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احلوار -السالم عليكم   

 

أخرت،   شئت  وان  املوضوع  هبا  افتتحت  شئت  فان  البداية  هي  هذه  احلبيب  استاذان 
 . فيكموعموما هذه هي مع معرفيت ابن الوقت مثني عندكم،وابرك للا 

يف بداية هذا احلوار الطيب مع أديبا الكبري وانقدان اإلسالمي الرائد الدكتور ابراهيم  
نود ان نتعرف ويتعرف معنا القارئ  -األستاذ بكلية اآلداب جامعة عني مشس -عوض

الشخصي مع التأمل   -ان شئتم-الكرمي على سرية ذاتية لكم، يتداخل يف التعريف هبا 
ي، مع املرور، إلفادة القارئ، على مراحل التطور الفكري وماكان  النظري ، واملوضوع

فيها من اإلنتقال إىل املراحل املشتعلة املتوقدة من النقد لكاتب او كتاب، او ماكان  
نقدية مما كتبتم، ونود   -او روائع-من التفكري يف ابعاد مؤامرة استشراقية نتج عنه رائعة

ت واملشاغبات، سواء يف اجلامعة او مع بعض ايضا لو تتحفنا بسرد اديب للمغامرا
األساتذة الليرباليني او العلمانيني او من اصحاب التوجهات اليسارية واالشرتاكية...  
إخل. والشك أن ذلك اليقربنا فقط من شخصيتكم وحضورها يف عامل الفكر واألدب 

،وجماهلا العلمي  والنقد، والبيئة اليت نشأمت وترعرعتم فيها، وحياتكم العلمية الفوارة
والعملي املمتد اىل يومنا هذا، وامنا ايضا يقربنا من مشاهدة حركة تطور الفكر يف عقل 

ووجدان قامة من قامات النقد اإلسالمي احلديث ، ووجه من الوجوه املشرقة اليت  

، كما نود ان   دافعت مبوضوعية عن اإلسالم ولغة القرآن وسرية النيب
نتعرف على : إىل أي جيل ينتمي د.ابراهيم، بل أية عالقة "اثبتة" تنقلت معكم او  

http://www.tafsir.net/vb/members/tafsir9862/


استقرت يف قلبكم عرب االجيال ،مع جيلكم او طائفة من كل األجيال، عالقة محلتها  
تشكل "احلقيقة" اليت تؤمن هبا او تطورت  يف ذاتك وروحك ، تنافح عنها ،إبعتبارها 

 .افكارك من خالهلا او من خالل التعامل النقدي معها
 

نعم نود ان نتعرف على مسألة أخرى، وهي كيف تطور أمر النقد عند الدكتور ابراهيم  
اكرب مؤثر على املوقف النقدي اإلسالمي الذي وصل عندكم إىل    -او كانوا-ومن كان

بعيدة يف تناول املستشرقني والعلمانيني واالدابء بل والتعليق على  حدود واسعة ودوائر  
بعض كتب التفسري ومافيها مما قد رأيتم انه يف حاجة للكالم عليه وعرضه يف كتاب.  

 .هذا فضال عن الرتمجة وعمل الدكتور فيها وترمجاته وفائدهتا
 

 السؤال الثان 
 

ث ميكن للقارئ ان يطلع من حنب أن تذكر لنا بعض من خرباتكم يف الغرب ، حي
خالهلا على خربة ثرية )تعاملت مع الغرب من الداخل فرتة الدراسة اخلارجية( ، ومع  

انك أوردت بعض اللطائف او األمور اليت كانت لكم يف الغرب، يف بعض كتبكم، اال  
أن ذلك مل يكن على سبيل سرد التجارب احلياتية او السرية الذاتية واإلفاضة فيها ،  

-مثال –ذا مانتوق اىل مساعه هنا!، وإمنا كان ذلك لسبب سياق معني يف تعقيبكم وه
على امور استشراقية مثل ماكان منكم عند تعليقكم على تفسري الطربسي بقولكم:" أن  

بعض املبعوثني إىل جامعات بريطانيا يف السبعينات كانوا يتساءلون عن مدى صحة  
(  144ج املتعة")من الطربي إىل سيد قطب ص االستفادة يف بالد الغرب من نظام زوا 

وذلك يف سياق تعليقك على موقف األمام الشيعي )الطربسي( من هذا الزواج الذي  
إعراب قوله تعاىل "   ، او تعليقكم على رأي الزخمشري يف                       ح رم الحقا يف عهد النيب 



وخضتم كالذي خاضوا" وقلتم أن األوىل أن يقال إن "الذي" هنا معناها " اخلوض 
الذي خاضوه" مث عرضتم حواركم مع "املستشرق الصغري" حبسب تعبريكم يف  

اهلامش،عن طريق :" احلكاية الطريفة التالية: وهي أنين يف مناقشة يل مع مستشرق 
اخر السبعينات وجدته يقول إن يف القرآن أشياء كثرية  شاب جبامعة أكسفورد يف أو 

شاذة ) أو كلمة هبذا املعىن( من الناحية النحوية والصرفية. مث ذكر يل استعمال "  
الذي" مبعىن الذين"، ... فما كان مين إال أن عاجلته قائال: إنين أان العريب ال أفهمها  

ال:إن هذا رأي الطربي،  إال على معناها: "وخضتم كاخلوض الذي خاضوه"...فق
بعد ابملوضع الذي جتده فيه ، فلم أكذب أان خربا ونزلت عقيب  وسوف أخربك فيما

افرتاقنا إىل مكتبة املعهد الذي كنا نتناقش فيه وفتحت تفسري الطربي عند اآلية 

، يقول يف تفسري هذه  املذكورة فلم أجد شيئا من ذلك، بل وجدته،
العبارة:"وخضتم أنتم أيضا أيها املنافقون كخوض تلك األمم قبلكم"....")من الطربي  

( وقد اعدمت سرد القصة او احلوار يف ردكم على املبشر 166إىل سيد قطب ص 
                              معصوم؟( قلتم:" وقبل أن أ فند   الطائش الذي خطأ القرآن لغواي يف كتابه )هل القرآن

هذا التنطع الغشوم أحكي القصة التالية..."وحكيتم القصة،)عصمة القرآن الكرمي  
إىل أنكم تناولتم هذه املسألة مبا فيها   35( واشرمت يف ص33وجهاالت املبشرين،ص 

دراسات يف مناهج  -لطربي إىل سيد قطبقصة املستشرق الصغري يف كتابكم" من ا
 "التفسري ومذاهبه 

وكذلك يف سياق كالمكم عن االعيب السحرة كتبتم:" وعندما كنت يف لندن رأيت يف  
أبكسفورد سرتيت عددا كبريا من اللعب السحرية  -لعلك تقصد احملالت-أحد اجملالت

قد أفسد األمر كله يف  ، ومع كل لعبة نشرهتا اليت توضح للشاري كيفية استخدامها مما 
نظري،إذ أزال ستارة الوهم عن العيون فبدا األمر عاداي ال هزة فيه")من الطربي إىل  

( فنريد من حضراتكم أن تذكر لنا املزيد من مشاهداتكم  203سيد قطب،ص 



وخرباتكم يف الغرب، عن احلياة عموما، عن األخالق واجملتمع واالنسان الفرد وغري 
ية واخالقية وحياتية وموقفكم منها ،حبيث ميكن ان نؤرخ هلا حتت  ذلك من أمور انسان

عن خواطرك أثناء الدراسة هناك -ان شئتم  –عنوان)ابراهيم عوض يف اجنلرتا( وكذلك 
واحلركة يف اجلامعة ، عن املستشرقني وأتثريهم على الطلبة العرب، على رمبا بعض  

او الطلبة العلمانيني العرب وجداالهتم يف الغرب مع اجلالية . 

وهناك سؤال يتعلق هبذا كله وهو مدى أتثري احلياة الغربية، وانت عشت فرتة يف لندن  
لفرتة الدراسة على مااختيل ، أتثري ذلك على تفكريك ، ونقدك للمستشرقني او حىت  

للمسلمني او موقفك من بعض القضااي اإلسالمية الىت يدور حوهلا اخلالف بني  
سلمني والعلمانيني؟ املسلمني، وليس بني امل  

استاذان الدكتور ابراهيم ميكنكم حذف اي مقطع من السؤال او تعديله او تصحيحه  
لك ماشئت فالغرض االستفادة من تطوركم الفكري وفكركم الطويل العمر يف املسائل 

 املهمة ومانتج عنه او ماسطرته منه يف روائع علمية 
فاي سؤال اليعجب حضرتكم ميكن الغاؤه او ميكنك تعديله واي خطأ فيه لغوي او  

 غريه ميكنكم تصويبه 

وعند االنتهاء من االجابة وارساهلا نضعها يف الرابط الذي سننشئه ان شاء للا مع 
 السؤال بعد ارسال السؤال -يف صيغته اليت ترشيكم- واالجابة 

حبيث يعرض االمر على اجلمهور كما تراه انت ويكون حوارا نعتز به ويثري يف النفوس  
 املعان الطيبة النافعة ان شاء للا

واالن اىل العمل فبعد ساعة اعمل-اخرج للعمل- حىت الثامنة بتوقييت واالن العاشرة  
  وقليل من الدقائق 

 والسالم عليكم 
 



كتبت اجلملة وكان قصدي صيغته اليت ترضون هبا ورمبا قصدت ترشحوهنا اما كلمة  
ترشيكم فالاعرف ماذا كنت اقصد هبا فرمبا ترشحوهنا وعلى كل فاالحطاء من هذا 

 النوع غريبة حىت علي-ابتسامة 
فلما رجعت للقراءة والتصويب مل اعرف ماذا كنت ابلضبط اريد ان اضع من كلمة  

  مكاهنا فمعذرة
 ترضيكم  االن تذكرت فرمبا قصدت

 والسالم عليكم 
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From: 

"Misa Rawabdeh" <misar1973@yahoo.com> 

Add sender to Contacts 

To: 

"ibrahim awad" <ibrahim_awad9@yahoo.com> 
سالم دكتور ارجو من هللا ان تكون بخير ، هل تتفضل علي وتتحدث عن ابراهيم  

بعد والديك رحمهما هللا    عوض منذ صغره مثل من الذي حفظك القران ومن الذي رباك
ومن له فضل عليك في تنشأتك وهل كانت هناك شخصية تأثرت بها ، سبب إقبالك على 

دراسة اللغة العربية وبمن تأثرت من الكتاب ، يعني اريد ملخص بأهم االمور التي  
كانت لها تأثير عليك في حياتك في الصغر وحتى الكبر ، هل مثال لحفظك القران تأثير  

يل دفاعاتك ، وأتوقع منك ان ال توجز بل اريد منك التحدث بإسهاب عن في تشك 
 ابراهيم عوض ، ومتى توجه الى توظيف كتاباته الدفاعيه ولماذا؟
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