
9!فد

المقدثهـ!هغ!ج!ث!ديقطة

((الاربعاء1،حديفحلالمن

المنعمعبدد.-نصارحسميند.:أتروةافياشترك

اه!ماررقدمهاو.بدرطهالمحسحنعبد.د-تليمه

قنديل.أمائيداضشرأعدها.الصيرفي

م!

طهالمحسنعبدد.يبدااننرج!النموةبدا!ةفي:الصير!

.الكتابهذاعنبال!ديثبل!

رافدالسبدلطق!الىكنابهحسينطهد.يهدي:بعرد.

الأضاهجالجد-دةادخالحاولتوالتيلل!صريينبمصرنال!التيالمصرسة

يهطياكظبوا.عإمهالعرجمبم!ورةوفزناالعربيتراثنامراسةفي

!كبرصورةاننإحظان!ناويىبغ!،حسينطهتفكيرمنصورة

تننهوضصورةولكنها،بالشنمرارواحدةصفحةدائماليستالرجل

فمل.بررد!لالىكفرا

انه!،المؤلفيزعمالتطالمقالأتمنمجموعةالكنابانوبرعم

ح!نطهبفهـرإس3ككلالكتابفانمختلفةظروففيكتبتمتفرفة

تعاوللااقيالعقليةللنظرةواخضا!التراثالىبنكلتهيتصلمحما

والمنا!شة.للدرس4اخضاعمنتبد؟بلقداسةءليهتغرضان

لمواسكأكبيرامجالاامامناتفنحايدينابينالتيالطبعةانغير

للمؤلف.العامالم!جاطارفيانتفكيرهذاوتطورحسينطهتفكير

واررنا0؟4،91تينايرفيالسبدلط!كياحمدللاستاذ!داةالطبعة

امط،35!اسنةفم!تمقالاتاكتمابان5الاولالنصفاننلاحظ

،الاهداءتاريحقبلؤملاكتبتمقالأتؤيضمالكتابمنالثافيالنصف

ا؟!زءونسمةفيطجاءمايدككلهالذى-الاعتقادالىيدفمناوهذا

ثشم6واموبنعها--نشههـاءفي"يتناولانهمنا!كتابمنالاول

جاووينوانما،عباسيينشهراءأيدينابينالتيالطبعةؤينجدلا

*صنالتاليةال!ماتبانالاءشقادالىهذايدف!عنااقول-!وامويين

ساا/؟-به!ى،نارينيااكهالطمقالاتترتبأنحاولتفدالكتاب

دارسعنسدعليطالمتعارفالادبيةالعصورحسبترتيبهحاولت

اثطنياالجزء!3والامويالاسلاميثمبالجاهليفبدا،الاثب

الس!اسيالعصرعنكتبتالشالمقاكلتانحينفي،العباسيالمصر

تباعا.ننشرهانعواتثلاثأولىالنموةهذه(،ة

13

بالفعل.،(الاربطءحدشت"تاريحفيكتبتاتيالمقلاتااولكاهي

لسواًتعث!رءنإبىيرفىوا)في،ا،كتالطارئبئ7بينالرم!يالفارفىوهذا

هـ"ف!كرتطورودرا!ع"التاملبضرورةالحسمنييراؤهـرايعطي!ا

فشاريحقبلكأبا)رزياًلاولالجزءبأنالقوليمكنحصت،حسين

الذيالجزءوان،((الجاهلأىاالادبفي)))كلتابلم!مهيداكانالاهداء

بينوارالحىنوعمنيخلولا"الجا!لميالادبفي!"ر،ريخبمدكتب

."الجاهليالادبفي))فيا(طروحةوافكارهالمؤف

،لته!!كلكلنحىفطماحداىادلكبهدالقسمانيخنتلفثم

.المطروحوالاختيار

أ!تعسارفاتيصدمأنحسىططهد.حاولالعبمالمبمالعصريكم!

الوبكا!ذائ،الأجتى-ماتقيبا&واء!يتصلفيماالمقدساتأو

فف-دخالصا؟!راكاقت4القد*ةالهربصيئةانعصرهؤييعتقمون

اصشإةاءتهانءنكثءفماا؟هباسكبماالهصفشالص،ةمناختار

فيركرفدوهي.المتنوءةالاخلايةقي9ءيمامنمضطرر!خايطاكانت

الاخلافيةارةواءد-!ىحرصواافيبرصئأ4"*بئالمزعاىالعههـالعبا!جمى

لقسمتعرضرصبئ.غيهمألوفةانها-!نالمجضهعكانالتيوفة4ا،أ

،الهخريالغزلفيامكانهقدر-ككأنأيضاحاولالكتابؤياالغزل

ربيعة،أقىكه!)ب!ءهرغزلو5بهو!ا)روتلىالأصيلالغزلاراء"بربب!ا

.ا؟!ترةه!هؤعيالحياةطبيعةعنحقاو؟!-"ةط

وقبلأولاوأديمبامؤرخاحسينطهد.يبدوالقسعمهذاو!ط

حىوليقفوانماالادبيال*ص*:دكبهـايقفلاف!،فسء3!

اأوة-و!اتوهده،الا:ببرزر،ريحءهـبطةا!ا-كلتقدكانموصوعات

ومتنوعة.عديدة

!ثاولاني!كنكبفيتساعلمثلاكأبصعةأبيبنلعهريعرضح!ن

للم!ساةمراةت!اره3باثهره).هـرسهل؟بااهـرسإ!تعاءراووا

الادبية،اًلعصاة!اءومنمظهرا:،رهباعتاو،عصرهؤطالاجتو،!يهة

لفظة:مرسانام،افرناؤكذالمظالحجطرإبئالمراةصو!ةن!جميناىام

،ال!يىءواضاؤاتهم.!الرواءع!ثندرسانأم،ومعناهواسلوبه

بنعمرحبندرسأم،عمرلشخصقىءظهرا؟عضبارهندر-4انأم

بنءمرحبعلىسيركزانهالىالنهايةفيويخلص؟ربر،محةاجم!

علىفيهيركرااننالاولاقسماصورةغيرصورةوهذه،ربيعةابي

وصورته.عحناه،الشهمرلفظ

ممااكثرالالبتاريخعنالغزليالقسمفيتحمتقدهووافن



هذاوفي.نصوميالىاشارثهمنيمنعلاوهذا،النصاماموقف

عليهاتعارفالىوالادبيةالاخلاؤيةالمواصفاتيصممانحاولالقسم

العصر.لذلكنطرتهمؤمبا،عرهفياد"س

يتيح4لان،الجاهليالعصرفيقمتهالىالصدامهداوصل

ناذلك،الامويأوالهباسيال!رقييجممااكثرللصدامالفرصة

ني،ثمةيكنفلمالجاهليالادبة!اما،مكتوبااكثرهالاموياهر1

.صدىيجدانللثكيتيهحء،وهو،هذامن

أ-لموبوهو،ال!رضأ،سلوبنلاحضا،ولىمابالفيتصلفيما

بكثانبعدكتبهانهذاك،اثانياللقشمعوضه،أسلوبعنيختلف

."يباد"وكذلك"ان)كروادعاء"يضيااكتباو(1ياملاا"كتاب

نابرلى،اًلثافيا!زءق!لأتتكررلاوحواريةقصيمةنزعةنلاحظ

يدكرف!الذيالحوارفيتستغرقتكادالجزءهدافيالمقالاتبعض

خ!لالمنكاملاعرضامهروضةفالقضقي،لتلاميدهورقراكلب!وار

!سهمعولكنماوشغص!ينطهبينيدرورلاالذيالحواره!ا

فيفدههاالتيالادبتاريخلموضوعماتالرجوعالىنفسهتازء"حين

ه!ذايخرج،والامتحانوالاقحامالشكك!*تالجاهليالادبا

هذالانةيهاًلاطالةولالوفىاالتعرضاريدلا!انا:لهليقولاالصاحب

النعى؟فهمان!ري!*الانأما،الجامعةلطلبةالتمريسموفوعه

تركيزايركزانالاولالقسمفيحسينلطهاتيحوهكذا.واتعمقه

اتطبيف-النقدهصورةعليئيعرضوان،كناقدطب!يمتهعلىاشد

.بااحد!ثمطعطالفديمالهربر!اا!نقدصورعنيخوجلاالذي

القارى*اىواالهناالنص(تقدي!فيبارعاكانالرجلانوالواؤع

كبيرحدالى!متاثرةالتإببقيةانقدقياالصرا-قيكانتوان،العبربي

واى،ومعىلةفالىال!ري!سمرالومااالهوبالنقادبدراورمة

ءربي،ناؤ!داليهايصلاىت.كنقمةاق!ىاىايصلداكه!كالى

لبعضووتعرضوانل"س!ماهذافيمعاصرةلقضايايتعرضماو!يلا

دةالو!تلكتهمثلوهلالقصيدةوحدةعنطرحادياالنقاشمثل

اضهراانيزء.ونال!صرهذاأدباءمناخثيرفا.الطهليالشعرفي

معنويةوحد"لمةانفيدركهوأ*!،الوحدةهدهمنيخلوالجاهبم

يعنىماهو41،نويةبالوحدةي!شيهوما،الجاهليةالقصيدةأجزاءبين

.الداخلإةالوحلأ"نا7

ولاالادبتاريخقيجهقسم"الاربهاءحديث"فيلديناانغ

يتجهؤسم..الادبمنيخلوولاللنقدييتجهوجزء،نقدمنيخلو

الى!"سلوالايحاولوقسم،المجتمعمعالمباشرالصدامالى

كلنلكثيرابذورنجدونقدهالادبتاريخمنوذاكفهذاو.الصدام

الجا?-!ةالدراساتمنا)كثيرعئهاقامالتيوالاسسبلالقضايا

طهد.معشألأؤناوهو،المعاصرالادبيتاريش!فيالجامعيةوغير

دائما.حسين

.نصارحسيند.راي:الصيرفي

الذيالتقسيماليبطرطهالمحسنعبدد.ممأت!فق:نصارد.

:يلىيحتوي"الاربعاءحديث"منالجزءفهذا،الكتابعلىادخله

القصمعنكونهارفيالتصوروفيمعهوافق،مخننلفينفسمين

سكنلموانالاخلاؤ!بعضءمهفاختلفالاولالق!مفا،الثاني

النقد،الىالاولالقسمفيأذهبحبنطهد.انيرىفهو.كله

قليلاالنقدسحدلانناحسينطهنظلمبذلك!ظنالوانناواعتقد

الق!معمفين!بحسينطهانأعتقدواةها،بدرد.فيكركماوتقليديا

الجزءهذافيصريحوهو،النقدالىوليسالعرضالىالاول

ف!و،اًلحديرثللقارىءالعربيا!عريترجمانيريدانهيقولاذ

الفريمالعربيالشعروبينبينهمتعدةحواجزقامتقدانههـى

اللغةاهمهاكثيرةاشياء!لمىتعننمدالحواءرهذهوان،والحديث

بهذهالحديثالقارىءفعاقمافاذا،الشعرهذابها!لاتي

هدافهمعاىكعء:"الحمديثةاوالقديمةالمراجعبعضالىوعاداللغة

انوعين.افيمشوهةالصورةوصدربمابلعونايجدلمالشسر

القديمالثعريمرضانالقسمهذافيحسينطهد.أرادولذلك

الف"رىءل!يشلإعم!كماو!لابينهماويصلاءرريثاالقارىءامام

تذوقه.ويحسنالقديماثمريفهمانالحديث

الدكتور،العرضعلىمتاخرةصاءتاًلنقديةاليفصولاما

ء-صتأخركتابؤكطالتجربرةل!هفاده!تجربةلهحسينطه

العلاءابرو."الةلمرءابيذكرىت!رد/د"ك!تابهو"الاربعاءحديث))

،واللزومياتا(لمفظمنتقوم1!اوالحواءزبالصعوبكأشهرهمعروف

لجل.ا!لاءوأبياًاحديثالقارىءامامصعوبةهناكتهـجهلوهذه

عىاى-عضمداندونشعرهعرصفبمالطريقةهدها)ىحس!ينطهد.

هذافيلدراسةانجدولذلك،وحدهالهرضيه!"كانوانواالنقد

لفصارحهناكوانمادارس*ـ"اكليسانه2معنى،صعيفةالقسم

فخفنتظ!رالحقةالدراسةاما،للثهرعارضؤالكطأو،مترجبم

طهد.!جدالق!ءمهذاوفي.الغزلؤ-"ادرسالذيالثانيالقسم

ثمصمرقس!أ،وا)تصديقالانتحالبين،أمرإنبنمتردواحسين

خلوكد2القصائدمطالعمنالتقليديالسم:اقسامثلائةالىالئظ

اىاالغزلق!سميم،اليهاشارانبه-رتماهـاوالثانيالجؤءهذا

الع!ذريالغزليرىوهو،الضريوا!زلالاباحيالغزل:ؤسمين

ب!-فاقم!مىقبيلهالىمنسوباوليسالفرلمننوعالىمنسوبا

بهوثقف!وامثالهاجمربيه!ةابنغزلمثلالاباحيالغزلاءا.الاسم

وتحيرفيهترددالذبىفهوالعذريالشهرواما،في!هوافاضودرسه

تماما،القسمه!ذاينهـرهر،م!رراموقفالهنتبناننستطيعظر

ينظرعنلما)كنه؟متوسطموقففبميقفهل،اطلأقيابهيثقهل

نءيتكلمعندمااًنهمثلانجد!!حن،الموقفيتضمحبر.لمة41وؤفلهذا

البادبءفيالوقتذلكفيالهربيالمجتمعادا:يقولالغزلهدا

لأل"!ديهخرضعندمالكنه،افزلااهذاالض-ئةتماممهيحاكانخاصة

،الافرادهؤلاءإرفضيكيمادانه"تبنالذزلهذااعح،بمنفرد

طهعندالموؤفهذانتنانفستطيعلا؟دلكبيننوفقفكيف

فيهاعتهدلانهحقعلىازكارهوكانلياىمرنونانكرلقد.حسعين

اجزءاينمكرمافيها،متعارضةاثماءفيهاليلىمجنورقصةان:لمى

يص-لآال-يىلمىم!ونقه"ةمنرزتهل!عندءولكن،منهاالاخر

القصة:يضطربموقفهاننجددريحبنقيسؤصةاوبر!ثبةجميل

ؤجدهبلاتح!يرابعضمتحيراذجدهلذلكوفعلاتقعانويمكنمح!مة

!لا.الاخبارأماالقصض*يئهاتينفيحقالشراطللقوليصلأحيانا

يهطينالاطهالدثنور؟التصديئاوالانكارفيالاساسما

خاصةذريحبنقتسفيعندهقامتاكءواثكلة،واضحااساسا

واض!حةشحصيةعلىيعلوالشاعر،الأحكامتماممحكمةقصةانهاهي

العنرية،الغز!يةانكارءللىعازماحسمينطهد.بد(هناوءن،وسوية

سليمةالسسعلىافكاره!ابتطعلمدريحبنقيسقصةفيولكنه

وضعهفقدجميلاما.واضحغيرمتردولموقفايقفانالىفاضطر

د!جويلفيموققاكانربما.نريحبنوق!يسيىلمىمجنونبين

هـصنبمجموعهووثق،الحيلمنمجموعةعلىم!مداانكرماانكر

موؤف4افاقول!.سويةثحصيةتكونلا؟هابهاوث!!اًلتيالاشياء

و!ياى.والاثباتالانكارمنواضحةصورة-كطيلاالغزليينمنفنررر

طهللدكورممثلةوثمميقةواةحةفاللرا-قى،دلككلمنالرعم

العربركي.الادبمؤرخحسين

ربماحم!ينطهالدكتور،"الاربعاءحديث)،غيرفيخى

برحكمفهو،المواسيمنهجهخطواًتمنكثيرفيمد4اخننلفكأت

كلها،المادة6طرافيجمعانصعيستطبلاعاناهااالتيالظروف

يضطرهناءن،والاستقصساءالاحص"ءعلىيمتمدانيست!علا

هنناومن،ا"يؤرخالذيللم!د3الأساسيالمرجععلىلدكتماد

نف-رهوجهةيغيرتجهلمهكانتربطكثيرةمواديديهبينمنافلتت



ثراستيهفيايضاواضحو؟لك،نظرتههنجبمانباوا!عياءاو

يستطيعكانانهحسينطهد.فيالجميلالامرولكن،لل!زليين

ثراسياهيكلايكونواني!نفذانيديهبينالشالجزئيةالمادةعامن

جملته.سليمافي

تليمة.اكنعمعبدد.لراك!نتمع:الصكلمي

الادبيوالنقدالادبيالتاريخلعلاقةالاستاذانأنئمار:تليمة

القيانساحاولهشاوافا."بطءالا!حديث"منالاولالجرءفد

اولافبل،العمليالنقد!ي"الاربعاءحدي!ث)"كاب!لىنظرة

وادفر،خ!اصةاث!ونقدعامةيلامبانقدفياللميالنضمنكتاب

حديث"انمنالرغموعو.تقويماأوتفسيراالنصوصفي

الاريخجانب،الانالتطبيقياوال!مليالنقدمنكتاب(،الاربعاء

الادبةالدرا!ستجانباناقولاكادبل،فيهقليلالشىالادبي

فيهبماالادبيوالتاريخالادبيالنقدجانبءنالكتابفييقللا

آلتاريخ،،النقد:الكتابفىالثلائةالجوانبهذهتداخلومع

يقعالالبعلوممنواحدفيعاماتطبيقاللكتل!ارد!ااذا.الدواسة

التطبيقيالنقدميدانفة!،الادبيالنقدعيدانفياساسيةبصورة

حديت"مناكاحيةهذهتناولق!بلولكن.الغصوصيوجهعلى

طهد.وعاهتاريخياساسالىسريعةاثارةمنبدلا(،الاربعماء

متفرفكأفصولكتابةانجيدايعياًنه.ايى"ونبهحيمداحسين

انماالفصولهذهانيعيلكنهالكنابفيوجمعتالصحفؤىنشرت

الادبيالتاريخمذاهبمنمحدرومذهباتاريخيحسورا!ايقف

.لابمناهحمنواحدومنه!

!رينيهدفالفصولهذهفيانهالىبجلاءيشيرحسينطه

:الابدارسيميادينمنميدانفيهما

لتارركخباكسبةيراهمنهجاليؤملالادبيالظرىميدان(ا

.الوبيالادب

فيمجهولةكنوزايسميهعماليكشفالادبيالنقدنميد1(2

القديم.العرفيادبن!ا

:يقىولواحدءنهحعنحسينطهد.ضلومه"الامرينف!

مذهباالكصاتب!هاف!بواحدكاتبعنالفصولهذهصعوت

.واحدا

التاريخياالنقدبمنهعحسينطهيأخذالادبيالتأريخجان!في

النظرةوينفيالفنوحركةالفرحياةفيالفاعلةالعوامليبرزالذي

:يقول.فيهالتقولميةالفنيةبالنطرةويعنيالمجوسالىالتقديسية

للتاريخ.ملككلهاالقالماءحياةانا!لم

اليه.وينبهالتاريرخيالادبيالتواعلكذلكحسينطهد.ويعلم

الثقافةاسسمناساساالفديمادبناي!لانذحب:!سصل

"طيضىعوهكذا.كذلمكاـ.كونصالحلانه،الحديثة

اسسومنعامةالادبيآلتاريخالسيمنلمةواصحسين

العكافىقياصولمناصلايضعانهبل،خاصةالعربيلدبالتاريخ

يقولهالئيموالاصل.ذلكفيالقديمةالعهودودورلامتناالقومية

صةالانسانيالعلوماصولمنواحدالعربيالادبلتاري!خحسينطه

يزاللااصلوهو،القرنهذاواواللالمأضيالقرنفيالحديثة

صالعا.كبيرحدالى

بعضفي"الاربعاءحديث"صاحبمعنختلفانيمكنلكت،

الادببتاريخيتصلفيماالاصلهـذاهـءاليهاانتهىالتيالنتائع

عندهيقفليمالعباسيالعصرانالىمثلاانشهىفقد،العربي

اظهروا)هبثالشكوكانومجونوعهثثكعمركان.طويلا

!!حسينطهد.بهاقلاالتيالنتيجةهذهشاعتولقد.مميزاته

.العرجم!االادبودارلسيتلاميذهمنكثير

نفسعه،حسين!همنهحمعنتفقانيمكنلامنهجيةوجهةمن

تلمعالمنهعهذاجدوىفانحالايةءلمى،ا!تاريخيانقدامنه!

حديث"!الاساسيالجانبوهوالتطبميالنقدفيكسرةبصورة

بنالمبدطرفةقصيدةحولالجافبهنافيكلامناوسيمور."الاربطء

."حديثلألاربعاء"فصولمنفصلينفيحسينههعنم!اوقفالتي

لههذهقيانكاعصمهقداليهاشرناالذيحسينطهمنهعان

التارضالنظدمنش!+الىقادهبللمفحسب!هيانظراالقصيدة

شيءالىقادهقدمنهجههانالنقديالمصطلحيضطلعانشئناوان

-فالحديثالثيرسفيمنهع،والتاريخيالاخلاقىالنظرمن

بقدرذاص!منشيءحسينطهودت!،اوالابالافسانعلومم!جلات

فيلمولوجيةمحاولةيحاولفهو،طرف!قصيمهعندوقفتهكلمعين

وءصمنها(طبوعومنطردةثمرمنتبقيممانجدهالعبارةصحتلو

ازاءباننابالتنبه!بد!،بالنحديدالقصيدةهذهؤجديوانهخبر

ليثبتللقصيدةالمختلفةالاجزاءبينالمقابلةويحاولالقصيعةبقايا

فىانالوجهةهذه4ق!يوعنالن!روبفض،رآهااننىالوجهةهذه

الاثبدارسييديبينيضعاكنب!عن!ساسنة05منذكانحسمنطه

لعملهم.جديدامنهجا

فيالتأريخية:متينااتصالابالاخلاقتقىالتاريحيةوتتصل

واك!س!والتاريخ،الادبيالنقدفيوالاظلاقية،الالبيالتاريخ

الواسعبظلهاظة!والظريخية."الاربعاءحديث"فيمتجاوران

العبدبنطرفةقصيدةعندوقفتهنفسفيحسينطهعندوالاخلاق!ية

:يقسول

ويح!.جميعاوالفنللمحهـقوآخلاصفظرةصدمعافي!،ننظر

هن!،!فةشد2الاجتماعيالواجبيمسميهمانفسهاالقصيدهمن

لنفسه،يخلقانقبللقومهخلقبانهيومنحسينطهيراهكماالشعر

كلها.القبيلةاقالع!نهمي!مل

التيقصيدتهفيطوفةيعنيهاالتيالفلسفةصيئطهيحددثم

تكنلموالتييحياهاكانالتيالحياةتلكتفسيرفيعليهايعتمد

والعملوالا!الجدمنمعتدلامزاجاوانمانساءولاضامحياة

ينبغيوميالقومهينبغجمابينعادلةقسهم!ةمقسومةكانتوالفراغ

التاريخيل!نظراانكلهذلكمنواهم.علي!4الحقمنلنغسه

العلمي!لآالحقائقمنواحدةمعايثمرانحسينطهعندوالاخلاقط

.وا!ضاراتالمجتمعاتبلوال!!الافواقدراسةفيالانالمستقرة

حسينطهبهافال!لماجديلهوكانتاستقرتاتيالحقيقةهده

تتغيرمعمناجتماعيتاريخيلواقعثمراتالقيمانفيسنة05مند

لشرطثمرةالاهواناةوالبالفنؤىاالاعلىالمثلوان،بتفيره

معين.لاريخي

لحياتهجعلقد"الصددن)طرفةدراستهؤىحسينطهيقول

لثرب:وهي،بهااهتمولمابالحياةحفصل"لولاهاثلاتةاغراضا

معقسهبمةفيءإشانهولو.المستغيثنجدة،ال!ب،الخمر

الذيمالعصرغيرمعقداعصراادركاوفيهاعاشالضالبيئةغير

."الحياةفيالاعلىمثلهلألتبرادركه

ء!عراالركاوفيهاعاشالتيغيربيئةفيعاشلو!فةان

اللذاتهذهمنارؤىالحياةفيالاعلىهثلهلكانالركهالذيغير

فلو،العصوربتغيرتتغيرالملياميمهانءدافواضح.ايىسيرة

بصرت)كانت،ءمرهفيرعمراوبيئتهغيربيئةفي!فلةعاش

عنيتحللاتحسبئطهاننلاصظ.شخصيةلتغيرنتيجةفلسفته

الغامضالفضفاضالغفيلمنكبيرقدرفيهحديثالصرواالبيئة

يجعلانهكذلكنلاحظوقد.ونقادهعشرالتاسعالقررزفلاسفةعند

نقرلايلانولعلناالتاريخيةللشروطجامدةالشاءهـمحصلةشخصيئ

ضافتنافيجديداا،حوالكلفيكانل!4.الن!رهذامناطرافا

والاخلاقيةالتاريخيةانغير.قرننصف!تحسينطهبهفالعندما

النقدلهذاالفاحصةلقراءةاانبل،حسينطهنقدفيالامور؟برز

العبدبنطرفةمعلقةمعالتعامليبدأاًنه.لام!،تأثرياجانباتجد



عنىدلوففتهمفدهاحسينطهيمقول.درانمسبأظتولقذكرببداية

طرؤكأ:قض!بة

.((ل"حدلاالم:اراورر!ا3وأشد/دا!-باطر!ةقصيدةأحب)ء

ىالمحيواأخير":8*برالقصمذهمعينماملمنموجهآوير!ول

لعمفالتحاشاوؤ،1ء،تتكلفانثو!لأصررو!اولهامنالقصيد3تقرا

."؟!سكؤ!تتركهبماال!راًءةهذهن3!وكتازاتنبفبوان

!سىباوأىءرحلةالتأثر-قىانيع*ورءيئطهاىاووكيقةالكن

الفهـ-!علىتحؤوارزنئيرا-يكلكنءر"لمة!بر،ا)ئقديهالههليةفي

القصيدظ:هذهمعيئءاملمنءوجهايقول.كذ)ثمحونانفيبفيبى

ومعلوم."الفهمالىحاص،تكتثر؟مالاواىجرا!اتكلمحالما"

التعاملفيالؤديمالعبربراينهـجمقيفلتلم!ئح!ىكهانذلكبعد

ذل!\(لنهحمنيثلتلمانه*الحظكحسهنوءن،ازدشهريةاكصوعىمع

!ء-ب-طهجعلالحهجهذا،نهضتنامنالمبكوةالمرحلة؟لمكفي

حرء!وحر-!!االور"الب!ان،ص-ودعلىا):لملاغيينصرصىحري!،

النقادحرص/صغوصرا!ولملطرا!فىاولمذؤ،تبرءان:لىاللغوييز

ا(!شعرية.التقايىدفيالتواصلوبيانالموارنةعلى

من،الاختلا"طمناخردوجوانبالالتقاءبعضنحبد:الصهيرفي

ولشإرحاناؤداحسبنلطهىتحايلمنالمحسمنعبدد.رآهمامثلاذلك

أف-صامفيات"ءبمةاهدهوتراوحوال!ناقدالشارحبينماونمممبلأ

الواتحولنصارد.اليهذهبء4ا،ظدلكومن،المختلفةا!كتاب

يرجعهذا!د،الامهاتالراجعببعضواكتفائهكباحثبنطهد.

ستر!ؤ-!ابرف،المنهجو؟سائلالبحثوساثللاىا!ظروفهالى

الى،حياتاؤ/!اطراعلميلتطورنتيجةمااؤجاهااتجهتاذاوما

؟ولقاءاتخلافات+نالندوةتفرهمماذلكغير

الههـضهذاؤك!واضحالمقاءاجانبا!الداقع:المحسىتءبدد.

فانهاصاناخلالىي!كقوحين،الاساتذةبهتقدمالذكطالخصب

افنيالاولىاًلقضية.ءعينبمفهومالمصطلحاستخدامعلىخلافئايكون

وقطءرضهواكتابامنالاولافذسمانهونصارحس!يند.أثارها

اجمطوارعم.نقداليىوبالمئالىبقالتارى،اىاالعرجماللاءمرترجمةاو

حقةدراسهة!يهليىا!قم!مهذااننصارد.قالحينؤلميلاخشيت

نختملفارزاوالواقع.الغزلؤجمطتزكزتكادلآال!ارتاسةاواى

هة-،كف!سىاد"ةاثتأاىبل،ال:قدهوت!-ءهـء،!كماأبؤا

اساسه"علئيقالانيرهكنالةصيوءحراىاالنظرفيواحدنقديمدهب

التحليوالنقد،يريالتف!ا&!د:الئقدمداهحط!نؤهـ.هداان

ةقيء-!مهة،كيركونانرهباهداأصحابتءفل!طاوليسي،للنس

ؤصاندرسة41هذهبمفهوماخذنااذا.نقداالنقد)!بمحاكيلاللنهص

تصيليانقدايكونانيرمكنالجاوولميالتنص!عنحسمينكلهذكرهما

قياتفيىيرهباةال!لمصاىروىمنبرايافنصاادااكلا!ت!فءير*ااو

تعرضقدالرجلانفقولاى!م!نف!:اللم!ديس!بما3لاساس

فتص!1اذاالرجلنظ!امالنقطةهذهمنا،4والواقع،ؤقطلعرض

ق!مهجدةالىالاولىالمقالةؤ(بر!وروضلانهفقطالزرهـ"أهة!دوةفاله

الجاهلي.الادبيالتراث!تاونرسانعيئقيوجبلماذا،خط!يرة

،ا!نحتىنفوسنااف!اصدى!ءداجابر"أجابانهأعتةثرلتوما

ررخصببت،مقومالجاهليالادبلالنواجبةالمواىحةاهذهانيقولمهو

نعرفاىلنامبضاالاجنببمفيالفناء"ئلن،ص،ص!لقوميتنامحقق

معنختلفءظنناولاانفسنادلىالت!رفم!لنابدولا،أنف!

التعرضاوقراءةلفرورةالاولللقسم!"تعرضالذيالكلام!زا

القديم.التراثمنا!نصوصلونه

ؤجمالموجودةالمقالاتبعضاوالمحامراتبعضا!الىبالاضاكة

يستصرئؤؤد،الاكبتارفيحف!فضا؟الىقتحولتكادالقسمهدا

تاريختتصلفضاياؤيمحاوراتفيالمقالةارباعثلاتةفيهاا!وار

6

نقدااصاسميناهالذيالهـنفدهذاالىيعودالمقالةآخروهي،الادب

وتحلإلميا.تفسيريا

منغمضمااجلاءحمودعنديقفالتفسيريالنقد:ا)صيرفي

هلىا!لناانالواقع.الحديتالتحليليبمعناهالتفسيريالمنص

الجاهليللش!ربالفلألانه،ظلى،5نكونحسينظهممالأتمي

علىخفيفةاليدووضعللتقييممحاولاتوانمافق!شرحاألامرليس

نقدالشىانهبممنىالموضوعهذا!!والرداءةالجوثةمواضع

التقييم،بعضعلىايضايحتويوانماالسطحيبالم!ى،!ربا

للدكت!وربالنسبةآخرموصش!وعالىاشكلاناحباناانما

المنعم.ءبد

كاتبءنصد-تالفصولهـفىهانالكالبمقدمةمناشارهو

اناقولأحبانا،العباسي!لعصريشرلموانهواحدةنظرةذيواحد

التيالمقدمةانماواحدكاتبعنصدرتمتلاالعامةظوة11ان

المقالاتبعدمكوبةحديثءتيدنا!يء،لغيراصلااهذافيهاأشار

اصىلاالمقدهةلهاقعمتالضالمنشورةالمقمالأتانبمعنى.بزمن

المقالاتمنفواصحالوق!تتفيروقداما،اتيناوعامااستغرقت

كاتبفهـرتطورن!رسانحقنامنفانالكبيرالزمنيا)فارفىثؤا

الكاتب.هذالئهجالعامالاطارداخلكانوان

لهااتسعاذاغيرهاوهناكاثيرتالتي41لأحظاتبعضهذه

الوقت.

الذيال!!احفياالمحسنعبدد.معاتةقأفاةزصارحمين

هـ"الدكتور.النقدمنجزءالتصيلانفيءمهاتفق،بهاتى

اننحليلداخلفيائارقدانه!ىايضا4مهوات!.ذلكوملحس!!

مثلالنقديةالقضايا-حتندوجهااننسض!عالقضايامنمج!ع!

القصي!وحدةمثل،المقدء"فيالمحسن:جمدد.اليهالثصاتالذي

الئسبة.منخففيتلكنيهذاكلفيمعمهات!فق.فليلاعنهاكليمالتي

منالاولالقسمؤ!اكثرالتغس!مرويللنقدالنسبةاىأءهنخد

بينواصنئص*فثلا5هئاكلكن،التقويم!اوالتقييمبمليه"ن،5ات"را

وقف"الذيالشكموقفدنالصادرالغزليالقسم.اتءيتينا

واثه-الجاهليالادبوفيجملهـةالقديمالث!،رمنحسببنطه

الموففوذلكالجاهليالقسمهوخر7اأقسما.خصوصالميأل!اه

اشى،راتا!ننجدلانكادفنحن،الثقةموففعنيهرررافر!با

اك-للقصائدتامانصديقانجدللأت،القصائدبعضفيللانتحال

،هلانتحالهئاكبهليتصلشيثانجءو،امامناوعرضهالهـ"نرض

يرؤضيك!ادالجاهلضلىالادبمنموقفهانمع،صحبحةكصببدةه!بما

،المفا-يرةتماممعايرالتسم"ؤيفالحديث.جملةالجاهليالشعر

التعليل.تستحقال!تيالامورمنودلك

المحسنعبدد.ايهاااشارالتيالادجمماالتاريخلمثلةبالن!جمة

الىننننبهانوعليناسنواتعشرمدىعلىنشرتؤلمصولهيبحق

،لكن،المشرالسنواتهذهفي!مينطهفكراصاباذياالتطور

ارىافيالاالمحسنعبدد.بوجهةبالاعتدادتسليهـصمعحالية3ءلى

التاسءعشر،القرنفيغربيلمنهحعامةخطوطعنيصدرحسينطهان

الادبولمحاولةلعلومالحديثةالفروضوضع!ب!ءملهنتتبعون!نوعاينا

منه!4ملامحباستمرارنحددانم!يدانكلفيللبحثمنهجوضع

ظلملابساتفيالمنهعهذانموتتبعضرورةاثباتمنالرغمعه!العام

بامربالت!بشيرجمالبحسينطههد.جعلتواجتماعيةوتاريخيةفكرية

الم!ئعبدد.لفكرةمواصلة،وءندي.بامرالتبفرعنويرءع

موففحسينلطه.والمنهحلوففابينواضحافزقاهناكان،إفسها

النقدبموقفنسميهانيمكنالموقفوهذاالعربيلننرانئبالنسبة

حقيق!ةواسعاالبابفتححسينطهولعل.التراىلهذاوالتقويم

المتقدمةالقيمعلىوالوقوفالنقدموففالتراثهذامنللوفوف



.التراثذلكفيالدفينةالكنوزوابرازالايجابيه

واحدمنهعحسينطهعندالمنهعانوعندي،النه!قضيةثم

والمنهجالادبتاريخوءالتاريخيالمنهجاوالتاريخيالنقدمينهعهو

افتعأملفيحسينطه.4مهالتعاملاوالنصالىا!نظرفىالجماعي

اهـسارفيلكنه6والمقارنةوالشرحالتحليلفيياخذالنصمع

والبلاف-ياللفويالمنهعاوالجماليالبلاغيبالممهععليهيصطلحما

تشكيلهوحقائقبالنصيأ-رالذياي،الوقتنفسفيوالجمالي

النفديباكهجت!ءيخهكلياخذالادبيالظريحفي.داخلنا

منهحتحديدفيالمحسنعبدد.لوجهةأيضاوتدعيما.التاريخي

منالمحسهنعندد.حبذهالذيالهصنفسنقرأانير.كنحسينطه

ويحفزيثيرانينبعيالحديثةالعربيةاًلثقافةلتاءالصالحالادبان

منللصالحلملانواصالحديثةنهضتناتكونانضرورةاثعرهذاعلى

الادب؟لقديرميظلاننريدلانحن".حسينطهويقول.القديمتراثنا

قديمهوحيث.نالقد،لمنحبلالاأناقبلمنكانكماالايامهذهفي

لادبنىصانحبنحنبلوالحشيناثوفىبعواط!فمتاثرينا)يهونهفو

."الثقافهةتواقايظلانالقديم

محققلشخصيتنامقومادنلمحهوا!ربيةالثقافةأساسولانه

نعر!انعلىلنامعينالاجنبيفيالفناءمنلناءإصملقو!تا

المراء،فيهايجبولاللشكتخضعلاأمورالخصالهذهفكل،انفسنا

الثقاولأسسمنأساساالقديمادبنايظلانيجب!ذلكوفي

ارى.احديثةاالثقافةالسسمناساسايكونلانصالح!نهالحديثة

ناوعرورة،القديمالتراثالىالنظرفيبالفعلحديثافهماهنا

جديد.بناءلكلعربضامهاداجمون

وصفهكماالكتابهذاضحسينطهيظهرانيكفي:نصارد.

ء!حسينطهللدكهورواضحةصورةفعلانتبينوكما،تليمةد.

الاعمىا!بشوكنالقديمللتراثمحبرجل"الاربعاءحديث"

بناءفينمشنلهمهاالتيالاسسأحدالقديميكونلانمحبهووانما

نزيل،اليهنصلكيف،القديمنفهمكيفأيضاونكن،الحديث

منصورةؤجميالقديمويعرضالقديمهذاشوهتالتيالمقد5ات/

وهيحقيقيةيت!صورهاهوعورة،ؤيهوج!الذيالعصراطار

ذهينه.فيمشرقةلامعة

ليكونالكتابهذاؤ!الصورةهذهلنايقدمانحمبنطهيكفي

تصوريففي،والحديثةالقديمةالعربيةالثقافةروادمنرائدا

صورةك!ىفيالقدي!ااتراتقدممناول،دلكفعلمناولانه

القارىءاهـ"مالاشرافىتماممشرقةوصورةعليهكانتعمامغايرة

الحديث.

الثافيةللنقطةسريعةاشارةاشيرانأريدأنا:المحسنعبدد.

وظروفه.حسلينطهد.ادواتءنابراهيمالاستاذاليهاأشارالتي

قارىءفانه-احي!اناذلكوينب!-ال!احسنالوانناوالواقع

الصورةتبدولأالاطارهذاوفي.كتبمايراجعانيستطيعلا

ناالافهلانيستطيعاذ،الي!نابالنسبةالصورةكماللغيربالمحس!بة

اتفصارانهأكتابافياًذكرانيابل.مرةمناكثركتبمايراجع

ليلىمبنونانلهثبتحيانهعلىيىلمىمجنونلثمرشبقىانهالى

1/4الىراجهاهذاكانربما.بهيقللمزعموهوموجودايكنلم

ذلككانربما.ارادهاانهاوالقضيةبهذهعليناخرجانهنسي

كبيرذكاءهذااننقولاناخرىناحيةمنويمكننا.لظروفهراجعا

ناأحسحينوانه،الاشياءهذهمثلببراعةصنعوانسبقلانه

اغؤلربما،اطلوبةاالنتيجةيطيه!ربماحياتهعلىشعرهقياس

يستطبعحادا:قلا.لمرحظذلكفيانناغير،اليهاشارانسبقما

هذهكانتواناليهيذهبان-ريدفيماجيداالواتهيستخممان

الم!تكتبهمنالكثير.للنصوصالمراجعةمنمزيداتتهيحلاالاثوات

امثهساعراديوانحملبلالمراحعمعهيكنولمباريسفيكانحين

الدروسمنالصصديدلناواخرجالديوانهذافيالنظرعلىوركز

لهتكنولم.وحيدلكتابافيدةاررنيةا،راجع!ةكدلمنا!هظيمة

مدىادريلستكانتلوربمالغبرهتتاحانيمكنالتيالفرصةنفس

وقصها.تابى/خناؤءالرجلبهايساهمانيمكنقتياالمساهمة

الرائدوأةقالهالمااكقبينالتمبيزؤىالن!طةهذه:مةتلىد.

،ثصائعمنبمضمعنختلفانيمكناننابلعليهاجميعانتفق

اهـصالماادواتلانئجالنتإهذهمنثثيرءعنختلفاوحسينطهد.

نتيجةللرجلتوفرتقدصكوطالايعنالمختلفةالادبعلوممنكلفي

كانا)رائدافقانجيلن،4-يىويجمععليهنجمعالذيلكن،لطروفه

ال!يقرادانهبلالادبميادينكلفيق4الطررائدهو،خصبا

انالاجيالحقيقة.الادبيالدرسميدانضاعامتقافيمجالكلالى

لكنهسا،اجهاوصهلمابعضفيتجاوزتهل!ها4علإتعلمتبهدهمن

نتائجهمنكشيراليهاوالسبلالابوابوفتحقممممابكثيراستفادت

ولكأ"ا،البحث"نمزيدالىالدارسينلتحفزطرجتفضاياالان

حسينطهفيهانمثرالتيالفترةؤفيتاريحيةتكونانيمكنداتها8كي

حيىناننانقولاننابل،شهولهفيوعملهومبادئهاصولهوأرسى

بفض!هايضانتجاوزهفاننااررراساتبعضفياجيانانتجاوزه

.4فيردأماا!تكمالنحاولالذيالراثهذاءنكاقدمماوبفضل

مترجمةومممرحياتروايات

يلأمدابولدمنشوراتمن

الحبيبيابلديابك

زورشإ

وهوانا

الانتباه

بوفاريمدام

السفير

حبقصة
حباالموت
السعندالموت

العراب
العلريةالشوارع

الجحيم

ماريانا

حبيبيهيروشيما

ةوداطرءماف

اللعبةتمت

سارترمرحيات

لفثبنا

1/3الحريةدروب

بيتونآلان

كازنتزائينيكوس

فياموراالبرتمو

فياموراالبرتو

فلوبيرغوستاف

ويستمورس

سيغالاريك

دوشينبيار

كاموالبير

بوزوماريو

براتولينىفاسكو

باربوسهنري

لوركا

دورامارغريت

سارتربولجان
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