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 : تقديم
 :الحمد هلل وحده وصمى اهلل وسمـ عمى مف ال نبي بعده وبعد

 في عالمنا المعاصر تتمثؿ فيظـ ثقافات كثيرة تظاىرة عالمية تن    ـ     ث  
والعمـو ، واآلداب، والفكر، والنقد، عمى مستويات اإلبداع عودة جماعية

ولمتراث ، لمتراث الروحي مف جية ؛والثقافية ،واالجتماعية، اإلنسانية
ً      ً إحياء  مجرد   (1)الثقافي مف جية أخرى حياء  ، حيف في ا     بأبعاد  ا     ً مقترن          ً وا 

حاييف أاقع معيف أو لبعث نيضة جديدة في فكرية تيدؼ إلى التبرير لو 
 .كثيرة

كؿ ب ولـ تخؿ الثقافة العربية مف ىذه العودة المحمومة لمتراث
تظمت فان بالنص وانتياء بالنسؽ االجتماعي؛أبعاده واتجاىاتو؛ ابتداء 

الحضاري  األمة مشروعات ضخمة تيدؼ إلى إعادة بعث الروح في اإلرث
واإلرث الثقافي مع اختالؼ أسباب ىذا البعث ، واإلرث الروحي، المادي

الذي يعنينا ىاىنا: التراث و الحضاري لألمة؛  وآلياتو وآفاقو وأثره في البناء
األوائؿ الذيف             ج م اع األدب ع األدب الكبار التي صنفيا ياألدبي في مجام

، وأوصافيا ورجاليا عار العرب وأخبارىا وآثارىاشصفحات كثيرة في أ سودوا
 . (2) ىذا لكؿ الجامع ألدبا اسـوظير 

                                                           

، م 2001، 1لممزيد: انظر عمى مكي، إحياء التراث العالمي، دار اآلفاق، ط  1
، وما بعدها. وانظر: د.سفر الحوالي، ظاهرة العودة العالمية لمتراث 42ص 

 .246هـ ، ص 1408الروحي، المحاضرة ضمن إصدارات مهرجان الجنادرية 
 14، ط  1/206 انظر في مفهوم األدب في مادة الكممة: ابن منظور، المسان، 2

. وبدوي طبانة، 647هـ. وابن خمدون، المقدمة، طبعة مصر، ص 1425، 
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لمتراث األدبي المتنوع بكؿ تجمياتو المعرفية  اإلحياء العربي إف
 : أشكاؿعمى ثالثة ا            ً قد ظير مرار   واإلبداعية

في لمشخصيات أو األحداث أو القضايا تدعاء التاريخي األوؿ: االس
الفكر الذي ينتمي إليو صاحب  باختالؼيختمؼ  اليدؼ منواإلبداع؛ و 

 وأ، واالتعاظ بأحداثووغير خاؼ أف استحضار التاريخ لالعتبار ، (1)النص
وسيمة يعد  أو تحميمو قضايا المجتمعات، إلسقاطو عمى أحداث معاصرة

الولوج فييا  ا                   ً عوالـ لـ يكف مستطيع  يمج بيا المبدع في  ؛فنية رائعة
 .بالحديث الصريح المجرد

التي تجمع األدب واألخبار  الكبار المصنفاتالثاني: تحقيؽ ىذه 
 -ى )عصر النيضة(يسم مع بدايات ما -ونشرىا؛ فمثال واألشعار واآلثار
لمطبعة األميرية في زمف ا تت الكتب العربية؛ حيث طبعا                أعيدت طباعة أم  

 البفالمثؿ السائر  طائفة ضخمة مف كتب التراث العربي؛ منيا: محمد عمي
، تاريخ ابف خمدوف ومقدمتوو ، األصفياني واألغاني ألبي الفرج، األثير

وفقو المغة ، ربووالعقد الفريد البف عبد، لساف العرب البف منظورو 
ونفح ، وحياة الحيواف لمدميري، البف خمكاف األعيافووفيات ، لمثعالبي

 .وغيرىا، الطيب لممقري
لت المجاميع المغوية والمطابع وتو ، ثـ توالى الجيد بعد ذلؾ

ونشط المحققوف في نشر كؿ ما ، الضخـالمختمفة نشر التراث العربي 
                                                                                                                                    

= 

هـ ، ص 1394دراسات في نقد األدب العربي، دار الثقافة، الطبعة السادسة، 
 ، وما بعدها.13

هـ. 1398مثال: نجيب الكيالني، عمر يظهر في القدس، دار الرسالة  –انظر  1
 م .1981ار بيروت، وميخائيل عيد، أغاني الحالج، د
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 األدبوخزانة ، ي القيروانير لمحص فظير: زىر اآلداب ؛ويقعوف عمي
والحيواف ، ف لمجاحظ        والتبي   والبياف، قتيبةوف األخبار البف وعي، لمبغدادي

، يييشبوالمستظرؼ لأل، وأدب الكاتب البف قتيبة، مبردوالكامؿ لم، لو
مما يوحي بضخامة ىذا اإلحياء في شكمو ؛ قشنديمألعشى لمقاوصبح 

 الظاىر الذي سمي التحقيؽ.
، ريخيةتذكر مراحمو التاو ، الثالث: تصنيؼ كتب تؤرخ لألدب العربي

، وفكرية، واقتصادية، سياسية؛ والعوامؿ المؤثرة فيو، وأطواره الفنية
 :مثؿ وقد بدأىا المستشرقوف، واجتماعية

يوسؼ ىامربروجستاؿ الذي طبع لو في فيينا  -1
جزاء سنة أ 7العرب(  مف  كتاب في )تاريخ آداب

 ـ.1851
نمساوي الذي صنؼ )مختصر ألفريد فوف كريمر ال -2

اء( في عصر الخمفالمشرؽ عمراف  خفي تاري
 .ـ1977الذي طبع في فيينا سنة 

 األدبنجميزي الذي صنؼ في التاريخ و أرتبنوت اإل  -3
 ـ.1891العربييف في سنة

في  األف فذيمالف يقسطنطب وفيمي، دوارد فانديؾإ -4
)بوالؽ( سنة  وطبع في تاريخ العرب وآدابيـ

 .وغيرىـ، ـ1892
 مثؿ:، ثـ توالت المؤلفات العربية المؤرخة لألدب

 تاريخ آداب العرب لمرافعي. -1
 المغة العربية لجورجي زيداف. بتاريخ آدا -2
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 .سكندراني ومصطفى عنانيالعربي وتاريخو ألحمد اإل األدبالوسيط في  -3
 حمد الزيات.العربي أل األدبتاريخ  -4
 يف.زكفؤاد سلتاريخ آداب العرب  -5
 .كثيرأمثاؿ ذلؾ و ، ضيؼ يقو العربي لش األدبتاريخ  -6

 :األوساط الثقافية العربية فيموقؼ طائفة مف المتمقيف ف لقد كا
 :وممف يوحي فكرىـ بيذا، قدرهزدراء والحط مف باالنظر إلى ىذا التراث 

طائفة أخرى     ـ     ث  و ، (1)وزكي نجيب محمود ، موسى ةسالمو ، لويس عوض
ا عمى ثقافة األمة      ً ا ضخم           ا حضاري         ً تو شاىد      عد  و ، ىذا التراثكؿ ست     قد  

رثيا األممي الكبيروخمودىا  عادة إحيائو ،                     وا                                      ودعت الىتماـ النشء بو وا 
وطائفة ثالثة اصطفت بعض ما في ىذا التراث ، جممة واحدة دوف تمحيص

ومسمكية ونفخت فييا الروح لجعميا حجة في  قيمية وعقديةمف تجاوزات 
 تغيير الواقع المعاصر. 

التراث ومدى وييدؼ ىذا البحث إلى مقاربة نقدية تقفنا عمى ىذا 
الممثمة ليوية األمة تجسيد القيـ مف قربو أو بعده مف المصداقية و 

تعدد الذي تاألدبي الضخـ موقؼ الحقيقي مف التراث الوبياف ، وحضارتيا
أنماطو المعرفية ومعاييره الذوقية ومظاىر التزامو بتعدد كتابو ومروياتو 

 وأحداثو وأشعاره وأخباره وآثاره.

                                                           
هـ.  1405لممزيد : انظر : محمود شاكر ، أباطيل وأسمار ، جامعة اإلمام 1

هـ . محمد  1405محمود شاكر ، نمط صعب ونمط مخيف ، دار الرسالة ، 
 م. 1980محمد حسين، االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر ، دار الفكر 
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ات كتب                                   ليس بياف التجاوزات القيمية في أم   –ىاىنا -إف المقصود 
وليس حصر  أنماط التمقي لمرويات كتب التراث في ثقافتنا ، التراث

في توصيؼ التراث األدبي المعاصرة؛ بؿ محاولة لقراءة العنوانات الرئيسة 
عند العرب مف جية التوثيؽ والمرجعية العممية وطرائؽ التصنيؼ لبياف 

رؤية مقترحة لمتعامؿ  ثـ تحديد ،ب ىذه التجاوزات القيمية الضخمة فيوسب
 مع كتب التراث في مقاربة يمكف أف تكوف عادلة.
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 :مفهوم التراث -2
، والميراث، واإلرث، ساف العرب أف الورثابف منظور في ليرى 

ما يخمفو الرجؿ ": قاؿمعنى التراث  وفي، كميا بمعنى واحد، لتراثوا
 .(1)لورثتو"

ويتمايز بحسب ما ، شأف والتراث: ىو اإلرث الموروث في أي  
، وثقافة، مف عقيدة"ما ورثناه عف آبائنا  :ىو فالتراث اإلسالمي يوصؼ بو؛

وسائر المنجزات األخرى المعنوية ، وصناعات، وفنوف، وآداب، وقيـ
 .(2)أسالفنا"الذي ورثناه عف ؛ القرآف والسنةالوحي؛ ويشمؿ كذلؾ ، والمادية

يضرب بجذوره إلى  ؛ إذالزمفوالتراث العربي أوسع مدلوال مف حيث 
فال يدخؿ  ؛والمكاف نظرنا إلى العرؽذا ما إما قبؿ اإلسالـ مع أنو يضيؽ 

وال تراث ما بيف النيريف تحت مفيـو ، وال التراث المغولي، التراث الفارسي
 . التراث العربي

السياقات األدبية فإننا نعني ما ورثناه نتحدث عف التراث في وحيف 
اميـ وينقؿ عف أسالفنا مف منتج ثقافي وأدبي يصؼ أخبارىـ وآثارىـ وأي

إبداعيـ مف شعر ونثر؛ وبناء عميو فإف كؿ مرويات األدب مف أخبار 
وكؿ ، وأشعار وأوصاؼ ورسائؿ ومؤلفات وتوقيعاتوقصص وأمثاؿ 

وكؿ ، أو الصانعة لكؿ ىذاالشخصيات الواردة في النصوص المتعددة 
 تالؼ فنونيا داخمة تحت اسـ التراث.اخالمدونات عمى 

بؿ ىو مصطمح ، لمعنى مدح أو ذـوليس اسـ التراث محتمال 
 فيو. وعائي ظرفي يختمؼ الحكـ عميو باختالؼ ما

                                                           
 (.64 – 8م ، )1981ابن منظور، لسان العرب، دار القمم  1

 .82، ص  266هـ ، العدد  1407أكرم العمري، في التراث، مجمة الفيصل،  2
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 :توظيف التراث -2
ا       ً ا كبير      ً تنوع  اث في ثقافتنا العربية المعاصرة لقد تنوع توظيؼ التر 

 ؛العامميف عمى إحيائو ،المستدعيف لو ،الموظفيف ليذا التراث بتنوع
توظيؼ الشخصيات التراثية عمى اختالؼ اتجاىاتيا وأفكارىا  فظير

ويختمؼ ىذا التوظيؼ في نسقو اإلبداعي وشكمو الرمزي  ورمزيتيا؛
باختالؼ االتجاه الذي يمثمو النص وصاحبو والمحيط الذي نشأ فيو 

، ا لمجاني                    ً اب شخصية "قابيؿ" رمز             شاكر السي  فقد استعمؿ بدر النص؛ 
الجئ الفمسطيني ظؼ ذلؾ في تشخيص الو و  ا لمتضحية؛   ً رمز   "ؿىابيو"
 :انظره يقوؿ، قابيؿبذيف شردوه لالجناة او ، يابيؿب

 "قابيؿ أيف أخوؾ ؟ أيف أخوؾ ؟  
 جمعت السماء

 كورت النجـو إلى نداء :، آمادىا لتصيح
 أخوؾ؟أيف ، قابيؿ

 أيف أخوؾ ؟
 (1)"يرقد في خياـ الالجئيف....

و"قابيؿ" لمتضحية    ً  رمز ا ىنا استحضاره لشخصية "ىابيؿ" ىا إذ ظير
 لمجناية والقتؿ وحاوؿ إسقاطيا عمى الواقع المعاصر في أمتنا.    ً  رمز ا 

نجد عالقة بيف التجربة ، الباطني وفي الموروث الصوفي   
ولقد ظير عند بعض الشعراء شعور  الشعرية؛والتجربة ، الباطنية صوفيةال

وعبروا عف ىذا ، التجربة الصوفيةبتربطيـ بمدى قوة ىذه الصمة التي 
                                                           

،  11م ، ج 1983محمد المالحي، أغاريد السياب، دار الخضراء ، بغداد ،  1
 .78ص 
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وحاولوا توظيؼ الشخصيات التي تجسد ىذا في ، اإلحساس في شعرىـ
 .تراثنا

بقيف مف ذي القعدة سنة     ت     س                         الج" الذي صمب ببغداد ل  ويعد "الح   
مف أىـ الشخصيات التراثية التي استحضرىا الشعراء  ً  د ا واح، (1)ىػ 319

 بعض وتظير شخصية الحالج عندالمعاصروف مف اليسارييف وأضرابيـ؛ 
 شعرائنا مف جانبيف ىما:

والكيد محاربة اإلسالـ ة الحالج بفكرة ياألوؿ: جانب ارتباط شخص
 .لو

 : جانب لو بعد سياسي برفض الحالج لمنظاـ السياسي.والثاني
وقد وظفو ، أف الحالج صوفي باطني وثني ادعى األلوىيةومعمـو 

 كما نرى اعتناء ؛الشعراء الذيف ييدفوف إلى إحياء الرموز المتمردة
كما خمود الكممة المناضمة وانتصارىا  عمى   ً  رمز ا وجعمو  أدونيس بالحالج

 في قصيدتو "مرثية الحالج": يزعـ بالقوؿ
 ريشتؾ المسمومة الخضراء

 األوداج بالمييبريشتؾ المنفوخة 
 بالكوكب الطالع مف بغداد

 (2).تاريخنا ... وبعثنا القريب ..
الرموز المختمفة مف العربي المعاصر بتوظيؼ  ي الشعرتفوال يك

 :ف األسطورة والحكاية الشعبية مثؿـ الواقع بؿ يأخذ  معال

                                                           
هـ  ، 1412انظر: الذهبي، سير أعالم النبالء ، الحسين الحالج، دار الرسالة،  1

 . 186، ص  7ج
 .68م ، ص 1969أدونيس، أغاني مهيار، دار البعث العربي،  2
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 ألؼ ليمة وليمة. -1
 يزف.بف ذي وسيؼ ، وعنترة، ليةاليال سيرة ال: كةالسير الشعبي -2
 كتاب "كميمة ودمنة". -3

 شيرزاد" شخصيات، ا     ً تكرار  ألؼ ليمة وليمة األكثر  تومف شخصيا
اللة السندباد ثالث دالالت د أخذتوقد ، "سندباد البحري"ثـ ، "وشيريار
، والسياسية، الداللة الفنية ىي:ـ أسقطيا الشعراء عمى مغامراتيعامة 

 والحضارية.
لممرأة التي    ً  رمز ا  المعاصر؛شيرزاد في شعرنا  كذلؾ توظيؼو    

، والدعة، تحقيؽ حياة مادية باذخة تفيض بالترؼمف أجؿ مازالت تعيش 
ف لـ يتجاوز دورىا في ىذه الحياة كونيا جارية تباع         حتى وا  ، والخموؿ
 .بعض الشعراء بذلؾ وقد ارتبط اسميا في أذىاف ،وتشترى

في الشعر  وترميزىا ىاواستدعاء التراثيةإف توظيؼ الشخصية    
مف أبعاد تجربة  عد          ا لحمؿ ب                      : استخداميا تعبيري  العربي المعاصر يعني
يحاء في يد الشاعر نيا تصبح وسيمة تأ الشاعر المعاصر؛ أي                            عبير  وا 

 مرحمتيف:عمى عف رؤياه المعاصرة يعبر بيا 
 مرحمة التعبير عف الموروث. -1
 عبير بالموروث.تلمرحمة ا -2

التراثية في الشعر العربي "توظيؼ الشخصية  كوفوبذا ي   
ىذه و  ،(1)ىو آخر أطوار عالقة شاعرنا المعاصر بموروثو"، المعاصر

حتى انتيت إلى صيغة "توظيؼ  أطوارالعالقة صيغة أخيرة مرت بعدة 
                                                           

، ص  1م ، ط2008أحمد عارف، التراث ومتغيراته الثقافية، دار أطمس ،  1
111. 
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التعبير عف". وىي صيغة تقابؿ صيغة " ،الشخصية التراثية" أو "التعبير بيا"
ىذه الصيغة تعني: سرد و  ؛الشخصية التراثية وكما ىي في مقابمة تسجيؿ

 .(1)ا          ا تقريري                         ً حياة الشخصية ونظميا نظم   حداثأ
كامال واقتناص  وىناؾ توظيؼ آخر لمتراث ىو: إعادة إحياء التراث

؛ وىذه األخيرة وتوظيفيا في الصراع الفكري المعاصر، مواقؼ التمرد منو
االستقطاب يمكف استثماره في  ا يصطفي مف التراث ما           ا انتقائي          ً تحمؿ نسق  

الثقافي الحاد الذي تشيده الساحة الثقافية المعاصرة مما يضاد القيـ 
ا يتسامح فيو مع المعالنة بالكبائر والفجور                           ً ويوحي بأف التراث يجسد واقع  

بؿ المحادة هلل ورسولو بتبني األفكار التي تتمرد عمى العقيدة وتذكي 
 فالسفة الباطنية.و تتبنى آراء العدمية أو مصادمة النصوص الصريحة أ

باألخبار واآلثار  ا    ً ناطق  ا                                           ً إف ىذا التراث الزاخر بالعطاء الذي يعد لسان  
كما اليصح رفعو فوؽ قدره وجعمو ، الشعوبيوف يفعؿال يصح إىداره كما 

 .لـ يعرىا التبديؿ والتحريؼ وائؿصورة صادقة لمعرب األ 
إننا نجد في الحركة الثقافية العربية حركة محمومة إلعادة إحياء  

نما ألىداؼ منيا:، التراث العربي ال القتباس جذوة المعرفة منيا                    وا 
 ر التراجـ وتكرار التنويو بشخصيات عرفت في التاريخ اإلسالمينش -1

، وابف عربي، وابف سبعيف، والحالج، باإللحاد كابف الراوندي
وذلؾ عف طريؽ النشر المجرد أو التنويو ، (2)مييمالد ومييار

                                                           
 .121السابق  ص  1
)أدونيس( : أغاني مهيار، دار مجمة شعر،  انظر مثال : عمي أحمد سعيد 2

م 1985م . صالح عبدالصبور ، مأساة الحالج ، دار الشروق 1961بيروت 
 هـ .1422، مسعود الماحي، أعالم الثورة في التراث، دار القمم 
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التوظيؼ لمحض أو والترميز لجعميـ قدوة تحتذى وتسمؾ سبيميا 
 الفني.

تبرير المجوف واالنحدار األخالقي بدعوى تسامح التراث الذي ترد  -2
، وشرب الخمرة، ؽ المردافشوع، المواطو ، الزنا ودواعيو خبارأفيو 

تياف البيائـ، والغناء، وتبذؿ النساء، واالستيزاء بالديف ،                وا 
كما  ا         اجتماعي   ا   ً ضغط  تواجو  وال، القذرة واأللفاظ، والشيوات المجردة

 .(1)يحدث اآلف
ا إلقامة حكـ ما       شرعي                                 ً االستشياد بالقصص فيو وعدىا دليال   -3

إلى النبي  فعت   ر   أو ،سبت إلى عالـ فقيو أو صحابي   ن   ا إذا    ً خصوص  
 .(2) صمى اهلل عميو وسمـ

شاعة الثقافة اإلباحية التي  باألوصاؼ الحسية لمنساءالتمذذ  -4                              وا 
يدؼ إلى تسويغ العالقات المحرمة؛ وىذا ظاىر مشيود في كؿ ت

 مجاميع األدب الكبار.

 ت العربية إلحياء التراث عمى ىذاالمشروعا أىـومف 
 النمط:

                                                                                                                                    

= 

 
 . 2/262م ، 1981انظر مثال : أدونيس، الثابت والمتحول ، دار آداب  1

 
 .262السابق  ص  2
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ذي أعمف أحد القائميف لا، المعيد التونسي إلحياء التراث -1
 عميو أف أحد أىـ 

ير المجتمع ضد و بعث التراث العربي المتسامح لتن) :أىدافو
 .(1)(يفميالالظ

فة مف وير( في مصر الذي يتبناه طائنمشروع )الت -2
 ،ىدؼ لنشر )الوجو المشرؽ مف التراث( حيث ؛المفكريف التغريبييف

مات المحكمات                المخالفة لمسم   ىذه االنحرافات العقدية ىالذي ير 
وقد ، الفكرية وال تثرب عميياو                                  عية بروح تسو غ مثؿ ىذه االنحرافات الشر 
في الصحؼ                       ً وتولى الدفاع عنو مرار ا، االتجاه إليو أرباب ىذا ادع

وفي مقابؿ ىذا ، وتالميذه (2)المياجرة والترويج لو د. جابر عصفور 
قامة                                                                  كمو ىناؾ نيضة مقابمة تيدؼ إلى إعادة النظر في ىذا التراث وا 

وتتسـ باإلحصاء العددي  حية ولكنيا فرديةيمشروعات تصح
 .(3)لألخطاء

يزخر  ودواوينو الكبار الضخمة األدبفي مجاميع  األدبيإف التراث 
قط أف يعرضو عمى الكبار      رب              وال يتصور م   ،بما يستنكؼ عنو العقالء

مف أعظـ كتب  ا          ً نا نجد كتب  فإن)يقوؿ محمود شاكر:  .عف الناشئة    ً فضال  
تناقضو سير ىؤالء الخمفاء  األخالؽ ما األدب تحمؿ عمى الخمفاء مف غث

وىو بالمنزلة مف الشرؼ والعمـ والسياسة  - كالذي يرووف عف الرشيد
                                                           

 .18م ص  6/11/1977( في 1714ريدة الحياة ، العدد )انظر : ج 1
 (.2132،   2511،   2412انظر : جريدة الحياة ، األعداد )2 
وليد األعظمي، السيف اليماني في نحر األصفهاني، صاحب  –     مثال   –انظر  3

 م.1985األغاني، دار اإليمان، 
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مف معاقرة الخمر والمالىي واالطالع عمى  –وطوؿ االنبعاث لمغزو والحج 
ح بوجو مف يمكف  أف يص الحـر واستباحة األعراض وغير ذلؾ مما ال

 .(1)(الوجوه
( يالحموي( أو )األغان ةاألوراؽ البف حج )ثمراتأف تقرأ  ولؾ 

التجاوز ىذا  ا مف      ً ا كثير        ً جد شيئ  تأو غيرىما فس ألبي الفرج األصفياني
القيمي الذي يحار المتمقي االنطباعي كيؼ تماأل عمى إيراده ىذا الكـ 

الخطير الذي يصيب الضخـ مف الرواة والمدونيف دوف حسـ ليذا األمر 
 مروياتنا بالداء.

 
  

                                                           
 1، ج 5قاهرة، ط عادل جمال، جمهرة مقاالت محمود شاكر، مكتبة الخانجي بال 1

 .56ص
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 يمكف تفصيؿ أغمبو فيما يمي:إف ىذا التجاوز 
 لفات العقدية: وىي أنواع :ا: المخ   ً أوال  
يتصؿ باإليماف باهلل تعالى كبعض المرويات التي تورد  ما - أ
السفياء مما الينبغي إطالقو و عض الممروريف ألسنة بعمى  لإلضحاؾ

 .(1)في حؽ اهلل تعالى
ال  ؛وىذا كثير متكرر، يتصؿ بالفأؿ والطيرة والتشاـؤما   - ب

وال ، الكبار إال وىو زاخر بمثؿ ىذا األدبمجاميع  ا مف       ً جد كتاب  تتكاد 
أصحابو أو وصؼ حاؿ الجاىميف بؿ يورد  يورد عمى سبيؿ النعي عمى

 .(2)األدبفي كؿ مرويات  ف تطالع ذلؾأولؾ ، عمى أنو حقائؽ
ىـ عقائد أيتصؿ بعقيدة الوالء والبراء التي ىي مف  ما -ج

 .(3) تكاد تكوف في كؿ كتاب وفصؿ لباب كثيرةا ومخالفات ىذا، الـساإل
والخوض  -رضي اهلل عنيـ وأرضاىـ –الوقوع في الصحابة  -د

 .(4)فيو إساءة ليـ أو وصفيـ بما ال يميؽعمى وجو  فيما شجر بينيـ
 نواع :أفات المسمكية : وىي ل: المخاا    ً ثاني  

 عرض قصص الفواحش في سياؽ ترغيبي ومنيا: - أ

                                                           
انظر : الحصري القيرواني ، زهر اآلداب ، تحقيق د . زكي مبارك ، دار الفنون  1

 . 501ص  2ج 
 وما بعدها. 524السابق ص 2 
 وغيرها. 413-221-211-46انظر : األغاني  ص  3
 ، وغيرها . 236 -118انظر : السابق ص  4

 وغيرها.،  344  ــ334السابق : ص  5
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 (1)الزنا -1
 2))المواط -2
 (3)دواعييما  -3
 (4)األوصاؼ الحسية -4
 5))إتياف البيائـ -5
 (6)العشؽ المحـر -6

عرض مجالس الشراب وعرض الخمرة في سياؽ  - ب
 ترغيبي.

 .المحرمات وتحسيف فعميا تبرير - ج

 .(7)المنحرفيف عمى تمجيد االنحراؼ والثناء   -د
 .(8)مجالس الغناء والميو وتحسيف السماع  -ىػ 

 ثيرة منيا : ك: المخالفات المفظية : وىي ا   ً الث  ث

                                                           

 
،  543،  516، 344ص  2انظر : الحصري القيرواني ، زهر اآلداب ، ج  2

 وغيرها .
 . 413-221-211 -46انظر : األغاني ص  3
 .14انظر المثال التفصيمي في هذا البحث ص 4 
 .118انظر: األغاني ص  5

 .68انظر: السابق ص  6 
 (.12، 11،  10،  9، )226انظر: السابق ص   7
 .14صيمي في هذا البحث ص انظر المثال التف 8
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االعتراض  ،ذـ الدىر، السخرية، القسـ بغير اهلل، المعف، لكذبا
، لمز الصمحاء واألخيار، ورود ألفاظ العورات والفواحش، عمى أقدار اهلل

، تحسيف الميو وتقبيح الجد والحـز، الشرعيةالعبث ببعض المصطمحات 
، ربط المقاصد الدنيوية بتحقيؽ المطالب الدونية مجردة عف مقاصد اآلخرة

 .وغير ذلؾ
 

إف مثؿ ىذه التجاوزات الضخمة أكثر مف أف يحصرىا بحث 
وكثير  ،يجدىا كؿ مف يقرأ في تراثنا األدبي ،مختصر لكنيا موجودة ظاىرة

 .يجرؤ عمى نقد التراث مف العقالء يجمجـ ويدير كراىتيا في نفسو لكنو ال
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 عمى كؿ ذلؾ إليؾ ىذا الجدوؿ : ولمتمثيؿ
 (1)وراؽ الكتاب : ثمرات األ 

 الحموي. ةالمؤلؼ : ابف حج
 العدد الموضوع ـ
 58 باهلل المخالفات العقدية في جانب اإليماف -1

في جانب التوكؿ عمى المخالفات العقدية  -2
 214 اهلل

 66 المخالفات العقدية في جانب الوالء والبراء -3
 141 وما شجر بينيـالعقدية في جانب الصحابة المخالفات  -4
 3 المخالفات العقدية في جانب النبوة -5
 421 المخالفات المسمكية : الخمرة -6
 338 المخالفات المسمكية : الزنا ودواعيو -7
 91 المخالفات المسمكية : المواط ودواعيو -8
 118 الغناء ومجالس الميوالمسمكية :  المخالفات -9

أكثر مف أف  يةالمخالفات المفظ -11
 تحصى

 
في وجود ىذه المخالفات في ىذه  فتكم إف المشكمة الحقيقية ال       

ا     ً مقدس  ا                                                             ً الكتب ولكنيا تكمف في تعاممنا نحف مع كتب التراث واعتبارىا أثر  

                                                           
 هــ .1405ار ابن حزم ، الطبعة األولى ابن حجة الحموي ، ثمرات األوراق ، د 1
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وتمقاه  (1)،تمجيد التراث في غمواكتابنا ف بعض كبار إ .فيو صائب كؿ ما
 أفمع  ،يشار إليو بو بالموافقة بعقمية القطيع الذي يتمقى كؿ ما يـعضب

الغالب عمى كثير منيا بؿ ، محتممة لمصدؽ والكذب أخبارفيو  ا مما    ً كثير  
 الكذب.

ولمجواب  وكيؼ نرى عالقة التراث بالقيـ؟ إذف كيؼ نقرأ التراث؟
 :يقاؿعمى ذلؾ المجمؿ 

 ا لمحقائؽ التالية:                                       ً ينبغي عمينا أف نتعامؿ مع كتب التراث وفق  
إنما صنفت لتسمية طبقة  األغمبأف ىذه الكتب في األعـ  -1

؛ أي أنيا لـ ىـؤ مراء وأبناوىـ الوالة واأل ،مجتمعلا معينة مرفية مف
تراثي ب أي مقدمة لكتاب     قم   :ىذا ولمتمثيؿ عمى ؛تصنؼ لمعمـ ونشره

لكاتب قد ا بؿ إف، د مصداؽ الكالـتجمف ىذه المجاميع الضخاـ 
سنيف متطاولة يجمع ويتسقط النوادر والطرائؼ والمستغربات ينقطع 

كما انقطع أبو دعامة العبسي  ،ا                   ً ألحدىـ ليصنؼ لو كتاب   والمستممحات
 - ولؾ أف تنظر، (1) والشعراء()الشعر  لمبرامكة ليصنؼ ليـ كتاب

أما بعد : )؛ يقوؿماليعمي القالي في مقدمة األ أبيكالـ في  –مثال 
أنفس بضاعة أيقنت أف طمبو أنفس تجارة  ـرأيت العمفإني لما 

في  ي لمسعيثـ أعممت نفس، درايةولزمت العمماء لمفاغتربت لمرواية 
 .وأحرزت رفيعو.. هيت خطير و وشغمت ذىني بحفظو حتى ح، جمعو
فضؿ والتماـ العقؿ ربيع العفاة وسـ العداة ذو ال وومقتني ووجامع

                                                           
هــ   1425انظر : عبد الرحمن السعوي ، تراثنا العبقري ، الخطوة األولى ،  1

66. 
 .3ص 2010أبو عمي القالي ، األمالي ت أبي الفضل إبراهيم ، دار الغد ،  2
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قبؿ السؤاؿ والمنيؿ قبؿ أف يستناؿ الحكـ ولى عيد  يوالكماؿ المعط
( 2)،سيد العالميف أمير المؤمنيف عبدالرحمف بف محمد(المسمميف وابف 

نما حشد ، كذلؾ فال ييميا التوثيؽ العممي وما دامت النفائس            وا 
 وال بأس مف إثارة الغرائز وذكر األلفاظ الخادشة والمستفزة ،والطيبات

العصر يتسقط  ا مف ىذا         ً تصور كاتب  تولؾ أف ، لتزجية أوقات النبالء
األخبار مف العامة والسوقة مف المجالس لمتسمية ىؿ يبقى عنده 

 ؟ة الثقافية بيايالـ تطالبو الح ضوابط
 - مثال –كتاب األغاني لألصفيانيإف المتخصصيف يدركوف أف 

وكاف ىذا ، يعوؿ عمييا في كثير أو قميؿ مف الحقائؽ مف الكتب التي ال
؛ إذ ىو في النيؿ مف التراثفي مواطف كثيرة تكأة المستشرقيف  الكتاب

في أوضح  والعقدي تجسيد لمكذب والدس والتحريؼ التاريخي واألدبي
 صوره.

الباحثيف يتمسؾ بحجة ولعؿ مف يدافع عف مصداقيتو مف 
المحافظة عمى التراث الذي يرونو في مثؿ ىذا لكنيـ في المقابؿ ال 

 وىذا ال، ينظروف لمتراث الفقيي والعقدي والنحوي والبالغي النظرة نفسيا
يكوف عف  يعني أف ييدر الكتاب ولكف البد مف أف يعمـ أنو مف أبعد ما

 .العممي واالىتماـ بالقيـالتوثيؽ 
ىؤالء المصنفوف عمى بابة واحدة في الديانة واألمانة؛ بؿ ولـ يكف 

ىذا شيخ العربية أبوعثماف عمرو بف            ً يحسف؛ فمثال   نقؿ عف بعضيـ وما ال
أوضعيـ بحر الجاحظ قاؿ عنو تمميذه ابف قتيبة: )ىو مف أكذب األمة و 
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 ىذا سبحاف مف أضؿ: ) -رحمو اهلل  –وقاؿ عنو ابف حجر ، (1)( لحديث
 .(2)وىذه واهلل صفة كتب الجاحظ كميا(، عمى عمـ

ىذه الكتب نصوا عمى أنيـ يجمعوف  يف طائفة كبيرة مف مصطفأ -2
ولـ ) :قاؿ ابف قتيبة ؛ا             ا بؿ ترويحي                   ينحوف منحى عممي   وأنيـ ال ،ا   ً جمع  
ا عمى طالب الدنيا دوف طالب                        ً ا أف يكوف كتابي ىذا وقف      ً صواب   أر

وال مموكيـ دوف سوقتيـ ، وال عمى خواص الناس دوف عواميـ ،اآلخرة
؛ فيو (3)(ورسمو ،ووفرت عميو سيموفوفيت منيـ كؿ فريؽ قسمو 

 يصرح ىاىنا بأف سياقو أميؿ لإلمتاع والتسمية.
ؾ فإف كا عنو بتنس                        ً )واعمـ أنؾ إف كنت مستغني   :يقوؿ وفي موضع آخر

ف الكتاب لـ يعمؿ ، غيرؾ ممف يترخص فيما تشددت فيو محتاج إليو                     وا 
 .(4)ؾ(لؾ دوف غير 

ح بذكر عورة أو فرج أو إفصاإذا مر بؾ حديث فيو ) :ويقوؿ
صعر خدؾ تالتخاشع عمى أف  وحممنؾ الخشوع أيوصؼ فاحشة فال 

 .(5)وتعرض وجيؾ فإف أسماء األعضاء ال تؤثـ(
أفواه الرواة وحديث  ىيإنما ، مصادر ىؤالء الجماعيف أف -3

ا أنيـ يجروف           ً يزعموا يوم  ولـ ، أكثر مف السميف الغث فيو المجالس وىذا
)واعمـ أنا لـ نزؿ نالقط ىذه األحاديث في  يقوؿ ابف قتيبة:، ا        ا عممي     ً بحث  
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ومف جمسائنا  ،السف والمعرفة الحداثة واالكتياؿ عمف ىو فوقنا في
خواننا في فصوؿ مف  ومف كتب األعاجـ وسيرىـ وبالغات الكتاب ،         وا 

لحداثة  ا                                                 وعمف ىو دوننا غير مستنكفيف أف نأخذ عف الحديث سن   ،تبيـك
عف                               ً وال عف األمة الوكعاء لجيميا فضال  ، توساسخا ل                ً وال عف الصغير قدر  

اع وىو بالغي أىؿ                عمـ ىؤالء الجم  أة مف بىذا مع كوف ابف قتي (1)غيرنا(
وقميؿ فكيؼ بالرافضي األصفياني والمعتزلي الجاحظ؟  (2) السنة المعروؼ
 كتب مثؿ الثعالبي في يتيمة الدىر. ما اع مف كاف يسند              مف ىؤالء الجم  

إف التراث العربي لـ يتمثؿ بو فصؿ حقيقي بيف اإلبداع  
اء نجده يركز عمى األدبفأي كتاب ينقؿ أخبار ، نحراؼ األخالقيال وا

في وسر ىذا يكمف  ،المنحرفيف منيـ وينقؿ مجالس ليوىـ وشربيـ
ديب وكوف الشاعر واأل ،القة الحقيقية بيف اإلبداع والديفعدـ تحرير الع
يكوف                                             ً ا بتمثؿ القيـ اإلسالمية في داخمو لئال يقوؿ قوال              ً المسمـ مطالب  

ىذا )عمى كالـ لمجاحظ:  ا                     ً يقوؿ ابف عبدالبر معمق  ؛ اآلخرةعميو في      ً وباال  
 .(3)و(نو بحر ومجألعراب وحماقات عمرو بف ا كاذيبعندي مف أ

ويتأكد ، دبيةأالناقص الذي يشوب التأمؿ التاريخي ألي حقبة  االستقراء -4
عند النظر االنتقائي لتراثنا الذي يقـو عمى الكتابة األيديولوجية لمتراث 

 تتمحض لمحقيقة العممية. في أنساؽ ال
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ب التراث موضعيا فمـ تيدر ضعت كت           صحب ىذا و           إذا است            
ا                          ً ولـ يرفع قدرىا لتكوف شاىد   ،لتحـر األمة ما فييا مف نفائس، قيمتيا
 حكاـ اإلسالـ.أا لنقض كثير مف        حضاري  
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 الخاتمة : 

  :بعد ىذه النظرات يمكف القوؿ
إف التعامؿ مع التراث أمر يبمغ درجة الضرورة في أمتنا 

، وال يمكف ألي أمة أف تتقدـ إال إذا رعت تراثيا، وثقافتيا
تعمـ أف ، مع ىذا التراث بعقمية ناقدةولكنيا يجب أف تتعامؿ 

فالبد مف ، ة  تراثيا األدبي مف يعادي  قيميا وفكرىامف جمم
عماؿ ذىف مف جية إحياء التراث  مف كما البد،                       نظر وا 
 واالىتماـ بجمعو والنظر فيو. 

 واهلل الموفؽ.                                           
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