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الملخص
ئن جألدخ جلمحلمٓ یٓ جلرشن جلتحسك لطش ضُذ طؽًسج لفٕمح يططمر مزجَرٍ ططمرح کخٕشج
يـُشت مذجسس أدذّٕ متمذدِ يأصرح أدذحء جلمشخ ٔىتسرًن ئلٓ مذجسس أدذٕةّ مختفةةّ
أمح یٓ لحلم جلىرذ ،یرذ طأحش ذُح جلىرذ جألدذٓ جلمشذٓ جلحذٔج يأصرح ورحد جلمةشخ ٔتةأحشين
ذحلمزجَد جلىرذّٔ جلغشذّٕ یٓ آححسَم ئورسم جلىرحد جلمشخ یٓ مؽفك جلرشن جلمطةشٔه ،جلةٓ
مزَرٕه ستٕسٕٕه یٓ جلىرذ جألدذٓ ٔمخفًن َحطٕه جلمذسستٕه :جلمذسسةّ جلرذٔمةّ جلتةٓ
طمىٓ ذحلىرذ جلفغًْ يجلمذسسّ جلحذٔخّ جلتٓ طمىٓ ذحلتزشذّ جلطمشّٔ يجلصٕحغّ جلةىّٕ مةه
سيجد َزٌ جلمذسسّ جألخٕشِ ؼٍ حسٕه قةذ لمةد ؼةٍ حسةٕه ديسج لفٕمةح یةٓ جلحٕةحِ
جلخرحیّٕ جلمصشّٔ مىز ذذجّٔ جلرشن جلمطشٔه ،حٕج ذذأ ذمىحقطةّ قعةحٔح یيشٔةّ يحعةحسّٔ
يسٕحسّٕ ذشؤّٔ رذٔذِ طمتمذ مىُزح لرالوٕح ،يخحض ممحسک لذٔذِ مك ممحصشٍٔ طُةذ
ئلٓ جإلصالح یٓ رًجود متمذدِ مه جلحٕحِ جلمصشّٔ يئن دسجسّ حٕحِ ؼةٍ حسةٕه طرةٕنه
ليل دجسس أي قحسْ ،أن وطحؼحطٍ جلمفمّٕ قذ ذذأت ذحلةمل ذحلىرذ جألدذٓ ذمح أذذْ مه آسجء
ورذّٔ حذٔخّ يذمح ألّف مه کتد ورذّٔ ضُٕشِ أسُم یٓ وطأِ مذسسةّ ورذٔةّ حذٔخةّ
یٓ جألدخ جلمشذٓ یٓ َزٌ جلذسجسّ وسمٓ أن وذسس جلىرذ يطؽًسٌ یٓ حٕحِ َزج جألدٔد
الکلمات الذليلية :جلىرذ ،ؼٍ حسٕه ،جألدخ ،جلتؽًس

* لعً َٕثّ جلتذسٔس یٓ جلمشکض جالقفٕمٓ جلممفًمحطٓ لفمفًم يجلتيىًلًرٕح يؼحلرّ جلذکتًسجٌ ذزحممّ ضُٕذ چمشجن جًَجص ،یةشق
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جليحطد جلمسثًل :غالمشظح کشٔمٓ یشد
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المقذمة
کمح ومش أن جألدخ جلمحلمٓ یٓ جلرةشن جلتحسةك لطةش ضةُذ طؽةًسج لفٕمةح يططةمر
مزجَرٍ يمىحَزٍ ططمرح لم طط ُذ جالوسحوّٕ مخةٕال لةٍ مةه قرةل يـُةشت مةذجسس أدذٕةّ
مختفةّ يمتمذدِ ،حتٓ لٕصح جلرًل ذأن «جلرشن جلتحسك لطش حم جلرشن جلمطشٔه مةه ذمةذٌ
قذ کحوح لصش ـًُس جلمزجَد يجلمىحَذ جألدذّٕ يجلةىّٕ يطىًلُح طىًلح کرٕشج يذحلتةحلٓ طمةذد
يطىًق مىحَذ جلىرذ جألدذٓ يجطسحق يـحتةٍ»(مىذيس )699:1001،یتغفغ جلمزجَد جلمحلمٕةّ
لألدخ ضٕثح یطٕثح یٓ جألدخ جلمشذٓ يأصرح أدذحء جلمشخ ٔىتسرًن ئلةٓ مةذجسس يمةزجَد
أدذّٕ مختفةّ مخل جلشيمحوسّٕ يجلًجقمّٕ يجلًرًدّٔ يجلشمضّٔ يغٕشَح مةه جلمةزجَد جألدذٕةّ
جلحذٔخّ
أمح یٓ لحلم جلىرذ ،کمح ـُشت مذجسس ورذّٔ متمذدِ یٓ جٖدجخ جلمحلمّٕ ،کةزل طةأحش
ذُح جلىرذ جألدذٓ جلمشذٓ جلحذٔج ،يأصرح ورحد جلمشخ ٔتأحشين ذحلمزجَد جلىرذّٔ جلغشذّٕ یةٓ
آححسَم کمح سرق جلرًل َزج ئلٓ رحود جلمزَد جلىرذْ جلرذٔم جلسحتذ لىةذ أوصةحس جلرةذٔم
مه جألدذحء يجلىرحد یٓ جألدخ جلمشذٓ
يوستؽٕك جلرًل أن یٓ مؽفةك جلرةشن جلمطةشٔه ئورسةم جلىرةحد جلمةشخ ئلةٓ مةزَرٕه
ستٕسٕٕه یٓ جلىرذ جألدذٓ ٔمخفًن َحطٕه جلمذسستٕه:
«أ جلمذسسّ جلرذٔمّ جلتٓ طمىٓ ذحلىرةذ جلفغةًْ ،کمحکةحن ٔةمةل ورةحد جلمةشخ جلرةذمحء
یتحةل ذحلصٕغ يجأللةحؾ يجلىًجحٓ جلرالغّٕ ،يسذمح طحمل لفٓ جلمزجَد جلزذٔذِ یةٓ جلىرةذ
يمه سيجدَح جلشجیمٓ
خ جلمذسسّ جلحذٔخّ جلتٓ طمىٓ ذحلتزشذّ جلطمشّٔ يجلصٕحغّ جلةىّٕ ،ئىصد ورذَح لفةٓ
جلىححٕةةّ جلمًظةةًلّٕ ،يطةةىُذ وُزةةح غشذٕةةح یةةٓ ورةةذَح ،يال طُمةةل جلمىحٔةةّ ذحلىرةةذ
جلةرُٓ»(أمٕه )691:6330،يمه سيجد َزٌ جلمذسسّ جلمرحد يجلمحصوٓ يؼٍ حسٕه يَٕيةل
يصکٓ مرحسک يغٕشَم
یحلمذسسّ جلحذٔخّ َٓ جلتٓ أخزت طسٕؽش لفٓ جإلطزحَحت جلىرذّٔ ،يجورسةم وةسةُح
ئلٓ مزجَد مختفةّ طرمح لخرحیّ جألدذةحء يجلىرةحد جلمحةذحٕه یُٕةح يلمةش جلذسةًقٓ ٔرةًل:
«لمف طشْ أن حمّ مذسستٕه یٓ جلىرذ جألدذٓ ئحذجَمح یشوسّٕ يمه صلمحتُح َٕيل يؼةٍ
حسٕه ،يمه ضمشجتُح ضًقٓ يمؽشجن يصةرشْ ،يجألخةشْ ئوزفٕضٔةّ يمةه صلمحتُةح جلمرةحد
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يضيشْ يجلمحصوٓ يأذًضحدْ َم أوةسُم ضةمشجء يورةحد»(جلذسةًقٓ )133:6313،ئعةٕف
لفٓ کالمٍ حٕج ٔرًل« :لرذ کحن ذزحود َإالء رمٕمح أوصحس جلمذسسّ جلرذٔمّ یةٓ جلىرةذ
ٔمىًن ذحلىرذ جلفغًْ ،يصحّ جأللةحؾ يجلتشجکٕد ،يمرحٕٔس جلرالغّ جلمشذّٕ ،يأيرٍ جإلستمحسِ
يجلمزحص يجلتطرٍٕ ،کمح کةحن ٔةمةل ورةحد جلمةشخ قةذٔمح ،ئحمفةًن لفةٓ َةزٌ جلمةزجَد
جلزذٔذِ»(جلمصذس وةسٍ)189 :
يئلٓ رحود ألالم جلىرذ جلحذٔج جلمزکًسٔهَ ،ىحک ورحد آخةشين کخٕةشين قةذ سةحَمًج
ذحلةمل یٓ طؽًٔش جلحشکّ جلىرذّٔ جلزذٔذِ یٓ مصش ،يکحن لفصححیّ أٔعح ديس ذحسص یٓ طرذم
َزج جلىرذ کمح کحن ألصححخ جلزمحلحت جألدذّٕ رًُد یٓ جلىرذ سًجء یٓ مححظشجطُم أي یٓ
مرحالطُم أي یٓ کترُم یٓ َزج جلمزحل ،مخل رمحلّ جلذًٔجن کمح رکشوةح يدجس ورةذَح حةًل
جلطمش يجلرصّ ،أمح ورذ َٕيل یٓ مرذمّ جلذيجئه کة«جلطًقٕحت» ي دًٔجن جلرحسيدْ أمح ؼٍ
حسٕه یيحن مذسسّ يحذٌ ي ورذ کل جألوًجق جألدذّٕ ،يکحن أکخش ورذٌ يدسسٍ لفطمش يـُةش
ذذجّٔ یٓ جلصحف يجلمزالت
يئلةةٓ رحوةةد َةةإالء وةةشْ مزُةةًدجت جحمةةذ جمةةٕه صةةححد کت ةحخ «جلىرةةذ جألدذةةٓ»
يمحمذخفف جهلل صححد «مه جلًرُةّ جلىةسةّٕ یةٓ دسجسةّ جألدخ يورةذٌ» يسةٕذ قؽةد
صححد «جلىرذ جألدذٓ يأصًلٍ» يأحمةذ جلطةحٔد صةححد «أصةًل جلىرةذ جألدذةٓ» يأمةٕه
جلخًلٓ يصکٓ مرحسک يأحمذ جلضٔحت يأحمذ صکةٓ يصکةٓ وزٕةد محمةًد يلةًٔس لةًض
يمحمذمىذيس يغٕشَم مه أصححخ جلىرذ جلحذٔج(جلزًٔىٓ)63:6338،
یفُشت آححس يوفشٔحت مختفةّ لفىرحد جلمحذحٕه یٓ جألدخ جلمشذٓ يقسمًج جلىرذ جلزذٔذ
ئلٓ ئطزحَحت يکمح ومش أن جلىفشٔحت یٓ جألدخ يجلىرذ طتغٕش يطتؽةًس مةك مةشيس جلةضمه
ذسرد جلتؽًس جلةيشْ یٓ جلحٕحِ کمح َٓ جلححل لفىفشٔحت یٓ جلمفًم يجلةىًن
ئرن یأخز جألدذحء يجلىرحد يجلرححخًن جلمشخ ٔرذين وفشٔحت مختفةّ يمتمذدِ یٓ مزةحل
جلذسجسحت جلىرذّٔ یٓ جألدخ جلمشذٓ جلحذٔج ،یفُشت ئطزحَحت ورذّٔ متمةذدِ یةٓ سةححّ
جلىرذ جألدذٓ مىُةح جإلطزةحٌ جلتيةحمفٓ ،يجإلطزةحٌ جالرتمةحلٓ ،يجإلطزةحٌ جلىةسةٓ ،يجإلطزةحٌ
جلصححیٓ ،يجإلطزحٌ جلزحممٓ يیٓ جلىرذ جلممحصش جإلطزحٌ جلمرحسن ،يجإلطزحٌ جلطيفٓ ،يجإلطزحٌ
جلرىًْٕ ،يجإلطزحٌ جلفسحوٓ یًظمًج کل وحقذ حسد أسفًذٍ جلىرذْ یٓ آححسٌ ،یٓ ئطزحٌ مةه
ئطزحَحت جلىرذ جلحذٔج يليه مك َزج جلتؽًس جلزْ ضُذٌ جلىرذ جألدذٓ وةشْ خةال کرٕةش
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ذٕه جلرححخٕه يجلذجسسٕه حًل جوتسحخ جلىرحد ئلٓ َزٌ جإلطزحَحت ،یمخال وةشْ مةىُم مةه
ٔىسد ؼٍ حسٕه ئلٓ جإلطزحٌ جلتيحمفٓ ،يمىُم مةه ٔىسةرٍ ئلةٓ جإلطزةحٌ جإلرتمةحلٓ ،أي
جإلطزحٌ جلطيفٓ
يوحه وأمل أن طترذم جلذسجسحت جلىرذّٔ جلزذٔةذِ یةٓ جألدخ جلمشذةٓ أکخةش یةأکخش يأن
طتزٍ رمٕمُح وحً دسجسحت رحممّ يمًحذِ ليٓ طعك صًسِ رحممّ مه جلىرذ جألدذٓ جلمشذٓ
جلحذٔج يجطزحَحطٍ ذٕه ٔذْ جلرححخٕه يجلذسجسٕه يؼالخ جلزحممحت یٓ َزج جلمزحل
سابقية البحث
ٔرتصش أَمن مح طمن مه دسجسحت یٓ َزج جلمزحل ظمه دسجستٕه َمح:
«جلزًُد جلىرذّٔ لؽٍ حسٕه مه خالل کتحذٍ «یٓ جلطةمش جلزةحَفٓ»» لىصةٕشِ ضةىح
يَٓ دسجسّ جقتصشت أکخش مح جقتصشت لفٓ طرٕٕه أيلًٔنحت جلىرذ جألدذٓ لذْ جلمشخ؛ حٕةج
طخصِّص جلرححخّ یصال کحمال مه دسجستُح لمشض طحسٔخ جلىرذ جلمشذةٓ مىةز جلمصةش جلزةحَفٓ
حتٓ جٖيوّ جألخٕشِ لىذ جلغشخ يطأحُّش جلمشخ ذحلىرذ جلغشذٓ يمةه حةمن طؽشتقة ئلةٓ طرةذٔم
کتحخ ؼٍ حسٕه جلممىًن ذة«یٓ جلطمش جلزحَفٓ» طرذٔمح يجیٕةح ممنةح حةًنل جلذسجسةّ ئلةٓ
خؽحخ طرذٔم لٍ ،ي قفّمح وزذ یٍٕ مح ٔذسس آسجءٌ جلىرذّٔ دسجسّ ورذّٔ
«جلىرذ لىذ ؼٍ حسٕه» لفذکتًس ممشجد جلةذٔه جلىةذيْ يَةٓ دسجسةّ مةًرضِ طؽةشّ
جلىذيْ مه خاللُح ئلٓ جلرحج له ذمط آححس ؼٍ حسٕه جلىرذّٔ ممنةح لمةذ ئلةٓ ضةشحُح
ضشحح مًرضج ذٕنه مه خاللٍ أَمن مح جطّصة ذٍ طف جٖححس جلىرذّٔ لؽٍ حسٕه
بذايات النقذ عنذ طه حسين
جلىرذ جألدذٓ ًَ جلزْ ئستىةز أيلٓ ؼحقحت ؼٍ حسٕه يأحذحُح ،يکحن ًَ جلزْ ألؽةٓ
ضيال يمحدِ ألضُش مإلةحطٍ جلتٓ کحو محل ورحش جليخٕشٔه يجلتٓ کحو سةررح یةٓ رٔةًق
ضُشطٍ یٓ دجخل مصش يجلمحلم جلمشذٓ يخحسرُمح ،أمح ذذجٔحت جلىرذ جألدذٓ لىذ ؼةٍ حسةٕه
طرذأ ذاطصحلٍ يممشیتٍ ذحستحرٌ جلسٕذ جلمشصةٓ ذحألصَش جلزْ طمفم مىٍ جلتممةق یةٓ دسجسةّ
جلتشجث ،رل جلشرل جلزْ ٔمخل جلىرذ جلفغًْ جلرذٔم یٓ آخش جلرشن جلتحسةك لطةش يمؽفةك
جلرشن جلمطشٔه ،يقذکحن مزَرٍ یٓ جلىرذ ٔرذي یةٓ دسيسةٍ لتالمٕةزٌ ذةحألصَش یةٓ طفة
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جلةتشِ ،یيحن ٔةسش لُم حمحسّ جذٓ طمحم ي «جليحمل» لفمرشد ي«أمحلٓ» ألذةٓ لفةٓ جلرةحلٓ،
يکحن طةسٕشٌ ٔحمل طفمٕححت طتصل ذحلىرذ جلحذٔج(جمٕه.)192 :6330 ،
ٔرًل جلذکتًس محمذ مصؽةٓ َذجسِ یٓ َزج جلطأن« :قذ قذس ؼٍ حسٕه يًَ یٓ صرحٌ
جلرحکش أن ٔتصل ذسٕذ لفٓ جلمشصةٓ جلخحتش لفٓ جلمرم يجلزمًد یٓ جلذسجسّ جألصَشّٔ جلةزْ
أسجد أن ٔتخؽٓ کتد جلطشيح يجلحًجضٓ جلتٓ ألة یٓ لصش جإلوحؽحغ لٕمًد ئلٓ جلمىحَةل
جألصفّٕ یٓ دسجسّ جلمفًم جلمشذّٕ ،يلٕمٕذ لألدخ ميحوتةٍ جلتةٓ یرةذَح یةٓ أسيقةّ جألصَةش»
(َذجسِ)162:6332،
يئلٓ رحود رل کحن ؼٍ حسٕه یٓ طف جلةتشِ قذ ذذأ ورةذٌ یةٓ جلمىةحَذ جلذسجسةّٕ
جألصَشّٔ يدلح ئلٓ ئصالح ؼةش جلتةذسٔس جلرذٔمةّ یةٓ جألصَةش ممةح قةحدٌ ئلةٓ جلتمةش
ذحألستحرٔه أحمذ لؽةٓ جلسٕذ يلرذجلمضٔض رحئص ،يکتد جلىرذ یٓ صةحةُم «جلزشٔةذِ»
ي«جلمفم» يیٓ َزج جلؽًس مه حٕحطٍ طمفم جلمًظًلّٕ یٓ جليتحذةّ لفةٓ ٔةذ أحمةذ لؽةةٓ
جلسٕذ يأغش یٓ جلزجطّٕ لفٓ ٔذ لرذجلمضٔض رحئص کمح ٔزکش یةٓ أٔحمةٍ يلةم ٔيةه َةزج
ذغشٔد ألن «جحمذ لؽةٓ جلسٕذ کحن ٔحمل جلشيح جلمفمّٕ ذممىحَةح جلسةفٕم ذٕىمةح جلطةٕخ
لرةةذجلمضٔض رةةحئص سظةةٓ ذزجطٕةةّ ححقةةذِ ،يلزةةأ ئلةةٓ جلُزةةحء جألدذةةٓ ذةةذال مةةه جلىرةةذ
جلصحٕح»(لؽٍٕ)601 :1006 ،
«یان َزج جإلصديجد یٓ جلطخصّٕ الصم ؼٍ حسٕه یتشِ مه حٕحطٍ ،يَزٌ ـحَشِ وفمسُح
لىذ کخٕش مه جليتحخ جلمصشٕٔه یٓ جلىصف جأليل مه جلرةشن جلمطةشٔه»(وةةس جلمصةذس)،
یفُش ؼٍ حسٕه جلىحقذ جلىحضٓ ،لفٓ مسشح جلىرذ جألدذٓ یةٓ مصةش یةٓ جلشذةك جأليل مةه
جلرشن جلمطشٔه ئرذي أن َةزج جلىحقةذ جلةتةٓ یةٓ رلة جلًقة طةشک َةزج جإلصديجد یةٓ
ضخصٕتٍ ،يسظٓ لىةسٍ رجطّٕ لىٕةّ ،أححست ئلزحخ جلطٕخ رحئص يططزٕمٍ حٕج يرةذ
مه جلطٕخ لرذجلمضٔض رحئص يصحٕةتٍ «جلمفم» خٕش مطزك لفٓ ورذٌ جلمىٕف سًجء ورةذٌ
لألصَش يضًٕخٍ أم ورذٌ یٓ جألدخ
يمه ذذجٔحت َزج جلىرذ ،ورذٌ «لىفشجت جلمىةفًؼٓ» ،حٕج ئطخز یٕةٍ جألسةفًخ جلرةذٔم
ئلٓ رحود طف جلزجطّٕ جلتٓ رکشوحَح ئرًل وةسٍ حًل َزج جألسفًخ« :کةحن جلةتةٓ قةذٔم
جلمزَد یٓ جألدخ ال ٔىفش مىٍ جالّ ئلٓ جلفةؿ يال ٔحةل مه جلفةؿ ئالّ ذميحوٍ مه ممزمةحت
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جلفغّ یيحن لٕد جلمىةفًؼٓ لىذٌ أوٍ ٔخؽٓ یٓ جلفغّ ئعةك جأللةةحؾ یةٓ غٕةش مًجظةمُح
ئصؽىك ألةحـح لم طخر یٓ لسحن جلمشخ يال یٓ قحمًس جلمحٕػ»(حسٕه)601 :6381،
ئرن لم ٔؽرق ؼٍ حسٕه یٓ ورذٌ جلمىُحد جلزْ کةحن ٔؽررةٍ جلطةٕخ جلمشصةةٓ یةٓ
طذسٔسٍ لألدخ ،ئر أن جلطٕخ جلمشصةٓ کحن صححد ريقةح أدذٕةح سةفٕمح(مىذيس)62:1001،
يئن مخل َزج جلىرذ جلزْ ئستخذمٍ ؼٍ حسٕه یٓ ورذ جلمىةفًؼٓ لم طيه صفّ ذٕىٍ يذٕه
جلىرذ جألدذٓ ذممىحٌ جلمفمٓ جلسفٕم يوشْ أن ؼٍ حسٕه قذ طشجرك له َزج جألسةفًخ یٕمةح
ذمذ ئزکشٌ ذحلىرذ جلسخٕف حٕج رکش یٓ جلزضء جلخحلج مه «جألٔحم» طشجرمةٍ لةه مًقةةٍ
َزج یٕرًل« :يمح أسشق مح ئوضلق جلةتٓ مه َزج جلىرذ جلسخٕف ئلٓ ؼًل جلفسحن يضٓء مةه
جلطتم لم طيه ذٕىٍ يذٕه جلىرذ صفّ يلم ٔىس جلةتٓ مرحال دیمةٍ رجت مسةحء ئلةٓ جلطةٕخ
لرذجلمضٔض رحئص ،یفم ٔيذ ٔرشأ أيلٍ حتٓ ؼشخ لٍ يأذٓ ئال أن ٔرشأٌ ذصًطٍ جلمزخ لفةٓ
مه ٔحعش مزفسٍ رجک يئذتُذ جلةتٓ حٕه سمك جلخىةحء يأحةس جإللزةحخ يئسةتٕره أوةٍ
أصرح کحطرح ممتحصج حم لم ٔزکش ذمذ رل أيل َزج جلمرحل حتٓ ؼأؼأ مه سأسٍ يمه وةسٍ
يسأل جهلل أن ٔتٕح لٍ جلتيةٕش له رورٍ رجک جلمفٕم»(حسٕه)601:6381،
يذمذ َزًمٍ لفٓ وفشجت جلمىةفةًؼٓ ٔتمحقةد َزًمةٍ لفةٓ ذمةط جليتةحخ يجلطةمشجء
جلمطًُسٔه یٓ رل جلًق  ،يیٓ مرذمّ ًَالء رشرٓ صٔةذجن يمصةؽةٓ صةحد جلشجیمةٓ
ي«کحن َزًمٍ لفٓ رشرٓ صٔذجن یٓ یصًل متمحقرّ وطشَح یٓ صحٕةّ «جلمفةم» يمزفةّ
«جلُذجّٔ» لحم ٔ 6366ىرذ یُٕح کتحذٍ «طحسٔخ آدجخ جلفغّ جلمشذّٕ» يقذ أحصٓ لفٕةٍ لةذدج
مه جلمالحفحت»(سحمح )21:1006،يَحرم أسفًخ جلشجیمٓ يکتحذحطٍ ييصةٍ ذأوٍ أسفًخ ال
ٔصفح لفمصش جلزْ ٔمٕص یٕةٍ (جلمصةذس وةسةٍ )29 :یحسةتمش ؼةٍ یةٓ مُحرمةّ جألدذةحء
يجلطمشجءُٔ ،حرم َزج ئُزً رجک ،ئتمشد لفٓ کةل ضةٓء ،يطتمٕةض ضخصةٕتٍ یةٓ َةزٌ
جلمشحفّ له غٕشَح مه مشجحل حٕحطٍ یٓ جلتمشد يجلىرذ جلزجطٓ جلمىٕف َيزج کحو ذةذجٔحت
جلىرذ لىذ ؼٍ حسٕه؛ ئلٓ أن طؽفك لفٓ مزجَد رذٔذِ یةٓ دسجسةّ جألدخ یةٓ جلزحممةّ
يلفٓ ٔذ أسحطزطٍ جلمستطشقٕه جلزٔه کحوًج ًٔرُةًن جألدخ يرُةّ رذٔةذِ ئسةتخذمًن
مىحَذ حذٔخّ یٓ دسجسحطُم جألدذّٕ یٓ طف جلةتشِ ،مخل ئطصحلٍ ذحألستحر وةحلٕىً ،حةم ذمةذ
رل سةشٌ ئلٓ یشوسح يدسجسّ لفمىحَذ جلغشذّٕ جلحذٔخّ ،کل رل سفّح ؼٍ حسةٕه جلىحقةذ
جلىحضة ،ذزخٕشِ لمفّٕ صجخشِ یٓ سححّ جلىرذ جألدذٓ جلحذٔج
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تطور النقذ عنذ طه حسين
قذ ذذأ ؼٍ حسٕه طألٕةحطٍ جألدذّٕ يجلىرذّٔ ذيتحذٍ «رکشْ أذٓ جلمةالء» جلةزْ وةحل ذةٍ
دسرّ جلذکتًسجٌ مه جلزحممّ جلمصشّٔ لحم  ،6362ئُمذ جليتحخ جيل ذحج أدذٓ ٔمتمذ لفٓ
مىُذ حذٔج ،يًَ لرحسِ له لشض ضحمل لحٕحِ جلةٕفسً جلمشذٓ أذٓ جلمالء جلممشْ َةزج
مه وححّٕ ،يمه وححّٕ ححوّٕ لشض ضمشٌ يوخشٌ يلرٕذطٍ يیفسةتٍ يذٕثتٍ يجلحٕحِ جلسٕحسةّٕ
يجلةيشّٔ یٓ لصشٌ
ٔرًل ؼٍ حسٕه له مىُذ ذحخٍ یٓ َزج جليتحخ «رمف دسس أذٓ جلمالء دسسح لمصشٌ
يجستىرؽ حٕحطٍ ممح أححغ ذٍ مه جلمإحشجت ،يلم ألتمةذ لفةٓ َةزٌ جلمةإحشجت جألرىرٕةّ
يحذَح ،ذل ئطخزت ضخصّٕ أذٓ جلمالء مصةذسج مةه مصةحدس جلرحةج ذمةذ أن يصةف ئلةٓ
طمٕٕىُح يطحرٕرُح ،يلفٓ رل یفس یٓ َزج جليتحخ ؼرمٕح یحسد ،ذل أوح ؼرمٓ وةسةٓ،
ألتمذ مح طىتذ جلمرححج جلؽرٕمّٕ يمرححج لفم جلىةس ممح»(حسٕه ،دين طحسٔخ)61 :
ئرن وشْ ؼٍ حسٕه قذ رمك ذٕه جإلطزحَةحت جلتحسٔخٕةّ يجلرًٕغشجیٕةّ يجلىةسةّٕ یةٓ
مىزٍُ لذسجسّ َزج جلرحج جألدذٓ ،جلزْ جلترشٌ دجسسً جألدخ يمإسخًٌ ومًررح رذٔذج یةٓ
مٕذجن جلذسجسحت جألدذّٕ يجلىرذّٔ ،يلة أوفحس جلذجسسٕه يضذن جوترحَُم ذةل يحمفُةم لفةٓ
جإلقتذجء ،ذٍ یٓ کخٕش مه وًجحٍٕ ي«لرذ سٕؽش َزج جلىمًرد حتةٓ أصةرح لسةىًجت لذٔةذِ
جلىمػ جألحٕش لمه ٔححيل دسجسّ ضخصّٕ مه جلطخصٕحت جألدذّٕ»(سحمح)698:1006،
يَيزج قذ أسُم ؼٍ حسٕه ذرحخٍ َزج ئسُحمح یمحال یٓ وطةأِ جلىرةذ جألدذةٓ جلحةذٔج
يطؽًسٌ یٓ مصش يجلمحلم جلمشذٓ يقذ ئستررل جلىحس َزج جليتحخ ذيخٕةش مةه جإلَتمةحم ألوةٍ
لًن رذٔذ مه جلذسجسّ جألدذّٕ ،يکحو جلمةحَٕم آوزجک ال طُعم َةزج جلفةًن مةه جلرحةًث
جلزذٔذِ یيحن ال ذذ أن طصؽذم آسجءٌ جلزذٔذِ ذحلمذسسّ جلترفٕذّٔ جلسحتذِ یىُع أقةالم
جلمتطشدٔه لتُحرمٍ ذمىف ،يأخز ًَالء ٔيترًن ظذٌ جلمرحالت يجلذسجسحت ،يئلٓ َزج أضةحس
ؼٍ حسٕه یٓ مرذمّ جلؽرمحت جلتحلّٕ لفيتحخ حٕج قحل« :لرذ کى أيد لً يرةذت یٕمةح
کترًج ضٕثح ٔستحق أن ٔسؽش أي ٔىحقص ،يليىٓ آسف جألسةف کفةٍ ،ألوةٓ لةم أرةذ یٕمةح
کترًٌ ئال ضتمح يسرح ،يمىحَذ یٓ جلتةيٕش لتٕرّ»(حسٕه ،دين طحسٔخ)66:
ليه سغم َزج لرذ وحل جليتحخ کخٕشج مه جإلَتمحم سًجء یٓ جلمستًْ جلزةحممٓ أي لفةٓ
مستًْ جلسححّ جألدذّٕ ،يسرد َزج جإلَتمحم ًَ ئستخذجم مىُذ رذٔذ یٓ َزج جلرحج کمح
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رکشوح ئن أَم مح یٓ کتحخ «رکشْ أذةٓ جلمةالء» یُمةٍ لةفسةةّ أذةٓ جلمةالء يسدَةح ئلةٓ
مصحدسَح(جلمصذس وةسٍ )66 :يطصًٔشٌ لرٕثّ أذٓ جلمالء يحٕحطٍ طصًٔشج سجتمح ،حم َزٌ جأللًجن
جلتٓ أظحیُح لفٓ جلذسجسّ جألدذّٕ يجلتٓ کحو طُىرة ذمٕالد مىُذ رذٔذ یةٓ دسجسةّ جألدخ
جلمشذٓ جلزْ أصرح یٕمح ذمذ ًَ جلمىُذ جلزْ ٔةعفٍ جلرححخًن
يذمذ رل سحیش ؼٍ ئلٓ یشوسح لٕيمل دسجسحطٍ ،يذمذ جلمًدِ مه یشوسح يذمذ أن طةضيدت
حرحیتٍ يدسجستٍ ذحلخرحیحت جألرىرّٕ ،يلىذمح أصرح أستحرج یٓ جلزحممّ ،ئصدجد وطحؼٍ ذحليتحذّ
یٓ جلصحف يجلمزالت ئلٓ رحود جلتذسٔس جلزحممٓ
يوسؽٕك جلرًل ذأن َزٌ جلمشحفّ َٓ أذشص مشحفّ مه حٕحِ ؼٍ حسٕه ،ذةل مةه أوعةذ
مشجحل حٕحطٍ جلةيشّٔ ،يأوُح کحو أٔعح مه أَم جلمشجحل یٓ طحسٔخ مصةش جلحةذٔج يَةزٌ
جلمشِ قذنم ؼٍ حسٕه ذحخح رذٔذج یٓ حالحّ أرضجء يًَ کتحخ «حةذٔج جألسذمةحء»ٔ ،طةتمل
لفٓ مرحالت وطشَح یٓ صحٕةتٓ «جلسٕحسّ» ي«جلزُحد» ذةٕه لةحمٓ  6311ي  6312یةٓ
جألدخ جلمشذٓ جلرذٔم حم أصذس یٓ لحم  6322جلزضء جلخحلج لفيتحخ ،يقةذ ظةم َةزج جلزةضء
ذحًحح یٓ جألدخ جلممحصش
يجلرحسب لُزج جليتحخ ٔميه أن ٔالحؿ أن جلزضء جأليل يجلخحوٓ مىٍ دسجسّ لفحٕحِ جألدذّٕ
لىذ ؼحتةّ مه ضمشجء جلغضل يجلمزًن یٓ جلذيلتٕه جألمًّٔ يجلمرحسّٕ ،یأويش يرًد ذمعةُم
يرکش أن جلخٕحل ألرس لفٓ ؼحتةةّ مةىُم حًذةح غٕةش حرٕرةٓ ،يأن جليخٕةش مةه أضةمحسَم
مصىًق ،يأحر يرًد ؼحتةّ أخشْ ،يقذ ئلتمذ یٓ رل لفٓ طحفٕةل جلشيجٔةحت جلتحسٔخٕةّ
يورذَح ،يلفٓ جلط یٓ صىٕك ذمط جلشيجِ ،يلفٓ طحفٕل جألضمحس يذٕحن مح ٔحسٍ یُٕح مةه
صذ أي طيفف ،يمذْ طصًٔشَح لطخصّٕ صححرُح ،يوتٕزّ جلرحةج َةٓ أن جلمصةش جلةزْ
ألفى یٍٕ وُحّٔ جلذيلّ جالمًّٔ يقحم یٍٕ جلذيلّ جلمرحسّٕ ،کحن لصش ض يلرج يمزةًن
أي کحن جلط يجلمرج يجلمزًن أـُش ممٕضجطٍ
یأححست َزٌ جلىتٕزّ سخػ أوصحس جلرذٔم ،يطسحءل أوصحس جلمىحَذ يجألسحلٕد جلرذٔمّ یٓ
جلرحج ،کٕف ٔزشؤ ؼٍ حسٕه لفٓ َزج جلرًل يقذ ئلتحديج أن ٔعٕةًج صةّ جلرذجسةّ لفةٓ
کل مح ًَ قذٔم !؟
يجستمش ؼٍ حسٕه ٔرذْ آسجءٌ جلتزذٔذّٔ یٓ دسجسّ جألدخ جلمشذٓ یٓ رةشأِ يصةالذّ،
«یًُ ٔشٔذ أن ٔىطٓ ضشلّ رذٔذِ لألدخ يجلةيش جلمشذٓ لحمةّ ،ئشٔةذ أن ٔةذخل مىُزةح
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رذٔذج لفٓ جألدخ جلمشذٓ یٓ رل جلًق  ،يًَ جلمىُذ جلتةحسٔخٓ جلًحٕةق ،یٕضلةضق ذةزل
جلمسفمحت جلترفٕذّٔ جلمًسيحّ یٕمح ٔتصل ذحألدخ جلزحَفٓ ،ئيطف له مح یٍٕ مه ئوتحةحل
يمح لُزج جإلوتححل مه ديجیك يأسرحخٔ ًَ ،شٔذ أن ٔعك مصش يأليل مةشِّ جألسةحس جلمتةٕه
لمح ٔسمٓ ذحلىرذ جلةٕفًلًرٓ جلممشي رٕذج لفمرل جأليسيذٓ»(سحمح)30:1006،
ئشْ ؼٍ حسٕه یٓ ذحخٍ َزج أن جلرححج یٓ جألدخ ئمح أن ٔررل مح قحلٍ جلرةذمحء یةٓ
جألدخ يطحسٔخٍ ،يئمح أن ٔمٕذ جلرحةج یةال ٔررةل ضةٕثح ممةح قحلةٍ جلرةذمحء ئال ذمةذ طخرة
يطحرٕق(حسٕه )11:6381،يَزج جألخٕش ًَ مح ئسطعةحٌ ؼةٍ حسةٕه لىةسةٍ ،یرةذأ ذحخةٍ
ذحلط یٓ جألدخ جلزحَفٓ ،حم ئوتُٓ ئلٓ جلرًل ذأن جليخشِ جلمؽفرّ مه َزج جألدخ مىحًلّ
ذمذ ـًُس جإلسالم يأن مح ذرٓ مه جألدخ جلزحَفٓ جلصحٕح قفٕل رذج ،يال ٔىرغٓ جإللتمةحد
لفٍٕ یٓ ئستخشجد جلصًسِ جألدذّٕ جلصحٕحّ لفمصش جلزحَفٓ
نتيجة البحث
ٔشْ ؼٍ حسٕه أن جلطمش جلرذٔم ٔىرغٓ أال ُٔررل رمٕمةٍ ،يأن ُٔمةشض لفةٓ ئمتحةحن
لفمٓ دقٕق قرل قرًلٍ ،ذحٕج ال ُٔتخز مىٍ أسحس لفذسس ئال مح صح يئال مح سظةٍٕ جلمفةم
جلًحٕق ،يمح يسجء رل ٔىرغٓ أن ُٔشیط ئُؽشح ذمٕذج ،ذحٕج طيًن أحيحمىح جألدذّٕ سفٕمّ
يئن «أَم مح ؼفك ذٍ کتحخ «یٓ جلطمش جلزحَفٓ» لفٓ جلىحس دلًطٍ ئلٓ ممحلزّ دسجسّ
جألدخ جلمشذٓ جلرذٔم یٓ ظًء مىُذ لرالوٓ صش ؛ ال ٔمتش یٓ َزٌ جلذسجسّ ذةأْ قىحلةّ
دٔىّٕ أي مسررحت طحًل ذٕه جلذجسس يذٕه جلزُش ذحلىتةحتذ جلتةٓ ٔىتُةٓ ئلُٕةح»(جليتةحوٓ،
 )968:6381یأخز ٔذلً ؼٍ حسٕه ئلٓ ئضحلّ جلحشّٔ یٓ مزحل جلرحج جلمفمٓ مه أرل
طخفٕص َزج جلرحج مه خذمّ غحٔحت أرىرّٕ له جألدخ وةسٍ ،يجستذل لفٓ ظةشيسِ َةزج
جالطزحٌ ذمح حررتٍ جلمفًم جلؽرٕمّٕ يجإلوسحوّٕ مه طرذم ،حٕه أطٕح لُح َزج جلزً مه جلحشّٔ
يجالسترالل له خذمّ أَذج غٕش أَذج جلمفم ئرًل« :لفٓ َزج جلطشغ يحةذٌ ٔسةتؽٕك
جألدخ جلمشذٓ أن ٔحٕٓ حٕحِ مالتمٍ لححرحت جلمصش جلزْ ومٕص یٍٕ مه جلًرُةّ جلمفمٕةّ
يجلةىّٕ»(حسٕه)28:6381،
يلفٓ جلشغم مه أن َزج جليتحخ قذ يجرٍ سديد یمل ألىف ممةح يجرُتةٍ آحةحسٌ جلسةحذرّ،
ليه جلحق أوٍ وحل ئَتمحمح لم ٔىفٍ کتحخ مه قرفٍ أي مه ذمذٌ يوةشْ أن َةزج جألحةش «یةتح

/ 611دراسات األدب المعاصر ،السنة التاسعة ،خریف  ،6921العذد الخامس والثالثون

آیحقح رذٔذِ أصرح مذسسّ قحتمّ ذزجطُح طمةش ذمذسسةّ ؼةٍ حسةٕه ،سيجدَةح يأطرحلُةح
جلىخرّ جلمتةتحّ مه سرحل جلةيش جلمشذٓ جلممحصش ،جلزٔه أخزيج ٔىطثًن لفٓ مخحلٍ جألصًل
جلتٓ ٔىرغٓ أن ٔرىًج لفُٕح دسجسحطُم جألدذّٕ يأذحححُم جلتحسٔخّٕ مه أرل جإلصالح جلخرةحیٓ
يجلىُعّ جلةيشّٔ»(رغحمَ )666:1000،يزج طؽًس جلىرةذ لىةذ ؼةٍ حسةٕه ،يجسةتمش یةٓ
جلذسجسّ يجلتألٕف یٓ مزحل جلىرذ جألدذٓ يأصرح مىُزٍ أسحسح لفذسجسحت يجلرحًث جألدذٕةّ
مه ذمذٌ
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