأ  فههي طا  ههة مههن األعههئلة للتههاج حلههها إلههس رولّههة وأنهها ،وإلس جهههأد 

الجماعا  ال لمية   إلس جهأد األفه اد"
  11

، ولنتقهد  طهه حسهين ألضها الذهاحيين الجهاهلين 

ال  ر، ول ق أنه   بد للذاحف في الش  لة ال  بيهة القدلمهة ا  لاهأ  عارفها باه  بتارلع 

السههياقا  المليلهههة بههههذا الههني الشههه  ي القهههدل ، ألنههها أوجدنهههه وأثههه   فيههه وفيهههه مهههن 

ملمأ نهههها الاييههه ،إَذ "هههه    ل  فهههأ  أ  ال ههه ر لنقسهههمأ  إلهههس باقيهههة وبا د ،وعاربهههة 

ؤ ي مههن ولههد إعههماعي ،و  أّ  امهه أ القهههي  ومسههت  بة،و  أ  ألولئههك مههن جهه ه  وههه

وط فهههة وابهههن كليهههأم قهههالأا ههههذ  الملهههأ  ، ولاهههنه  ل  فهههأ  أ  القهههدماي كهههانأا لههه و  

ذلك،ول لدو  أ  لستذينأا أكا  القدماي مصيذين أم مالئين؟"
12  

 

 الحصانةُ الفنية في ثورة الّشك عند طه:-3

لصة  كما لذهدي للقهار  لتلصن طه حسين في ثأر  شاه بلصأ  فنية ب لئة خا

أوَل مهه   "وأول شههيي أفاجئههك بههه فههي هههذا اللههدلف هههأ أنههي شههاات فههي قيمههة الشهه   

الجاهلي،وألللههت فههي الشههك أو قهه  ألههح علههي الشههك،ف،خذ  أبلههف وأفاهه  وأقهه أ وأنههدب ، 

حتههس انتهههس بههي هههذا كلههه إلههس شههيي إ  لاههن لقينهها فهههأ أقهه ر مههن اليقين،ذلههك أ  الايهه   

ش  ا جاهليا ليست من الجاهليةفي شيي وإنما هي منتللة ماتلقهة ب هد  المللقة مما نسميه

ظهأر اإلعالم،فهي إعالمية نمي  حيا  المسلمين وميأله  وأهأايه  أكيه  ممها نميه  حيها  

الجههاهليين" 
13

،ولتضههح مههن هههذ  األحاههام أنههه لهه  لجههد الهه وَي الجاهليههة مذيأثههة فههي متههأ  

له وي اإلعهالمية منهها إلهس روي ال صه  الجهاهلي الش   الجاهلي،وأنها كانت أق َر إلهس ا

مههن حيههفد أهأا:ههها وعأاط ههها ،ومههن ثمههة كانههت انلالقههة طههه الشههاية فههي هههذا الصهه ي 

" فهي ههذا الاتهار طذهق طهه حسهين علهس الشه   الش  ي ال  لق،منتهجا الشّك الدلاارني،

 الهههذي اعهههتلدثه دلاهههار  للذلهههف عهههن حقههها ق–مهههنهج الشهههك  -الجهههاهلي المهههنهج ال لسههه ي

 -أي  لنتمي لقا لهه –األشياي،وخلي إلس اعتنتاجانه ونلليالنه أ  الش   الجاهلي منلأل 

وأنه كتب ب د اإلعالم ونسب لش  اي ماقذ  اإلعالم،وب ض  هذا المنهج وص  إلهس نتيجهة 

منلقية زع عت اليقين الذي كا  للأم حأل الش   الجاهلي" 
14
 

الجاهلي"،الشهك فهي الصهأر  األدبيهة   لا س علس قار  كتار طه "فهي الشه   

لألدر الجاهلي،وهأ م نا  فني خخ  ج له طه مدخال إلس بأاطن ههذا الته ار للاجهة فهي 

نقد  وبليه،فيقألا   "وأكاد   أشك في أ  مانذقس من الش   الجاهلي الصليح قليه  جهدا، 

األدبيههة   لميهه  شههيئا و لههدل علههس شههيي و لنذغههي ا عتمههاد عليههه فههي اعههتا اج الصههأر 

الصليلة لهذا ال ص  الجاهلي،وأنا أقدر النتا ج الال   لهذ  النظ لة،ولانني مهع ذلهك   

أنهه دد فههي إثذانههها وإذاعتههها،و  أضهه س علههس أ  أعلههن إليههك وإلههس غيهه ع مههن القهه اي أ  

مانق :  علس أنه ش   ام   أو ط فة أو ابن كليأم، أو عنت   لي  مهن ههؤ ي النهاه فهي 

انتلال ال وا  أو اختالف األع ار أو صن ة النلا  أو نالهس القّصهاا أو   شيي وإنما هأ
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اخت اف الم س لن والملدثين والمتالمهين"
15

،ولت هدق شهاه الصهأر  األدبيهة لههذا الشه  ، 

إلههس الل ههن فههي كهه  مههن ل تمههد علههس هههذا التهه ار الشهه  ي فههي نأصههيس الصههأر  األدبيههة 

 اللقيقية الصليلة لهذا ال ص .

ين ألضهها فههي مقدمههة هههذا الاتههار بههدا   أخهه ق للت هه ف علههس الليهها  فههي للهه ي طههه حسهه

ال ص  الجاهلي ب دما ن س عن الش   مقدرنهه علهس ذلهك بلاه  انتلالهه وزل هه، ومهن ههذ  

الذهههدا   واألدلهههة المتاحهههة للت ههه ف علهههس الليههها  فهههي ال صههه  الجاهلي،الق خ ،التهههارلع أّم 

 األعلأر ؟

قألا صليلا،ولان بش ط أ  ن تمد علهس الشه  ، إذ"نستليع أ  نتصأر  نصأرا واضلا 

ب  علس الق خ  من ناحية، والتارلع واألعاطي  من ناحيةأخ ق"
16
 

 المسائل التي اعتمدها طه في تبرير نظرية الشك: -4

 نل   طه حسين في هذا الاتار إلس مذاحف عياقية مليلة بذيئة الش   الجاهلي ومنهاا  

 ب د ال تح وعالقتها باللغة.ال  ه والشام وال  ا  ومص   -أ 

 نش،  ال لأم الدلنية واللغألة وعالقتها باألدر واللغة. -ر 

 اليهأد في بالد ال  ر قذ  اإلعالم وب د  وعالقة اليهأد باألدر ال  بي. -ج 

المسيلية وانتشارها فهي بهالد ال ه ر قذه  اإلعهالم ون،ثي هها فهي حيها  ال ه ر ال قليهة  -د 

 وعالقة ك  هذا باألدر. وا جتماعية وا قتصادلة واألدبية

مههؤث ا  عياعههية خارجيههة عملههت فههي حيهها  ال هه ر قذهه  اإلعههالم وأثهه   فههي األدر  -  

هههذ  المذاحههف الامسههة ننتهههي كلههها إلههس نلههك النظ لههة التههي قههدمها وهههي أ  كيهه    ال  بههي

 الش   الجاهلي ليست ش  ا جاهليا.

 ويقول عن هذه المباحث:

"لن أقس عند هذ  المذاحف ألننهي أقهس عنهدها فيمها بينهي وبهين ن سهي ،به  جاوزنهها        

واري دا  أجاوزها م ك إلس نلهأ خخه  مهن الذلهف أظنهه أقهأق د لهة وأنهها حجهة مهن 

المذاحف الماضية كلها،ذلك هأ المذلف ال ني واللغأي، فسهينتهي بنها ههذا المذلهف إلهس أ  

  أو إلههس األعشههس أو إلههس غي همهها مههن الشهه  اي هههذا الشهه   الههذي لنسههب إلههس امهه   القههي

الجاهليين، لمان من الأجههة اللغألهة وال نيهة أ  لاهأ  لههؤ ي الشه  اي و  أ  لاهأ  قهد 

قي  وأذلع قذ  أ  لظه  الق خ " 
17
 

وب ههد ع ضههه لهههذ  المذاحههف السههياقية حههأل الشهه   الجههاهلي راي لاههأل فههي المههنهج 

عتي ابنا للت ار لستدعي نلدلهد ال :لهة والمهنهج اللهذلن الدلاارني المشااع،" والأاقع أ  ا

لتلدد في ضأ هما عالقتنا بهذا الت ار ووعينا له وفهمنا إلا "
18

" في هذا الاتهار طذهق ،و

الهذي اعههتلدثه دلاههار  –مههنهج الشههك  -طهه حسههين علههس الشه   الجههاهلي المههنهج ال لسه ي

نهه ا  الشه   الجهاهلي منلهأل للذلف عن حقها ق األشهياي،وخلي إلهس اعهتنتاجانه ونلليال

وأنههه كتههب ب ههد اإلعههالم ونسههب لشهه  اي ماقذهه  اإلعالم،وب ضهه  هههذا  )أي  لنتمههي لقا لههه 
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المنهج وص  إلس نتيجة منلقية زع عت اليقهين الهذي كها  للهأم حهأل الشه   الجهاهلي" 
19

،ولهه  لاههّس طههه نهه،ث   بهههذا المههنهج وبصههاحذه،ورأق فيههه المههنهج األنسههب لتنههاول هههذا 

"ع،ع،لك في هذا النلأ من الذلف مسهلك الملهدثين مهن أصهلار ر الش  ي ال اخ ،الت ا

ال لهه  وال لسهه ة فيمهها لتناولأنههه مههن ال لهه  وال لسهه ة،أرلد أ  اصههلنع فههي األدر هههذا المههنهج 

ال لس ي الذي اعهتلدثه)دلاار  للذلف عهن حقها ق األشهياي فهي أول ههذا ال صه  اللهدلف 

األعاعهية لهههذا المههنهج هههي أ  لتجه د الذاحههف مههن كهه   والنهاه جمي هها ل لمههأ  أ  القاعههد 

شا  كا  ل لمه من قذ  أ  لستقذ  مأضأف بليه،خالي الذهن مما قي  فيه خلأا ناما" 
20
. 

 تطبيق المنهج الديكارتي/الخالص من المقومات : -5 

ل ق طه في منهج الشك الدلاارني خالصا مهن كييه  مهن الم يقها  له وي الذلهف ال لمهي 

ونقد الش   الجاهلي بصيغ منتّجة للم  فهة واللقيقهة، ومهن ههذ  القهي  التهي له ق ضه ور  

الهههتالي منهههها وولهههأج الذلهههف دو  قيأدهههها ا وهههه  القأميهههة و عهههللة الهههدلن و وحهههدود 

أجه الذلف ون  قه  النقهد ال لمهي الجاد،"ولنتقذه  ههذا التارلع،وك  األحاام المسذقة التي ن

األدر ونارلَاههه وقههد ب أنهها أن سههنا مههن كهه  مهها قيهه  فيهمهها مههن قذ ،وخلصههنا مههن كهه  هههذ  

األغههالل الاييهه   اليقيلههة التههي ن،خههذ ألههدلنا وأرجلنهها ور:وعههنا فتلههأل بيننهها وبههين الل كههة 

ألضا، ن   لجب أ  نستقذ  الذلهف  الجسمية الل   ونلأل بيننا وبين الل كة ال قلية الل  

عن األدر ال  بي ونارلاه،أ  ننسهس قأميتنها وكه  مشاصهانها وأ  ننسهس دلننها وكه  مها 

لتص  به وأ  ننسس ما لضاد هذ  القأمية ومها لضهاد ههذا الهدلن،لجب أ  نتقيهد بشهيي و  

نهذعن لشهيي إ  منههاهج الذلهف ال لمههي الصهليح" 
21

ة مههنهج ،كمهها أّ  إلغهاي الههدلن والقأميه

شاي بامتياز في نظ  طه حسين،"إذا له  نهن  قأميتنها ودلننها ومها لتصه  بهمها فسنضهل  

إلس الملابها  وإرضهاي ال أاطس)... وهه  ف ه  ال لمهاي غيه  ههذا وهه  أفسهد عله  القهدماي  

شههيي غيهه  هههذا"
22

أل  المسههلمين بلاثههة  لمتههأ  إلههس ال لهه  بصههلة –حسههب رألههه -،وذلههك 

إلهس جهأاه  األشهياي به وي علميهة نج لهه  قه لذين مهن ألذهار  وأعماه  دلنه  عهن الألهأج

النصأا المدروعة والقضهالا المل وحهة للنقاإ،إذ"كها  قهدماي المسهلمين مالصهين فهي 

حب اإلعالم ف،خض أا ك  شيي لهذا اإلعالم وحذه  إلا ،ول  ل  ضهأا لمذلهف علمهي و  

لؤلههد اإلعههالم ول هه    ل صهه  مههن فصههأل األدر أو لههأ  مههن ألههأا  ال ههن إ  مههن حيههف إنههه

ول لي كلمته،فما  يم مذهذه  هذا أخذو ، وما ناف   انص فأا عنه انص افا" 
23
 

لقد أودق المنهج الدلاارني المشااعد بله حسهين إلهس الشهك فهي الشه   الجهاهلي وفهي كه  

السههياقا  المليلههة بههه، وورطههه فههي ب هها القضههالا المأازلههة لههه والمصههاحذة عههأاي مههن 

ف اي لست م  هذا المنهج م أ  لهدم ونغييب كيي  ممها كها  له ق األوا ه  ق لب أو ب يد، 

بقدعيتها كالتارلع والدلن والقأمية الجارفة،وهأ ما لاشس ربمها أل  طهه له  لاهن متلامها 

أعههلأر الشههك"وهأ أعههلأر مههاك  مههن أعههاليب الغهه و فههي أصههأل المههنهج وإج ايانههه،أل  

ال لميهة والتارلايهة فهي دا ه   األبلهار اإلدارلهة، و اليقافي أرلهد بهه إدار  األبلهار األدبيهة
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والتشههايك والههتها  والسهها لة،بليف لهه ق القههار د انههه إزاي جههأ مغهه   فههي ا عههتهانة 

وا حتقار،لاهه  مهها لتناولههه" 
24

،خاصههة عنههدما ن لههق األمهه  بههاألمأر ال قدلههة،ومن ذلههك مهها 

"لقأل  الاتههارنلههدر عنههه"أنأر الجنيههدي" ومهها أورد  مههن أقههأال للههه حسههين فههي هههذا 

'أخض ت للشك )دو  أ  أم  الدلن  ب هَا 'الدكتأر طه حسين في بلف له ال ذار  التالية

أي أعهههلأر فهههي الماههه  ،الم تقهههدا  التهههي ورد ذك هههها فهههي القههه خ  وأحادلهههف ال عهههأل'.

والتضلي  أب د من ههذا حهين ل ته ف ب،نهه أخضهع ب ها الم تقهدا  التهي ورد ذك هها فهي 

حين ف   ذلهك له  لمه  الهدلن الهذي ههأ مصهدر ا عتقهاد، والهذي الق خ  للشك؟ وكيس انه 

هأ منللق ك  ما ورد في الق خ 
25

 مذ ر لهذا التل ف النقدي في طاب ه الشهاي عنهد ، و

طه حسين عأق ن،ث   األعمس بدلاار ، ونش   بهذا التماهي للمؤلس فهي إعالنهه المهنهَج 

ي كه  الميادلن،"ف،نهت نه ق أ  مهنهج الدلاارنيا األجدر واألحهق بالدراعها  الم اصه   فه

دلاار  هذا لي  خصذا في ال ل  وال لس ة واألدر فلسب،وإنما ههأ خصهب فهي األخهال  

والليا  ا جتماعية ألضا"
26

ول  لتأاَ  'أنأر الجنيدي' فهي اله د علهس ههذا ال مهس المنهجهي 

صههدر للههه حسههين،ف اي للاهه  علههس المههنهج الههدلاارني فههي اعههت ماله السههيي للمؤلههس، وا

حامههه القاعههي عليههه ،"قههد حههاول  الههدكتأر طههه حسههين أ  ل تمههد علههس مهها أعههما  مههذهب 

دلاار  في إشاعة هذا األعلأر، ولان لذدو انه ل  لان لصدر عهن أعهاه علمهي أصهي ، 

وإنما هي ملاولة مظه لة خادعة،لالق أرضية إلثار  الشذها ، حهأل كه  القهي  وال قا هد 

در ال  بي،ب  ال ا  اإلعالمي ن سه،وقد  رك  الهدكتأر طهه والم اهي ،التي لقأم عليها األ

فههي اعتمههاد مهها  أعههما  مههذهب دلاههار  علههس اعتقههاد أ  أحههدا لههن لناقشههه فههي هههذ  اآلراي" 
27
كما أورد أنأر الجنيدي ب ها خراي الم اصه لن للهه حسهين ممهن رأو  الناقهد المهار  ،

 المتل ف الهادم للت ار الش  ي الجاهلي ومن هؤ يا

 أي عمر فروخ في شك طه حسين:ر-أ

"إ  من أب ز م ال  أدبه ن دد  بهين الم ههأم وغيه  الم ههأم والمنلهأل واليابهت، والمماهن 

وغي  الممان، ول  ن   في كتهار إ  داعيهة للشهك و  فهي مقالهة إ  خخهذا بهالظن، له  ليذهت 

ل رألهه علهس في حيانه شيئا، ب  كا  لن ي ماليذت ن سه بن سه وههأ لاتب)ل  .ربمها  ولقهأ

 الت،ول  والدورا  والتغيي "
28

 

 رأي العقاد:-ب

"هنهاع النقيضههة الظههاه   فهي أعههلأبه بههين الله م والتشههايك،إ  أخصههب أل هاظ للشههك، فههي 

كالمهههه مهههن أميالاازع ،قهههد أزعههه ، ول لهههه لاهههأ ، ول لهههه   لاأ ،ربمههها ضهههلاتن ربمههها 

 بايت،ونلسذه في الشك   لستق  علس شيي"
29

 

حههادا  صههارما  ضههد مههن كهها  ل تقهد انههه عميههد األدر ال  بههي فههإذا بههه لهههدم وهمها رألهها  

أعسه ول ا  ص اي بدالانه،إذ ظ  طه حسين طأال حيانهه مته ددا مشهااكا   لسهتق  علهس 

 رأي،كما ل ق م اص ا  عم  ف وخ وال قاد.
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 بين القرآن والّشعر/الشاهد والمشهود عليه: -6

لقهد نقلنها طههه حسهين مهن حدليههه عهن الشهك الاذيهه  فهي الشه   الجههاهلي، وقناعتهه بهها        

مانتدارعه في هذا ال ص  من ش   ن تقد  جاهليا ما هأ إ  نماذج منتللة ماذوبة   نمهت  

إلس  الليا  الجاهلية بصلة أو نسق أو ملمح،انتق  بنا إلس قناعهة أخه ق وههي أنهه   لماهن 

بههذا الشه   المأضهأف المنتله  علهس ن سهي  القه خ  ون،وله  اللهدلف، مهن لنا أ  نستشههد 

منللق أ  ما لؤع  علس باط  فهأ باط ، فال لماهن فهي رألهه ا عتشههاد بشه   ماهذور 

"وعهينتهي بنها ههذا الذلهف إلهس نتيجهة علس ني عماوي وحدلف نذأي،كما جاي فهي كتابها

س ن سي  الق خ  ون،ول  اللهدلف،وإنما غ لذة،وهي أنه   لنذغي أ  لستشهد بهذا الش   عل

لنذغي أ  لستشهد بالق خ  واللدلف علس ن سي  ههذا الشه   ون،ولله،أرلهد أ  أقهأل إ  ههذ  

األش ار   نيذت شيئا و ندل علس شيي و  لنذغي أ  نتاذ وعيلة إلس ما اناهذ  إليهه مهن 

ههها ال لمهاي علهس مهها عله  القه خ  واللههدلف،فهي إنمها ندال هت واختد عههت اخت اعها لستشههد ب

كههانأا ل لههدو  أ  لستشهههدوا عليههه" 
30

لقههّ  طههه حسههين أ  ملاولههة نتذههع حيييهها  الليهها   ، و

الجاهليههة  لاههأ  إ  مههن خههالل الههني الق خنههي   مههن خههالل الشهه   الجههاهلي، أل  روي 

الجاهلية م قأد  في ما ن تقد ب،نه ش   جاهلي "مه خ  الليها  الجاهليهة لجهب أ  نلهتم  فهي 

 خ    في الش   الجاهلي"الق
31  

، كما"  أنا  الليها  الجاهليهة ولاهن أناه  أ  لميلهها ههذا 

الش   الذي لسمأنه الش   الجاهلي فإذا أرد  أ  أدره الليا  الجاهلية فلست أعلك إليهها 

ط لق ام   القي  والنابغة واألعشس وإنما اعلك إليهها ط لقها أخه ق وادرعهها فهي نهي 

في صلته،، أدرعها في الق خ ، فالق خ  أصد  م خ  لل ص  الجهاهلي،   عذي  إلس الشك 

وني الق خ  ثابت   عذي  إلس الشك فيه"
32
 

 الشعر الجاهلي ال يعكس تدين الجاهليين:-7 

 ل هأ  طهه حسههين  إناهار  للشه   الجههاهلي واعهتلالة ا عهتد ل بههه علهس  م  فهة الليهها  

اإلق ار ب،  هذا الش     لمان أ  نستدل بهه علهس الجاهلية وروحها، ب  لتجاوز ذلك إلس 

الليها  الدلنيهة فهي ال صهه  الجهاهلي ، ألنهه لاههاد لالهأ مهن مظههاه  نهدلن اإلنسها  الجههاهلي 

الذي كانت له عقا د واهتماما  ونمظهه ا  دلنيهة ناهاد ن تقهدها فهي الشه   الجهاهلي الهذي 

الجاهليهة فهي ههذا الشه   الهذي  ن تقد  كذلك،"ما أب د ال ه   بهين نتيجهة الذلهف عهن الليها 

لضههاف إلههس الجههاهليين والذلههف عنههها فههي الق خ ..ف،مهها هههذا الشهه   الههذي لضههاف إلههس 

الجههاهليين فيظههه  لنهها حيهها  غامضههة جافههة ب لئههة أو كالذ لئههة مههن الشهه أر الههدلني القههأي 

يئا وال اط ة الدلنية المتسللة علس الن   والمسيل   علس الليا  ال لميهة،وإ  فه،لن نجهد شه

 من هذا في ش   ام   القي  أو ط فة أو عنت  ؟

أولههي  عجيذهها أ  ل جهه  الشهه   الجههاهلي كلههه عههن نصههأل  الليهها  الدلنيههة للجاهلييّن..وأمهها 

الق خ  فيمي  لنا شيئا خخ  لمي  لنها حيها  دلنيهة قألهة نهدعأ أهلهها إلهس أ  لجهادلأا عنهها مها 

وع ه  الجدال"
33

من ش   جاهلي   لااد ف هال أ  ل يه  ، والقار  المت مق في ما وصلنا 
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علس إشارا  واضلة عميقة للأجه الدلني لإلنسا  الجاهلي،فالذي أبدا  في نصأل  الهذا  

الجاهليههة وال ضههاي األهههأا ي ال هيههب فههي  لههذلك ال صهه ، كيههس ل جهه  أو لغيههب نصههأل  

ة ونجيه  الليا  الدلنية ؟وهأ مالج   ف ضية طه حسين في هذ  الج  ية ق لذهة مهن اللقيقه

 له بشا  ما التشايك في هذا اإلرر الش  ي ال هيب.

 الشعر الجاهلي و وإشكالية اللغة:-8

ب د أ  أنا  طه حسين اعتلالة ا عتشهاد بالش   الجاهلي علس الليا  الدلنية فهي ال صه  

الجاهلي،  راي لنا  ألضا با  نستدل علس اللغة الجاهلية انلالقا من هذا الش   المنتله ، 

وذلك انه  لمي  اللقيقة اللغألة لإلنسا  الجهاهلي،"علس أ  هنهاع شهيئا خخهَ  للظه  علينها 

التسلي  بصلة الاي   المللقة من هذا الشه   الجهاهلي ول لهه أبلهغ فهي إثذها  مانهذهب إليهه 

فهذا الش   الذي رألنا   لمي  الليا  الدلنية وال قلية لل  ر،الجاهليين ب يهد كه  الذ هد عهن 

  اللغة ال  بية في ال صه  الهذي له ع  اله وا  أنهه قيه  فيهه،واألم  للتهاج هنها إلهس أ  لمي

شيي من ال ولة واألنها ،فنلن هنها ذك نها اللغهة ال  بيهة ن لهد بهها م ناهها الهدقيق الملهدود 

الذي نجد  في الم اج  حين نذلف فيها عن ل   اللغهة مام نها  ن لهد بهها األل هاظ مهن حيهف 

انيههها نسههت م  حقيقههة مهه   ومجههازا مهه   أخ ق،ونتلههأر مال مههة هههي أل ههاظ نههدل علههس م 

لمقتضيا  الليا  التهي للياهها أصهلار ههذ  اللغهة فنقهأل إ  ههذا الشه   الجهاهلي   لميه  

اللغة الجاهلية"
34 

،كما كا  للهجا  في الجاهلية أث ها علس ال  ول، وههأ دليه  إلقهاعي 

هههذا الاتههار المشههااع،"اختالف  ل هه ز ال  ضههيا  والقناعهها  التههي نلههدر عنههها طههه فههي

اللهجا  له أث   للذي هي الهالزم فهي الشه  ،في أوزانهه ونقاطي هه وبلهأر  وقأافيهه بأجهه 

عام،ولسههنا نسههتليع أ  ن ههه  كيههس اعههتقامت أوزا  الشهه   وبلههأر  وقأافيههه كمهها دّونههها 

الاليهه  لقذا هه  ال هه ر كلههها علههس ماكهها  بينههها مههن نذههالن اللغهها  واخههتالف اللهجهها "
35

 ،

ولي  هذا شاا في النظ لة الاليلية الدقيقة الم ج  ، ب  هأ شك في الشه   الجهاهلي الهذي 

  كا  المدونة التي اشتغ  عليها الالي  في ابتاار عل  ال  ول.

 أسباب انتحال الشعر كمايراها طه حسين:-9

قذ  نلدثه عن أعذار انتلال الش   الجاهلي، لتل   طه حسين إلس نارلع ا نتلهال لهدق 

األم  األخ ق مذينا أ  هذ  الظاه     نقتص  علهس األمهة ال  بيهة فقك،"فلهن ناهأ  األمهة 

ال  بية أول أمة انتل  فيها الشه   انتلها  وحمه  علهس قهدما ها كهذبا وزورا وإنمها انتله  

ليأنانية وال ومانية من قذ  وحم  علس القدماي من شه  ا ها واناهدف بهه الش   في األمة ا

الناه وخمنأا له،ونشه،  عهن ههذا ا ناهداف واإللمها  عهنة أدبيهة نأارثهها النهاه ملمئنهين 

إليها حتس هذا ال ص  اللدلف ،حتهس اعهتلاف النقهاد مهن أصهلار التهارلع واألدر واللغهة 

ا مها اعهتلاعأا إلهس ذلهك عهذيال" وال لس ة أ  ل دوا األشياي إلهس أصهأله
36

،ومهن األعهذار 

المذاش    نتلال الش  ،ماارنذك بالجانهب الهدلني،أي إ  هنهاع عالقهة بهين الهدلن وانتلهال 

الش   ألّ " الشه  اي لنتللهأ  الشه   ولنسهذأنه للجهاهلين وكه،نه  كهانأا لتنذهؤو  بمجهيي 
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صد به إلس إثذا  صهلة  النذهأ  النذي، خدمة للدلن" فا  هذا ا نتلال في ب ا أطأار  لق

وصد  النذي وكا  هذا النأف مأجها إلس النهاه عامهة)... وفي عهي   ابهن هشهام وغي هها 

من كتب التارلع والسي  ض ور كييه   مهن ههذا النهأف الاييه  "
37

، فهإذا كها   المنتللهأ  

تاه  نسذأا الش   للجن فايس   لنسذأنه لذش ؟ومن ذلك حهين "رووا شه  ا قالتهه الجن،ن 

 فيه بقت  ع د بن عذاد ا

 ورمينا  بسهمين ول  نالئ فؤادَ   -قد قتلنا عيدَ الا رج ع دَ بَن عذاد   

 وكذلك قالت الجن ش  ا رثت فيه عم  بن الالارا 

 له األرل نهت  ال ضا  ب،عأ    ...  أب د قتي  في المدلنة أظلمت

األدل  المم  "لد هللا في ذاع   ...  ج ق هللا خي ا من إمام وباركت
38
 

ل   أخل  ما عذذه الشكُّ في الش   الجاهلي لي  المنتج الش  ي في حدّ ذانهه، به  كه  مها 

نال هذا المنتَج بالدره والنقد، أي إنه إذا كا  الش   الجاهلي منهتلال كمها قهال طهه حسهين 

فههإ  كهه  الاتههب والمصههن ا  التههي نناولتههه وصههن ته طذقهها  وم انههب وندارعههت مضههامينه 

يانه قد ه  أركانها الشكُّ ونس ها طه حسين في ج   قل  وللظة شّك، ومن ذلهك ن جهب وفن

طع حسين ب  عا لته من مجههأدا  جذهار  قهام بهها نقهاد الشه   الجهاهلي القهدامس،ومنه  

"ول ه  مهن أوضهح األميلهة علهس اناهداف ابهن عهالم ل هن ههذا الشه    ابهن عهالم الجملهي،

علس أنها أقدم ما قالته ال  ر ممن الش   الصهليح،والتي المنتل  هذ  اللا  ة التي رواها 

لضاف ب ضها إلس جذلمة األب إ،وب ضها إلس زهي  بن جنار، وب ضها إلس ال نذه  بهن 

نمي ،وب ضها إلس أعص  بن ع د بن قي ،وكه  ههذا الشه   إذا نظه   فيهه عهايس عهقي  

ا مههن القصههاا ظههاه  التالههس بههيّن الصن ة،واضههح جههدا أ  راولهها مههن الهه وا  أو قاصهه

نال ههه"
39

لهه ق طههه أ  للشهه أبية األثهه  الذههالغ فههي ظههاه   انتلههال الشهه   الجههاهلي، ، كمهها 

بأصس هذ  الن  ا  مذ يا للتسلح ب،دوا  مجابهة اآلخ ، فاا  الشه   األدا َ األعهاه فهي 

هذا الجدل واللأار بين ال    واللأا س،"أما نلن فن تقد أ  ههؤ ي الشه أبية قهد انتللهأا 

ا وأش ارا، كيي   وأضافأها إلس الجاهليين،واإلعالميين" أخذار
40

،ولقس  طه حسهين روا َ 

إمها أ  لاأنهأا مهن ال ه ر،فه  مته،ث و  بمها الش   الجاهلي إلس قسمين،" وه  بهين اثنينا

كا  لت،ث  به ال  ر،وإما أ  لاأنأا مهن المهأالي،فه  مته،ث و  بمها لته،ث  بهه المهأالي)...  

 ا  التهههي عذيهههت بهههاألدر ال  بهههي وج لهههت حظهههه مهههن الهههه ل ول ههه  أهههه  ههههذ  المهههؤث

عظيماامجأ  ال وا  وإع افه  فهي اللههأ وال ذهف وانصه افه  عهن أصهأل الهدلن وقأاعهد 

األخال ،إلس ما ل،با  الدلن وننا   األخال " 
41

 

هنههاع  نقههاط وم ناهه ا  كييهه   اناههذ منههها طههه حسههين  مذهه را  ليههأر  الشههك فههي الشهه   

له لالي في األخيه  إلهس مها بهين ب،نهه عهييي  الاييه  مهن اله دود بهين الجاهلي، وهأ ماج 

ال فا والساك، ومن هذ  الق ارا  والشاأع والظنأ  قألهها"نظن أ  أنصهار القهدل    

للم ههأ  ميلنهها فههي أ  نغيهه  لههه  حقهها ق األشههياي أوا  نسههمي اللقهها ق بغيهه  أعههما ها،لنذلغ 
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تهههه ف بهههها  مههههال وق مههههن عههههي   رضههههاه  ونتجنههههب عههههاله ،)... ولن نسههههتليع أ  ن 

هؤ ي،الشهه  اي الجههاهليين ومهها لضههاف إلههيه  مههن الشهه   لماههن ا طمئنهها  إليههه أو اليقههة 

به"
42

، حيف بدأ طه حسين كتابه بهذ  ال ذار ' وأكاد أثق ب،  ف لقا منه  عيلقأنه عهاخلين 

فهي عههام عليهه' وف هال ههذا مالقها  الاتهار المييه  للجههدل 'فهي الشه   الجهاهلي' عنهدما نشه   

وك،نههه كهها  لتأقههع أ  نيههأر ثهها    األزههه  علههس الاتار،قاضههس عههدد مههن علمههاي  1926

األزه  طهه حسهين إ  أ  الملامهة ب أنهه ل هدم ثذهأ  أ  رألهه قصهد بهه اإلعهاي  المت مهد  

للدلن وللق خ " 
43
 -،ف ي هذا الاتار طذق طه حسين علس الش   الجاهلي المنهج ال لسه ي 

دثه دلاهار  للذلهف عهن حقها ق األشهياي،وخلي إلهس اعهتنتاجانه الهذي اعهتل–منهج الشك 

وأنهه كتهب ب هد اإلعهالم ونسهب -أي  لنتمهي لقا لهه–ونلليالنه أ  الش   الجهاهلي منلهأل 

لش  اي ماقذ  اإلعالم،وب ض  هذا المنهج وص  إلس نتيجة منلقية زع عت اليقهين الهذي 

كا  للأم حأل الش   الجاهلي
44
. 

 ختامية:تخريجات  -10

ل ههدك كتههار طههه حسههين "فههي الشهه   الجههاهلي" ههه  ّ كذهه ق فههي  المشهههد النقههدي ال  بههي -

 اللدلف، لما أحدثه من جدل علمي في مذاحف نت لق بالش   الجاهلي.

ل  لان شّك طه في المدونة الش  لة الجاهلية ذا قيمة من حيف األعاليب في الم الجة أو  -

الدلاارني الشّاي، إنما أهميته وخلأرنه من حيف ج أنهه فهي أعذقيته في نلذيقا  المنهج 

ملاولههة نسههس إرر شهه  ي عمهه   خ ف السههنين، وقداعههته ذا  جههذور ممتههد  فههي المتههأ  

 النقدلة ال  بية عذ  التارلع.

خمن طه حسين منذ الذدالة ب،  بليه عيلقس من الناقمين الايي  ومن المؤلدلن الاييه  وأ   -

 له أل  الذلف القي  للقس نقذال كذي ا مهما اختل ت أحاامه.كال ال ئتين في صال

لهه ق طههه حسههين أ  الشهه   الجههاهلي كهها  منههتلال بصهه ة كذيهه   ، وانههه مجهه د نصههأا  -

 مقألة منتللة من عص  غي  ال ص  الجاهلي.

ل ق طه أ  هناع أعهذابا كييه   لظهاه   ا نتلهال، ول ه  أهمهها ماكها  ذا بأاعهف دلنيهة  -

أصلار هذ  ا لت انا  إلس ا نتلال ل و  في الش   أدوا  لجهابهأ  بهها  ش أبية، وكا 

نظهه ايه  وأعههدايه  وغ مههايه ، فاصههلن أا الشهه   وقألههأا غيهه ه  واعههت ارو  مههنه  

 ونص فأا فيه ليادم مقأ نه  وأغ اضه .

لهه  ل اهه  مهها لسههمس بالشهه   الجههاهلي الليهها َ ا جتماعيههةَ واليقافيههة والدلنيههة الجاهليههة  -

للقيقية و  لمان أ  نتائ علس هذ  الت كة الش  لة المنتللة للتهدلي  علهس مظهاه  الليها  ا

الجاهليههة أبههدا كمهها لهه ق طههه حسههين، وأ  الههني الأحيههد الههذي ن تمههد  فههي مقاربههة الليهها  

 الجاهلية هأ الني الق خني فقك.

  وأ  لهه ق طههه حسههين أنههه   لماههن  ا عتشهههاد علههس ال صهه  الجههاهلي بالشهه   المنتلهه -

 الني  الق خني هأ  من ل تمد عليه في م  فة الليا  الجاهلية وكام  مناحيها.
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ل ههد بلههفد طههه حسههين غأصهها عميقهها فههي المدونههة الشهه  لة ال  بيههة، ونههأغال ج لئهها فههي  -

الت ار ولان بمنهج خلي   لتجاوز المقدر  ال لمية والا هاي  اإلج ا يهة للهه حسهين وذلهك 

بالمنهج الدلاارني الذي كا  أعتس مهن أ  لهضهمه طهه وللذقهه ماعذ  عنه كيي  ال ارفين 

 علس ن ار ش  ي غني وغ ل  وكيي  المغاليق.

لتللب منا الذلف في ثأر  الشك عند طه حسين التأقس عند ب ا األعهئلة ال ميقهة التهي -

ط حهها المؤلههس، والت كيهه  علههس المقههأ   النقدلههة التههي قههارر بههها طههه التهه ار الشهه  ي 

ب يههدا عههن أي ن صههب دلنههي وفاهه ي، ونصهه ية حسههابا   ق ا يههة لهههذا التهه ار، الجههاهلي، 

 وللتاج هذا منا ق ايا  ماتل ة مت،نية لاتار"في الش   الجاهلي" لله حسين.
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 1ا  1926الهيئة المص لة ال امة للاتار، -الجاهلي،طه حسينافي الش    .2

نهههس عههيلين ال ب قهها ،ملاي كتههار فههي الشهه   الجههاهلي ل ميههد األدر ال  بههي طههه  .3

 .  2011-10-3532،31حسين،مأقع اللأار المتمد ، ال دد

 .1طه حسيناالمصدر السابق، ا .4

 المصدر ن سه والص لة ن سها. .5

 المصدر ن سه والص لة ن سها. .6

 2ه،ا المصدر ن س .7

 3المصدر ن سه، ا   .8

   2المصدر ن سه،ا  .9

 المصدر ن سه والص لة ن سها   .10

 3المصدر ن سه،ا  .11

 المصدر ن سه،والص لة ن سها.  .12

 المصدر ن سه والص لة ن سها  .13

   نهس عيلين ال ب قا ،ملاي كتار في الش   الجاهلي ل ميد األدر ال  بي طه   .14

 .2011-10-3532،31ال دد مأقع اللأار المتمدنن حسين،         

 4-3طه حسين ا المصدر السابق،ا  .15

 4المصدر ن سه،ا   .16

 المصدر ن سه والص لة ن سها.  .17

 64" خي   حم  ال يناالم جع السابق،ا  .18

نهس عيلين ال ب قها ،ملاي كتهار فهي الشه   الجهاهلي ل ميهد األدر ال  بهي طهه   .19

 .2011-10-3532،31حسين،مأقع اللأار المتمدننال دد

 5طه  حسينا المصدر السابق،ا  .20

 المصدر ن سه والص لة ن سها  .21

 المصدر ن سه والص لة ن سها  .22

 المصدر ن سه والص لة ن سها  .23

اخصها ي األدر ال  بهي فهي مأاجههة نظ لها  النقهد األدبهي اللهدلف أنأر الجندي .24

 .85،ا

 الم جع ن سه والص لة ن سها.  .25

 6طه حسينا المصدر السابق، ا   .26



 م2021يناير (  12العدد )   - اخلامساجمللد                                                اجمللة العربية مـــــــداد
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 86أنأر الجنيديا الم جع السابق،ا .27

 والص لة ن سها.الم جع ن سه   .28

 الم جع ن سه والص لة ن سها. .29

 4طه  حسينا المصدر السابق،ا  .30

 6المصدر ن سه،ا  .31

 المصدر ن سه والص لة ن سها .32

 المصدر ن سه والص لة ن سها .33

 9المصدر ن سه، ا .34

 14المصدر ن سه، ا  .35

 18المصدر ن سه،ا  .36

 32المصدر ن سه،ا .37

 33المصدر ن سه،ا .38

 49المصدر ن سه، ا .39

 50المصدر ن سه، ا .40

 55المصدر ن سه، ا  .41

 58المصدر ن سه، ا  .42

نههس عهيلين ال ب قهها ،ملاي كتهار فههي الشه   الجهاهلي ل ميههد األدر ال  بهي طههه  .43

 .2011-10-3532،31ال دد، مأقع اللأار المتمد  حسين،

 .الم جع ن سه .44


