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 ممخص: 
ستشراؽ ،و أثرىا عمى الثقافة العربية و الفكر و التاريخ ظاىرة اال تتناوؿ ىذه المداخمة      

 القرآف.دب و ت المغة و األمف خالؿ تالميذىا ، و ما رددوه مف مقوالت ، مس   اإلسالمي
شخصية طو حسيف ،مف خالؿ كتابو الشيير " في األدب الجاىمي" الذي  حوؿ البحث تركزو 

وىو نسخة معدلة عف كتابو " في الشعر الجاىمي" الصادر في ؛ 1927صدر في العاـ 
، و حتى مف ، ىذا األخير أثار موجة عارمة مف االحتجاجات في الشارع المصري 1926

"في  ،لما فيو مف تطاوؿ و افتراء عمى الديف و المغة .واحتفظ  طرؼ عمماء األزىر و غيرىـ
بكثير مف ىذه األفكار الناطقة بمفاىيـ المستشرقيف الحاقدة و المتعصبة ضد األدب الجاىمي "
 .االسالـ و العربية

 مقدمـة :
اىتـ الغربيوف وبخاصة المستشرقيف بالثقافة والديف اإلسالمي، كما عنوا بالتاريخ و        

يتصؿ بحياة العرب و بيئتيـ و نفسياتيـ  و مشاربيـ و أىوائيـ و  األدب و الفف ... وكؿ ما
 تيـ و أساليب حياتيـ و أنماط معيشتيـ.انزعاتيـ، بؿ حتى تقاليدىـ و عاد

تماـ بالعرب واإلسالـ منذ ظيور الدعوة اإلسالمية ، و بداية حركة الفتوح و قد بدأ االى      
و الجياد، فقد تمكف المسمموف مف ولوج عوالـ و بمداف تخضع لسمطة الروماف والبيزنطييف و 
الفرس كبالد العراؽ و الشاـ ومصر و المغرب العربي " وفي طرفة عيف  في أقؿ مف ثمانيف 

لمسيحية عمى  ىذه الرقعة الواسعة والمترامية وزاؿ زواال سيال سنة ، تقوض فجأة سمطاف ا
 ىـ جند اإلسالـ و حماة ثغوره  يسيرا في اإلسالـ طوعا بال إكراه ، بؿ أعجب مف ذلؾ صاروا 

 . (1)و عواصمو "

 ةـــة بوعجاجــــسامي :ةالدكتور 
 قسم اآلداب والمغة العربية

  اآلداب والمغاتكمية 
 بسكرة -محمد خيضر جامعة

 



  امية بوعجاجةس/ د        نموذجػاأطػػو حسيف  د/ -االنيياربيف االنبيار و  -تالميذ المستشرقيف

الَمْخبَر نذوة                                                  2 

والتي ؛وىناؾ مف يرجع بداية االستشراؽ إلى فترة الحروب الصميبية عمى بالد الشاـ          
ىػ(،فاستحوذ الغربيوف عمى بالد اإلسالـ وكانت 690-ىػ489قرنيف مف الزمف ) استمرت مدة

النتيجة أنيـ"خالطوا المسمميف مخالطة طويمة وأحرزوا مف كنوز العالـ اإلسالمي ثروة ىائمة 
 .(2)امتؤلت قموبيـ شيوة و رغبة فيما فتنتيـ  بو ديار اإلسالـ و حضارتيـ "يستمتعوف بيا : و 

، مغربالقرف السادس عشر الميالدي ازداد اىتماـ الغربييف ببالد اإلسالـ مشرقا و في او         
و كثرت األسفار و الرحالت نحو ىذه البالد، مدفوعيف برغبات و أىواء و مطامح متباينة، 
منيا الرغبة في النيؿ مف المسمميف، و تقويض عقيدتيـ ، و تفكيؾ دولتيـ، و غرس بذور 

 وؿ وقموب أبنائيـ .الريبة و الشؾ في عق
وعند فريؽ منيـ يبدو أف اإلعجاب بالشرؽ وحضارة اإلسالـ، و الرغبة في االطالع عمى 

 ثقافتيـ و النيؿ مف عموميـ ومعارفيـ كاف الدافع وراء ذلؾ.
 االستشراق )الماىية والدوافع(: -1

ىو حركة فكرية قاـ بيا أناس مف الغرب مف أجؿ دراسة و معرفة أحواؿ الشرؽ      
 .(3)االستشراؽ عمـ الشرؽ أو عمـ العالـ الشرقي" وحضارتو و عقيدتو و تاريخو"

قد توخوا في رحمة بحثيـ و لياثيـ عف ماضي العرب و تاريخ اإلسالـ، لتحقيؽ و      
 مآربيـ وبموغ غايتيف أساسيتيف:

مؽ باب اإلسالـ و إسكات صوت الحؽ، حتى ال يصؿ إلى أسماع األوروبييف أو غ -1 -1
و ، فيؤمنوا برسالتو، و يتخذوه عقيدة و منياجا، كما انقاد لو وآمف بو مسيحيو الشاـ  عقوليـ
حيف دخؿ اإلسالـ ىذه األصقاع، فدخؿ أىميا في ديف اهلل أفواجا "ػـاألندلس وغيرىمصر و 

 (.4)الديف الحنيؼ وحماتو و المنافحيف عنو"وصاروا مف دعاة ىذا 
معرفة بالد اإلسالـ، جغرافيتيا و تاريخيا و أحواليا، وبيئاتيا وعقيدتيا و ثقافتيا و -1 -2

تيـ اليومية " فقد ظمت بالد اإلسالـ مرىوبة مخوفة، لـ تستطع الصميبية انفسية شعوبيا وعاد
قروف ، و كانت المناوشات و االحتكاكات  المقيورة أف تحاوؿ ػ مجرد محاولة ػ اختراقيا لعدة

 (5)عمى الثغور و األطراؼ تحسـ دائما لصالح اإلسالـ و المسمميف"
يجمع الدارسوف لحركة االستشراؽ أف ىدفيا يتمخص في بموغ غايتيف ميمتيف ىما: و      

ىدؼ ديني تبشيري يقـو بو خاصة القساوسة و الرىباف النصارى بيف جموع المسمميف 
 خيـ عف عقيدتيـ، و تحويميـ إلى الديانة المسيحية.لسم
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غرضو األساس تحقيؽ مآرب ساسة و مموؾ  نياليولأما اليدؼ اآلخر فيو إستعماري ك
اإلسالمية، لالستيالء عمى مقدراتيا الطبيعية أوروبا في االستحواذ عمى البالد العربية و 

 وخيراتيا االقتصادية.
في القرف التاسع عشر الميالدي نشطت حركة االستشراؽ نشاطا منقطع النظير،        

أساسو عممي استكشافي ظاىرا، واستعماري توسعي في الباطف، وىؤالء المستشرقيف كانوا مف 
روسيا إسبانيا، النمسا، إيطاليا...(وحتى مف  بريطانيا ألمانيا، فرنسا،) : كؿ البالد األوروبية

 أمريكا .
فكانوا محمميف بروح متعصبة مقيتة، تدعي حب الشرؽ وبالده وثقافتو، في حيف       

إف ىؤالء  تضمر الحقد عمى اإلسالـ، وكره لغة العرب و عموميا، قاؿ أحمد فارس الشدياؽ:"
نما تطفموا عميو تطفال، وتوثبوا فيو  األساتيذ) المستشرقيف (لـ يأخذوا العمـ عف شيوخو وا 

يو بشيء فإنما تخرج عمى القسس ثـ أدخؿ رأسو في أضغاث أحالـ، أو توثبا، ومف تخرج ف
أدخؿ أضغاث أحالـ في رأسو، و توىـ أنو يعرؼ شيئا وىو يجيمو، وكؿ منيـ إذا درس في 

 ( .6إحدى لغات الشرؽ أو ترجـ شيئا منيا تراه يخبط فييا خبط عشواء")
، ذلؾ أنيـ أتقنوا لغة العرب ووقفوا  و قد اتخذوا مف المغة العربية مطي ة لبموغ أىدافيـ    

 عمى أسرارىا، وغاصوا في فنونيا بؿ ميروا حتى ليجات العرب  و لغاتيـ المحمية.
 إىتماماتيم : -2

دقيقة وعظيمة مف تاريخ و فكر اإلسالـ، وألف اىتماميـ انصب  المستشرقوف بكؿ عني      
بالدرجة األولى حوؿ مصادر التشريع اإلسالمي )القرآف الكريـ و السنة المطيرة( فكاف الغرض 
التشكيؾ فييما ، حتى يسيؿ عمى األمة الذوباف في بوتقة اآلخر، و التخمي عف الجذور و 

 عميو  االستيالء عمى الجغرافيا و المكاف. اليوية ليسيؿ القضاء عمييا، كما سيؿ
و يركزوف في بحوثيـ ومؤلفاتيـ عمى موضوعات تطعف في حقيقة و تاريخ اإلسالـ،      

، إذ يطعنوف معـ(ويتعمدوف تكرارىا مر ات و كر ات، دوف أف يغفموا الحديث عف سيرة الرسوؿ)ص
تو وقد ذكر ذلؾ العقاد في كت إذ ألؼ  ابو )عبقرية محمد ( في رسالتو و يشككوف في نبو 

عمى افتراءات  صاحب )العبقريات اإلسالمية(  مؤلفاتو لمدفاع عف اإلسالـ و نبي و و الرد  
 المستشرقيف خاصة منيـ الحاقديف .
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عات و ا" فيـ يبحثوف في الخالفات والنز  كما ألحوا عمى موضوعات تمس تاريخ اإلسالـ    
لمرجئة والمعتزلة و المعطمة و الرافضة، و يدرسوف حياة الفرؽ المختمفة مثؿ : الكالمية و ا

التصوؼ و أساطير الحالج و غيرىا، و يتناولوف األمور المتعمقة بالزندقة والشعر المبتذؿ في 
 (7أعماؿ بشار و أبي نواس وابف الرواندي...")

 :تالميذىمأعالم االستشراق و   -3
عرفت في عالـ االستشراؽ أسماء كاف لو أدوارىا الخطيرة عمى الثقافة العربية اإلسالمية       

، كتابة و تدريسا وتوجييا و تحقيقا ،خاصة إذا وضعنا في االعتبار أف بعضيـ در س في 
الجامعات العربية ، كالجامعة المصرية و المبنانية و جامعة الجزائر..وغيرىا،بؿ إف فريقا منيـ 
انتسب إلى المجامع العممية العربية ،كمجمع القاىرة و مجمع دمشؽ..و األخطر مف ذلؾ أننا 
نجد فريقا منيـ كاف يدرس عمـو القرآف ، و يفسره و يتجشـ عناء ترجمتو إلى لغتو األـ ، كما 
ىو الشأف مع المستشرؽ الفرنسي جاؾ بيرؾ . وكثير منيـ عمى صمة بالدوائر االستعمارية و 

 ونية العالمية و الماسونية.الصيي
وأشير أعالـ االستشراؽ في عصرنا الحديث :)ماسينيوف ،مرجميوث ،نالينو ،جولد         

زيير ،ريجس بالشير..( و أكثر ماتردد مف مفاىيـ تغريبية و استالبية في كتابات بعض 
 المؤلفيف التالميذ تنسب إلييـ و تعزى ليـ أصال.

لعالـ العربي، فيـ أولئؾ الذيف درسوا عمى يدييـ في الجامعات أم ا تالميذىـ مف ا       
الغربية ، أو تبنوا أفكارىـ التي أعجبوا بيا بفعؿ التأثر. و مف ىؤالء نجد : طو حسيف و عمي 
عبد الرازؽ صاحب كتاب "اإلسالـ و أصوؿ الحكـ" وأحمد أميف في كتابيو "فجر اإلسالـ" 

 ...وغيرىـ كثير.ونصر حامد أبو زيد  ويس عوض و"ضحى اإلسالـ" و سالمة موسى و  ل
لوا كثيرا عمى تالميذىـ في بموغ ما أخفقوا فيو، و تحقيؽ ما       والواقع أف  المستشرقيف قد عو 

فشموا في إنجازه، و لذلؾ قاؿ ماسينيوف:"إف  ىؤالء الطالب المسمميف الذيف يصموف إلى فرنسا ، 
 (8) ى يكونوا أعوانا لنا في بالدىـ"يجب أف يصاغوا صياغة غربية خالصة حت

 ـ طــو حسيـــن) أيقونة االستشراق في الثقافة العربية(: 4
عميد األدب العربي طو حسيف ، مف كبار المثقفيف و األدباء العرب الذيف أْثروا  يعتبر       

الساحة األدبية تأليفا و ترجمة و تعميما ، فقد كتب في تاريخ األدب و النقد و التراجـ ، و 
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تاريخ اإلسالـ ، كما ساىـ بمقاالتو التي نشرىا في مجمة الرسالة و غيرىا في تنشيط الحياة 
 لمصرية.الثقافية ا

وأثر في جيمو وأجياؿ الحقة ، بما خمفو مف كتب و روايات و دراسات ، و ال ننسى أنو شغؿ 
 ، لذلؾ قد ر لو أف يؤثر و يطور في التعميـ المصري. لمتربية و التعميـمنصب وزير 

و ، ال يخفي الكاتب افتنانو وانبياره الشديد بالمستشرقيف ، " األياـ" لطو حسيفوفي كتاب      
السيما أساتذتو الذ يف درس عمى يدييـ سواء في الجامعة المصرية أو في السوربوف ،حينما 

 أوفد في بعثة عممية لمدراسة في فرنسا.
فيتحدث عف أستاذه نالينو) المستشرؽ االيطالي( و غيره ، فيقوؿ:" واتصؿ بأساتذتو أولئؾ 

الرفؽ و العطؼ ،وكميـ قد أدناه مف نفسو اتصاال متينا فكميـ عرفو ، و كميـ قد آثره بالحب و 
 (9)و دعاه إلى أف يزوره في فندقو و أحب  أف يقوؿ لو و يسمع منو"

فطو حسيف تمميذ مخمص ألساتذتو الغربييف، معجب بذكائيـ ، منبير بمستواىـ          
أخذ و خاصة مشائخ األزىر الذيف العممي و أساليبيـ في التدريس ، عكس أساتذتو المصرييف 

يـ ، و تتممذ ليـ، و مع ذلؾ فيو ال يترؾ فرصة إال  و يقدح فييـ و يتندر بدروسيـ ، ويذـ  عن
ر" و الباحث يأخذه شيء مف  األزىر تصريحا و تمميحا ، فيصفو بالت قميد و الجمود و التحج 
العجب و الد ىشة مف مسمؾ طو حسيف إذ أن و لـ يتحدث عف أساتذتو مف المستشرقيف إال 

الموق ر المجؿ  ، المأخوذ بما لدييـ مف عمـ و ما عندىـ مف طرائؽ التفكير و مناىجو  حديث
،و كأف  المستشرقيف طبعوا طبعة واحدة ليس فييـ صحيح و سقيـ أو قوي  و ضعيؼ إن ما كميـ 

 .(10)صحاح أقوياء "

 " :آراؤه االستشراقية من خالل كتابو "في األدب الجاىمي-5
الدكتور طو حسيف كالعابد عمى صنمو يقرأ كتابات المستشرقيف منبيرا بيا، مأخوذا  اعتكؼ    

؟ وقد حظي الرجؿ  بما جاء فييا مف أفكار ، و كأنما ىؤالء ال ينطقوف عف ىوى ، وكيؼ ال
 المستشرقيف ورعايتيـ، فكاف تمميذىـ المبجؿ، وىـ أساتذتو المعصوميف . باىتماـ 
تماـ العمـ أف خير مف يوصؿ أفكارىـ اليدامة، ويصيب مف تاريخ ف يعمموف المستشرقو و      

، الذيف درسوا عند الغرب واعتنقوا أفكاره وآمنوا بيا، فدورىـ االعرب و ثقافتيـ مقتال ىـ أبناؤى
أخطر، وسالحيـ أشد فتكا، كما أف إذاعة سمـو المستشرقيف "عمى يد أسماء وطنية ، وخاصة 

فكار األفي غاية الخطورة و الضرر، حيث أف ورود  الشبيات و إذا كانت مسممة عربية، أمر 
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االستشراقية في غير كتب المستشرقيف، وترديدىا عمى ألسنة آخريف مف بعض المسمميف 
..يجعؿ الشبيات و األباطيؿ تنتشر وتروج في تدليس وخداع، يمبس الباطؿ ثوب الحؽ، 

 .(11)نفوس الناس دونما إزعاج " إلىويجعمو يتسمؿ 
د و أفكاره يكتب يىذا ما حدث فعال مع كتاب طو حسيف و كتاباتو بعامة، فكالمو يمقى التأي و

 يجد صداه.عنو مف آراء ليا الذيوع، وما يصدر 
 أىـ ما ورد في ىذا الكتاب مف أفكار :     

: فالتعميـ عند العرب يغمب عميو طابع  إختالف طرائق التدريس عند العرب و الغرب –5-1
، أما الغرب خاصة المستشرقيف، ينتيجوف طرائؽ أكثر الجمود ، سواء في األزىر أو دار العمـو

 عممية، وىنا يبدي إعجابو الكبير بأفكارىـ وذكائيـ .
فيذا نالينو) المستشرؽ االيطالي( و غيره، قد غيروا صورة األدب العربي فدرسوه لطالبيـ 

  (12)بية القديمة كدرسيـ لآلداب األوروبية الحية أو اآلداب األورو 
يتأسى الدكتور بمنيج ديكارت العممي، إذ يقوؿ : أنا أفكر ي : قص  أسموب الشك لمت   -5-2

 إذف أنا موجود .وطو حسيف، يقوؿ :أنا أشؾ  إذف أنا موجود.
؟ يتضح جواب ذلؾ في كتابو  و انخرط في دائرة التيوفي شكوكو  ابتعدأي مدى  إلىو لكف 

في كؿ شيء، واجتث كؿ أصيؿ مف أرضو، و ألقى بكؿ قيمة في  السابؽ الذكر، فقد شكؾ
غيابة الحيرة والتردد يقوؿ: "فالقاعدة األساسية ليذا المنيج ىي أف يتجرد الباحث مف كؿ شيء 
كاف يعممو مف قبؿ، و أف يستقبؿ موضوع بحثو خالي الذىف مما قيؿ فيو خموا تاما، والناس 

خط عميو أنصار القديـ في الديف و الفمسفة يـو ظير، قد جميعا يعمموف أف ىذا المنيج الذي س
 . (13)كاف مف أخصب المناىج و أقواىا و أحسنيا أثرا "

فمـ يترؾ شعرا إال وسمو  أثار الكاتب ىذه القضية بصورة مستفيضةقضية اإلنتحال:  -5-3
مة النحؿ، وكؿ ما أثر عف العرب مغشوش مكذوب، عبثت وال شاعرا إال ألحؽ بو س باالنتحاؿ

 ييقوؿ بعد بحث و تقص،بو أيدي الرواة و القصاص في العيود اإلسالمية، فاختمقوه إختالقا 
إال يكف يقينا فيو قريب مف اليقيف، ذلؾ أف الكثرة المطمقة  شيء إلى:"حتى انتيى بي ىذا كمو 

فبي شيء، و إنما ىي منحولة بعد ظيور اإلسالـ  مما نسميو أدبا جاىميا ليست مف الجاىمية
 .(14)ـ أكثر مما تمثؿ حياة الجاىمييف "يف وميوليـ و أىواءى.فيي إسالمية تمثؿ حياة المسمم
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لييـ الرواة والقبائؿ شعرا لـ فقد نسب إ، وعمى رأسيـ أصحاب المعمقات  أما الجاىمييف     
 ابفالقيس أو طرفة أو  تقرأه مف شعر إمرئمف إليؾ ..أنما موه "و ال أضعؼ عف أف أعينظ

األعراب أو  اختالؽكمثـو أو عنترة ليس مف ىؤالء الناس في شيء إنما ىو نحؿ الرواة أو 
  (15)صنعة النحاة أو تكمؼ القصاص "

في الشعر، أوؿ مف خاض فييا بإسياب ابف سالـ الجمحي  االنتحاؿوالواقع أف قضية       
 ،" لما راجعت العرب رواية الشعر وذكر أياميا ومآثرىا:لشعراء" فقاؿ في كتابو" طبقات فحوؿ ا

بعض العشائر شعر شعرائيـ وما ذىب مف ذكر وقائعيـ ، وكاف قـو قمت وقائعيـ و  استقؿ
أرادوا أف يمحقوا بمف لو الوقائع و األشعار، فقالوا عمى ألسف شعرائيـ ، ثـ كانت ،فأشعارىـ 

 .(16)األشعار "الرواة بعد فزادوا في 
أقواؿ : إف طو حسيف ردد ؿيالدارسيف والعمماء، و ق انتقاداتوىذه المسألة أثارت        

ه المسألة ذشوقي ضيؼ عف رأيو في ى الناقد مرجميوث المستشرؽ البريطاني، و قد أعرب 
عف بالقوؿ : "و الحؽ أف الشعر الجاىمي فيو موضوع كثير، غير أف ذلؾ لـ يكف غائبا 

ماء، فقد عرضوه عمى نقد شديد، تناولوا بو رواتو مف جية وصيغو و ألفاظو مف جية القد
ثانية، ..و معنى ذلؾ أنيـ أحاطوه بسياج محكـ مف التحري و التثبت،فكاف ينبغي أف ال يبالغ 

 .(17)رفضو" إلىالمحدثوف مف أمثاؿ مرجميوث وطو حسيف في الشؾ  فيو مبالغة تنتيي 
كتاب  صؿ إلى:يتدرج الكاتب في سمـ الشكوؾ لي القرآن الكريم التشكيك في صحة -5-4

اهلل، الذي شكؾ في صحتو، أو عمى حد زعـ المستشرقيف ىو نصوص وضعيا محمد 
 وليست وحيا مف السماء. ،معـ()ص

زىير أو غيرىما إنما  والبيئة الجاىمية ال تصورىا أشعار الجاىمييف كإمرئ القيس أو       
فإذا أردت أف أدرس الحياة  تصوير القرآف الكريـ، يقوؿ في ىذا الصدد:"يصورىا لنا أكمؿ 

يس و النابغة و  األعشى  و زىير وقس بف ساعدة قال امرئ الجاىمية فمست أسمؾ إلييا طريؽ 
و أكثـ بف صيفي ألني ال أثؽ بما ينسب إلييـ، و إنما أسمؾ إلييا طريقا أخرى، و أدرسيا في 

الشؾ في صحتو، أدرسيا في القرآف، فالقرآف أصدؽ مرآة لمعصر الجاىمي،  إلىنص ال سبيؿ 
 .(18)الشؾ فيو " إلىونص القرآف ثابت ال سبيؿ 

ذا كاف القرآف الكريـ فيما يزعـ طو حسيف قد وضعو محمد )ص        معـ( ، فيذا يعني أنو وا 
ومف الذي يستطيع أف ينكر كتتبو مف عند أحبار الييود ورىباف النصارى ، يقوؿ متسائال: "قد ا
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كثيرا مف القصص القرآني كاف معروفا بعضو عند الييود و بعضو عند النصارى وبعضو أف 
عند العرب أنفسيـ؟ وكاف مف اليسير أف يعرفو النبي، كما كاف مف اليسير أف يعرفو غير 

 . (19)النبي مف المتصميف بأىؿ الكتاب "
ج في معرض حديثو عف اإلسالـ وكتابو، عر   :و (معمالطعن في سيرة الرسول )ص -5-5

الناس بأف النبي يجب أف يكوف صفوة بني  اقتنععمى نبي اهلل ، فشكؾ في رسالتو :"فؤلمر ما 
ىاشـ، وأف يكوف بنو ىاشـ صفوة بني عبد مناؼ، وأف يكوف عبد مناؼ صفوة بني قصي، وأف 

القصاص يجتيدوف في تثبيت تكوف قصي صفوة قريش..و العرب صفوة اإلنسانية كميا، وأخذ 
فوف .. ما يرفع يىذا النوع مف التصفية و التنقية وما يتصؿ منو بأسرة النبي خاصة ، فيض

 .(20)وعمى العرب عامة "  قوميـ خاصةشأنيـ و يعمي مكانتيـ و يثبت تفوقيـ عمى 
ثقافة كاف طو حسيف ميتما ومعتدا بالفكر والالثقافة اليونانية "النموذج األكمل": -5-6

الشعر والنثر العربي نتاج االحتكاؾ بيذه الثقافة، كما أف اإللياذة و  اليونانية، ولذلؾ عد  
األوديسة أثراف عظيماف ال يقالف قداسة عف القرآف "فبينما كاف اليوناف يقدسوف اإللياذة و 

ف، كاف تيما و إذاعتيما عناية المسمميف بالقرآياألوديسة و يعنوف بجمعيما و ترتيبيما وروا
 .(21)المسمموف مشغوليف بالقرآف و عمومو"

:و النثر العربي ىو اآلخر مشكوؾ في صحتو، أصابو ما  في النثر العربي االنتحال -5-7
مييف مف مظاىر الجاى إلى، قاؿ:" و حظ النثر الذي يضاؼ وانتحاؿأصاب الشعر مف تدليس 

الشعر الذي يضاؼ إلييـ، فيناؾ نثر تعرؼ فيو السيولة و الميف كيذا  الفساد و النحؿ كحظ
قس بف ساعدة، وىناؾ نثر تعرؼ فيو الشدة و الرصانة كيذا الذي يضاؼ  إلىالذي يضاؼ 

 (22)أكثـ بف صيفي" إلى
 ة :ـخاتم
الكتاب كالسـ في العسؿ كما يقاؿ، تناوؿ قضايا مثيرة وادعى الكاتب أنو سيأتي بنظرية و      

 .(23)خطيرة، وبو سيغير التاريخ 
جة أف يتيـ، وكانت النتباتيـ و مقاالاوما تناولو مف آراء  تداوليا المستشرقوف قبمو في كت    

بطاؿ حججو مف طرؼ شيوخ األزىر وغيرىـ بتك لقي الكتاب معارضة ومجاىرة  فير صاحبو، وا 
سواء في صحؼ كاألىراـ و المقطـ و البالغ أو مف خالؿ تمؾ المؤلفات التي  كتبت لمرد 
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وكتبت مف طرؼ أدباء معروفة كمصطفى صادؽ الرافعي  و محمود محمد عمى ىذه اآلراء.
 . شاكر و شيخ األزىر محمد الخضر حسيف
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