
 !  الوالء والبراء 

 دراسة فى منهجية الدكتور إبراهيم عوض فى الرد على المستشرقين  

 د.مصطفى محمد أبو طاحون 

 جامعة المنوفية   –كلية اآلداب 

منذ حصل الدكتور إبراهيم عوض على درجة الدكتورية من جامعة أكسفورد فى أواخر يوليه       

العرب ودينهم ولغتهم وثقافتهم،  أدب  غربيين عن  ه بكتابات ال                ، لم تنقطع صلت               ، وهو متابع  1982

نجلترا وفرنسا،  اب إ                                   ى حرصه على هذه المتابعة، خاصة لكت                             ى لكتاباته ومؤلفاته، يتجل     ل     ج            وبنظرة ع  

 :  فمن مؤلفاته

ي فى تاريخ اإلسالم ) مترجم عن الفرنسية مع تعليقات لي إزاء القرن اإلسماعي         المتنب     (1)

 .(1)  ودراسة(

 ن والقرآن. المستشرقو  (2)

 السجع فى القرآن )مترجم عن اإلنجليزية مع تعليقات ودراسة(.  (3)

 من قبل )مترجم عن الفرنسية(.     ر     ش     ن                      مراسالت ورسائل لم ت   –جمال الدين األفعاني   (4)

 أصول الشعر العربي )مترجم عن اإلنجليزية مع تعليقات ودراسة(.  (5)

 حول الوحي المحمدي. دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين  –مصدر القرآن   (6)

 )ترجمة وتفنيد(.                                            أستاذ جامعي يزعم أن محمد ا لم يكن إال تاجر ا  –ثورة اإلسالم   (7)

 دراسات دينية مترجمة من اإلنجليزية.   (8)

 أضاليل وأباطيل. –دائرة المعارف اإلسالمية االستشراقية   (9)

 مختارات إنجليزية استشراقية عن اإلسالم.  (10)

 ى القرن الثالث الهجري )مترجم عن الفرنسية(. نظرة عن فن الكتابة عند العرب ف (11)

 قراةء نقدية.  –مدخل إلى األدب العربي لهاملتون جب  (12)

يدي        فبين  هذه،  كتاب ه                       وبخالف  اآلن  نفسية  ":                  فنية  دراسة  هانيء  بن  الحسن  نواس  أبو 

 :  ، قال فيه              الغالف بتنويه         صفحة             وقد أعقب   (2) اجتماعية أخالقية "

 

اإلنجليزي ، دكتور                                                                                  ي راجع فى هذه المؤلفات: مدخل إلى األدب العربي لهاملتون جب ، قراءة نقدية مع النص  (  1)

ص   عوض،  بالقاهرة،  189إبراهيم  والنشر  للطباعة  المنار  إثبات  2008،  عوض  الدكتور  اعتاد  وقد   .

 مؤلفاته بنهاية كتبه، على نحو ما ورد هنا.

أبو نواس الحسن بن هانئ دراسة فنية نفسية اجتماعية أخالقية، الدكتور إبراهيم عوض، مكتبة جزيرة الورد  ( 2)

 . 2015 بالقاهرة،



 " Philip Kennedy:    ستشرقالم  تضع نصب عينيها، طول الوقت، كتاب سة  "هذه الدرا     

Abu Nuwas- A Genius of Poetry"     الصادر عن دارOne world publications   

 .2005" عام  The Makers of the Muslim Worldبأكسفورد ، ضمن سلسلة "  

حرص       إذن،  الجلي  دراسة                       من  متابعة  على  ودأبه  عوض  لدن الدكتور  من  االستشراق، 

   هذه المتابعة وحتى اآلن.              لت له مواهب       تحص  

يتوج      الذى  ضرورة       ب                  األمر  االستشراق،                معه،  حركة  على  بردوده  الخاصة  تآليفه  دراسة 

"الوالء  ومحاولة لبيان معالم منهجه فى الرد عليهم، وقد جاءت الدراسة بعنوان:    ،               تقديرا  لجهوده

 . ية الدكتور إبراهيم عوض فى الرد على المستشرقين"دراسة فى منهج ! والبراء

من قراءة الدكتور عوض النقدية لكتاب هاملتون جب " مدخل إلى األدب العربي"      ت     ذ     خ          وقد ات      

 :                             أنموذجا . وجاءت الدراسة فى

والثاني المنهج،  حول   : األول  ومبحثين؛  ومدخل،  إبراهيم  عن    مقدمة،  الدكتور  منهج  معالم   :

 المصادر والمراجع.                         بخاتمة، أعقبتها قائمة   الدراسة الرد على المستشرقين ، وانتهت  عوض فى

المدخل ببيان اهتمام المستشرقين باألدب العربي، أسبابه ودوافعه وأعالمه، ومحاوالت             وي ع ن ى  

 العرب الرواد فى الرد عليهم.

 مدخل:

ه ومريدوه،      اد           ه ، ورو            ، ومناهج        يانه  علمية فى مضمونها األساسي، صار له ك        حركة  االستشراق     

 ومؤلفاته وجهوده، وبواعثه، ومقاصده .. المعلنة والمستترة .. العلمية واالستعمارية. 

بذلك من علماء                 قال لمن ي عنى         هم .. ي                                                   وقد جاء فى تعريفه "استشرق: طلب علوم الشرق ولغات      

 .(3) بالشرق ولغاته وآدابه"الفرنجة، والمستشرق هو عالم متمكن من المعارف الخاصة 

"أ    قاموس   المستشرق                 وحدد  الجديد"  وآدابه"                         كسفورد  الشرق  لغات  فى  ت بح ر  م ن   " بأنه:   "                                           
 (4) ،

سنة   فى  مستشرق  لكلمة  استعمال  أول  كان  الكنيسة  1630وقد  أعضاء  أحد  على  أطلق  م حيث 

 

المعاصر ، دكتور أحمد سمايلوفتش ، ص  (  3) العربي  المعارف 22فلسفة االستشراق وأثرها فى األدب  ، دار 

 ". 1980                               بمصر، د.ت." ر ق  م  اإليداع  فى 

 .  23فلسفة االستشراق، ص  (4)

 



سنة   وفى  اليونانية،  أو  أنتو 1691الشرقية   " وجدنا  صموئم  يصف  وود"  بأنه  ني  كالرك  يل 

 . (5) نابه"           استشراقي  "

يقد       الرغم  من أن االستشراق "ال  ، فمن  اإلنصاف، اإليمان  (6) ه"          ه وأهداف            إال غايات       س                                      وعلى 

،                 ن عليهما جميع اة واإلسالم الحانقو ، منهم المتحاملون على العربي                             بأن المستشرقين ليسوا سواء  

يت   وفكر        وما  وثقافة  ولغة  أدب  من  بهما  ودين   صل  وجبرائيل    وتاريخ  رينان،  هؤالء:  ومن   ..

؛ أعني           النتقاصية  وا                                                ، وأبرز ما يعيب هؤالء فى دراساتهم االنتقائية  (7) هانوتو، وزويمر، ودنلوب 

تجر   عدم  وتحر                    باألولى،  الحقيقة  كامل  بإظهار  للعلم  للتراث                                       دهم  دراساتهم  فى  يعمدون  إذ   .. يها 

وا منه،  جانب  "إبراز  إلى  المسموم اإلسالمي  الهدف  هذا  ضوء  وعلى  جوانب،  عن  إلغضاء 

            الموسوعات       ت     ب     ت     ك  ــ  إلى إبراز جوانب الضعف واإلغضاء عن جوانب القوة    ر، الذى يرمي       المدب  

 .(8) األوربية فى الشرق والغرب عن اإلسالم"

المستشرقين"هم     ب     س     ح      وي      الس حب  لبعض  ق    ،     قلة        م      ك  بان  ما  ال    يس            إذا  عدد  بإجمالي  مستشرقين"  وا 

وأخطارها    -ها أخطائ  هوا إلى   ب  كشف زيف حركة االستشراق، حين ن    أسهموا في   ن        هم م             أنهم أنفس  

 .ـ  ربما

الس      أسهمت  فى       ة     م     ه                 وقد  اإلسالمية  اليقظة  حركة   وضاللها  الحركة  تحامل  بيان  فى                                                              الكبرى 

جوستاف لوبون، وتوماس  أما المنصفون من المستشرقين، فمنهم :    .مطلع القرن الميالدي الفائت 

 .(9) كارليل، وتوماس آرنولد، وسجريد هونكه ، وبرنارد شو، وليوبولد فابس

جد ا     العرب  باألدب  المستشرقون  اهتم  وتنو                                       وقد  جهود          ،  ف           عت  متابعته،  فى  بتحقيق     ن     ع                    هم  وا 

وتألي األدبية،  للعصور  والتأريخ  العربي،  األدب  ودراسة  المعارف المخطوطات،  دائرة  ف 

 ر وتأثير األدب العربي بغيره وفى غيره.                                   ة المعاجم العربية، والبحث فى تأث  اإلسالمية، وفهرس

أسباب      تراثنا  من  غيره  من  أكثر  أو  غيره  قبل  العربي  باألدب  المستشرقين  الهتمام  كان                                                                                    وقد 

ة ألن ح                                  ف على طبيعة الشعوب العربية المرش                                                خاصة، تتصل بحقيقة االستشراق الرامية إلى التعر  

سو قا تأمين               تكون  بهدف  الكوني،  للصراع  ومجاال   لسياستها،  وتابعة  الكبرى،  الدول                                                                          لبضاعة 

 

 .22فلسفة االستشراق  ( 5)

 . 7نفسه  ( 6)

 . 3                                            ي راجع فى هؤالء المتحاملين : فلسفة االستشراق( 7)

، دار الجيل بيروت، مكتبة التراث 7سموم االستشراق والمستشرقين فى العلوم اإلسالمية، أنور الجندي، ص ( 8)

 . 1985اإلسالمي بالقاهرة، الطبعة الثانية ، 

 . 9                                        ي راجع فى هؤالء المنصفين : سموم االستشراق ( 9)



  ن قبل ألف وأربعمائة عام. و والمسلم                                                         بالدهم من هب ة كونية جديدة، كتلك التى فاجأهم بها اإلسالم  

هم،                 دب ، اهتمامات  من التعرف الدقيق على شعوب هذا األ     م     ه     ن                                    لقد أدرك المستشرقون أن األدب يمك   

قرر     ت    .تفكيرهم، ماضيهم، وحاضرهم، صراعاتهم مع اآلخر وتصارعهم الداخلي وغيرها       طرق  

المستشرقة   األمر  ق                    هذا  "ريجينا  المعاصرة  األلمانية  فى    يشكل  األدب  إن   " تقول:  إذ  رشولي" 

نتلم   أن  نستطيع  ألننا  الشعوب،  بين  للتقارب  السبل  أفضل  أحد  خال    س                                                                  اعتقادي  من  ينتجه    ما  ل 

 .(10)لهذا الشعب" يالوجه الحقيق       مالمح           من أدب        شعب  

تمكنهم من التعرف إلى الشعب،  اجتماعية صادقة موثوقة،                                   األدب إذن لدى المستشرقين وثيقة     

ع         التعر  دون   لقد  واالستبيانات،  المعلومات  لمخاطر جمع  العربي     ي     ن                                             ض  باألدب  إذ   ؛االستشراق 

به يتعلق  ما  بكل  ونهضته، "اهتم  وعصوره،  وأصالته،  وقيمته  وتطوره،  تاريخه  درس  حيث   ،

وشعراءه،  وأعالمه،  وتأثيره،  وتأثره  وسرقاته،  وانتحاله،   ، وانحطاطه  وازدهاره،  وتأخره، 

وق    اب     ت      وك   انتشار اه،  وأوسع  وأشد شغف ا  أكثر  به  عنايته  كانت  محاولة                                                    د  ألنها  دراسة،  وأصعب   ،

اطة بها من كل جوانبها، مما يدل على مبلغ أهمية دراسته للفكر ، واإلحةلفهم الشخصية العربي

 . (11) العربي عامة، واألدب العربي خاصة" 

الدكتور       سمايلوفتش"وقد حصر  بدراسة  "أحمد  المستشرقين  ولع  فى   أسباب  العربي  األدب 

 خمسة أسباب هي : 

 أوال: صلة هذا األدب باإلسالم وكتابه القرآن الكريم. " 

 ميته لدراسة الشخصية العربية وفهمها.            ثانيا : أه

                                                   ثالثا : أثره فى آداب مختلفة، ومنها اآلداب األوربية. 

                                                     رابعا : منزلته بين اآلداب العالمية، واستمرار تاريخه. 

النزع  اهتمام  مع ا                      خامسا :  واإلنسانية  الرومانتيكية  األدب                                    تين  بينها  ومن  األخرى،  باآلداب 

 .(12) "العربي

 

قة "ريجنيا قرشولي" فى مجلة المجلة،  يراجع فى ذلك : الحوار الذى أجراه حسونة الصباحي مع المستشر(  10)

 . 1993، مارس 23-17( 684العدد )

االستشراق  (  11) ذاته، ص  186،  185فلسفة  بالكتاب  أيض ا  ويراجع  المستشرقين    490                                .  اهتمام  سبب  لبيان 

باألدب العرب ، وأنه فاق كل عناياته األخرى، إذ إن "أعظم مآثر أصحابه، قد أفرغت فى اللغة التى ظلت 

                                                                                                رار ملتصقة بالشعب وتاريخه.. ويبدو جلي ا للمتعقب أن العقلية العربية قد وجدت فى فن القول وأحكامه  باستم

                                                                                                       أهم وسائل النجاح والتأثير، مما جعل اهتمام االستشراق بدراسة آدابها أمر ا حتمي ا، لفهم حياتها ونشاطها، إذ 

                                               هة النظر التاريخية أيض ا حقال  خصب ا، إلى حد    إن األدب العربي يقدم إلينا من وجهة النظر األدبية ومن وج

 بعيد لدراسة الحياة العربية والنظم العربية".

 .  491فلسفة االستشراق ( 12)



اوقد       هذا  العربي، شيء            الهتمام  قابل  باألدب  المستشرقين  قبل  قلتها،                                         من  على  المتابعة،  من 

القائم عدد  أكلها،  ي وقلة  آتت  فإنها  عليها،  األن  توعية  التي فى   المغرضة  الكتابات  بمخاطر   مة 

بما فعلت.. أنها رفعت عن الجميع                                  ، وتحسب لهذه القلة.. الكثيرة                           فت الحق، وجانبها الصواب       تحي  

م التفريط فى فرض  ه بأسرها إث      أمت    نتدبت نفسها لالضطالع بدور الكافيلتقصير، حين اعاقبة ا

وأي ا الذى                   الكفاية،  العلمي  المجال  يكون  فيما  العرب  العلماء  ردود  إليه  على   تنتمي  الرد 

فلسفي             أهو أدب  المستشرقين؛   أم  أم رسالي                  جدلي   دفاعي،  أم أدب  ع  األمة ويدف      ة     ي     و             يعبر عن ه                              ، 

أخطر هجوم                                                                                  عنها غوائل المعتدين، فإنه من الحق" إذا كانت القضايا التى آثارها االستشراق تعد  

وشخصيتهم ودينهم ولغتهم وفكرهم وثقافتهم وأدبهم، فإن رد الفعل   قام به أصحابه على العرب 

أن يعتبر  ا هو عربي وإسالمي، حتى ليستطيع المرء                أروع دفاع عم              يعد بحق                        الذى قام به العرب  

ما أنتجوه خالل مواجهتهم لهذا الهجوم أروع ما فى أدبهم المعاصر من فكر وفلسفة وعمق وثقافة  

فال يسعه          فاعي اد                                                            هذا النوع من األدب أدبا  جدلي ا أم أدب ا فلسفي ا أم أدب ا  وسواء اعتبر المرء   ومنطق.

 .(13) زات"وما فيه من خصائص وممي ،إال وأن يعترف بروعة أسلوبه وغزارته

تفنيد مزاعم المستشرقين بالرد عليهم محمد فريد وجدي،       ة     م     ه     م    ا            الذين تول و          الرو اد   من هؤالء   

محمد حسين هيكل، والعقاد، ومالك بن نبي، ومحمد البهي، ومحمد محمد حسين، ومحمود شاكر، 

وعلى   الجندي.  إوأنور  الدكتور  يسير  األبرار  هؤالء  مقتفيا   خطا  عوض  وآثار        آثار                      براهيم  هم 

 ه على اإلسالم.                                                                            األستاذ اإلمام محمد عبده، مع أستاذه األفغاني، حينما رد وا على "هانوتو" افتآت  

واحد      عوض  إبراهيم  طو                               والدكتور  التى  المثقفة،  المصرية  الندرة  الفكرية                                      من  صلتها  عت 

رعاية  ب الحقيقة  وإبراز  وعقيدتها،  األمة،  ثوابت  عن  الدفاع  فى  أحد  لذ                                                                  الغرب  وهو  العلم،  مام 

بيان    رت على ثقافة الغرب ولغته، وعلى تآليف كبار المستشرقين فى                          األعالم األكاديمية التى توف  

افتراءاتهم؛   ودحض  يفعلوهو  مغالطاتهم  والوقائع    ؛إذ  العلمية،  بالحقائق  اآلخر  آراء   يفند 

اآلخر فى كالمه،  لى تعارضات  اد إ                                       لحجج المنطقية التى ال تقبل دفع ا، واالستنالتاريخية الثابتة، وا

، ويكشفان عن انتماء       ه           ه، ووعي    ن           ران تمك        يقر     ،سهاب والعمقسم باإل                ، فى أسلوب يت           وانتهاء          بدء ا

 صادق لهوية األمة وثوابتها. 

،  مزايا       ة     د     ع                                                                        ويتمتع الدكتور عرض فى رده على المستشرقين أكثر من غيره من المعاصرين ب    

 :  المستشرقين ، من ذلك    ة     ج      اج     ح            فى أدب م      د              منهج متفر                   أراه بها صاحب  

 

 . 684فلسفة االستشراق ( 13)



 نة                   ته اإلسالمية المحص  أوال: ثقاف

المط       والعالم  الغيور،  المؤمن  المصري                                   فهو  الم                لع،  المتسامح،  يفهم                         اإلنساني  الذي   ، نصف 

أو تفريط        اط  ف وال المنقوص ، وفى غير ما إفر            ، وال المحر    أ        المجتز          ، غير                       اإلسالم فهم ا صحيح ا

 . )صلى هللا عليه وسلم( ، وكما كانت سيرته                       ، يفهمه كما طبق النبي  

أنها تنحصر فى دعوة قومه إلى    )صلى هللا عليه وسلم(" حين صور دعوة النبي     ب          على "ج       د     ر     ي       

 اإليمان باهلل وقدرته وعظمته وباليوم اآلخر، فيقول: 

. ذلك أنها                                              ت أوسع من ذلك مدى  وأكثر تنوع ا وأرحب آفاق ان"إن الدعوة المحمدية المباركة كا     

انطلق التى  البداية  نقطة  بل كانت هذه  واليوم اآلخر.  تقف عند اإليمان باهلل  إلى ميدان  ال  ت منها 

نتاج وإيتاء الزكاة والعمل الصالح واإل ت على أداء الصالة                     ات والمعامالت، فحث  األخالق والعباد 

وراء والسعي  والوفاء   واإلبداع  والصدق  والصبر  والعدل  والتقوى  البر  على  والتعاون  العلم 

مت الزنا والكذب والغدر                                                                      بالوعد والنظافة والنظام ورهافة الذوق وحسن اللياقة.. وفى المقابل حر  

والتجس   والسرقة  والظلم  والغرور  والكبر  القوانين                                                 والخيانة  وضعت  كما   .. النفس  وقتل  س 

 ثم يكشف عن إيمانه بشمولية اإلسالم، فيقول:   .(14) ور الحياة"والقواعد لكل أمر من أم

وتشرع        األخالق  و  والمعامالت  والعبادات  العقائد  تتناول  شاملة  دعوة  اإلسالم  كان  "لقد 

والد   والشراء  والبيع  والزنا  والطالق  والزواج  والسلم  والحرب  والتقاضي    ي                                                                   للسياسة  والربا  ون 

 .(15) والقصاص والديات والدفن"

 ه الحضاري الدقيق بخصوصية المرحلة التاريخية  والحضارية              ثانيا : وعي  

يقول بعد تفنيده لمزعم "جب" عن العصر المملوكي أنه كان عصر تدهور سياسي وعسكري،     

إجراميتين    وتأكيده استعماريتين  موجتين  أخطر  "دحر  المملوكي  بالعصر  استطاعت  األمة  أن 

هلكين".           رين الم       دم                                              الصليبيين القتلة الفسقة، وموجة التتار الم       ة     ج     و       : م    تا عليه فى تاريخه القديم     مر  

 يقول بعد ذلك عن وقتنا الراهن: 

االستعمار      يحاصرنا  أوالء  نحن  ظنن                                    "وها  أن  بعد  جانب  كل  من  المجرم  منا                                       الغربي  غباء                ا 

يعود أكثر شراسة وأشد   ذا بهوغفلة وسذاجة ما بعدها سذاجة، أننا قد تخلصنا منه إلى األبد، فإ

 .(16) "                                      طمع ا وأبشع وسيلة وأشنع كراهية وبغض ا 

 

                                            . وسي شار إليه فيما بعد بـ"مدخل إلى األدب". 50، 49مدخل إلى األدب العربي "جب" ص ( 14)

 . 50مدخل إلى األدب ( 15)

 . 179إلى األدب  مدخل( 16)



ا    شناعة  أن  الجلي  مواجهتنال ومن  فى  الغرب  وسائل  وبشاعة  هذه    ،بغض،  بتطور  ترتبط 

تعد   لم  التى  االختيارات مقصورالوسائل  آخر  إلى  تأخرت  التى  العسكرية،  المواجهة  على  ة 

للغرب  إ   ،المتاحة  فليوالتى  ناعمةن كانت ،  بأيد  أخرى  إال  الغرب من خلف ستار،     ي                           ست  ديرها 

 من عمالئه.               ها  األغبياء                ويدفع تكاليف  

                              ثالثا : تضلعه فى تخصصه األدبي

ال     كتابات  التي وجميع  التاريخية  العصور  وترامي  وتعمقها،  بتنوعها  إبراهيم عوض،    دكتور 

                                     ، يغنينا مثل  واحد، نستخلصه من ردهع     ل  ى ذلك... ولبيان شيء من هذا التضة علد تتناولها شاه

العتاهية أبي  أستاذية  ادعائه  بشأن  "جب"  العربي.  على  األدب  فى  الديني  الدكتور    للشعر  يقول 

 :   عوض 

"أبي     بـ  المعروف  العباسي  الشاعر  أن  من  البريطاني  المستشرق  قاله  ما  لصحة  أساس  "ال 

( ذلك أن أبا العتاهية ليس أول من 63ص العتاهية" هو أستاذ الشعر الديني فى األدب العربي )

لشعر عدد                                     ية، إذ كانت تلك الموضوعات محور ا نظم الشعر من المسلمين فى الموضوعات الدين

ة ومسكين  ني أو بعضه، ومنهم : عبد هللا بن أذ غير قليل من شعراء صدر اإلسالم وبني أمية: كله  

 .(17) الدارمي وأبو األسود الدؤلي وسابق البربري"

أكاديمي  و     الدكتور  أن  للقارئ  اإلسالمي.                                  يخيل  األدب  فى  فى    متخصص  كتاباته  يقرأ  ومن 

النقدية أو البالغية أو الفكرية القرآنية أو  اللغوية،    األدب الحديث أو الدراسات  التاريخية أو  أو  

والسعودي،         فضال   الخليجي  باألدب  اهتماماته  لمتشكك  عن  مجاال   يدع  ال  بما           تضطلع                                 يدرك 

 رجل.ال

                                                     رابعا : ثقافته الموسوعية اللغوية والتاريخية واألدبية

نسأل هللا    –باقية                  ون، وهو بقية                                   ر على ثقافة الدكتور عوض إال األقل               صعب أن يتوف  وبحق فإنه ي  

من علماء العرب الموسوعيين ، ففي عرضه لكثير من مسائل   –العمر وطول األجل             له بركة  

معلومات   تتدفق  بشأن                    "جب"  ي    ه  بحيث  الواحدة،  لز   ن     ظ                           المسألة  مزيد  أال  فحين       د  ئا  عرض  يفيها، 

الجاهلي، وأثر شفاهيته الشعر  الموسوعية هذه،   لتعدد روايات  ثقافته  قلمه  تتدافع على  ذلك،  فى 

 يقول: 

 

 . 96مدخل إلى األدب ( 17)



الباحثين الغربيين والعرب أثر الشفاهية فى هذه المجال ، ومنهم جيمس مونرو         بعض    "تناول   

" )الذى ترجمه د. فضل Oral Composition in Pre-Islamic Poetry"   فى بحثه المسمى

و ا الجاهلي(  الشعر  فى  الشفوي  النظم   " بعنوان  كتاب  فى  ونشره  العماري  عمار  مايكل  "بن 

فى دراستيه حول الشعر العربي القديم بين الشعبية والرواية الشفوية ، والرواية الشفوية   "تسفتلر 

و  القديم،  العربي  ماكدونالد ما"للشعر  المروي شفاه ايكل  الشعر  كتابه عن  فى  العرب                                      "  بالد  فى 

مقدمة لدراسة  لمنعم خضر الزبيدي فى رسالته : "وعبد ا  رها من مجتمعات ما قبل التعليم،وغي

الج وكاتب الشعر  الف  اهلي"  فى  مونرو  لبحث  تناوله  عند  السطور  كتاب هذه  من  األخير  صل 

 .(18) شعر العربي فى ضوء االتجاهات النقدية الجديد"دراسة حول ال –ة ه     و   "المرايا المش

                                                                                   خامسا : انعزاله الذكي الموفق عن المناصب اإلدارية أو االنتماءات السياسية أو المذهبية 

وقت ا     ذلك  له  أتاح  بال                          وقد  دوم ا    مت    –وهدوء  بهما  كل                إجماع حب     ومنحه  -                عه هللا        سوي             من 

 عربي أصيل. 

مما  كان  تقانه ألكثر من لغة أجنبية عصرية، أهمها اإلنجليزية والفرنسية   فإن إ              ومن دون ريب     

 ز ، وأعانه على مهمته الجليلة التى انتدب نفسه لها.                  أسعفه على التمي  

  

 المبحث األول : حول المنهج 

إبراهيم     الدكتور  بمنهج  المبحث  هذا  متخذ ا  يتصل  المستشرقين،  على  الرد  فى  كتاب                                      عوض 

جب" العربي( (19) هاملتون   األدب  إلى  )مدخل  بما           أنموذج ا،  (20)   ،  بل  المنهج،  أصول  فى  ال   ،

 الثاني.                  بعناصره المبحث   عنى   ي                              يمكن أن يكون بالهامش لمتن  

 

 . 44، 43نفسه ( 18)

المدرسة اإلنجليزية وهى حسب ما (  19) إلى  بالفعل  بالقوة ال  إنجليزي  بما هومستشرق  ينتمي "هاملتون جب" 

األدبية(   الدراسة  ) مصادر  فى  داغر"  أسعد  "يوسف  اإلنجليزي من   2/776يذكره  به  يتميز  بما   " تتميز 

                                                                                    ية وصفائية، فصاحبها باستمرار دؤوب ، صبور ج ل يد  في بحثه يقلبه على وجوهه المختلفة.. أخالقية ومناقب

 دون أن يتأثر أو تبدو عليه مظاهر االنفعال حتى يستفرغ كل مدلوله .. فهو إلى هذا واقعي موضوعي".

ألي نقطة أدبية أثارها   وقد فارق "جب" هذه الفضائل ، فلم يتسم بشيء كبير منها، إذ إنه " لم يتعرض          

 .  337بالقدر الذي كان يجب عليه أن يفعل ذلك" يراجع فى ذلك : فلسفة االستشراق 

                                                                                                ويقول عنه بالصفحة ذاتها "أحمد سمايلوفتش" )إننا لم نر تعصبا  بهذا الشكل كما هو عنده، وعند صديقه            

لل مأجورين  كانا  ولعلهما   ، به وهو "جولدزيهر"  أشاد  بوجه خاص والمسائل الذي  الدينية  القضايا  نيل من 

 (:  "يعجز .. عن طرح أية قضية أدبية وإبداء الرأي فيها"338                                     األدبية بشكل عام( . ويقول أيضا  عنه )

                                                                                                 أما "هاملتون جب" فمستشرق إنجليزي، و ل د  باإلسكندرية )مصر( ، وبحسب ما ورد فى "موسوعة المستشرقين،  

  2:" فى  1993، دار العلم للماليين ، بيروت، الطبعة الثالثة، يوليو  174ص    للدكتور عبد الرحمن بدوي،

فى أكسفورد. تخصص فى اللغات السامية : العربية والعبرية   1971أكتوبر    22               م ، وتوفي  فى  1895يناير  



 

                                          من جامعة لندن. وقد نال فى حياته كثيرا  من   .M.Aحصل على درجة الماجستير    1922واألرامية.. وفى  

                                                                                                 قاب التشريف التى ال يستحقها علمي ا، والواقع أن هاملتون جب كانت شهرت ه فوق قيمته العلمية ، وإنتاجه أل

                                                                أدنى كثير ا من الشهرة التى حظي  بها ألسباب كلها بعيدة عن العلم. 

فى اإلسالم.. فى     وهذا اإلنتاج يتوزع بين ثالثة ميادين: األدب العربي، التاريخ اإلسالمي، األفكار السياسية الدينية

                                                                                                   ميدان تاريخ األدب العربي )و( إنتاجه فيه تاف ه  ضئيل  القيمة محدود االطالع. ) و( طابع كل ما كتبه جب :  

 العموم والسطحية".

وقد أثبت الدكتور "عبد الرحمن بدوي" لجب فى ترجمته له بموسوعته من مؤلفاته فى األدب )وقصد بأولها على  

ال موضع  الكتاب  فى  الراجح   " أنه  عوض(  للدكتور  "األدب    1926دراسة  بعنوان  صغير ا  كتيب ا                                   أصدر 

 . 1963                                                                                     العربي" وهو كتاب صغير سطحي تافه، قصد به إلى القر اء اإلنجليز، وقد أعاد طبعه منقح ا فى 

بدأ سلسلة مقاالت فى األدب العربي المعاصر، نشرها فى "مضبطة مدرسة الدراسات الشرقية    1928وفى عام  

BSOS    ظهرت بمقالة  وتالها  عشر،  التاسع  القرن  فى  العربي  األدب  عن  مقالة  عن    1929أولها 

ظهرت   ومقالة  المصريين"  "المجددين  عن  ومقالة  الجديد"  واألسلوب  "القصة    1933"المنفلوطي  عن 

 المصرية". 

باالشتراك مع غيره                                                                                   أما الدكتور "أحمد سمايلوفتش" فقد ذكر لجب من مؤلفاته فى اإلسالم وحضارته منفرد ا، أو  

 ".759ما يلي : "فلسفة االستشراق 

 أما المنفردة فهي : 

بيروت  - التجاري  المكتب   ، الجامعيين  األساتذة  من  جماعة  ترجمة  اإلسالم،  فى  الحديثة  االتجاهات 

1961 . 

 . 1964ان عباس وآخرين ، دار العلم للماليين، سات فى حضارة اإلسالم ، ترجمة إحسدرا -

الدراسات -  : ا  مقال  وشئون  جمالعربية  مجلة  أمريكا،  فى  األوسط  الليعلشرق  الفكر  أغسطس ة   ، يبية 

 ات دار مكتبة الفكر، طرابلس ، ليبيا. )هكذا؟( منشور 1869

 وأما التى باالشتراك فهي : 

 . 1936تراث اإلسالم، ترجمة حسين مؤنس وآخرين، لخبة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة  -

 . 1934حمد عبد الهادي أبو ريدة، المطبعة اإلسالمية ، القاهرة ، وجهة اإلسالم ، ترجمة م -

دار  - الرحيم مصطفى،  عبد  أحمد  ترجمة  بوون"  "هارولد  مع  باالشتراك  والغرب،  اإلسالمي  المجتمع 

 . 1971المعارف بمصر، 

ن ،                                                                                        عرض الدكتور "أحمد سمايلوفتش" لكتاب "جب" بعد التعريف به عرض ا سريع ا، لم يتجاوز الصفحتي(  20)

الحملة   إلى  العربية  والنهضة  العربي  األدب  تطور  ونسبته  األحيان،  بعض  فى  غموضه  عليه  فيه  عاب 

                                                            ( : " فى تتب ع أدوار هذه النهضة تاريخي ا دون أن يفصل القول  341                                       الفرنسية، وعاب عليه أيض ا أنه أخ ذ  )ص

ى األمام" وقد أرجع " سمايلوفتش"                                                               فى أعالم الشعر أو األدب، أو من قاد حركة التحضر األدبي ودفع ها إل

 القصور فى كتاب "جب" إلى عدة أمور، وهي :

                                                                                                 أن "جيب" لم يطو  ر ما كتبه عن العالم العربي منذ سنين عديدة، والنظرة األولى حمقاء كما يقولون، فقد   -1

أنه لم ي دخل عليه شيئ ا جديد ا، وكان    1926                    أل ف كتابه هذا عام   الثانية  الطبعة  األولى أن                                                                 واعترف فى 

                                                                                             يحاول المرة تلو األخرى أن يرجع الى ما كتب ليتبي ن وجه الحق والصواب فيما يقوله، ولكنه لم يفعل.

بالمعنى الصحيح، وإنما ع د ة  مقاالت تختلف طوال  وقصر ا، ج معت فى كتاب بين  -2 لم يكن كتاب ا                                                                                               أن هذا 

الذي تتناوله.. إن جيب لم يتناول أي قضية دفتين، والمقاالت القصيرة ال تفي فى أكثر األحيان بالغرض  

                                                                                            أدبية بالتفصيل، ولم يوازن بين علماء الغرب وعلماء العرب مثال  ، وكان فى استطاعته أن يفعل ذلك.

                                                                                                 أنه ات بع  التاريخ حرفي ا ، وقسم األدب العربي إلى أقسام ، وسار على هذه األقسام التى حددها بدون أن   -3

ية أو نثرية، ومن ثم لم يكن للجانب األدبي الصورة التى يمكن أن نرضى بها  يتناول مؤلفات أدبية شعر

 بعد قراءة دراسته هذه.

أنه اعترف بنفسه بضآلة الجزء الذي تناول فيه األدب مما يغنينا عن كثير من الجدال، وعلى الرغم من   -4

واد   فى  لألسف سار  فإنه  )كتالوج(  كتابه  "بروكلمان" وسم ى  على  اعترض  قد  ولم يفصل                                                                        أنه   ضيق، 

 القول فى أمور األدب وال فى قضاياه".



مع "جب"               "عوض" دوم ا  قبل بيان معالم المنهج الرئيسة، بما يتصل بمنهجية    حول المنهج يعنى

وليس فى ذلك تعارض، من حيث إنها    –         نهجية  م                                 الكتاب وغيره، بما يمثل خلفية  هذا  وغيره، فى  

 ا "عوض" فى أكثر كتاباته الجدلية.. النقدية.    ه     ج        انته          ثابتة   –تتصل بما حول المنهج  

 :   بمنهجية عوض فى هذا النوع من كتاباته فى    ة                           وتتمثل تلك المالمح الحاف       

 اإلنصاف.   (1)

 عدم المصادرة بإبداء الرأي.  (2)

 راق. بمقاصد االستش        الوعي    (3)

 إثبات ما يتصل بالذات.  (4)

 أوال : اإلنصاف 

الرجل عاش متره        ف     ر     ع       والحقيقة، وألن  الحق  إلى  بانحيازه  بمحراب       ب ا                                                                الدكتور "عوض"  

 ل هللا عليه أن                                  بمكانته العلمية السامية، فقد سه       ن                                             العلم قبل أي شيء آخر يمكن أن يشغل مثله وم  

                    ، يعرفون ذلك جيد ا                                        ن منه، ممن يتصلون به اتصاال  مباشر او والقريب  نفسه.                      يكون منصف ا وإن م ن

 .                ويلمسونه دوم ا

المستشرق     لكتاب  النقدية  دراسته  مفتتح  فى  جب"  "هاملتون  المؤلف  "عوض"  أنصف  لقد 

 :   يجابيات المستشرق وسلبياته                                      بي" حين قال غير مجامل، بل كاشف ا عن إ"مدخل إلى األدب العر

                                          عن أن يكون هذا "األحد" رجال  غير عربي، على                    يقدم أحد ، فضال    "إن من الجرأة والشك أن

المحدود جد اتألي الحيز  تاريخه لستة عشر    ت عن أدب من الصفحا                                   ف كتاب فى هذا  يمتد  كأدبنا 

فى        قرن ا االعتبار  هذا  وضع  من  فالبد  ثم  ومن  أ.  الذي  الكتاب،  تقويم  عند  أنني  األذهان  عترف 

 .(21)عليه من مآخذ"    ه                م كل ما الحظت  ، رغ                       ستمتعت بقراءته كثير اا

 

 ". 340، 339يراجع فى ذلك : " فلسفة االستشراق 

الدكتور   ذلك  فى  معه  ويتفق  "سمايلوفتش"  يرى  كما  جيب،  كتاب  سمة  هما  والسطحية  فاالختصار 

بعته وترجمته؟!                                                                                عوض، كما سيلي فى المتن. والسؤال إذا كان كتاب "جيب" هكذا ، ف ل م  إذن عناء  متا

أوربا  جاب  وقد   ، المستشرقين  بين  مكانت ه  فللرجل  ابتداء ،  جيب  لشهرة  إنهما  إال  الجواب  أظن                                                                                          وال 

                                                                                               وأمريكا وبالد العرب باحثا  ، ي سم ع إليه ، وترأ س معاهد علمية وهيئات ، ترسمت خطاه.. وخططه! لذا  

الصو واستكمال   ، المفتريات  ودحض  الشبهات  لرد   ، التتبع  ألجل وجب  المتابعة  الحقيقة.  وبيان  رة 

                                                         الكاتب  ال الكتاب، فخطورة الصمت على ما يقول كبيرة جد ا . 
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عجمية الرجل، وإلى قلة صفحات الكتاب، ويكشف عن أ إلى                                إن "عوض" ينصف "جب" استناد ا

عما الحظه من مآخذ                                                  لكنه أيض ا يفصح إجماال  وإلى جوار ما قاله سلف ا                      تاعه كثير ا بقراءته.استم

الر هذه  يؤكد  وكتابه.  "جب"  مجدد اعلى  المنصفة  فى باإل                     ؤية  للمستشرق  يحسب  ما  إلى  شارة 

 مدخله، وما يؤخذ عليه كذلك ، فيقول: 

مع ذلك طائفة من األحكام النقدية المعقولة على عدد من تيارات األدب العربي   "جب ""أصدر     

عدد كبير منها. كما أن له تعليقات انطباعية دافئة على                                       داعاته وأعالمه، مثلما أساء أيض ا فيوإب

                                                                  دباء  تشد  القارئ وتحببه فى الكتاب رغم كل ما فيه من عيوب. ومن هذه بعض النصوص واأل

 .(22)العيوب قلة عدد النصوص التى يستشهد بها على ما يقول"

يشمل كتابه محل الدراسة، من مفتحته، وحتى  بكل كتابات "عوض" و هذا اإلنصاف    يسري    

ي وإن أغضب محبيه،  للحق  انحيازه  يكشف عن  ففى ختامه  بفن    قولمنتهاه،  العرب  عن عالقة 

أن العرب لم يعرفوا    "الزيات ""والمضحك أن يزعم المرحوم    إنها متحققة بيقين:               القصص قديم ا

ال أعباء  عنهم  األعاجم  وحمل  العباسي  العصر  فى  أ ترفوا  أن  بعد  إال  القصص  فوجد                                                                       فن  خالفة، 

ال بعد                                   الخلفاء حينئذ فراغ ا طويال  من  والمنادمات  بالسمر  الكتاب األعجمون  وقت مألوه  أن كان 

المقفع"ــك العرب   "ابن  لغة  فى  أدخلوه  أقول  قد  بوجه            .  الزيات  وكتابات  للزيات  حبي  رغم  هذا 

 .(23) بع مهما تكن مرارة النتائج أو قسوتها"   ت        أن ي                        عام، إال أن الحق أحق  

و     يخ تإن  جعله  والحقيقة  للحق  "عوض"  متميز ا   ط                                  الء  منهج ا  لنفسه  مجمله                        فى  تتبع  ب  ىعن   ي    ، ، 

الم مكلف اجوانب  الكاملة،  مدونتها  فى  عناء                                     سألة،  تسليم ا الب             ذاته  االنخداع  دون  جديد،  من                                    حث 

المشهور   إذ بالقول  وهو  المسألة،  يع ذ فى  وحينذاك  أصحاب اك  بعض  صدم  ربما  أنه  تماما                                   ي 

الم   أو  المستريحة  أن     راح                           العقول  السابقين، دون  يكلفوا   ة ممن يسيرون دون تمحيص على هدى 

اخت   فيما  الحقيقة،  عن  والبحث  التبين  مشقة  األقل     ف     ل                                                  أنفسهم  على  يبدو  فيه  للحق  !!  الوالء  هذا 

 ج ورأي "جب" فيه ، إذ يقول:                       حينما عرض "عوض" للحال                    والحقيقة متجسد ا

)ت      الحالج  منصور  بين  الحسين  عنه  309"أما  فيقول  الفرنسي    "جب "هـ(  المستشرق  إن 

ماسينيون" عن    "لويس  يخرج  لم  أنه  دراساته  فى  أثبت  سني ا قد  كان  بل  القديم،  اإلسالم                                 سنن 

 (. 71ال  عالقة له بالحلول )ص          صحيح ا
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  نفسه، ومنه األبيات التالية التي  ما أعلق به على هذا الحكم إال االستشهاد بشعر الحالج           وليس لدي  

 تشهد عليه باالعتقاد فى الحلول وأنه هو وهللا شيء واحد: 

شك    أنا بال              أنت 

توحيدي   وتوحيدك 

إسخاطي   وإسخاطك 

ربي        ول م   يا                أجلد  
 

سبحاني    فسبحانك 

عصياني   وعصيانك 

غفراني   وغفرانك 

الزاني؟  هو  قيل:   إذا 
 

 .. وقوله: 

 (24)                      وعند المسلمين قبيح        لدي    بدين هللا والكفر واجب        كفرت  

ال       فى  متتبع  ويستمر" عوض"  الحالج،  بشأن  رأيه  متصال                                 كشف عن  ورد  ما  كتب                   ا  فى  به 

                                                                      "وفى "وفيات األعيان" البن خ  لكان و " نهاية األرب فى فنون األدب" للنويري    القدامى ، فيقول:

، بل تشعرنا أننا إزاء بهلوان يعرف                                 لم تكن توحي بالثقة واألمان أبد اما يدل على أن سيرة الرجل  

اك شهادات كثيرة ضد الرجل ممن وهن  مقى بالخدع والشعوذات.على العوام والحكيف يضحك  

يخ  ، وهى متاحة فى "تار             عنها صفح ا        ، ضربت                                 ال تبعث على االطمئنان إليه أبد اكانوا يخالطونه  

و بغداد"  و"تاريخ  ووف" الطبري"  خلكان  البن  األعيان"  الساعي  "أيات  البن  الحالج"  خبار 

تغري"و البن  والقاهرة"  مصر  أخبار  فى  الزاهرة  و  النجوم  نهابردي  للنويري "  األرب"  "  ية 

يمثل اإلسالم الصحيح وال يخرج الجنانمرآة  "و الحالج  إن  إذن  يقال  لليافعي وغيرها. فيكف   "

 (25) عن سبيله المستقيم؟"

قين، ومن إنصاف "عوض" وأدائه حق العلم من نفسه ، أنه اعتاد مع دراساته لتآليف المستشر   

ة إلى إثباته فى ثنايا دراسته، النصين: األصل  إضاف  (26)مع دراسته                            أن يثبت النص األجنبي كامال  

فيا يكون  حتى  للقراء"  تزويد ا  المستشرقين،  وترجمة  النصان                                                       لعربي  على   ،حوزتهم  فيحكموا 

 . (27) االختيار"  ، وعلى ذوق المستشرق البريطاني فيمدى دقة الترجمة
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لديه ما يخفيه عن قارئه،  ، ونزاهته، إذ ليس  ه   ن           على تمك                                      وما يفعله "عوض" بهذا الشأن، دليل      

ب عليه فيه     س              وال ما يدل    إليه.  ا. هو منحاز للحق،  حث عنه، يسعد به حينما يتحصل عليه ويصل 

 بخالف آخرين.. ربما نسبوا ألنفسهم تأليف.. ما ترجموه.. فى األساس عن غيرهم من األعاجم. 

جنبية ، ما نقله "جب"  ق األومن نماذج جمعه بين النصين؛ األصل العربي وترجمة المستشر    

المقدسي.         واهم ا الدكتور "عوض"  عن  التي:    يقول  النصوص  ترجمتها من   "جب " أورد    "من 

العربي التراث  )ص   كتب  نقله  الذى  يذكر  107النص  لم  وإن  المقدسي،  عن  وهو  (  المصدر، 

المسماة رحلته  "  بالطبع  األقاليم":  معرفة  فى  التقاسيم  بغداأحسن  عن  النص  فى  والكالم  د:  , 

القديم.  واعلم" الخراب، واختل    أن بغداد كانت جليلة فى  إلى  تداعت اآلن  بهاؤها،                                   وقد  ت وذهب 

بها، وإن مدحناها فللتعارف. وفسطاط مصر اليوم كبغداد فى القديم وال          عجبت           ها وال أ     ب     ط           ولم أست  

  " بلدا  أجل  منه  الترجمة اإلنجليزية فها هي ذي                                أعلم فى اإلسالم   Baghdad was in: "  أما 

former times an illustrious city, but it is now crumbling to decay and its 

glory has departed. I found neither pleasure nor aught worthy of 

admiration there. Cairo today is what Bagdad was in its prime, and I 

know of no more illustrious city in Islam." 

ما فى الترجمة فالكالم عن  اد بالفسطاط ، أولنالحظ كيف أن المقدسي يتحدث عن مقارنة بغد    

 .(28)مقارنتها بالقاهرة، وهذه غير تلك"

                                    ثانيا  : عدم المصادرة بإبداء الرأي

ة  بتقديم النتيج   ال يصادر الدكتور "عوض" فى كتاباته على آراء اآلخرين، كما أنه ال يصادر   

وم الدراسة،  تح  على  من  تستوجبه  وفحص      ر                    ا  لرأي  ومتابعة           "عوض"  عرض  حينما  عبد  " ، 

أما أنه كتاب " وسطحي كتب "عوض" فى المفتتح:                         فى كتاب "جب" وأنه صغير    "الرحمن بدوي

تاف    .ريب صغير، فهو كتاب صغير دون أدنى   أو ال فإن الدراسة التي سوف       ه                     وأما أنه سطحي 

 .(29)بالجواب على هذا"  هذا الكتاب تتكفل يطالعها القراء في
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 : الوعي بمقاصد االستشراق       ثالث ا

القلب      لمخموم  العالمية،          أحيان ايبدو  اإلمبريالية  أهداف  خدمة  فى  المستشرقين  جميع  براءة   ،

وها من هوى خدمة مصالح أقوامهم.. ولئن صح هذا فى حق                                فيؤمن بنزاهة جميع أحكامهم وخل  

حق فى  به  يقول  فال  منهم،  وربما    المنصفين  الغافلون..  الحمقى  المخدوعون  إال  المتحاملين 

   . ون"تفيد المس

واعي ا      "عوض"  بدأ  وأنهم                         وقد  المستشرقين،  وأحاييل  االستشراق  يقين    –بحيل    -ا             بعضهم 

أنهم  الزعم باإلحساس بالدونية فيهم، و                                                     يقصدون إلى زعزعة اعتزاز المسلمين بذاتهم، وإلى بث   

 عن وعيه:                       . يقول " عوض" كاشف ا                  م من اإلغريق مثال  لى غيره آثرهم عاعتمدوا فى كل م

يلقيجب ""إن      الشديد،  يقع، ويأوكأنه ال يعرف    ،بكالمه  " لألسف  إن كان فى واقع األمر  ن 

القراء أن المسلمين ال يستطيعون أن يفكروا وال أن يبدعوا                 يقصده قصد ا، كي يزرع فى أوهام 

 .(30)                                                  ، وكأنهم فى أصل نشأتهم قد خ لق وا من غير عقول!"ة                            سناد  من الثقافة الهيل  ينيدون 

ب وعزوها إلى  تهم فى نزع كل فضيلة عن العرعي "عوض" بمعاودة المستشرقين شنشن إن و    

يقظ ا  النيل  ولكل محا                     اإلغريق، جعله  تغي ت  استشراقية  تراث                             لة  ..    من  المسلمين  وتاريخ  العرب 

على الصواب       ال               رأيهم ومدل            ع وار    -ن جانب الصواب رقوف فيها المستش               فى كل مرة تحي           كاشف ا

 : لما رآه "جب" عن ) العصر الفضي( الذي تبرزه حقائق الوقائع والتاريخ. يقول فى مفتتح نقداته

هنا       ش ن ش ن  "لنالحظ  إلى  البريطاني  المستشرق  الفكر     ت                                       عودة  فى  إيجابي  شيء  كل  عزو  فى  ه 

اإلغ التأثير  إلى  العربي  أقدم  واألدب  منذ  العربي  األدب  أن  المضحك  ريقي، عالوة على زعمه 

فقد   ،شيء نافع فى تراثنا إلى الفكر اإلغريقي                                           عصوره كان أدب خضوع وتذلل. فأما نسبته كل  

وسوء طوية. وأما أن       يص  رخ     ث     ب          ه من خ  يوما ف  ،ا سخفه وتهافته وتفاهته                        رددنا عليه من قبل وبين  

العر و األدب  خضوع  أدب  كان  واتت  بي  كيف  أدري  فال  عهوده،  أقدم  منذ  ه       نفس    "جب "تذلل 

الجا  األدب  ولدينا  الحكم،  مثل هذا  عام من          بوجه    هلي واإلسالمي واألموي، وهو يخلوإلصدار 

معارضون للسلطة ال يعرفون    تلك النزعة. بل لقد كان هناك طوال العصر العباسي نفسه أدباء

 . (31) على كل أدبنا فى كل عصوره" "جب "ها    م                           عن تلك النزعة التى يعم         شيئ ا 
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، يمثل من علماء األمة بمقاصد أعدائها من المستشرقين وغيرهم     ة     ل                          ومن دون ريب فإن  وعي ث  

وحصن ا منيع ا،  صد  حركة                           حائط  ومقاومة  األمة،  هوية  حماية  فى  الراغبون  إليه  تزييف يأوي 

 وتمسخ المستقبل!.  تطول الماضي والحاضر،ضخمة 

 بالذات    ل     ص        ا يت  إثبات م        رابعا : 

، سمة       الموضوعية  بالذات مع  يتصل  ما  إثبات  تعارض  هنا على عدم  التأكيد  ينبغي                                                                                    وابتداء  

العلمي أو منجزه  اليومي  تفارقه، فى مسلكه  التى ال  العضوية  كتابات  .  الدكتور "عوض"  . فى 

تقريب ا جميعها  ال                     "عوض"  كتاباته..  معه  تبدو  رئيسي،  شفاهي  بمحور  يتصل  ما  موضوعية  ، 

المؤلف وأريحية لغته، كأنه يحادثك ، قبل أن يكتب إليك،       د                      ة بكثير من مالمح و     ب     ر     ش               الرصينة.. م  

بعض                                 فى هذا، كما تبدو كتاباته   في                                                   وربما كان ألثر الجاحظ فى أسلوب الدكتور "عوض" دخل  

يحب ويفضل وما  بحياته ومؤلفاته  يتصل  ما  إثبات  للذات، من طريق  كتاب   أحيان مؤرخة  من 

تأث                    العربية، وهذه كل   ثقافته وآثاره، ومن  بما                                          ها تفصح عن مصادر  رهم وانتهج بعض مناهجهم، 

 أو آخر.                     ن منهجيته على نحو                يعين على تبي  

الذاتية وف    لكتاب "أما ما يتصل بسيرته  فأول ما  كره ، مما ورد فى دراسته  يلقانا منها  جب" 

 ل على الدكتورية فى اآلداب.. يقول فى أول السطور: نجلترا للحصوحديثه عن بعثته إلى إ

من مناقشة رسالتي الخاصة بالحصول على الدكتورية من جامعة أكسفورد فى                "حين انتهيت     

مكتبة الجامعة فى اليوم التالي ألقوم بالتصحيحات   أن أعود إلى             م كان علي  1982أواخر يوليه  

 .(32)فى نصها، وهو ما حدث"القليلة التى ارتأى المناقشان أن أجريها 

إ    السعودية،  وبالكتاب ما يشير  بالمملكة  تحديد ا، لى عمل "عوض"  بالطائف،  التربية                                      فى كلية 

القرن الماضي أ    (33) فى أوائل تسعينات  : المكتبة                إليه تدريس       د     ن     س             وأنه قد  مقررات بعينها؛ منها 

والدكتو والعثماني..  المملوكي  العصر  فى  األدب  كل  العربية،  يهتبل  يعرفه،  لمن  "عوض"  ر 

الكتابة   يألف  لم  فيما  والتأليف  الجديد،  لتدريس  جارف ا                                                   فرصة  ميال   بالرجل  وكأن  فيه،  إلى                                   

االكتشاف والتعرف بعينه هو.. ال بعيون اآلخرين، إذ ال يسلم ال عقله وال قلمه لغير نفسه، وكان  

عن تدريسه لألدب المملوكي ، قليل   يقولمن ثمار هذا الميل تنوع مجاالت التأليف "العوضية"!  

يع   ال  التى  المستقبلية  العلمية  مشاريعه  من  يكشف عن شيء  وبما  ساحل                                                                     المراجع،  لبحرها                    رف 
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لعصر   سليم  رزق  محمود  د.  صنعها  التى  العظيمة  الموسوعة  إلى  يرجع  إليه:"..ومن  تنتهي 

اط   وقد  لش ده..  واألدبية  الفكرية  وتياراته  هذه                                                  المماليك  على  وقل    لعت  وقرأت                الموسوعة  فيها  بت 

حين أسند إلي تدريس العصر المملوكي   ،غير قليل من فصولها منذ نحو خمس عشرة سنة        عدد ا

، وذلك                                        تغيرت نظرتي إلى ذلك العصر تغير ا حاد اوالعثماني فى كلية التربية بالطائف، فكان أن  

يا من له من طالب الدراسات العل     ض                                     وكتابه العمالق الذى أدعو هللا أن يقي     "سليم "بفضل الدكتور  

التقدير، أو يوسع لي فى العمر ويتيح لي من الفرصة ما                              يعكف عليه ويدرسه ويعطيه حق   ه من 

 .(34)يساعدني على القيام أنا نفسي بهذا الواجب"

  فى   اد التأليف األدبي                                         مؤلفاته، تقرنه بكبار أدباء العربية، ورو    البادية في  إن أريحية "عوض"     

اد                 ذواتهم متجل     الحضارة اإلسالمية، حين تبدو               لم، هو كاتب  عاء العلم أو التعا                      ية، ال يشوبها كدر 

بموضوع ما يكتبه   -المرضية، حاشا.. المفرطة، أو    ال أقول ذاتيته  -س ذاته                      كما هو متحدث.. تتلب  

 طه حسين، مع فارق الباعث أو الدافع! ك

ابية تعتريه ، تقرره ضمن ما تقرر تحريه الحقيقة، إيج                                يكشف الدكتور "عوض" عن وسوسة     

وسعيه الدائب لتحصيلها ، والحرص على اإلتقان والدقة واإلحاطة بجوانب ما يدرسه ومراعاة  

أتعامل                       خيرة.. التى أصبحت  فى السنوات األ     ت  "الحظ  :   عامل الوقت فى هذا الوقت كله.. يقول

نظر فى كتاباتي حين أعيد نشرها  سوسة ومعاودة الكثير الو  مشباك ، أننيفيها مع  الكاتوب وال

تحت يدي جاهزة ألي                        شيء سوى أنها دائم اع جديد، بل وحتى دون أن أعيد نشرها، ال لي موقف

                               تأليفها ابتداء ، أو قرأت شيئ ا   أن أحدثه فيها، إذا جدت لي فكرة كانت غائبة عني عند              تعديل أحب  

 .(35) ما إلى هذا" ي أويبه رأ    د                         فيما بعد يمكن أن أعض   

يفو        ال  "عوض"  متاحة                 إن  فرصة  ا  ت  إال  ألمته  والئه  عن  فيه  يكشف  هي  ،  غير  اب                 هتبلها، 

سطوة المتغربين، وال همهمات المنتفعين، يعلق على أبيات "ابن مليك الحموي" فى مدح النبي  

فى عصرنا     عليه وسلم()صلى هللاتطاول من أجرم فى مقام النبي                   ، فيقول مثبت ا  )صلى هللا عليه وسلم(

اولون  إذ كثر اآلن المجرمون المتط  ؛                               اءت هذه األبيات في زمنها تمام ا"قد ج  :  الراهن.. الواهن

 :   ؤوا فى حقه الشريف .. يقول ابن مليكعلى مقام سيد النبيين وتباذ 

عفو ا رب  فإن               يا  خائف          ،      ل     ج     و            ي 

موالي          بابك          وجئت   مفتقر ا          يا             

صالح    لي  ع     ج     ر     ي                  وليس  وال      ل     م          ى 

بي   ضاقت  وقد  غناك،          الحيل                           إلى 
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سيد   يا  أخ         سوء       ل     س       الر               ..   رني          الحظ 

 لي      ن                             فليت شعري هل فى العمر يؤذ  
 

الم   العجز     ع     ق              وعاقني   والكسل              دان: 

األجل     ة     ر     و     ز     ب   يغتالني  أن   (36)قبل 
 

عن        يكشف  ما  "الحموي"  شعر  من  ويثبت  نفسه،  يكتب  هنا  "عوض"  هو،  والدكتور  ذاته 

 معاصر.                   وموقفه تجاه حدث  

أو      الممالئ،  غير  المستقيم،  الفكري  موقفه  يتبين  أن  "عوض"  لتآليف  المطالع  على  ويسهل 

ة، والراغب فى    م                                                                  ن، بل الفكر األصيل المنتمي المنحاز، الواعي لمخططات اآلخر تجاه األ       داه       الم  

يقول عن هوية األمة ومحدداتها دون إفراط   تفعيل المؤسسات لخدمة ثقافة األمة ولغتها وأدبها...

أن الدين والثقافة            "معروف    :  الرؤية الشاملة                                النوعي، أو تفريط، يحركه غياب                  يمليه التخصص  

  ة ما، بل إن من العلماء من يكاد يجعل اللغة وحدها هي                                         واللغة هى أهم العوامل فى تحديد هوية أم  

ا الدكتور إبراهيم أنيس، حسبما هو واضح فى كتابه  الفيصل فى ذلك التحديد، ومنهم من علمائن 

ه اللغة  إن  نقول  بل  هذا،  على  نوافق  ال  كنا  وإن  والعالمية"  القومية  بين  العوامل "اللغة  أحد  ى 

 .(37) تكوين األمم والشعوب ال كلها" الشديدة األهمية في

 ويقول عن بواعث تأسيس "الجامعة العربية":      

اء تلك الجامعة أهدافها التى قد تختلف وتطلعات الشعوب، إأل أن الغلبة  "للسياسة من وراء إنش    

 .(38)"                                        قل ما نأمله وننتظر تحققه عاجال  أو آجال  للشعوب فى نهاية المطاف ، أو هذا على األ

مدخل إلى األدب العربي لهاملتون جب قراءة )اعيف كتاب الدكتور "عوض"  وتلقانا فى تض    

وكتاباتفتآلي  (  نقدية افتعال  ه  دون  يحوي  الذي  الكتاب،  خاتمة  وحتى  الصفحات،  أولى  من  ه، 

 المؤلفات "العوضية" ما يلي من كتب الدكتور إبراهيم عوض: مناسبة لذكر 

 المستشرقون والقرآن.   (1)

 من ذخائر المكتبة العربية.   (2)

 : أضاليل وأباطيل. اإلسالمية االستشراقية ة المعارفدائر  (3)

 ل اإلسالم. فصول من الثقافة العربية قب   (4)

 دراسة حول الشعر العربي فى ضوء االتجاهات النقدية الجديدة.  –هة                  المرايا المشو     (5)
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 دراسات فى المسرح.   (6)

 شعراء عباسيون.  (7)

 .(39) فصول من النقد القصصي (8)

بشخصيته      وإعجابه  له،  تقديره  عن  يكشف  ما  "الجاحظ"  أسلوب  من  "عوض"  أسلوب  وفى 

قها على ذهن " عوض" وقلمه، أبرز                  المعلومات، وتدف           تدافع  وأسلوبه، وربما كان االستطراد ، و

الجاح إليالمالمح  يستدعي  إذ   ، أسلوب "عوض"  فى  محفوظه   ما  الموضع  ظية  من  به  يتصل 

يقول عن كتاب "جب"الشعري،   إذ   ، بالمفتتح  كان  ما  له ومالحظاتي  "كانت    :  ذاك  مراجعتي 

إ لي  دافع ا  تاريخ                 عليه  كتب  من  كثير  فى  النظر  التي  األدب   لى  القديم  التراث  وكنوز   العربي 

 :                                  بالكتاب، ثم انتهى هذا كله سريع ا طوال انشغالي                    رت لي جو ا هنيئ ا                      أمتعتني وأفادتني ووف  

 (40)       سامر "        بمكة      ر     م     س           ، ولم ي        أنيس    ا     ف           إلى الص                      لم يكن بين الحجون        كأن  

بجالء      يعلن  ل  و"عوض"  عرضه،  حال  بالجاحظ  إعجابه  العرمسعن  الشعر  أولية  ، بيألة 

، وأنه يقتفي فى ذلك أثر قدامى واندهاش"جب" من ظهور الشعر الجاهلي فجأة فى صورة كاملة  

".. الواقع    :  ل قوليهما                      لرأي الرجلين ومن تقي                                               ب ، ومنهم الجاحظ، فيقول متسائال .. ومراجع االعر

وبه وشخصيته كلها، لم يقدم  فكره وأسلأن الجاحظ ، مع احترامي الشديد له وإعجابي المبالغ به وب

مه          دليال   الذي  بأن  االقتناع  يمكن  كيف  إذ  قال،  الذي  هذا  القيس                                                    على  امرؤ  هو  للشعر  السبيل  د 

سم بما يتسم به      يت                      وأن شعرهما من ثم    ،والمهلهل بما يعني أنهما أول من قال الشعر من العرب 

و  البدائية  من  كل شيء  باأول  والسذاجة  الفن  جقلة  لما  علىلنسبة  بعده،  لنا    اء  خلفه  ما  أن  حين 

                                يمة الفنية حتى لقد جعلوه أمير ا يل من شعر سواء من ناحية المقدار أو من ناحية الق             الملك الضل   

 .(41) "                                        راء الجاهليين ، يكذب ذلك تكذيب ا شديد اللشع

كتابات      ومراجعاته  نقداته  فى  إبراهيم عوض"   " الدكتور  أن  تقدم  ما  ا                                                                     وخالصة     ، الستشراق 

بدا في لهاملتون جب، منصف    وعلى نحو ما  يتحر                             مراجعته  الحق، ال          ،  إلى  الحقيقة، وينحاز  ى 

ألو الال      اء  ترهقة  نحوه،  الطريق  تحر   حب  بعد  إال  يعلنه  فما  الرأي،  بإبداء  يصادر  ال  أنه                                                        كما 

مطو   وفحص  تقر                 وتمحيص  وقد  وتبي         وعي    ر ل،  االستشراق،  بمقاصد  ة  مماثل   ت ن                             "عوض" 

 

، 5عوض" لهذه المؤلفات التى ألفها: مدخل إلى األدب فى الصفحات :    يراجع فى ذكر الدكتور "إبراهيم(  39)

على الترتيب. وقد ذكر مرة أخرى كتابه : "فصول من الثقافة العربية   116،  105،  85،  44،  41،  7،  7

 بالخاتمة. 185قبل اإلسالم" بصفحة 
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ما بدا من مالمح شفاهية بتآليفه، كما بدا أن إثبات ما يتصل  و  ،"عوض" للجاحظ فى استطراده

ولذلك  أهميته التى ستتعاظم بمرور الزمن، وتهنيج ذاكرة بالذات أحد مفردات منهجيته التأليفية ،  

 القوم! 



 المبحث الثاني 

 فى الرد على المستشرقين "إبراهيم عوض"منهج الدكتور 

"إبراهيم عوض" من أنصار المنهج التكاملي فى مقاربة األدب، يعلن ذلك صراحة فى ور  الدكت  

فيقول الحديث"  العربي  النقد  "مناهج  كتابه  المنهج    :   مفتتح   " يسمونه  ما  أنصار  من  "إنني 

بداع األدبي، ومن  هتمامه فى جانب واحد من جوانب اإل ج الذي ال يحصر اه التكاملي" وهو المن

منها،                                                                         لمنهج فرد  من المناهج النقدية ، بل يستصحبها جميعا  معه، ويفيد من كل        د        يتعب  فهو ال       م     ث  

من المناهج الجديدة يمكن أن ينسخ                                    يتناوله بالنقد، وال يرى أن شيئ ا حسبما يلي عليه العمل الذي  

 .(42) ما قبله"

بي ال يكفي لفهمه وتذوقه  " أن النص األد ـــ  إيمانه بتكاملية المنهج ، ب     ر                    وهو يكشف عن مبر      

بنا                                                          بل البد من االستعانة عند مواجهته، بكل ما من شأنه أن يقر     ،نقدي واحد                     وسبر أغواره منهج  

الذي ال يستطيع   النقدية دوره  المناهج  فإن لكل منهج من  لنا أسراره ، وعلى هذا  منه، ويكشف 

 .(43) غيره أن ينهض به"

لى مقاربة األدب،                  التكاملي سبيال  إ  اعتمد المنهج  ، حين                               ومن الحق أن "عوض" أحسن صنع ا  

ترس   الذي  المنهج  عين  وتبن                           وهو  خطاه،  أكثر                م  الرد             ى  فى  المستشرقين                  مالمحه  أنه    ،على  ذلك 

القرآنية ، والتاريخية فى الرد       طو   الفكر والثقافة والدراسات     عليهم، وهي                                                                           ف بمجاالت عدة؛ فى 

لى وحدة المنهج، فما يصلح لمقاربة أحدها ال يصلح لألخريات عى بعضها                      مجاالت بتنوعها يتأب  

منهجي          جديد                        ، باستفادته من كل                      شريطة تطويره دوم ا  –فإن المنهج التكاملي أقرب    ،.. وفى ظني

 إلى أعمال الدكتور " عوض" وأمثاله ، ممن تتشعب مجاالت اهتماماتهم، وجهودهم.  –

عو     المستشرقين،  على  "عوض"  ردود  المفرد فى  باللفظ  لمنهج    ،ابتداء  (44)ناية  ومراعاة 

أو فصل، وهى الطريقة                   جزئية أو مبحث                 بتفاصيل كل                فه، مرور افى تآلي  المستشرقين الكلي العام

 كل فصل بعد إجمالي الرأي فيه.  عليهم، إذ يعرض ل                            التى يفضلها "عوض" فى الرد   
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                                                                                         على نحو ما مضى بالمبحث األول من تخطئة "جب" فى الفسطاط بنص المقدسي إلى القاهرة، وما تأس س  (  44)

 على ذلك من خطل حكمه.



ا     تبد ىلرد على المستشرقين ، وفق موقد تمحور منهج الدكتور "عوض" فى  للباحث، فى           ا 

 :  دراسته النقدية لكتاب "جب" )مدخل الى األدب العربي( فى آليات ست ، هي

 السرد الشائق، والمراوحة بين اإلجمال والتفصيل.  (1)

 تقان والدقة فى إصدار الرأي.اإل  (2)

 بيان الخطأ ودحضه بكل وسيلة.   (3)

 ات.االحتشاد الكامل فى الرد على الشبه  (4)

 الكشف عن مقاصد االستشراق.  (5)

 االستطراد.  (6)

 أوال: السرد الشائق، والمراوحة بين اإلجمال والتفصيل 

     ح     ل  ممست          من سرد                 كتاباته شيء     متابعته، ففي           ، وال يمل  ال يسأم قارئ كتابات الدكتور "عوض"    

يان الكليات مجملة، ثم  ابتداء بب            هو ي عنى  ، فكأنما يحادثه "عوض"..، يدفع الماللة ويؤنس المتلقي

ومع   والسخرية،  الجد  بين  ما  وينوع  لألمام،  يخطوها  خطوة  كل  مع  التفاصيل  بتناول  يتوسع 

مه، ثم  وله، وحج                                                                 " وكتابه ، فإن "عوض" ابتدأ أوال  بعرض الكتاب إجماال  بالحديث عن فص"جب 

والزاو  هو  منهجه  مثبت ا  للمستشرق،  كتاب                                            بالترجمة  سينظر  من خاللها  التى  عرض    "جب".ية 

 :  فقال                         "عوض" لكتاب "جب" إجماال  

إ    كتابه  "جب"  اللغة                    "قس م  عن  للكالم  فيه  عرض  الذي   ، المدخل  غير   ، فصول  خمسة  لى 

أدبنا  فى  نظره  الجديد من وجهة  إلى  السريعة  التى خصصها لإلشارة  الخاتمة،  العربية، وكذلك 

التالي النحو  على  الخمسة  الفصول  وتتابعت  الع  الحديث.  قبل :  ما  عصر  وهو  البطولي،  صر 

  ، الذهبي  العصر  ثم   ، أمية  بني  وعصر  اإلسالم  به صدر  ويقصد  التوسع،  ثم عصر  اإلسالم، 

الفضي،   العصر  ثم  األول،  العباسي  العصر  وأخير اوالمراد  الثاني،  العباسي  العصر  عصر                                     أي 

.                العثماني أيض ا  عة عن العصراألخيرة كلمة سري  هفى صفحات  "جب "المماليك ، الذي أضاف إليه  

ويكشف عن مالحظ عامة    .(45) خرى سريعة فى الخاتمة"لعصر الحيدث فقد ألم به فى كلمة أأما ا

ر على اإلطالق،  " ذلك أنه طوال العصرين اإلسالمي واألموي لم يستشهد بأي شع(  جب )بكتاب  

أبيات ا إال  ش                   اللهم  أحسن  من  ذلك  مع  ليست  ربيعة  أبي  بن  لعمر  كا قليلة  كما  أحيان ا عره،  يلقى                 ن 

، رغم ما كان يتألأل فى سماء ذلك العصر من                             ن ا من شأن عصر بكامله مثال      و      ه                    بالحكم الجزافي م  
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غير قليل من أعالم           عدد ا    د       مج   ي، أنه يعود بعد هذا ف     ة     ل           الطين ب    نجوم أدبية وفكرية ساطعة. ثم يزيد 

 .(46) نه من حكم تهويني"ما كان أصدره بشأ                                  العصر ذاته، وإبداعاتهم متناسي ا ذلك

 :  ويستكمل مؤاخذاته المنهجية على "جب" فى كتابه ، بقوله    

                                لديه  وقت للتريث أمام كثير جد ا على الدوام ، وليس                                   صغر حجم الكتاب جعل مؤلفه الهث ا  "إن   

مكتفي ا لحظة،  ولو  أدبنا،  كنوز  الساحقة                                    من  الغالبية  جد ا  فى  الكبيرة  بالخطوط  الحاالت  أو                                   من 

 .(47) بكلمة هنا أو هناك"

ثم       العربي  بنصيها  "جب"  ترجمة  الويكبيديا"   " اإلنجليزية  المشباكية  الموسوعة  عن  وينقل 

 :  ويعلن الدكتور "عوض" عن عمله فى الدراسة ،  فيقول  .(48) اإلنجليزي

، أو ما أجد  معه من آراء المؤلف     ق     ف        ال أت    "دوري في هذه الدراسة الحالية هو الوقوف أمام ما   

تقصير،  إلى ما فيه من                                              أو إضافة أو عرض لوجهة نظر أخرى، أو تنبيه                لى استدراك  أنه بحاجة إ

 . (49) فيما يقول"                         مع مناقشة المؤلف دائم ا

                                     وهو األكثر جد ا، وبين السخرية التي                                                 وقد راوح الدكتور "عوض" فى عرض آرائه بين الجد      

" كأن مثار النقع  بشار"على ترجمة "جب" ألبيات       ب             سة.. يعق   بالدرا                            ال تنساها حتى تلقاك مجدد ا

ساخر ا   بقوله   .. رؤوسنا  تمت    :                            فوق  ال  ترجمة مضحكة  بنفسه،  القارئ  يرى  كما  وهى  إلى                                                   " 

تحو   إذ  المرئي،  الشيء  حقيقة  إلى  النظر  القصير  األعشى  رؤية  تمت  كما  إال  بشيء  ل                                                                               األصل 

فوق رؤوسهم ، وكأن أسيافنا ليل                        تراب المعارك قد حط                                       معنى كالم بشار فيها إلى اآلتي: "كأن  

تشق الهاوية كواكبه". هللا أكبر! فهكذا ينبغي أن يكون الفهم والذوق، وإال فال. وهذا هو مستوى  

بشيء دون كتابة تاريخ األدب العربي منذ أقدم عصوره                                        العلم عند ذلك المستشرق الذي لم يرض  

األ وإصدار   ، الحديث  العصر  وتياراته حتى  وأعالمه  األدب  ذلك  على  والنقدية  التاريخية  حكام 

 .(50)وإبداعاته بمنتهى الثقة واإلعجاب بالذات"

حين      اإلسالمي،  العربي  الفكر  على  "الهيلينية"  أثر  بشأن  "جب"  فرية  "عوض"  ويدحض 

الحافالت    ر" فى   ك                                                                          شبهها ، وشبه ترويج "جب" لها بمسلك شعبي ، يتصل بمناداة بائع "اللبان الد  
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ر ، من جالء الصدو          ى بدء ا   ص     ح       ال ت    فعه التيما حين كانوا " ينادون عليه مستعرضين منا        يوم ا

مرور ا الكعوب،  ببرم  تحمير                                 وانتهاء   وكذلك  الديدان  من  والتخلص  البلغم  وطرد  الفم  بتطهير 

لى أهمية ال غيره إ  على منهجية اإلسالم       كاء                    علماء اإلسالم وات        ن                     ، ثم يتحدث عن تفط  (51)الخدود"

جميع ميادين المعرفة، ومنهم    لمتجرد بكل قوة فيكل شيء، والسعي ا  التأمل، وإعمال العقل في

 المسعودي".. وذلك بسخرية "عوض" خرقة الهيلينية ، حين يقول: 

، فى تفسيره لالهتمامات المعرفية لدى ذلك    "جب "                                       "لم يكن المسعودي بدعا  بينهم حتى يفزع     

ا التيلالعالم  الهيلينية"  إلى خرقة "  ك     ي    جليل  لنا من  أمام وجوهنا كل       ه      م                   خرجها  حين،                            ويحركها 

 .(52) فهذا هو ذاك دون حذلقات استشراقية ودعايات هيلينية راسخة"

                                      ثانيا : اإلتقان والدقة فى إصدار الرأي 

اآلخر     رأي  تمحيص  فى  وخاصة   ، والنقدية  األدبية  أحكامه  فى  "عوض"  لقاضي  كا  ،ني يبدو 

يتحر   وسع             الذي  ما  دقة       ه            ى  ،              التحري  ونزاهته  عالم ا   الحكم،  فقيه ا  يبدو  كما  وعدله،                                         وإنصافه، 

 .     و      ر                                       ج من التجرؤ على الفتيا بغير بينة وت        يتحر  

فى كتابه، بلغت هذه   "جب "ى لها       تصد    لقد عرض الدكتور "عوض" لعديد من القضايا التي     

ش أو  قضية  عشرة  أربع  جالقضايا  أكثرها   ، على  بهة  وهي  الثاني،  والفصل  "جب"  بمدخل  اء 

 :   التالي النحو

 15ص  "فى المدخل" القضية األولى: األدب العربي، أدب حضارة، وليس أدب شعب    -

الخ   - العرب  يمثلها  التى  النسبة  قلة  الثانية:  بين     ل                                                    القضية  ص 

 . مبدعي األدب العربي 

 23ص  "فى المدخل"

 25ص  "فى المدخل" عربية من المجردات.  القضية الثالثة: فقر ال -

القضية الرابعة: تتعلق بالمرونة الزمنية للغة العربية، وافتقارها  -

 .                                                       إلى ما تتمتع به اإلنجليزية  مثال  من ثراء فى هذا المجال 

 27ص  "فى المدخل"
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تجذب (  52) راقية،  غريبة  بلفظة  واألخرى  الفينة  بين  قارئه  "عوض"  يتح ف    ، وأحيان ا  ذاتها.  الصفحة                                                                                              نفسه، 

يتصل   تماما،  مناسب  بموضع  )هجيرى(  لفظة  استدعاؤه  توفيق ،  ومن  ذهنه،  وتوقظ   ، بتكلف                                                                                  اهتمامه 

 الشعراء أنواع البديع، إذ يقول:

"إن البديع قد دخله فيما بعد، اإلسراف والتكلف حين اختفت الموهبة لدى كثيرمن الشعراء فى العصور المتأخرة،  

ودعك من العبقرية، وأصبح هجيرى الشعراء اصطياد هذه المحسنة أوتلك دون أن يلتفت إلى شيء آخر فى  

 .91األدب                             القصيدة تقريبا "، مدخل إلى



ا م القضية الخامسة: اإليجاز فى الشعر العربي القديم، خاصة في -

 . يتصل بإنتاج الصورة

 29ص  ى المدخل""ف

إذ   - العربية،  القصيدة  بموضوعات  تتصل  السادسة:  القضية 

يحصرها "جب" فى الفخر والهجاء والمدح، وأنها تبدأ بالنسيب  

 أو الوقوف على األطالل. 

 38ص  "الفصل األول" 

 41ص  "الفصل األول"  . القضية السابعة: تتصل برأي "جب" فى النحل واالنتحال -

 49ص  "الفصل الثاني"  .  بجوهر الدعوة اإلسالمية القضية الثامنة: تتصل -

محمد   - عند  من  القرآن  أن  فى  شبهة"جب"  التاسعة:  القضية 

 .  )صلى هللا عليه وسلم(

 53ص  "الفصل الثاني" 

 55ص  "الفصل الثاني"  . القضية العاشرة: تتصل باإلسالم والشعر -

 77ص  الثالث"  "الفصل .  القضية الحادية عشر: تتصل بأن النثر نتاج عباسي !! -

 79ص  "الفصل الثالث"  .  القضية الثانية عشر: أثر الهيلينية فى العالم اإلسالمي -

التأثير   - الثالثة عشر: عزو كل شيء إيجابي عربي إلى  القضية 

 .  اإلغريقي

 137ص  "الفصل الرابع" 

العصر  - فى  األدبية  الدراسات  انحطاط  عشر:  الرابعة  القضية 

 . المملوكي

"الفصل 

 الخامس" 

 149ص 

القضايا       هذه  على  "عوض"  الدكتور  رد  استوفى  وست اوقد  مائة  صفحة                        والشبهات  وثمانين 

كاملة، أي ما يزيد على صفحات الكتاب األجنبي، الذي لم تتجاوز صفحاته المائة واثنتين وثمانين  

 صفحة من الحجم ذاته. 

ه فيه، أو رآه فى حاجة  حصر الدكتور "عوض" مجال دراسته النقدية لكتاب "جب" فيما خالف    

بيان   التزم "عوض" أخالق اإلسالم                  الى مزيد  وقد  ذلك،  إلى  وما  نقص  أو  تنبيه على خطأ  من 

رد    فى  مماألة  أو  غير ضعف  فى  المستشرق،                                      المتسامحة  آراء  على  فى مصطلحات   ه  نوع  وقد 

اء رأي لعدم  ونزاهة وتجرد، فقد ال ينتهي "عوض" إلى إبد                  ، يكشف عن دقة                      حكمه تنويع ا كبير ا

يحس   أنه  أو  المخالفة  بإعالن  يكتفي  وقد   .. األدلة  المسألة     ث         التري       ن                                                      توافر  هذه  األمر   ،فى  أن  أو 

وربما    ، مراجعة  الى  موافقته  يحتاج  عدم  فى وضوح  أن    "جب "أعلن  أو  جانبه  جب "الرأي   "

يقس                   فيها.. ونادر ا                    مسألة، تشعبت اآلراء               ح رأي ا في         ما يرج                       التوفيق، وأحيان ا و فى إعالن              جد ا ما 

 حكمه.



ف عن إبداء رأي أو ما هم، يتوق                                               كغيره من المنصفين الذين يتحرون الدقة، وقليل    "عوض "ــ  ف

إ إلى  المدروساالنحياز  بالشأن  المتوارثة  الفطيرة  اآلراء  الشائك  حدى  القليلة    ..  معلوماته                .. 

يقول عن أدب الع ن  :  صر المملوكيالمتاحة، وقد يكون إعالن عدم الموافقة ،  إننا ال  قول إن  " 

ل عصور األدب العربي، لكننا فى ذات الوقت ال نوافق من يرون  أدب العصر المملوكي هو أفض

 .(53) فكري وأدبي"                        ذلك العصر عصر انحطاط  

يخط      "عوض"            وقد  ال       بوضوح    (جب )ئ  فى  المستشرق  برأي  مشيد ا  مسألة                              ،  فى  ذاته  موضع 

اللغة العربية من ضيق األفق فى   لم يحالفه التوفيق فيما رمى به"إن جب    :  أخرى متصلة، كقوله

ة المجردات والروحانيات، وإنه قد ألقى الكالم هنا على عواهنه رغم ما أصاب فيه الحق من  ساح

 .(54) اإلشادة بمزايا تلك اللغة العبقرية العجيبة"

)صلى  األعشى للنبي    مدحة  فى المسألة ، كما الحال بشأن           من آراء                            وربما رجح دون لبس رأي ا   

وسلم( عليه  نادر ا  (55)   هللا  يقسوا  وقد  يقول                     ،  حين  رأيه،  إبداء  قاله    :  فى  ما  لصحة  أساس  ال   .."

الم العباسي  الشاعر  أن  من  البريطاني  بعرالمستشرق  الشعر ــ  وف  أستاذ  هو  العتاهية"  أبي   "

 .(56) الديني فى األدب العربي"

أ    فى  كالقاضي  "عوض"  ،إن  بواعثها،   حكامه  فى   ، المختلفة  القضايا  بشأن  تتناسخ  ال 

يناس بما  كل  الحكمية،  تعددت مصطلحاته  ثم  ومن   ، مرتكبيها  المصاحبة، واعترافات  الحالة  ب 

وال                وبدا متسامح ا الحق  فلهما وحدهما والؤه ، ولال على حساب  براؤه ، لضديهما خحقيقة،  ص 

 هللف دره فى دقته ونبله. 

 دحضه بكل وسيلة                      ثالثا : بيان الخطأ و

منهج   وفق  وأخطاء    هيعتمد "عوض"  ثقافته، فى دحض بعض شبهات  ، وموسوعية  التكاملي 

المثال وضرب  الحجة  بإقامة  نقلية،  أو   عقلية  وسيلة  كل  على  "جب"  إلى   ،كتاب  باالستناد  أو 

اقضاته من  أقوال السابقين الثابتة المتواترة.. وقد يعمد لتبديد رأي المستشرق من داخله بإبراز تن

ما كان يجمع                                                          لفرية بكل وسيلة منطقية أو تاريخية أو واقعية.. وكثير ا.. إنه يدحض ا  كالمه هو

..  ة  بين أكثر من دليل متنوع فى الرد على المسألة الواحدة، مع رده على ادعاء جب فقر العربي
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جب" اتهامه  لى وقائع التاريخ، بحيث يرد على رمي " مجال المجردات والروحانيات يجمع إفى  

اللغة العربية تغلب عليها الصبغة المادية ، فكيف   ت "إذا كان  :  أسرتها.. يقول "عوض"ى لغته وإل

                                                                               ى استطاعت أن تنهض بحاجات الدين الجديد منذ أول لحظة وتكون كفؤا  لمتطلبات الوحي     ر        يا ت  

ى عمق ثرائه  بحيث لم تعجز عن تأدية أي شيء مما جاء به القرآن الكريم والحديث الشريف عل

 : ثم يقول .(57) الروحي والفكري"

 .(58) على مصدر لغوي آخر"  جمجم فى شيء مما جاء به، وال اتكأ" إن القرآن لم ي   

كبداية    نة ، فيرد االتهام على لغة المستشرق بحق، فيقول          ته البي           اعة حج  ي من وتيرة ونص   ل     ع        ثم ي     

يمتد هذا         مدى         أي     " أما إلى  :                 ا ، يقول "عوض"العصر الجاهلي ، وأوالنية الشعر العربي تحديد 

باحث اإلتيان بما يشفي                                                                 الزمن فى الماضي بالضبط، فعلمه عند هللا، إذ لم يستطع حتى اآلن أي  

 . (59) ويكفي فى هذا السبيل" 

للحو     تحتاج  شائكة،  المسألة  أن  وعلماء  الحق  والحفريين  اآلثاريين،  تعاون  إلى  بصددها،  سم 

، بانتظار ظهور أدلة مادية موثقة تألم صول اللغات والتاريخ ومؤرخي األدب جيا وأاألنثروبولو 

الق  فجوة المعلومات المتاحة، وهى مسألة أصعب بكثير   امى من المفكرين    د                         فى تحديد ميالد أحد 

  النسبة لسهولة شبه بالنسبة للبداية وصعوبة تحديدها ، وباألدباء.. والمسألتان قريبتا ال والفالسفة أو

 ، على خالف فى مدى الصعوبة األشد بصالح العصر ال الفرد.                   ضبط النهايات أيض ا

ما كان بشأن مسألة نقصان المرونة الزمنية   وقد يكتفي "عوض" بإعالن مخالفته "جب" ذلك   

يقولب إذ  العربية؛  فيها    :  اللغة  ... ونقطة رابعة نخالف  تراك"جب ""  اللغة، ، وهى قوله إن  يب 

وربية  وأد مثل كل اللغات السامية، تنقصها المرونة الزمنية الموجودة فى اللغات الهنمثلها فى ذلك  

تالناشئة من تعدد صيغ األزم  اله    لك اللغات ، بخالف لغة الضاد التينة فى  مام                     يؤكد مستشرقنا 

 . (60) أنها ال تعرف إال صيغتين زمنيتين فقط ال غير، وهما الزمن الماضي والزمن الحاضر"
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إلى األدب  (  60) أنه حريص دوما  على ضبط 96مدخل  الشواهد على دقة رأي "عوض"  إلى هاتيك                                                                    . يضاف 

 ما ورد منها بقوله: األعالم. ومن ذلك ضبطه ل

بن  الق ي س ر ان ي.. والطالئع  األبي و ر د ي.. وابن   .. بارعون مثل  أيض ا شعراء  الفترة  تلك  فى  فلدينا  للشعر                                                                                                                 "وبالنسبة 
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نه المستشرق "جب" على ال يتفق وبشاعة ما أعل                                      لتسامح والرقة فى إبداء الرأي ، مدى  وقد يبلغ ا

الغزل أو الزهد.. ! يكتفي "عوض" إزاء   وع الموشحات، وأنه ال يكون إال في موض  نحو رأيه في

" ويحسن  جب ""شيء آخر قاله    :  إزاءه.. يقول "عوض"                                  لرأي بقوله "يحسن التريث.. قليال  هذا ا

ثم فى الزهد                  غير الغزل أوال  وجود موشحة فى  ا                    أنه من النادر جد    إزاءه، إذ يرى     ال  التريث قلي

آخر، وهو أن الموشحات قد خاضت فيما خاضت فيه القصائد                        ( بيد أن للواقع قوال  110         انيا  )ص ث

: والموشحات يعمل فيها ما يعمل فى أنواع "  ابن سناء الملك"من موضوعات وأغراض ، قال  

ال من  الشكعة  الشعر  مصطفى  د.  هو  وهذا  والزهد..  والمجون  والهجاء  والرثاء  والمدح  غزل 

ك فى موضوع الموشحات .. ذكر فيه أن ذل                                     كتابه.. " األدب األندلسي" فصال  كامال    يخصص فى

مقصور ا كان  أن  بعد  الشعري  البداية                                 الفن  مناد   فى  اتسعت  قد  والخمر،  الغزل  وأصبح  على  حه 

كل  فى  يستعملونه  وجمال    الشعراء  الطبيعة  لمجالي  ووصف  وتهنئة  مديح  من  الشعر  أغراض 

 .(61) المدن وصيد وقنص وزهد وهجاء ورثاء"

إ     تعبير  و"يحتاج  مراجعة"  تعقيب ااست                    لى  رأيه  إبداء  فى  "عوض"  إليه                                    خدمه  ذهب  ما  على 

يقول  "جب " الشعر..  فن  فى  لكتب  الشعراء  تأليف   مسألة  قاله    :  فى  كتابه  "ومما  فى  )جب( 

هـ( هو الشاعر األول ، وربما الوحيد  296لى مراجعة ، زعمه أن ابن المعتر )ت  يحتاج كذلك إو

 . (62)   ("86فى فن الشعر )ص           ف كتاب ا                أيضا ، الذى أل  

التق    أن  ومعروف  جد  "  طبيعية  ظاهرة  اللغات  بين  قديم ا                                 ارض  األلسنة  جميع  لها  تخضع                                 ا، 

اللغات األوربية ذاتها لهو   كثير من لغات العالم بما فيها، بل إن دين اللغة العربية فى عنق          وحديث ا

عن توارى عدد غير قليل من                                                  كاد يضاهى فى كثير من األحيان كم ا وكيف ا، فضال  ال ي             دين  كبير  

كما هو الحال فى اللغة المصرية ولغات العراق    ،لغات الشعوب المتحضرة أمام بهاء لغة القرآن

إفريق بالا والسويوالشام وشمال  لغة  الظهور دان، وكذلك  إلى  تعود  أن  قبل  لعدة قرون  الفرس  د 

أ لكن  مرة  ثراء  عظيم اخرى،  أثرت  أن  وتعبيرات                            بعد  ألفاظ  الضاد من  لسان  اقترضته من  بما 

 . (63) وأفكار وأنساق أدبية"

خاصة بالصورة ، فيرد فى التعبير و  -يقصد عجزها  –عاء "جب" إيجاز العربية                أما بشأن اد      

بادئ ا"عوض  استفاضة             "  بالحديث عن  ثم   ، الجاهلية  فى  عباراتها  وطول  األمثال  عن  بالحديث 

القصيدة فى تناول موضوعات  الجاهلي فى                                           مقدمتها وصلبها وخاتمتها، متخذ ا من معلقة   الشعر 
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  .. ثم يقيم الحجة المنطقية على تهاوي ادعاء "جب" فيقول                                      امرئ القيس نموذج ا استرشادي ا مضيئ ا

و  ية تحتوي على عشرات الموضوعات ، أصحيح لكانت القصيدة الجاهل  "جب "أن كالم    " لو  :

مناف    ، الحال  بطبيعة  وهذا  موضوعاتها،  بعدد  أربعة  أو  أبيات  ثالثة  على  تزيد  ال                                                                                 كانت 

 .(64) للواقع"

ثناي    ينقض ومن  ما  "عوض"  يستخرج  "جب"  كالم  تحامل    ا  مسألة  مع   .. المستشرق  ادعاء 

على جب   المستشرقين  عن  "عوض"  يقول  العربي..  الشعر  فى  ال    :  البديع   ، ألعجمي  إنه   "

األحي  يستطيع في أن يصدر حكم ا سليم ا فيكثير من  تراثنا،                              ان  األدبي على روائع  النقد  مجال 

! والعجب أنه يعود                                                                    وكان أحرى به أن يسكت ما دام قد ح رم السداد، ورحم هللا امرأ عرف قدره

صف ثالثين  نحو  فبعد  فيحة  "نيكلسون"  قاله  بما  فى    يستشهد  المعري  العالء  أبي  شعر  مدح 

يوشي   ما  رغم  بخلوده  والقول  به،  واإلعجاب  كثيرة  "لزومياته"  محسنات  من  الشعر  ذلك 

 .(65)  ("93-92باعترافهما )ص 

 

                                            رابعا : االحتشاد الكامل فى الرد على الشبهات 

تخفى على المستشرق ، لعجلته أو   ياقة ممكنة للكشف عن الحقيقة والتيحتشد"عوض" بكل ط    

،   ه ي إل   ه                                                 .. إذ يشير فى حين إلى نقص، فات المستشرق التنب    اء أخرىكتابه، أو ألشي   صغر حجم

ولو تهيأت له معرفته وإلمام به، لجاء رأيه أقرب إلى الحقيقة، وأرضى للتاريخ، وأبرأ للذمة، لكن  

ينب    ثم  ومن  يفعل،  لم  المس                           "جب"  فات  على  مراجعه ه "عوض"  نقص  فى  الحال  كما   ، تشرق، 

بالعصر العثماني اثنتين ال غير فى ختام  كالمه   ،الخاصة  الذي لم يخصص له سوى صفحتين 

عن العصر المملوكي ، يثبت "عوض" ما فات "جب" من مراجع عديدة.. يقول "عوض" عن  

المق    :  جب  ذكر  فاته  البديعي                       "لكنه  ويوسف  الطيب..  نفح  مؤلف  التلمساني  التراجم  ري  كاتب 

اصطالحات شال "كشاف  واضع  والتهانوي  المعري،  العالء  وأبي  والمتنبي  تمام  أبي  عن  هيرة 

النون" والشهاب الخفاجي المصري مؤلف "شفاء الغليل فيما فى كالم العرب من الدخل والنادر 

 والحوشي القليل". 
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اة الدنيا" و عبد القادر و" شرح درة الغواض فى أوهام الخواص" و " ريحانة األلبا وزهرة الحي

البغدادي صاحب "خزانة األدب ولب لباب لسان العرب".. والبهاء العاملي صاحب "الكشكول" 

والمحبي الحموي صاحب "خالصة األثر فى أعيان القرن الحادي عشر" و " مقصد السبيل فى  

الحانة" والشوكاني   الريحانة ورشحة طالء  نفحة  الدخيل" و "  العربية من  الفقيه والمفسر  اللغة 

والمحدث .. صاحب " فتح القدير" و "نيل األمطار" .. وكذلك بدر الدين الغزي صاحب الرحلة 

المسماة "المطالع البدرية فى المنازل الرومية" و "آداب المؤاكلة" و " الزبدة فى شرح البردة" 

القرآن ، حسبما    وضع فى تفسير                                          لتى بلغت حوالي مائة وعشرين كتاب ا والذيوغيرها من الكتب ا

بيت، تحدث عنها   ألف  التكلف، وتبلغ مائة وثمانين  بالخلو من  قرأت ، منظومة سلسلة توصف 

 .(66) ابن العماد فى "شذرات الذهب" وحاجي خليفة فى "كشف الظنون"

فى أن األدب العربي   " فى دحض الدعوة، يدحض شبهتهجب "وقد يستثمر "عوض" منطق      

ف شعب،  أدب  ال  حضارة  إنما   :  يقولأدب  بالده  أن  المعروف  فمن  البريطاني  لجب  "وبالنسبة 

تتكون من أكثر من إقليم لكل واحد منها لغته األصلية التى ما زالت حية لم تمت بعد، ومع ذلك ال 

نرانا نقول عن األدب اإلنجليزي الذى ينتجه الشعب البريطاني إنه أدب حضارة فقط ، بل نعده 

 .(67)              أدب شعب أوال "

فى المنهج  للعقلية العربية بتأثرها خطى الهيلينية    "جب "تشد "عوض" فى الرد على اتهام  يح   

أي   تأثيره  من  يفلت  لم  الذى  اليوناني"  المنطق   " من خالل  "وذلك  المعرفي  والفضول  والنظام 

 .(68)بالجغرافيا واآلداب"                               من النحو وعلم الكالم، وانتهاء           : بدء ا فرع من فروع العلوم العربية

 :  يدحضها من بنيانها بستة أدلة، يسوقها "عوض" متمثلة فى    

نبوية كثيرة، ندعو المسلم إلى السعي بكل ق (1) التأمل فى أن ثمة آيات قرآنية وأحاديث  وة إلى 

 هللا والتفكر فى عجائب خلقه وإلى السعي الحثيث فى طلب العلم.." ملكوت 

ال  (2) إلى  ذاته  حد  فى  واإلسالمي  العربي  العقل  تطلع  إلى"أن  ال   تعرف  دليل  لهو  يونان  علوم 

                               ومها ال العكس كما يزعم جب زور ا ينقص على أنه عقل طلعة من قبل االتصال بيونان وعل

            وبهتانا ". 
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بال  (3) جيدة  معرفة  على  كانوا  الجاهلية  فى  العرب  أن  ر حال  "  قوما   كانوا  وأنهم   ، ال                                  نجوم 

 .."                       أغزر عشب ا وأوفر ماء  لون عنه إلى مكان غيره يستقرون فى مكان إال ريثما يتحو

أن أبا األسود الدؤلي قد وضع أساس علم النحو منذ وقت مبكر من تاريخ اإلسالم ، أي قبل    (4)

وأن   طويل،  بزمن  اليوناني  بالفكر  والمسلمين  العرب  الفقه  اتصال  أصول  أرسى  الشافعي 

 ي.." على القرآن والسنة، ليس إال ، وذلك قبل بدء ترجمة التراث اإلغريق          اعتماد ا

أيض ا (5) ينبغي  اإلبداعي                   "وال  التجريبي  للمنهج  بلورة  من  اإلسالمي  العقل  أبدعه  ما  ننسى   أن 

ثم يتفق    لى كشف أي جديد.."الذي ال يؤدي إخارجين بذلك عن منطق اإلغريق الصوري  

 :  مع "جب" فى نقطة وحيدة بالموضوع، تتصل بوسيط تواصل العرب مع اليونان فيقول

                                                                   فى كالم جب أراني موافقا  له فيما قاله بشأنها ، وهى قوله إن العرب لم  " على أن هناك نقطة (6)

يعرفوا التراث اليوناني معرفة مباشرة عن طريق قراءة النصوص اليونانية بأنفسهم، بل من 

 .(69) خالل الترجمات السريانية"

ثان   موضع  فى  "جب"  على  ألفوا  ،                           ويرد  الذى  الشعراء  ب شأن  العلمي  محصوله  فن                                                ضالة 

جهله                                             لمعتز" ، إذ يذكر له "عوض" مقرع ا وفاضح اهو "ابن ا                             لشعر وأنهم ليسوا إال واحد اا

ثمانية عشر شاعر االعم القدامى  ألف فى فن الشعر، قرين كل منهم كتابه أو كتبه ،                                    يم، من 

 :(70) وهم

 هـ(، وكتابه  )المحب والمحبوب فى المشموم والمشروب(.118السري الرفاء ) ت  -

 هـ( ، وكتابه فحولة الشعراء.248جستاني )ت أبو حاتم الس -

 هـ(، وكتاباه "الصناعتين" ، " شرح الحماسة". 395أبو هالل العسكري )ت  -

)ت  - فى 388الحاتمي  المحاضرة  وحلية  الموضحة،  والرسالة  والعاطل،  )الحالي  وكتبه  هـ(، 

 صناعة الشعر، سر الصناعة(.

 (. هـ(، وكتابه )عيار الشعر322ابن طباطيا العلوي )ت  -

 هـ(، وكتابهما ) األشباه والنظائر(.390هـ، 380الخالديان ت )  -

 هـ(، وكتابه الكشف عن مساوئ المتنبي فى شعره(.385الصاحب بن عباد )ت  -

 ه(، وكتابه )الوساطة بين المتنبي وخصومه(. 392القاضي أبي الحسن الجرجاني )ت  -

 هـ(، وكتابه )المنصف(. 393ابن وكيع التنيسي )ت  -

 هـ(، وكتابه )التوابع والزوابع(. 393 ابن شهيد )ت  -
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 هـ(، وكتابه ) قطب السرور فى أوصاف الخمور(.425الرقيق القيراوني )ت  -

)ت   - القيرواني  رشيق  وقراضة  463ابن  وآدابه،  الشعر  محاسن  فى  العمدة   ( وكتاباه  هـ(، 

 الذهب(.

 هـ(، وكتابه  )سر الفصاحة(.466ابن سنان الخفاجي )ت  -

 هـ(، وكتاباه )أسرار البالغة، ودالئل اإلعجاز(   471)ت   عبد القاهر الجرجاني -

 هـ(، وكتابه )  البديع فى البديع(. 584أسامة بن منقذ )ت  -

، و غرائب التنبيهات على عجائب هـ( ، وكتاباه ) بدائع البدائه613ي )ت  ابن ظاهر األزد  -

 الشبهات(.

)ت   - الحلي  الدين  ا750صفي  وخالصة  الشعراء  صفوة   ( وكتاباه  العاطل هـ(،  و  لبلغاء، 

 الحالي والمرخص الغالي فى الزجل(.

 هـ(، وكتابه ) بلوغ األمل فى فن الزجل(.837ابن حجة الحموي )ت  -

هذا كله بخالف ما ذكره "عوض" من شعراء محدثين ، ألفوا فى فن الشعر ، وقد عدد منهم      

هم وعشرين،  خمسة  والعق  :  عوض  نعيمة  وميخائيل  ومطران  والرافعي  وشكري  شوقي  اد 

العري   الغني                                                                  والمازني وأبو شادي والشابي وسيد قطب وحمزة شحاتة وإبراهيم  ض ومحمد عبد 

حسن ونزار قباني وأرونيس وصالح عبد الصبور ومحمود شاكر ويوسف خليف وعبده بدوي  

سن فتح هللا وغازي القصيبي جابر قميحة وفاروق شوشة وعبد العزيز وعز الدين اسماعيل وح

 .(71) الحالمق

                  خامسا : االستطراد 

مع      وسيرته   ، العلمي  البحث  فى   واالستفادة  اإلحاطة  بضرورة  "عوض"  سيرته  ميؤمن 

" والبحث العلمي يقتضينا أن نناقش   : مفتاحية مركزية هذا الشأن .. يقول في مصداق عقيدته تلك

                ، فال نهمل شيئ ا االتنا وعواطفنا  كل شاردة وواردة ، بل كل ساقطة والقطة، وأن نتحكم فى  انفع

بالغ ا   إنسان  يقوله أي  السخف والشذوذ"                           مما  بلغ من  يبدأ  ومن  عالما  .(72) ما  أن  ت استطراده ، 

 .(73) بقوله )وبالمناسبة(           كالمه مثال  

 

ل عبد القادر القط وعلى عشري زايد ومحمد حماسة عبد                                          هذا أيضا  بخالف ، ما فات د. "عوض" من أمثا  (71)

 اللطيف وعبد اللطيف أبو همام ومحمود الربيعي... وغيرهم. 
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 لى ذكر ما ال يمت للموضوع بصلة ظاهرة بينة فى ثناياا حينما يعمد إ   ن                           ويتجلى هذا االستطراد بي   

من    17لبيد بن ربيعة ص    يرلندي )ولفر سكاون بلنت( ألبيات حديثه عن ترجمة المستشرق األ

(                                             ه ، والمدافع عن العرابيين )صدقا أو تظاهر ا" صديق اإلمام محمد عبد   :  كتاب جب يقول عنه

ال على  ثورتهم  حبوط  فى بعد  وهزيمتهم  عشر  التاسع  القرن  ثمانينات  أول  فى  توفيق  خديوي 

 . (74) معركتهم ضد اإلنجليز"

اده فى كثير من األحيان يسهم فى إضافة ما ال يجده القارئ عند غيره ، على نحو  لكن استطر   

"عوض"  عنه  يقول  إذ  )بالمر(  البريطاني  المستشرق  عن  حديثه  بثنايا  بدو    :  استطراده  "قتله 

أن اكتشافهم  بعد  جاسوس ا  سيناء  يشتغل  اللعين  المجرم  مع                                    هذا  حربهم  عشية  اإلنجليز  لحساب 

جون بول" أرض الكنانة سبعين تهت بهزيمة الجيش المصري واحتالل جنود "العرابيين التى ان 

 .(75)"            عام ا سود ا

أ     ن "جهود الدكتور إبراهيم عوض" فى الرد على المستشرقين  وبعد، فمن الحق واإلنصاف 

خاصة، يقوم عليها أحد بما تتميز به من متابعة وثيقة ومتصلة وفريدة تحتاج إلى دراسة علمية  

و ك  مجايمحبيه  وهم   ، األمة     ر     ث               ليه  لهوية  الوالء  الشبان،  الباحثين  بفكر  والبراء  الوالء  لتعزيز   ،

وثوابتها وللحق والحقيقة، والبراء من كل فكر مغلوط وناقد منقوص اآللة واألداة ومن كل خطأ  

 هللا عنه فى األولين واآلخرين  ورضي جه الشهرة كأنه الصواب.             أو خطل ترو   

لى ترجمة ردوده على المستشرقين إلى لغاتهم   تعالى أن يوفق الدكتور عوض إهللاوأتمنى على    

لشيء      م     د                          .. عسى ذلك يكون رسول ر    األصيلة، لينكشف عوار رأيهم؛ ولتتبين الحقيقة لبني قومهم

 من فجوة حضارية نفسية.. عقدية.. بيننا وبينهم. 

ا  وأوصي    العلوم  كليات  إحدى  ترعاه  علمي  مختبر  ي  بتأسيس  بمصر،  بمتابعة   ى  ن     ع                   إلنسانية 

المستشرقين أوال    كتابات  الكبرى  العالمية  اللغات  الغربية..                                  فى  المفاهيم  تصحيح  بهدف  بأول، 

 وعن حضارتنا وثقافتنا وديننا وأدبنا. ،هة .. المبتسرة عنا            هة.. المشو                    المغلوطة والمشو   

                      والحمد هلل أوال  وآخرا  

 ( 5/10/2016أبو طاحون )محمد مصطفى 
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