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  العضو أوسمة

   

 1األوسـمـة:  مـجـمـوع

  (األوسمه «الـمـزيـد)

  

  إحصائية الترشيح

  عوض وسام شرف .... للدكتور إبراهيم

 
 

 
  

 
 

  الدكتور إبراهيم عوض

  بالدكتور إبراهيم عوض أول معرفة شخصية لى

  كانت أثناء أزمة طالبة الثانوى

  األمن التى كتبت موضوع التعبير الذى حولها إلى

  وصادف أن كتبت موضوعا فى أحد المواقع عنها قبل ان تنفجر المشكلة

  ويتدخل الرئيس

  بالدكتور إبراهيم بتواضعه الجم وفوجئت

  أسرة الفتاة أنه تبرع لها بهدية قيمتها خمسمائة جنيها مصريا يطلب منى إبالغ

  مجرد صراخ وإنما ليؤكد على قيمة ما حنى ال يكون الكالم

  وهو صديقنا الحبيب األستاذ فرج مجاهد وقد بهرنى هذا الموقف واتصلت بوالد الطالبة

  ت بالدكتورالذى أتم االتصاال

  الهدية ولم ينس سيادته أن يهدينى ايضا مجموعة من كتبه الرائعة وتسلم

  بعدها وكنت أجرى تحقيقا ما لجريدة القاهرة ثم أرسلت إليه

  فاهتم باألمر

  العديدة رغم كل انشغاالته
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  والفعل ليؤكد اتساق المواقف بين الكلمة

  لإلسالم فى رأيى المتواضع للدكتور فهو أنه حائط صد حقيقى -أما القيمة الحقيقية 

  ذلك ضد كافة دعاوى الملحدين والمنافقين والكارهين لإلسالم وإن أظهروا غير

  وهو يكتب بشكل موسوعى عميق

  دافضال عن خفة دم خطيرة ج

  األكاديميين إال نادرا ال تجدها لدى

  عوض إننى فخور بأنى أعيش فى زمن يعيش فيه الدكتور إبراهيم
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 10 : عدد النقاط

 
  

  

م فى أسرة تشتغل بالتجارة،  1948بسيون بمحافظة الغربية فى مصر عام  ولد الدكتور إبراهيم عوض فى قرية كتامة الغابة مركز

بالمعهد األحمدى األزهرى فى  القرآن فى الثامنة من عمره، ثم التحق فى الثانية عشرة تقريبا القرية حيث أتم حفظ وتعلم فى كتاب

الثالث مكررا على طالب الجمهورية الناجحين فى تلك الشهادة لذلك   م، وكان ترتيبه1963طنطا، ومنه حصل على اإلعدادية عام  

م، وكان ترتيبه األول 1966عام  المدينة ليحصل منها على الثانوية العامة بعدها إلى المدرسة األحمدية الثانوية بنفس العام. ثم انتقل

مادة "اللغة العربية". ومن هناك تحول إلى العاصمة حيث التحق أوال بكلية  على محافظة الغربية، واألول على طالب الجمهورية فى

إلى قسم اللغة العربية وآدابها بكلية اآلداب  د فيها نفسه فتركهاوالعلوم السياسية بجامعة القاهرة لمدة ثالثة أيام ال غير لم يج االقتصاد

 األول على الدفعة، إذ كان الوحيد الذى حصل على تقدير "جيد جدا مع مرتبة الشرف م، وكان ترتيبه1970التى تخرج منها عام 

  ."الثانية

 

ها تقدم لشغل هذه الوظيفة ضمن المتقدمين، فكانت من العربية وآداب وحين أعلنت آداب عين شمس عن حاجتها إلى معيد فى قسم اللغة

بعثة إلى بريطانيا عام  م، ثم سافر فى1974على درجة الماجستير من تلك الكلية فى األدب العربى الحديث عام  نصيبه. وبعدها حصل

رية فى النقد األدبى. وهو م بعد أن حصل على درجة الدكتو1982 م لمواصلة دراساته العليا فى جامعة أوكسفورد، وعاد سنة1976

والترجمة من اإلنجليزية،   الكلية، ويدرس للطالب مقررات األدب العربى والنقد األدبى والدراسات اإلسالمية اآلن أستاذ فى نفس

دسة، وبنتان، وقد نشأ يتيم األبوين، إذ ماتت أمه وهو فى نحو السا ويشرف على طالب الماجستير والدكتوراه. وهو متزوج ولديه ابن

  .ذلك بثالثة أعوام ولحق بها أبوه بعد

على المشباك كما يحب أن يسمى "النت". وفى دراساته النقدية  وله من الكتب أكثر من مائة كتاب ما بين كتب ورقية وكتب ضوئية

كان يميل إلى االنتفاع   ، وإنواحد بل يعمل على االستفادة من المناهج كلها حسب طبيعة الدراسة التى يقوم بها نراه ال يلتزم بمنهج نقدى

مجال التفرقة بينه وبين الحديث النبوى، والتمييز بين المكى والمدنى منه،  من المنهج األسلوبى فى دراساته للقرآن الكريم، وبخاصة فى

  ."وسورة "النورين يزعم الزاعمون من أن هناك آيات وسورا كانت موجودة فيه ثم أسقطت، مثل آيتى الغرانيق ونفى ما

 

اتساع الرقعة التى يتناولها بالبحث والدراسة من األدب العربى والنقد                                                      والمطالع لقائمة كتب الدكتور إبراهيم عوض يرى بوضوح  

القرآنية التى قام بها فرنسيون  اإلسالمى. وله أكثر من كتاب تناول فيه بالدراسة النقدية التحليلية عددا من الترجمات األدبى والفكر

الترجمات ومفندا المزاعم التى ادعاها بعض الدارسين الغربيين عن القرآن. كما  أغلبهم من المستشرقين، مبينا عيوب تلكوإنجليز، و

المستشرقون والمسلمون غير العرب فى  الكتب التى درس فيها بعض السور القرآنية كان حريصا على أن يرجع إلى ما كتبه أنه فى

دراسة من هذا النوع برصد السمات األسلوبية التى تؤكد مكية السورة أو مدنيتها،   دأ دائما كلذات الموضوع، باإلضافة إلى أنه يب

  .عما تنفرد به السورة من خصائص أسلوبية ال تشاركها فيه أية سورة أخرى فضال

 

، وإن استخدم مع ذلك أسلوبا  متبعا منهجا عقليا صارما والمالحظ أنه يهتم أشد االهتمام بالرد على من يرى أنهم يسيئون إلى اإلسالم

وتدقيق  من فكاهة وحدة الذعة. وهو من الذين كتبوا يظهرون للقراء مدى جهل زكريا بطرس بتفصيل أدبيا ال يخلو فى بعض األحيان

كاح"، ونعته له عليه الصالة والسالم بـ"الرسول الن شديد مطلقا عليه: "القمص المنكوح" ردا على تطاول األخير على رسول اإلسالم

عنوانه  لهم. وله فى هذا الرد نحو عشرة كتب يجدها القارئ فى موقع الدكتور الذى سوف نذكر وكأن فى نعت الرجال بذلك ما يسىء

 .بعد قليل

 

والمسرح ومناهج النقد األدبى وفلسفة الفن، كما كتب عن بعض الشعراء  وللدكتور أيضا عدد من الدراسات النقدية فى مجال القصة

اثنى عشر شاعرا عباسيا من   عنترة بن شداد والنابغة الجعدى، والمتنبى الذى ألف عنه ثالثة كتب كاملة، عالوة على مثل القدماء

عنهم فى كتابه: "شعراء عباسيون"، باإلضافة إلى تحليله لعشرات القصائد  شعراء الصف الثانى يجد القارئ ما كتبه األستاذ الدكتور

  .لفة فى عدة كتب أخرىالعربى المخت من عصور األدب

دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحى المحمدى"، وفيه   -مصدر القرآن" :ومن كتبه اإلسالمية التى ينبغى ذكرها كتابه

مكن وانتهى من تحليله إلى أن محمدا ال ي الدكتور إبراهيم لكل الشبهات التى يرددها هؤالء وأولئك وحللها تحليال عقليا مفصال، عرض

حقيقة أمره وال مريضا بأى مرض عصبى كالصرع والهستيريا مثال، وأن القرآن ال  أن يكون كذابا مخادعا وال واهما مخدوعا عن

 -كتابه: "دائرة المعارف اإلسالمية يكون من تأليفه وال مستقى من أى مصدر بشرى مكتوب أو شفاهى. ومن هذه الكتب أيضا  يمكن أن

تلك الدائرة من سهام إلى القرآن واإلسالم ونبيه وشريعته راجعا فى ذلك إلى   رصد فيه كل ما سدده كتابأضاليل وأباطيل"ـ الذى 

الكتاب. وللرجل أيضا عدد من الكتب  المصادر والمراجع مبينا األوهام المضحكة واألخطاء المتعمدة التى صدرت عن أولئك عشرات

  بى والدراسات القرآنيةـالعر المترجمة عن الفرنسية واإلنجليزية فى األدب

 

القارئ فيه عشرات الكتب الضوئية التى ألفها للمشباك مباشرة، وكذلك عددا  هذا، وللدكتور إبراهيم عوض موقع مشباكى خاص يجد

 مما أصدره قبل ذلك من كتب ورقية، وهذا عنوان الموقع:ـ غير قليل

http://ibrawa.coconia.net/index.htm 

  

http://ibrawa.coconia.net/index.htm


  

 
   . PM 12:04 آخر تعديل بواسطة إبراهيم حمزة بتاريخ اليوم الساعة

     

 
 

 إبراهيم حمزة

 الشخصي  مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى إبراهيم حمزة

 حمزة  من المشاركات المكتوبة بواسطة إبراهيمالبحث عن المزيد 

 قائمة األصدقاء  أضف إبراهيم حمزة إلى

  2 : رقم المشاركة    PM 12:04اليوم, 

  معلومات العضو

  القاضى
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 ابراهيم باشا

 

 تحياتى لك 

 

 وبارك هللا فيك 

 

 لعديد من العربالعديد وا هناك

 

 النوابغ
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  العضو أوسمة

    

  (األوسمه «الـمـزيـد ) 2مـجـمـوع األوسـمـة: 

  

  إحصائية الترشيح

 19 : عدد النقاط

 
  

  

 
 

     

 
 

 القاضى 

 الشخصي  مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى القاضى 

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى القاضى 

 البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة القاضى

 األصدقاء أضف القاضى إلى قائمة

  3 : رقم المشاركة    PM 12:08اليوم, 

  معلومات العضو

  إبراهيم حمزة
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 (3) الرافعي كان يتهم طه حسين في دينه

 

 د. إبراهيم عوض 

 

  ( مقاالته عن طه حسين هذا الفصل الثالث من فصول )

 

طه حسين ننتقل إلى قضية "حرية الفكر". وقد سبق أن رأينا  نتهاء من مناقشة رأي الرافعي فيواآلن وبعد اال

  .                                                             أنه ال يشاح في حرية الفكر، ولكن المشاح ة في حرية الجهل والكفر يعلن -رحمه هللا -الرافعي

 

 

 

،  188حت راية القرآن/               من أفكار ه )ت                                                                  ومن هنا وجدناه يدعو إلى إبعاد طه حسين عن الجامعة  وحماية  النشء  

أستاذ جامعي، ويرى أن المقصود به حماية طه حسين  (، ويهاجم القانون الخاص بعدم عزل أي314،  306

 .(114 -113بالذات )المرجع السابق/ 

 

 

 

محاكمة الناس ومعاقبتهم على عقائدهم  وبادئ ذي بدء أعلن أني مع حرية الفكر، أي أنني لست من أنصار

                                                         أحد  أن يتدخل  بيني وبين ضميري فيجبرني على تغيير معتقدي،  ؤمن به، فما دمت ال أقبل من                المخالفة  لما ن

يؤمن به،                                                                                   أفك  ر مجرد تفكير أن أ ق س ر أحد ا على تغيير  ما يعتنقه أو أطالب بمعاقبته على ما فكذلك ال أقبل بل ال

                           يكون الرد  على الكالم بكالم   على أن                                                                بيد أن هذا شيء، والسكوت على ما نعتقد مخلصين أنه خطأ  شيء  آخر،

                                                          العلماء  والنقاد الذين رد وا على آراء طه حسين وبي نوا ما                                                       مثله، ومن ثم فإني أقد  ر الجهود المخلصة  التي بذلها

يرتضيه                                                                                وع و ار، وال أجد أية غضاضة  في تناولهم لموقفه من الدين وحكمهم عليه الحكم  الذي  فيها من تهافت

 .مواضعه                                                                 استناد ا لنص   ما قاله الدكتور نفسه دون تعسف أو ل ي  للك ل م عن        المنطق  

 

 

 

                                                حريص ا على التثبت  مما قاله طه حسين، مع اعتمادي                                                     ومن المؤكد أن القر اء األعزاء  قد الحظوا كيف أني كنت

 د أي دليل يحتمل أكثر من                                                    م ن اص روه ال غير، عالوة على أنني كنت دائم ا ما أستبع في ذلك على ما كتبه هو أو

الجهود واطمئناني  برغم تقديري لهذه -معنى، بحيث يمكن تفسيره لصالحه مهما كان في ذلك من تعسف، ولكني

                                       أقر  مطالبة البعض بمحاكمته وال المحاكمة  ال -إلى أن هؤالء العلماء لم يظلموه في الحكم الذي أصدروه عليه

                                                            فينبغي أن يقتصر التصدي له على أمثاله من الكت اب ورجال الفكر  ذن                                   نفسها. إن طه حسين أديب  وكاتب ، وإ

إذا ثبت أن هناك                                                                               تقرع فكرة  في حوار  طبيعى   حر  ، أما النيابة العامة فما دخلها هنا؟ اللهم إال                 واألدباء، وفكرة  

 .                 ال ، فهذا شيء آخرمث -عليه السالم -للرسول                                                           تآمر ا وخيانة  بطبيعة الحال، أو كانت هناك إهانة  للدين أو

 

 

 

                                                                             أ ح ب  أن أسأل من يخالفني في هذا الرأي عن موقفه لو أن الحكومة  في دولة  غير                       وحتى يكون كالمي واضح ا

                  أو عاقبت أحد ا من                                                                                 مسلمة ح ج ر ت  على كاتب  مسلم  من رعاياها أن يصر  ح بما يخالف عقيدة تلك الدولة
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                                       هنا أن ن وم ئ مثال  إلى أن السلطات  اآلن  اإلسالم. ولعل من المفيد مواطنيها لخروجه عن دين أمته ودخوله في

                                                            يقولونه، مم ا هو موجود  في القرآن رغم اقتصار هم في ذلك على   في فرنسا تأخذ حتى خطباء المساجد بما

إلى         أشار                                                                               المسلمين وحدهم، وفى داخل المسجد أثناء شعيرة  الجمعة، كما حدث مع الخطيب الذي الكالم، وإلى

                           الدواء المر  شفاء  من بعض                                                                       أن ضرب المرأة قد يكون عالج ا في بعض الحاالت مع بعض الزوجات مثلما يكون

                                                وفشلت معها كل الحلول  ولم يبق  إال هذا العالج  أو  األدواء، وذلك إذا تمادت الزوجة في نشوزها وتمردها

                                           حسبما بي ن الرسول، وبالطريقة الرمزية التي                          من كراهية  اإلسالم  للضرب                              الطالق، مع ما هو معروف طبع ا 

 .                               عليه السالم مجرد تهديد  ذات مرة          هد د بها

 

 

 

ليست لهم الحرية الدينية التي يزعم العلمانيون أنهم يرتعون في بحبوحتها في   وهذا يعني أن المسلمين في فرنسا

معروف لكل  كما هو -الفرنسية حتى وال في نطاق ما يسمى بـ"األحوال الشخصية"، بل إن السلطات الغرب

                                    شعور هن داخل المدارس والمعاهد، رغم                                                              تجبر التلميذات  والطالبات  والمدرسات  المسلمات  على تعرية   -إنسان

                                                    وال عالقة له ألبتة بحقوق اآلخرين، إلى جانب أنه ممنوع    أن هذا مما يدخل في صميم أخالق اإلسالم وآدابه

نوا عن دخول وقت الصالة بأي صوت يمكن سماعه من الشارع، مما يجعل يعل على المسلمين في الغرب أن

قصيرة، كما                                                                             الواقع عملية  ال معنى لها، على عكس ضرب الكنائس للنواقيس جهار ا ولمدة  غير   من األذان في

 .القرن الماضي كنت أالحظ في المنطقة التي سكنت فيها أول وصولي ألوكسفورد في سبعينيات

 

 

 

                                                         الرسول، عليه الصالة والسالم، يتمتعون بحرية القول إلى حد     ل لقد كان الناس في المدينة على عهدعلى أية حا 

  .اآلن تصوره قد يصعب على كثير منا

 

 

 

وكيل كلية الشريعة في ذلك الحين، فقد أعلن في مقدمة  أقول هذا وأمامي مثالن: األول الشيخ محمد أحمد عرفة،

حسين في القرآن أنه سيجادله بالمنطق، ولن يلجأ إلى القول بأن هذا القرآن   طه                         كتابه الذي نقض به مطاعن  

الزهراء/   / مكتبة2يليق أن يطعن فيه هذا الطعن )انظر كتابه "نقض مطاعن في القرآن الكريم"/ ط         مقدس  ال

م،  1932صدقي سنة  (، بل إنه رأى أن فصل الدكتور طه من الجامعة )يقصد فصله في عهد12م/ 1986

                                     عجز  من أولي األمر عن أن يهدموا رأيه   بسبب ما كان قد قاله في القرآن قبل ذلك( قد يفسره الناس على أنه

                                                         رأيه غير نافعة في هدم رأي أو إدحاض  مذهب )المرجع السابق/  بالحجة، فلذلك عمدوا إلى القوة، التي هي في

                                           أن ي سم  ي ما فيه مخالفة  للدين وكفر ا بهللخالف مع الشيخ رغم ذلك في تحرجه من  (، وإن كان هناك مجال9

ذلك على ما ال يحتمل                                                              ( ما دام اإلنسان ال يأخذ بالشبهة وال ي ضيق واسع ا، بل يقتصر في12باسمه )السابق/ 

 .                                     تأويال ، بحيث ال يمكن أن يعني إال الكفر

 

 

 

                              التي و ج  هت إلى القرآن بأنها               هام  للمطاعن                                لم يتمالك قلمه أن ي ف ل ت منه ات  -عليه رحمة هللا -                ذلك فإن  الشيخ   ومع

 .(43 /                                 إلحاد  يلبس ل ب وس العلم )السابق

 

 

 

                                                يتحر ج أن يحكم على عقائد من تناولهم بالدرس  من                                                          وبمناسبة هذا الكالم أحب  أن أ شير إلى أن  د. طه حسين لم

                                       العالء المعري، وقال إنه كان مضطرب ا في                                   سبيل المثال لما ق يل عن زندقة  أبي                              األدباء والشعراء، فتعر ض على

                           والناس جميع ا، وكان يشك في                                                                           اإليمان بالبعث، بل كان أقرب إلى إنكار ه منه إلى إثباته، وإنه هجا األنبياء  

كان ال يطمئن إلى الحج وينكره بالنسبة للنساء. أي أنه                                                      النبوات، وال يؤمن بالمالئكة  والجن بل يسخر منهما، كما

  -هـ1377/ دار المعارف/ 5                                             الك ت اب ويكفر ببعض )تجديد ذكرى أبي العالء/ ط  ان يؤمن ببعضباختصار ك

 -150،168 -148، 46، 36  -33م/ 1963، ومع أبي العالء في سجنه/ دار المعارف/  297 -288 /م1958

وجه هللا )من           خالص ا ل                                                              ، وبالمثل شك ك في إسالم ابن المقفع، وقال إنه لم يكن صحيح ا وال(193 -192، 169



في قصيدته الدالية قد أثم من وجوه: فهو يذكر   (، وأكد أن المتنبي46/ دار المعارف/ 9حديث الشعر والنثر/ ط 

                                                                     المستهزئ، ويشب  ه نفسه بالمسيح  وصالح عليهما السالم، ويتجاوز ذلك إلى                                  حالوة  التوحيد  في لهجة  الساخر

/ دار  10المتنبي/ ط                                          الخمس وتستحل  دم الح ج اج في الح ر م )مع بالقرمطية الصريحة التي تجحد الصلوات الجهر

                                      وأكد أنه في بعض شعره يائس  من البعث                                                 (، كما تحدث بحرية كبيرة عن شذوذ  أبي ن و اس،100 -97المعارف/ 

اقبة الحياة                                                     وال يصح  عنده من أمر  الدين شيء ، بل ال يصح عنده من ع                                         والنشور  ال يرجو ثواب ا، وال يخاف عقاب ا،

 ..(258 ،253 -249م/ 1982/ دار العلم للماليين/ 11                      والقبر  )خصام ونقد/ ط            إال الموت  

 .وهكذا

 

 

 

                                                     أنا معه مثال  هنا، وكما فعلت في اثنتين من دراساتي عن   وطه حسين في ذلك كله لم يحاول أن يتثبت كما فعلت

                                              ، وما قاله السابقون فيه حتى وصلت  إلى أنه لم  عشرات الصفحات لتقليب أشعاره                           المتنبي خص صت  في كلتيهما

 .اإلسالم، وإن كان قد أساء األدب لسفاهة فيه ال غير يخرج على

 

 

 

كما هو، بل  فعلته عند بحثي هذه النقطة عند بشار وابن المقفع، إذ لم آخذ بكالم اآلخرين فيهما ونفس الشيء

                                     زنديقين، خالف ا لما شاع عنهما ورد ده   أنهما لم يكونا                                                 عرضت ه على محك النقد والتمحيص إلى أن اطمأننت إلى 

  .                      دراسته دراسة  مستقصية طه حسين على السماع دون أن يتعب نفسه في

 

 

 

                                                                  الصعيدي، أحد الذين رد وا على آراء طه حسين العاجزة المتداعية، وله   أما المثل الثاني فهو الشيخ عبد المتعال

قيمة )هي  د والتفكير وتوضيح الموقف العظيم لإلسالم منها عدة دراساتالدفاع عن حرية االعتقا مع ذلك في

العربي في القرن العشرين"،  "الحرية الدينية في اإلسالم"، و"حرية الفكر في اإلسالم"، و"مع زعيم األدب

يؤدي                                           إسالمية"( بي ن فيها أن اإلكراه في الدين ال وفصل بعنوان "اإلسالم وحرية البحث" من كتابه "دراسات

  .وهو كالم متزن حكيم .إلى شيء وأنه ليس من اإلسالم

 

 

 

حتى فصله من الجامعة بعد ذلك في تغيير آرائه؟ لقد أعلن أنه                                              وعندنا الدكتور طه مثال : هل نجحت محاكمته أو

وأن                                                                                  ومالئكته ورسله وكتبه واليوم اآلخر، ثم وجدناه بعد ذلك ي علن أن الدين اختراع بشري، مسلم يؤمن باهلل

  .الجماعة باعتقادها في األلوهية إنما تعبد نفسها.. إلخ

 

 

 

              واإلسالمي جملة                                                                                 رأيناه أيض ا يكتب "مستقبل الثقافة في مصر" فيسلخ مصرنا العزيزة عن الشرق العربي كما

ه من آراء                                  إلى أني لم أذكر هنا ما ن س ب إلي ويلحقها بأوروبا... وهكذا. ولعله من المفيد في هذا السياق اإلشارة

السور قال بعض من هاجموه إنه أمالها على الطلبة في الجامعة سنة  عن المكي والمدني في القرآن وعن فواتح

                                                                              تقل خطر ا عما ورد في كتابه "في الشعر الجاهلي". وسبب إغفالي لها أن طه حسين قد م، وهي آراء ال1927

هو. ولما كانت هذه   قين في هذا الموضوع ال رأيه                                                    أنكر أن يكون قد فعل شيئ ا أكثر من عرضه آلراء المستشر

                                          ال يوجد دليل موث ق على أنها له، وإن كنت ال                                                              اآلراء غير مثبتة في كتاب من كتبه فقد سكت  عنها على أساس أنه

                                                             أدهم، الذي كان معجب ا أشد اإلعجاب به وكتب عنه بحث ا يمدحه فيه  أستبعد صدورها منه، وبخاصة أن إسماعيل

في ذلك                                                                                 الكالم إليه بناء  على ما رجع له من المذكرات التي أمالها طه حسين على طلبته )انظر ند هذا، قد أس

المساء/ دار العرب  ، وطه حسين/ حديث15 -12،  8 -4محمد أحمد عرفة/ نقض مطاعن في القرآن الكريم/ 

م(.  1938الحديث/ حلب/   مطبعة مجلة /درس وتحليل -، وإسماعيل أدهم/ طه حسين6 -4للبستاني/ القاهرة/ 

                                                            الوحيد الذي دافع عن طه حسين في البرلمان وخارجه، يعود فيرد    وفى المقابل نجد األستاذ العقاد، وهو الوفدي

م/ 1966 /                                                                          الشعر الجاهلي رد ا مفحم ا )انظر د. نعمات أحمد فؤاد/ قمم أدبية/ عالم الكتب على نظرية الشك في

                  أن أحد ا لم يحاكم  (. ومع87/  2، وسامي الكيالي/ مع طه حسين/ 12، 8، وطه حسين/ حديث المساء/ 148



أورده فتحي رضوان في كتابه "عصر ورجال"   العقاد على آرائه الجريئة في الدين في أول حياته الفكرية مما

نه                                                           وال أذكر أنا أني قرأت شيئ ا منه على كثرة ما طالعته له، فإ (230 -229م/ 1967)مكتبة األنجلو المصرية/ 

تخاطب العقل  وكبار الصحابة ومحاسن اإلسالم -عليه الصالة والسالم -                            ك ت ب ا ع د ة في سيرة النبي قد أنتج بعد هذا

ومثله في ذلك الدكتور محمد   .قل أن يوجد لها نظير في قوة البرهان وصالبته ورصانة األسلوب وحالوته

                                               تاب ا في السيرة النبوية من أجمل ما ك ت ب عنها، ك حسين هيكل، الذي رجع عن موقفه األول من اإلسالم وأصدر

                                                              وعمر والحكومة اإلسالمية وغيرها. كل ذلك من غير ضغط وال ق س ر. إن                                 باإلضافة إلى ك ت به عن أبي بكر

في الحب والكره                                                                               ي ك س ب بإكراه أحد  خرج منه على العودة إليه، فاإلكراه إن صح  مع الجماد ال يصح   اإلسالم لن

الذين يعملون على تقويض اإلسالم من داخله                                                      لعقائد واآلراء، وهو ال يصنع مسلم ا بل يزيد المنافقينوال في ا

                                                                 نعرف الملحدين والكفرة بأعيانهم من أن ننخدع في إعالنهم اإلسالم تقية                                         واحد ا. ول خ ي ر  لنا نحن المسلمين أن

الشعر  ين األنقياء. ولقد صودر كتاب "فيواإلسالم طاهر نظيف، وال يقبل في صفوفه إال الطاهر .        ونفاق ا

رحمه  -كتاب الرافعي الجاهلي" حسبما هو معروف، فهل اختفت اآلراء التي وردت فيه؟ أليس من الطريف أن

في كتاب طه حسين، قد تكفلت وال تزال بنشر  ، وكذلك كتب العلماء اآلخرين الذين نقضوا اآلراء الواردة-هللا

                                                                  المصاد ر؟ أى أنك قد تطرد الفكرة من الباب وتلتفت فإذا بها قد عادت   ردت في الكتاب                        هذه اآلراء بن ص ها كما و

 عليه الصالة -أن هذا ال يعنى إفساح المجال للتطاول على الدين أو القرآن أو الرسول من الشباك! على

ه بكل قوة وصرامة. أرجو            م ج ت ر ح                                                                  مثال ، فهذا ال يدخل في حرية الفكر والمعتقد، بل ينبغى أن ي ؤ اخ ذ -والسالم

                                              في خطوطها العامة، داخل اإلطار الصحيح، وإن كنت   بذلك أن أكون قد وضعت قضية حرية الفكر، على األقل

هنا هو مجرد رأي يقبل الخطأ أو الصواب، فما كالمي في نهاية المطاف إال                                 قد أشرت  قبال  إلى أن ما سأقوله

 .رغم اقتناعي القوي به اجتهاد بشري

 

 

 

أما الجانب الثاني فهو أن الحرية الفكرية يجب أن تكون شاملة ينعم                                            بيد أن هذا ليس إال جانب ا واحد ا من األمر،

                                                                               أن تقتصر على طر ف دون اآلخر. مثال  ما معنى الن ص  في عقد انضمام الجامعة القديمة بها كل األطراف ال

                        األساتذة اآلخرين أستاذ ا   ها على أن يكون طه حسين دون                                                    إلى الجامعة الجديدة التي كانت الحكومة ت ز م ع إنشاء

                                            ض م ت الجامعة المصرية إلى وزارة المعارف سنة  م، ولما1923في هذه الجامعة الجديدة؟ كان ذلك في سنة 

الدستوريين، الذين وقف طه حسين قلمه على الدعاية لهم، انضم معها طه   م، في عهد حكومة األحرار1925

لطفى السيد  ا داللة ذلك؟ وما مغزاه؟ ولم كل هذا التحويط على طه حسين بالذات؟ لقد علل أحمدفم             حسين آلي ا،

  .هذا الشرط بسفسطته المعروفة بأنه راجع لحالة الدكتور طه حسين الشخصية

 

 

 

ميع                                     لماذا لم يطب ق على غير طه حسين في ج هو تعليل متهافت يستتر خلف هذا االعتبار اإلنساني الذي ال ندري

أن على رأس طه حسين ريشة؟ )انظر أحمد لطفي السيد/ قصة   المصالح الحكومية في أنحاء القطر كله؟. أم

، وكذلك د. حسين فوزي النجار/ أحمد لطفي السيد أستاذ 179، 175م/ 1982 حياتي/ كتاب الهالل/ مايو

 /، ومحمد سعيد العريان34  /، ود. نعمات أحمد فؤاد/ قمم أدبية278،  271/  39العرب/ عدد  الجيل/ أعالم

                    يدافع دائم ا عن طه   (. و"أستاذ الجيل" هذا الذي كان154م/  1955/ مطبعة االستقامة/ 3حياة الرافعي/ ط 

                                  مثال  يحرض المصريين على عدم مساعدة  حسين ومواقفه منذ صغره كان يتمتع بصفاقة فكرية غريبة، إذ كان 

عليهم، على حين كان ينظم عقود المديح الولهان في كرومر الطاغية   إخوانهم الليبيين أثناء العدوان اإليطالي

 "Modern Egypt" الذي أساء إلى المسلمين ودينهم إساءات بشعة ال تغتفر في كتابه اإلنجليزي الوقح

(Macmillan and Co., London, V. II, PP. 123- 200)والتعبير عن  ، وأقام له حفل توديع لتكريمه

ستين داهية تأخذه وتأخذ أسالفه   ما فعله بالمصريين، وذلك عند مغادرته أرض المحروسة )فيالشعور بالمنة ل

الزعيم الوطني الشريف الشجاع التي فضحت في                                                 وكل ذليل بائس خو ان( بتأثير من حمالت مصطفى كامل

، في  وتنكيله اإلجرامي الوحشي المعروف بأهل دنشواي )انظر أرجاء أوروبا والشرق غطرسته وجبروته

، وكالمه عن كرومر واإلنجليز في مواضع متفرقة من 70  -49كتابه "قصة حياتي"/  مواقف لطفي السيد هذه،

، ود. 149 -125 /األول من كتابه "المنتخبات"، ود. حسين فوزي النجار/ أحمد لطفي السيد أستاذ الجيل الجزء

، ود. محمد محمد  50 -49 /1م/ 1951محمد حسين هيكل/ مذكرات في السياسة المصرية/ مطبعة مصر/  

،  86 -85، 82،  1/78هـ/1382مكتبة اآلداب/  /3حسين/ االتجاهات الوطنية في األدب العربي المعاصر/ ط 

  30                                                             الجامد الوجه في الع ل ج كرومر عند توديعه يمكن الرجوع إلى عدد  . وبالنسبة لما قاله هذا الرجل90 -88

كنا " :هذا األمر المرحوم مصطفى صادق الرافعي وأثار ارتيابه فقال الجريدة"(. لقد لفت" م، من1907أبريل 



سواه ممن كانوا في الجامعة                                                                            وهللا نرتاب في أن الجامعة المصرية مدرسة إلحاد، وأن طه حسين ما أ خ ذ لها دون

ه أن الجامعة  (. وكان رأي257،  112تحت راية القرآن/ ) "القديمة إال لهذه العلة فيه ألنه أقوم بها وأقدر عليها

أساتذتها من الفصل كان الهدف من ذلك حماية طه حسين بالذات )المرجع  حينما فكرت في إصدار قانون بمنع

ــ  /114السابق/   .(1ه

 

 

 

                                         قد مه بهذه الكلمات لرئيس الوزارة في ذلك   ،"ويتعلق بهذا أن طه حسين، حين أصدر كتابه "في الشعر الجاهلي

                                                           الدولة عبد الخالق ثروت باشا: سي  دي صاحب الدولة، كنت  قبل   ى حضرة صاحبالحين عبد الخالق ثروت: "إل

وكنت أجد في ذكرك واإلشادة بك راحة نفس تحب الحق، ورضا ضمير يحب الوفاء.  اليوم أكتب في السياسة،

            الروح، ذكي              ق ب ل  قوي                                                                                انصرفت  عن السياسة وفرغت  للجامعة، وإذا أنا أراك في مجلسها كما كنت أراك م ن   وقد

                                                          توفيق ك في المصالح السياسية. فهل تأذن لي في أن أقدم إليك                                                       القلب، بعيد النظر، موف ق ا في تأييد المصالح العلمية

 الخالصة واإلجالل العظيم؟". إن الكتاب كتاب في النقد األدبي، فما دخل رئيس الوزراء هذا الكتاب مع التحية

سيدي"، ثم عبارات الغزل  " :                                      بي ت ق د م لرؤساء الحكومات؟ والحظ قولهفيه؟ ومنذ متى كانت كتب النقد األد

                                                 وب ع د نظر ثروت باشا )وبوجه خاص "ب ع د نظره"!(.                                                        الو ل ه ي في قوة روح ثروت باشا، وذكاء قلب ثروت باشا،

كل هذا التمحك في العلمية، أال يشم فيها القارئ رائحة معينة؟ ترى باهلل لماذا  وهذه اإلشارة إلى تأييده للمصالح

يؤمنون بحرية  الحكومة في مقدمة هذا الكتاب بالذات؟ أهذا صنيع من يؤمن بحرية الفكر أم صنيع من رئيس

عليهم ويوقفونهم عند حدهم؟   فكرهم هم وحدهم، ويحتمون بأصحاب السلطان حتى يقفوا بالمرصاد لمن يردون

                                                الهواء الطلق خارج هذه "الص وب ة" الثروتية. ولقد  فيلقد كنت أحب من الدكتور طه أن يدع كتابه يأخذ مجراه 

الفكر، لكن حرية الفكر ينبغي، كما قلت، أن تتمتع بها كل األطراف، أما االستتار   رآني القارئ أدافع عن حرية

يبحث عمن يحميه   السلطان فانتهاك لهذه الحرية وخيانة لها. وأنا إذن مع الرافعي في تأكيده أن الحق ال خلف

طه حسين من الجامعة. إال أن   (، لكني لست معه في الدعوة إلى فصل309 -308نه قوي بذاته )السابق/ أل

 .                                      أ ي د ي خفية تسند طه حسين وحده وآراءه اإلنصاف يقتضينا أن نوضح أن سبب ثورته العارمة هو رؤيته

 

 

 

وقتذاك صادقين، كانت تستلزم تمثيل  المسئولين بالجامعة الذين كانوا يتشدقون بها كذلك فإن حرية الفكر، لو أن

للجامعة المستشرقون أعداء ديننا                                                                            التيارات الفكرية جميعها بنسبتها الحقيقية في محاضراتها. أما أن ي س ت ج ل ب كل

الرافعي فليس من الحرية الفكرية في شيء. ترى هل كان                                                   ووطنيتنا وقوميتنا وي ح ر م من التدريس فيها أمثال

                                                                  العربي وتاريخه، وهو الذي وضع كتاب ا في هذا الموضوع أكثر من ممتاز   تدريس األدب الرافعي يعجز عن

سعيد                                                                                  الذي أ ل  ف فيه، وقر ظه كل من أحمد لطفي السيد وطه حسين بما هو أهله؟ )انظر محمد بالنسبة للعصر

الرائد حين ظهوره الكتاب                                             حيث يذكر آراء بعض المشاهير والكت اب في ذلك  70 -67العريان/ حياة الرافعي/  

                                                 سبب ا في إدخال هذه المادة في منهج الجامعة(. وإذا  والجهد الذي بذله الرافعي في تأليفه وكيف كان هذا الكتاب

                                                                    من القول بأن الدكتور طه لم يكن متخصص ا في األدب العربي بل في التاريخ                                 كان الشيء بالشيء ي ذ ك ر فال بد

بنسبتهم الصحيحة في                                                    لم ت ع ط  الفرصة لممثلي التيارات الفكرية واألدبية والالتيني! مرة أخرى لماذا اإلغريقي

الطبيعي عن طريق االحتكاك بين هذه التيارات  الحياة الثقافية المصرية، مع ترك عوامل التطور تأخذ مجراها

 والندوات؟ المختلفة في المحاضرات والكتب

 

 

 

التي دعا الرافعي إلى عقدها بينه وبين طه             المناظ رةوهل من حرية الفكر أن يرفض المسئولون بالجامعة 

يحرصون أشد الحرص على احتكاك العقول واآلراء حتى يتمحص   حسين؟ إن المؤمنين الحقيقيين بحرية الفكر

هذا االحتكاك فقد يكون أي شيء غير حرية الفكر والرغبة في الوصول   الحق من الباطل، أما رفض مثل

 (. ليس ذلك122، 116ذه المناظرة المقترحة، كتاب الرافعي:"تحت راية القرآن"/ خبر ه للحقيقة )انظر، في

الرد على طه حسين                                                                                 فحسب، بل يذكر الرافعي أيض ا أن األستاذ الخضري بك "كان قد أعد  محاضرة  مسهبة  في

وسع غرفة                              تقد س الحرية، وإنها تخصه بأ                                                            وكتب إلى الجامعة يستأذنها في إلقائها، فوس عت له وقالت إنها

                                                          بما كتب. فلما اط ل ع ت  عليه رأت أن تستر على نفسها وأغلقت  لمحاضرة الطلبة، بيد أنها سألته أن يبعث إليها

  .(312ألقفالها: دافعي أيتها األقفال المتينة!" )المرجع السابق/ األبواب وقالت

 



 

 

                                            لم ي ل ق  على الطلبة حتى ي ر د  عليه في نفس                                                                 الغريب أن تكون علة  هذا التراجع المؤسف هي االدعاء "بأن الك ت اب

 .(لألستاذ القاياتي في البرلمان ، والكالم388، 385الجامعة" )السابق/ 

                                                         بمناقشة أحد طلبته له فينهره وي س ك ته، ثم يترك المحاضرة   كذلك هل من حرية الفكر أن يضيق صدر طه حسين

طالب لم يخرج على ما يجب عليه نحو أستاذه من احترام؟  أذن له بالكالم، ومع أن ال ويخرج، مع أنه هو الذي

              يقوم في ث نى                                                                                   من الواضح أنه كان يتوقع من هذا الطالب )الذى لم يكن شخص ا آخر سوى محمود شاكر( أن      لكن  

                                 رغم أنها كلها تقريب ا مسروقة من   على آرائه وعلى ما كان الدكتور طه يسميه "نظريته" في الشعر الجاهلي

                                                  تفصيال . ولنترك محمود شاكر يروي لنا القصة  بقلمه:   ا وضحنا في موضع آخر من هذه الدراسةمرجليوث كم

  .                                                       طه أن يأذن لي في الحديث، فأذن لي مبتهج ا، أو هكذا ظننت                                "بعد المحاضرة طلبت  من الدكتور

 

 

 

هذا "الشك"   ، وعن                                                                           حديثي عن هذا األسلوب الذي سماه: "منهج ا" وعن تطبيقه لهذا المنهج في محاضراته بدأت

وعن "الشك" غامض، وأنه  "الذي اصطنعه: ما هو؟ وكيف هو؟ وبدأت أدلل على أن الذي يقوله عن "المنهج

                                                   التسليم تسليم ا لم يداخله الشك بروايات في الكتب هي  مخالف لما قاله ديكارت، وأن تطبيق منهجه هذا قائم على

العربية، وفوجئ الخضيري خاصة. ولما كدت أفرغ من طلبة قسم اللغة  في ذاتها محفوفة بالشك! وفوجئ

 .(22األول/ م/ السفر1976الدكتور طه وأسكتني، وقام فخرج" )المتنبي/ مطبعة المدني/  كالمي انتهرني
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