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ٌِْن أىدي ثًرة جيدي إنى ين قال فٍيًا تعانى: " اِنَد ٌَ بِاْن ًَ َقَضى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدًاْ إِالَّ إٌَِّاهُ  ًَ

 " إِْحَسانا  

 بتحنانيًاإنى ين ينحانً انحٍاة ًأحاطانً 

 إنى كم ين ناضم يعً ًًفر نً كم ًسائم اندعى إلتًاو دراستً، ًزجً حفظو هللا

 إنى عائهتً انصغٍرة ًانكبٍرة

 إنى كم انسيالء ًانسيٍالت

 

 

 

 

 حفصة مسلم..... شكرا

 



                         

 

 

 

 

سهطاَه حًذا عهى يا أوصهُا إنيه وانصالة وعظيى انىجهه نانحًذ هلل أوال وأخيشا كًا يُبغي 

 وانسالو عهى دمحم سسىل هللا وصحابته انتابعيٍ

َتقذو بانشكش انجضيم وااليتُاٌ انخانص إنى األستارة انفاضهت يسكيٍ حسُيت عهى تىجيهها 

 خالل إَجاص هزا انبحث انًتىاضع.وصبشها عهيُا 

وانشكش يىصىل إنى كم أساتزة قسى انهغت انعشبيت وآدابها وإنى كم يٍ ساهى يٍ قشيب أو 

 يٍ بعيذ في هزا انبحث.

 

 شكرا.... مسلم حفصة                                                                     

 

 

 

 



 

 

 

 

 مقدمة
 



 مقدمــــــــــــة

 أ

 

مقدمة:

بسم ميحرلا نمحرلا هللا والصالة والسالم على أشرف المرسلٌن دمحم األمٌن صلى هللا 

علٌه وعلى أصحابه المهتدٌن ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن ونحمد هللا حمدا كثٌرا 

 عونه ورعاٌته ونسؤله التوفٌك والسداد من عنده، أمٌن، أما بعد:على مباركا 

لكتب ال تعتبر مستجدا جدٌدا على أدبنا العربً الحدٌث بحٌث إن الدراسات األدبٌة ل

اآلراء وتستول لراءاته فٌما بٌنها لتتمخض كتبا أنها كانت مربط الفرس الذي تدور حوله 

بذلن فكرة جدٌدة تعكس رأٌه ة م، خالفضجدٌدة، لعبت دور األرجوحة من مإٌد لها إلى را

 .الخاص، مما تسبب بكثرة الجدل فً هذا الباب

الجدل فً حالنا هذا ترجع إلى صاحب الفضل فً عمادة األدب "طه  ةوالوالع أن كثر

ٌتوانوا أحد المثمفٌن الذٌن لم حسٌن" وكتاباته التً كانت الرائدة فً الفكر األدبً باعتباره 

إعجابهم وتعلمهم بالمستشرلٌن وأفكارهم الجامحة خاصة فً دراستهم للتراث  ءفً إبدا

الجاهلً بصفة خاصة وتؤثر هذا األخٌر بشًء اتسم  رة والشعة عامفالعربً بص

 بالخصوصٌة وهو الشن الدٌكارتً.

إلى ت بوتشع تعددتالشًء الذي جعله ٌفتح بابا على نفسه مواجها مجموعة انتمادات 

 حتىالدٌن والسٌاسة والمجتمع... )جوانب لرٌبة كل المرب من حٌاته  إلى تأن وصل

ٌسمى بالتنظٌر وهو ما لام به الدكتور عبد الرشٌد الصادق  ا مانفٌ ولدمما  (التراث

محمودي، ومن هنا ارتؤٌنا أن ندرس كتابا له بعنوان "طه حسٌن بٌن السٌاج والمراٌا" مما 

لادنا إلى طرح التساإالت التالٌة حول من ٌكون الصادق محمودي؟ وما الذي جاء به فً 

 وهدف؟ أهمٌةكان ذو  فكتابه؟ وكٌ

حافز الذي دفعنا إلى اختٌار هذا الموضوع هو الرغبة فً معرفة نظرة هذا علما أن ال

 النالد ومدى تؤثٌره على الرإى النمدٌة الموازٌة له.



 مقدمــــــــــــة

ب  

 

 ممسمٌن إٌاه لممدمة ومدخل وفصلٌن وخاتمة

فؤما المدخل فهو بطالة تعرٌف شخصٌة للعمل الذي بٌن أٌدٌنا حٌث عرفنا بعناصر عنوان 

 السٌاج والمراٌا( بٌن كتابنا المبحوث فٌه )عبد الرشٌد الصادق محمودي، طه حسٌن

 -طه حسٌن بٌن السٌاج والمراٌا -فً الفصل األول المعنون بـ "حول الكتاب"  وأما

ألهمٌة وأهدافه ومنهجٌته إلى اللكتاب ثم مررنا لإلشارة  الذي حاولنا فٌه وضع عرض عام

تطرلنا فٌه إلى أهم ، السٌاج والمراٌا بٌن والفصل الثانً: "دراسة مفصلة للكتاب" طه حسٌن

معرجٌن إلى فوائده  ،مصادر مع إلامة عرض مفضل لفصول الكتاب بدراستنا الخاصة

ٌنا إلى خاتمة أوجزنا فٌها ما توصلنا النمدٌة للكتاب كآخر عنصر وفً آخره استمر ىوالرإ

 عنا المدروس.وحول موضإلٌه من نتائج 

وكؤهم مصدر كان لنا النبراس فً ظلمات طٌات بحثنا وإلتفافاته الحادة نجد كتاب 

الرشٌد الصادق محمودي وكذا  للكاتب والنالد الدكتور عبد "طه حسٌن بٌن السٌاج والمراٌا"

كل هذا فال عٌب فً إحصاء بعض الصعوبات التً  مجلة المدس واألهرام، ومع ذكر

بً بفمدانً ابنتً الرضٌعة وبعدها ئمصالى نا والتً كانت كالجالد لنا أال وهً أوتعترضا

ً رحمة هللا علٌه، إضافة إلى شتات الذهن وللة المصادر والمراجع التً تتناول ببؤشهر أ

 الجانب المتعلك بهذا الكتاب خصٌصا 

لم ٌكبح عاٌنال هذا العمل حظه من التمدٌر فً  أن نرجوولٌس آخرا  وأخٌرا

 وحات.مالط

رنا المتبمً وألف شكر وتمدٌر لمن اراجٌة من هللا تعالى أن ٌكون سندا لنا فً مشو

 .لدرت طالاتً ووضعت ثمتها بً األستاذة المشرفة مسكٌن حسنٌة

 



 

 

 

 

 دخــلم
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 عبد الرشيد الصادق المحمودي التعريف بـ

الدكتور عبد الرشٌد الصادق المحمودي باحث من الطراز الذي ندر وجوده فً هذا 

الزمان ولد تجلت جدٌته ولدرته العلمٌة الفذة فً العدٌد من الدراسات التً خص بها 

العربً عدة  الدكتور طه حسٌن متناوال فكره وإنتاجه األدبً وفً هذا الكتاب لدم للمارئ

، الباب األول ٌحمل عنوان بٌن األٌام وأدٌب وٌتناول فٌها بالدراسة أبوابدراسات فً ثالثة 

" مستعرضا األدٌبمسٌرة طه حسٌن من "نمطة البداٌة المطلمة" إلى "مأساة نمدٌة ال

المؤثرات التً كونت فكر طه حسٌن األدبً، الباب الثانً عنوانه لضٌة الشعر الجاهلً، 

لمعركة الفكرٌة الحاسمة التً خاضها طه حسٌن، ثم ٌضم الباب الثالث موضوعات وهً ا

متفرلة عن أعمال طه حسٌن، هذا الكتاب ٌمثل دراسة تضٌف الكثٌر إلى مئات الدراسات 

 التً صدرت عن طه حسٌن.

وهو موظف سابك فً منظمة الٌونسكو ببارٌس بدأ حٌاته فً المنظمة مترجما م 

عة العربٌة من مجلة "رسالة الٌونسكو" كما شغل منصب أخصائً برامج رئٌسا لتحرٌر الطب

 بمطاع الثمافة.

درس عبد الرشٌد الصادق محمودي الفلسفة فً جامعتً الماهرة ولندن وحصل على 

درجة الدكتوراه فً مجال دراسات الشرق األوسط من جامعة مانشستر مارس الكتابة 

ماهرة، وللمسم العربً فً الـ "بً بً سً" بلندن كما اإلذاعٌة للبرنامج الثانً فً إذاعة ال

اشتغل بالترجمة فً الماهرة وفً لندن وهو شاعر ولاص وروائً ومترجم وباحث فً 

 المجاالت الفلسفٌة والنمدٌة وتارٌخ األدب.

لصصٌة ورواٌة وتعد رواٌة "بعد المهوة" نشر مجموعة شعرٌة وثالث مجموعات 

 رواٌته الثانٌة.

ولت الحاضر بحثا عن العاللة بٌن النمل والعمل أو الشرٌعة والفلسفة كتبه لٌعد فً ال

الفلسفة المختصرة مع اآلخرٌن مشروع األلف كتاب،  2012فً مجال الترجمة الماهرة 
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طه حسٌن، من الشاطئ اآلخر كتاباته طه حسٌن الفرنسٌة، المجلس األعلى  1692الماهرة 

 طه حسٌن، الكتابات األولى، دار الشروق، الماهرةكما حمك ولدم  2002للثمافة الماهرة 

2002
1
. 
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 .2222يوليو  2بوابت األهرام،   
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 التعريف بـ طه حسين:

طه حسٌن أدٌب مفكر مصري ٌعد علما من أعالم التنوٌر والحركة األدبٌة الحدٌثة 

امتلن بصٌرة نافذة وإن حرم البصر ولاد مشروعا فكرٌا شامال، استحك به لمب "عمٌد 

 فً سبٌله أشكاال من النمد والمصادرة.األدب العربً" وتحمل 

م بمرٌة "الكٌلو" بمحافظة المنٌا فمد 1226ولد طه حسٌن علً سالمة فً نوفمبر 

بصره فً الرابعة من عمره إثر إصابته بالرمد لكن ذلن لم ٌثن والده عن إلحاله بكتاب 

كناه من تعلم المرٌة حٌث فاجأ الصغٌر شٌخه "دمحم جاد لرب" بذاكرة حافظة وذكاء متولد م

 اللغة والحساب والمرآن الكرٌم فً فترة وجٌزة.

 لتابع مسٌرته الدراسٌة بخطوات واسعة حٌث التحك بالتعلٌم األزهري ثم كان أو

 1614وحصل على درجة الدكتوراه عام  1602تسبٌن إلى الجامعة المصرٌة عام نالم

اجتازه دٌبلوم ابن خلدون كما جتماعٌة عند لٌحصل على الثانٌة بفرنسا بعنوان الفلسفة اإل

 الدراسات العلٌا فً المانون الرومانً.

 وكان لزواجه بالسٌدة الفرنسٌة أثر كبٌر على مسٌرته العلمٌة واألدبٌة.

لنصٌب اأثرى هذا األخٌر المكتبة العربٌة لعدٌد من المؤلفات فحصدت كبراها 

ى انه رغم ذلن ٌبمى فً اكم، إلحفً الم وياألعظم من الهجوم الذي وصل إلى رفع دعا

سنة 24عن عمر ٌناهز  1693الذاكرة لٌرحل عن دنٌاه فً أكتوبر 
1
. 

 

 

 

                                                           
1
 .2876أغسطس  5سلين وشارة، األهرام، العدد األول   
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 مفهوم السياج:

 مررت بسرج من صفته، نهت بالحزن وإن كان جوهرا لما كان فً معنى لٌن، 

السود وأحدها ابن األعرابً: السٌجان الطٌالسة  انجوتصغٌر السٌاج: سوٌج والجمع سٌ

 عنهما: إن النبً  ملسو هيلع هللا ىل كان ٌلبس فً الحرب من ابن عباس، رضً هللاسٌاج وفً حدٌث 

الطٌلسان المالنس ما ٌكون من السٌجان الخضر: جمع سٌاج وهو الطٌلسان األخضر ولٌل: 

 المموم ٌنسج كذلن كأن المالنس تعمل منها أو من نوعها.

الٌاء ومنه حدٌثه اآلخر: ساجا  ومنهم من جعل ألفه منملب عن الواو ومنهم من ٌجعلها عن

 فافتدي، وحدٌث أبً هرٌرة: أصحاب الدجال علٌهم السٌجان.علٌه وهو محرم 

 وفً رواٌة كلهم ذو سٌف محلى وسٌاج.

وفً حدٌث جابر فمام فً ساجة، هكذا جاء فً رواٌة، والمعروف بساجة وهو ضرب من 

 المالحك منسوجة.

اجة،/ والسٌاج شجر ٌعظم جدا وٌذهب طوال والسٌاج: خشب ٌجلب من الهند، واحدته س

وعرضا، وله ورق أمثال التراس الدٌلمٌة، ٌتغطى الرجل منه بورلة فتكنه من المطر وله 

 رائحة طٌبة تشابه رائحة ورق الجوز مع ورلة ونعمة، حكاه أبو حنٌفة.

لبت من الهند، وٌمال ابن االعرابً: ٌمال الساجة الخشبة الواحدة المشرجعة المربعة كما ج

 للساجة التً ٌشك منها الباب:

 السلٌجة وسواج: حٌل، لال رؤٌة:

علمأفً رهوة غراء من سواج والسوج: موع، وهللا 
1

 

                                                           
1
 .323، ص2ساى العرب، ابي هٌظور، جل  
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سٌج أبو حنٌفة: السٌاج الحظٌرة من الشجر تجعل حول الكرم، والسٌاق ولد سٌج على الكرم 

ئال ٌتسور والسٌاج: الطلٌسان وٌمال: حظر كرمه بالسٌاج، وهو أن ٌسٌج حائطه بالشون ل

على لول من ٌجعل ألفه منملبة عن الٌاء وهللا أعلم
1
. 

 مفهوم المرآة:

هً أداة لها المابلٌة على عكس الضوء بطرٌمة تحافظ على الكثٌر من )جمع مراٌا(  المرآة:

صفاتهما األصلٌة لبل مالمسة سطح المرآة، وتعمل بعض المراٌا على ترشٌح بعض 

وجٌة بٌنما تحافظ على أطوال موجبة أخرى عند االنعكاس، وهذا ٌختلف عن األطوال الم

األدوات األخرى العاكسة للضوء والتً تحافظ على كثٌر من خواص الموجة األصلٌة عدا 

 اللون وتعمل على تشتٌت الضوء المعكوس.

 أكثر المراٌا شٌوعا هً المرآة المسطحة ولد تستخدم المراٌا المنحنٌة لتكوٌن صورة

 مكبرة أو مصغرة أو لتركٌز الضوء أو تشتٌت الصورة المعكوسة.

تنمسم الدراسة إلى مدخل المرآة ودالالتها، ٌتناول أهمٌة المرآة فً كتابات طه 

 حسٌن.

 لسمٌن أولهما: إلىودالالتها المتغاٌرة فً الفكر النمدي 

لمجتمع بعنوان "مراٌا األدب" وٌضم ثالثة فصول، الفصل األول بعنوان "مرآة ا

 األمةهً الخالصة الفنٌة وهً فً الولت نفسه المرآة لكل ما اضطربت به  األدبٌةوالحٌاة 

العربٌة فً حٌاتها الفعلٌة والسٌاسٌة وهً فً الولت نفسه الخالصة والمرآة أللوان أخرى 

عن الحٌاة ال تمس السٌاسة وال تمس التفكٌر العملً الخالص، وٌؤكد طه حسٌن إلى الظواهر 

" أما الفصل الثالث األدٌبمافٌة هً فً األساس ظواهر اجتماعٌة، والفصل الثانً "مرآة الث

واضحة كأحسن ما بعنوان "مرآة اإلنسانٌة" والمسم الثانً "مراٌا النالد" فالنالد مرآة صافٌة 

                                                           
1
 الورجع السابق.  
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ٌكون الصفاء والوضوح والجالء وهذه المرآة تعكس صورة األدٌب نفسه كما تعكس صورة 

هذا المسم أٌضا ثالثة فصول أولها "بٌن األدب والنالد" وٌتناول األدب النالد، وٌضم 

االنطباعًالوصفً والنمد  واألدباإلنشائً 
1
. 

النالد أدٌب  أن" حٌث آمن طه حسٌن ةأما الفصل الثانً فٌتحدث عن "اآلداب النمدٌ

 بدلة معانً الكلمة وان النمد أدب بأصح معانً الكلمة أٌضا.

ءة المصٌدة أو استماعها لذة فنٌة وفً لراءة النمد أو استماعه لذة فنٌة وكان ٌمول "فً لرا

 لعلها ترى على اللذة األولى".

وأخٌرا الفصل الثالث عن "طبٌعة الحدٌث النمدي"
2
. 

الفصل الرابع: ٌواصل وصف الطرٌك من المكان الذي انتهى بالعربة باتجاه المنزل 

لنعال عند أبواب الغرف حٌث عادة به الذاكرة عند والحوار الذي دار بٌنهما حول بٌان خلع ا

سماع صٌحة إخلع نعلٌن عندما لام الخدٌوي وهو الحاكم لمصر تحت سٌادة العثمانٌٌن بنفً 

 أحد شٌوخ األزهر وبداٌة التعارف فٌما بٌنهما.

ٌحرجه بل  أوٌكلفه  أنال ٌرٌد  ألنهزٌارة صاحبه فً داره  األدٌبال ٌرٌد  الخامس:الفصل 

 حرا.ٌده ٌر

و مع مرور  األخرٌكمل احدهما  أن أي األخرٌعلم  أنٌرٌد لكل منهما  السادس:الفصل 

حلمه بتخطً السٌاج فمد كان عضوا فً  لألدٌبثالث سنوات على حٌاتهم الدراسٌة تحمك 

 جامعة المتجهة لبارٌس.بعثة ال

ٌرى فً سفره  هألنالرٌف الحزٌن  إلى ٌذهب أنٌترحل دون  أنكان ٌؤثر  :الفصل السابع

 نوعا من الكمون .

                                                           
1
 .25.22.2224سحر الوليجي "الورايا الوتجاورة" ًظرة ًقديت على أعوال طه حسيي، السبت   

2
 الورجع السابق )سحر الوليجي(.  
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 ؟ الكذب أمو محوره التساؤل حول ما هو الظلم  :الفصل الثامن 

فنجد ٌوم  أوروبا إلىال ٌتزوجون حتى ٌعودوا من بعثتهم  األعضاء أنفنظام الجامعة ٌفٌد 

على رفٌمه دو  األدٌب, طرح ألخرشاق من السٌر فً الطرلات و الحدٌث من موضوع 

 هدا السؤال فً داره كً ٌشٌر علٌه . األزهريالعمل 

شعر بالفتور بٌنه و  ألنه إلٌهٌرسل صدٌمه رسالة من الممهى لعله ٌراه ممبال  التاسع:الفصل 

 و الفجور. الكذبدار بٌنهم حول الظلم  الذيبٌن صاحبه بسبب النماش 

المالحظ خالل  العلم و الرلً به و ارتفاع المنزلة فمن إٌثارعلى  األدٌبٌمدم :الفصل العاشر

هدا بشكل مباشر  ٌذكرضرٌر لكنه لم  األدٌب أنل طه حسٌن  األدٌبتلخٌص فصول رواٌة 

 .له و ٌالزمه فً كل مكان الذي ٌمرأالصغٌر  األسودبل عبر عن طرٌك خادمه 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 )سحر الوليجي(.المرجع السابك   



 

 

 

 انفصم األول

حول انكتاب "طه حسين 

 بين انسياج وانمرايا"
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 ام للكتاب:ععرض 

تعتبر توطئة كتاب الدكتور عبد الرشٌد الصادق محمودي المعنون بـ "طه حسٌن بٌن 

عنصرٌن مهمٌن لبلوغ اإلنسان كالسٌاج والمراٌا" شهادة معتبرة ألهمٌة المراءة والتثمٌف 

ن طه أمحمودي لإلثبات والتدلٌل على الدرجات الرلً، وهً ذاتها الرسالة التً ٌجتهد فٌها 

ً الكتاب تسٌن مثل مسٌرة تنوٌرٌة واسعة المدار تتجلى صورها فً ما هو والع بٌن دفح

 المهم بٌن السٌاج والمراٌا.

تحت عنوان "نمطة البداٌة المطلمة" ٌرى المإلف صاحب الدراسة العمٌمة أن طه 

ه مثال فهو لم ٌصبح أدٌبا كبٌرا فحسب بل أصبح إضافة إلى ٌحسٌن صار لألجٌال التً تل

ن دلٌل على نهضة ثمافٌة وتصور أساسً للثمافة وطرٌمة فً التثمٌف ال ٌمكن لعربً من ذل

معاكر ذلن المجد وأوجه اهتمامً  أتؤملن أن بعده أن ٌتجاهلها وٌردف لائال: لست أرٌد اآل

إلى بعض مالمح فنه وإنسانٌته وال ٌخفى أن مثل هذه المحاولة ال ٌمكن أن تكون بالمحاولة 

وطالب العلم النابغة فً جزء من  األعجوبةعلمنا أن نمرأ فً األٌام لصة الطفل السهلة لمد ت

السوربون وعمادة األدب إلى ذلن الطرٌك األكادٌمً الباهر بداٌة من أحد كتاتٌب الصعٌد 

 .العربً

إلى ما وراء األعجوبة بل وإلى مستوى من الحٌاة أمد بصري أن لكننً أحاول اآلن 

من مستوى اإلنجاز العلمً وذلن بالعودة إلى افتتاحٌة األٌام حٌث نه، مٌا نأسبك إنسانٌا وف

ٌصف طه حسٌن الٌوم الذي اختاره بداٌة لمصته لٌمول إن هذا السٌاج الذي كان ٌموم أمامه 

 .صارلوبٌن الدار إلى خطوات  بٌنهمن المصب والذي لم ٌكن 

نه فكان من العسٌر أطول مان مس فسٌاج المصب كأهو ٌإكد هذا السٌاج كؤنه رآه و

علٌه تخطٌه إلى ما وراءه لتبدوا العاهة ظاهرة حلٌة فً نفس الطفل الصغٌر تاركة أثرا ظل 

 الصما بذكرٌاته.
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كما نشٌر إلى أن هذه اإللتفاتة لٌست إبراز عجز وال إشارة مجانٌة بل هً فً 

 .طرٌمهمجملها بطولة طفل أسمط كل الحواجز التً تعترض 

 بصره وتمكنه من تتبع طرق المعرفة؟لتعوضه بصٌرته عن 

وٌتكرر هذا المشهد فً الكتاب لٌس لشًء سوى ألنها ضرورة بنائٌة لصورة العالم 

، وهو إلى ذلن ٌعكس جانب الطفل ورغبته فً كسر الحواجز فً المكان والزمان

واستكشاف األشٌاء وتخطً الصعاب فمد كان بطلنا ٌحسد األرانب لمدرتها على الوثب 

الل من بٌن ثناٌا السٌاجواإلنس
1
. 

بالعمٌد وهو المسار المتعلك بالدهشة والشن الذي  بطترٌبد أن هنان جزء آخر م

تؤثر  1926ة بعام ٌٌشٌر فٌه إلى لضٌة الشعر الجاهلً وأنه فً غضون سنوات النضج الباد

مٌز بمصادر متعددة التً تبٌن بعدها أنها كانت مكمال ألفكار كانت ولٌدة فكرة، فهو من ت

ى نظرٌته الشكٌة بمعزل عن نظرٌة المستشرق إلمساره التعلٌمً والفكري بالوصول 

الشعر  نشؤةالشهٌرة "( كما عبر عنها فً مماالته Maigriotاإلنجلٌزي مرغلٌوث )

لشكوكه فً صحة  األولىالتً جاء فٌها أن البذور  1925الجاهلً" فً ٌونٌو/حزٌران 

وبالتحدٌد وعلى  1914-1908 األدبٌةلمبكرة فً حٌاته الشعر الجاهلً ترجع إلى الفترة ا

وإلى المصادر األولى لتلن الشكون فً المحاضرات التً ألماها  1911وجه الدلة فً عام 

( على طالب Carlos Alfonso Nalinoالمستشرق اإلٌطالً كارلو ألفونس نالٌنو )

وان "تارٌخ اآلداب الجامعة الفرنسٌة وهً المحاضرات التً نشرت فً ما بعد تحت عن

على المستخلص من مباحثه  االعربٌة" وفً السٌاق نفسه ٌذكر عنه الرشٌد محمودي بناء

على األدٌب كان حمٌمٌا وإن  (Descartes)الممٌدة فً هذا المضمار أن تؤثٌر دٌكارت 

 جاء متؤخرا ومحدود.

                                                           
1
، ػٍن للذراساث والبحوث اإلنسانٍت 2005، 1طه حسٍن بٍن السٍاج والمراٌا، طد. ػبذ الرشٍذ الصادق محمودي،   

 . واالجتماػٍت
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األدب  عمٌدحسٌن بٌن السٌاج والمراٌا" أن ومن بٌن ما ورد أٌضا فً كتاب "طه 

فساد منطك  (Descartes) العربً أراد أن ٌثبت من خالل ما لرأ وما كتب عن دٌكارت

لى نتائجه رأإلى بؤن دفع بهذا المنطك  (Descartes)المحافظٌن فً تفسٌر دٌكارت 

فتتضح المهزلة الناجمة عن تجربة أبو الفلسفة الحدٌثة من عمالنٌته وإلباسه مرلعة 

 المجاذٌب.

علٌه نظرٌته فً  بناي ذق فً وجهة نظر طه حسٌن للمنهج الدٌكارتً اللمد كان الفار

طه حسٌن  أنأثر ولٌس صحٌحا ما لٌل من  واأللوىالشعر الجاهلً أنه المنهج األخصب 

ووصفه بالسخٌف وهذا ما ٌنفٌه محمودي  (Descartes)ف منهج دٌكارت صننفسه 

سنوات من صدور  10بعد  1925 أن الممالة التً نشرها طه حسٌن عام حبالكلٌة إذ ٌوض

ووصف منهجه بالسخٌف إنما  (Descartes)كتابه )الشعر الجاهلً( انتمد فٌه دٌكارت 

كان من لبٌل السخرٌة من آراء خصومه ولٌست تعبٌرا عن رأٌه فً دٌكارت 

(Descartes)  ولد فات من أشاروا إلٌها أن ٌذكروا ذلن وال من شن فً أن معاداة العمل

ار المنهج الدٌكارتً أو استنكاره ومحاولة إلصاق هذه الرإٌة المعادٌة بطه تستوجب إنك

حسٌن
1
. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 المرجغ السابك )طه حسٍن بٍن السٍاج والمراٌا(. 
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II- :أهمية كتاب طه حسين بين السياج والمرايا 

 إبراز الدعوة التً ألرها طه حسٌن حول وجوب النهضة باألدب والفكر  .1

ٌد بها طه إلى التجد دعاالكتاب فً عرضه لمجموعة اآلراء التً  أهمٌةتكمن  .2

 والتحدٌث والتً تمٌزت بالجرأة والصراحة.

إعادة صٌاغة كل ما جاء فً مماالت الدكتور عبد الرشٌد الصادق محمودي على  .3

بالغة كونه ٌصونه مما ٌعرف  أهمٌةشكل فٌض غزٌر اإلنتاج وهذا الشًء ذو 

    بالسطو على اآلراء.

رٌات المختلفة التً ٌمثل الكتاب شرح ٌمكن من التحام جمٌع مٌادٌن المعرفة والنظ .4

 تساعد على فتح فضاءات جدٌدة للمدرة االستٌعابٌة.

 للكتاب أهمٌة بالغة فً التعرٌف بالكتابات الممدمة وتحدٌد ما تحتوي من إضافة. .5

الحصر الدلٌك والشامل لشكون طه حسٌن التً أسهمت فً تشكٌل نظرٌته النهائٌة  .6

 فً موضوع الشعر الجاهلً.

محاولة إكتشاف الدكتور عبد الرشٌد الصادق محمودي بنٌة العمل "طه حسٌن بٌن  .7

السٌاج والمراٌا" الحكر وأسالٌب المص فٌه والتراث الفلسفً والنوع األدبً وكذا 

 المنهج المتبع.

فتح شهٌة المارئ لشك غمار اإلبداع والبحث األدبً .8
1
. 

ور عبد الرشٌد الصادق محمودي استعراض المجهود الجلٌل للعمل الذي جاء به الدكت .9

 حول الخلفٌات الفكرٌة واألدبٌة الدٌنٌة.

                                                           
1
 هـ.1431صفر  12 -2015تشرٌن الثانً )نوفمبر(  30التً اإلثنٍن  2302كمال لاض4ً جرٌذة المذس الؼربً الؼذد   
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. الكتاب بذرة غٌر البذور التً أزهرت فً عصره وهذا لما ٌظمه من تفرغات 10

 وإمدادات جرت بالفكر إلى ما ٌعرف بالتحدٌث والتجدٌد األدبً.

III- :أهداف كتاب طه حسين بين السياج والمرايا 

 ة طه حسٌن بؤكملها وشرح مسٌرته الفكرٌة التعلٌمٌة والشخصٌة.محاولة إبراز حٌا .1

إبراز الحس اإلبداعً الرائد الذي ٌتركز منجزه على المعرفة النوعٌة بمعتاها العمٌك  .2

 والعلم والمنهج على حد سواء.

ٌهدف إلى تمصً حٌاة طه حسٌن كمإلف ومسٌرته العلمٌة والحٌاتٌة لٌرصد لنا  .3

 المحطات التً مر بها.

م نشر الكتاب وهو مجموعة مماالت أدبٌة فً النمد الفكري األدبً والتً نشرت فً ت .4

الملمة بنمد أدب طه حسٌن بهدف حماٌتها من الجرائد المومٌة والمستملة والمصرٌة 

 كفائدة. األخٌرالسرلة أوال ولغرض ما جاء به هذا 

بوجهات نظر  ٌهدف كتاب طه حسٌن بٌن السٌاج والمراٌا إلى عرض األفكار والمٌم .5

 مختلفة.

طرح مجموعة أطروحات كانت تثٌر حفٌظة الكثٌرٌن والتصرٌح إلى تؤثر طه حسٌن  .6

 بالشن الدٌكارتً.

ٌهدف الدكتور عبد الرشٌد الصاد محمودي إلى الفصل فً لضٌة االنتحال والسرلة  .7

  (Margoulite)التً أسهم بها طه حسٌن بؤنه لد كتب على أراء مرجولٌوث

 وأمثاله 

.ٌط النسك المعرفً والفكري والثمافً فً المجتمعتنش .8
1

 

                                                           
1
 مؤسست هنذاوي للتؼلٍم والثمافت. 2013رلم إٌذاع  1342لحظاث طه حسٍن   



 الفصل األول                                          حول كتاب" طه حسٍن بٍن السٍاج و المراٌا"

18 

 

 إخراج المجتمع من األسر الذي لضا به األجوبة المتخشبة الجاهزة والمتوارثة. .9

. إجترار ثوابت معرفٌة تجاوزتها فتوحات الزمن المعرفً الراهن بتنوعات إنجازاته 10

المحدثة
1
. 

 منهجية الكتاب:

مكاتب الدكتور للم( 2005 -هـ1420ته األولى )طه حسٌن بٌن السٌاج والمراٌا فً طبع

عبد الرشٌد الصادق محمودي الصادر عن عٌن الدراسات والبحوث اإلنسانٌة االجتماعٌة 

عدة محتوٌات لسمها عبد الرشٌد الصادق محمودي إلى ثالث  203المتضمن فً صفحاته 

 أبواب:

بنمطة البداٌة المطلمة،  الباب األول: بعنوان بٌن األٌام وأدٌب الذي ٌمسمه لما ٌسمى

 السٌاج، طه حسٌن ودٌكارت، مراٌا طه حسٌن ومؤساة األدٌب.

وفً بابه الثانً بعنوان لضٌة الشعر الجاهلً المتضمن تحته طه حسٌن 

 (Rinan)ن طه حسٌن ورٌنا  (Margoulite)ومرجولٌث

 جحا وأبو دالمة وحدٌث الشعر الجاهلً

 (Rinan) عودة إلى رٌنان

 نتجدٌد طه حسٌ

 مسار طه حسٌن من الدهشة إلى الشن

وكآخر باب نجده بعنوان الموضوعات المتفرلة الذي جمع فٌها الدكتور عبد الرشٌد 

 الصادق محمودي.

                                                           
1

 مرجغ سابك )لحظاث طه حسٍن(. 
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لصة الهدهد برٌش
1

 

 حدٌث األدب والحرٌة

 حول كتاب من الشاطئ اآلخر

 إلى السوربون األزهرتعلٌم طه حسٌن من 

.العلم والدٌن فً أدب طه حسٌن لضٌة
2

 

 تراث طه حسٌن

ومفصل فً ذات الحٌن مشٌرٌن إلى أن الدافع الرئٌسً والتً لمنا بدراستها بشكل عام  

الختٌارنا هذا العمل كموضوع لرسالة التخرج هو تسلٌط الضوء على مجموعة اآلراء 

ً جاء بها طه حسٌن إضافة إلى محاولتنا إبراز هذا والفكرٌة والدٌنٌة والسٌاسٌة التالنمدٌة 

والنالد  األدٌبم( وهو 1973أكتوبر  28-م 1889نوفمبر  15لم الجلٌل المولود بـ )العا

العربً والذي ٌعتبر من أبرز شخصٌات الحركة العربٌة  األدبالمصري الذي لمب بعمٌد 

األدبٌة الحدٌثة التً أثارت جدال  واستحماق اآلن وهو الذي درس باألزهر ثم تحول إلى 

لٌتوج ببعثته إلى فرنسا التً فتحت له  1914لى الدكتوراه عام الجامعة األهلٌة متحصال ع

اآلفاق الفكرٌة مخولتا أباه إلى حٌازت منصب عمٌد كلٌة األداب ثم مدٌرا لجامعة 

االسكندرٌة وأخٌرا وزٌرا للمعارف علما أن السبب الرئٌسً الذي جعل الدكتور عبد الرشٌد 

على آراءه متبعا منهجا خاصا به وهو  الصادق محمودي هو خوفه من سطو بعض الباحثٌن

 عمك مدى وأعلى وأوسع نطالا محاوال الكشف عن بنٌةالالمنهج الذي دفع به إلى التحلٌل أل

                                                           
1
 هـ1431صفر  12- 2015تشرٌن الثانً نوفمبر  30اإلثنٍن  2302كمال لاض4ً جرٌذة المذس الؼربً الؼذد   

2
 شٍن.ػلى مولغ داي بان م 2011مارس  12طه حسٍن، مؤلف مصر )الموسوػت، البٍطانٍت( نسخت محفوظت   
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العمل والنوع األدبً الذي ٌنتمً إلٌه مصرحا بؤنه ال ٌعرف له نهجا وٌمول أنه من حسن 

 .حظه ال ٌنتمً إلى أي مدرسة
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 دراسة مفصلة للكتاب      

"طه حسين بين السياج 

 والمرايا"
 



 نهكتاب "طه حسٍٍ تٍٍ انسٍاج و انًراٌا" انفصم انثاًَ                             دراسح يفصهح

22 

 

 مصادر الكتاب: 

بطه حسٌن لذا فإننا  المتؤثرٌنٌعتبر الدكتور عبد الرشٌد الصادق محمودي من أشد 

ومماالت هذا األخٌر ألكثر من خمسة وأربعٌن عاما أي منذ  أبحاثنجده ٌتبع مجموعة 

 .األخٌرحتى اآلن كونها تكشؾ عن الصراع الذي كان فً لب هذا  3791

تور عبد الرشٌد الصادق محمودي كتاب كٌاج والمراٌا للدلنجد ان كتاب طه حسٌن بٌن الس

ٌضم عددا من البحوث والمماالت التً كتبها المإلؾ فً فترات متصلة أحٌانا أو متفرلة 

 (Descartes) أحٌانا أخرى بدءا من رواٌة األٌام مرورا بعبللة طه حسٌن بدٌكارت

التجدٌدي لطه حسٌن  المشروع نوكذل (Rinane et Margoulite)ومرجلٌوث ورٌنان 

 السربون.إلى وأحادٌثه عن األدب والحرٌة ولصته وتعلٌمه من األزهر 

 ذوكذا نجد المحمودي ولع على هذه الفكرة من خبلل لراءته لرواٌات أندرٌه جٌ

(Andri Dide)  السٌمفونٌة الرٌفٌة والتً وجد فٌها إشارة إلى إحدى مماالت طه حسٌن

الذي ٌرى أن مودي فً بحثه وراء الكتابات الفرنسٌة لطه حسٌن بالفرنسٌة ومن هنا بدأ المح

جمعها ونشرها كونها أصول ٌجعلها متاحة لئلطبلع على نطاق العالم فً طبعة علمٌة نمدٌة 

محفوظة من التشتت والضٌاع خصوصا أن طه حسٌن وجهها جمٌعها إلى ؼٌر الناطمٌن 

تبط بخلفٌته الدٌنٌة واالجتماعٌة التً بالحرؾ العربً أو لؽٌر المسلمٌن بسبب نوعا ما مر

 ٌشوبها العدٌد من الؽموض، والتً نرى علٌها الكثٌر من اإلبهام

 عرض مفصل لفصول الكتاب:

دعت هٌبة اإلذاعة البرٌطانٌة إلى المشاركة فً برنامج خاص بتؤبٌن طه حسٌن 

تاب حٌث تحدثت د.عبد الرشٌد الصادق محمودي عن مشهد من ك 3791وكان ذلن عام 

مشهد الطفل المهموم الذي ٌمؾ إزاء سٌاج من المصب ٌسد علٌه ""األٌام" لطه حسٌن، 

منوها إلى حجم الداللة الكبٌرة فٌه والذي ٌعد مولفا لمنطلك  "الطرٌك إلى العالم الفسٌح

مسٌرة طه الذي لمح له د.عبد الرشٌد الصادق محمودي فً عنوانه المعنون "بنمطة البداٌة 
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التً تفرعت  3791ما ٌرمز كذا إلى بداٌة لصته فؤنشؤ ممالة السٌاج فً  المطلمة" وهو

بدورها وانتشرت ورمت ببذورها لتنمو فً أرض خصبة تلتؾ حول المسار التعلٌمً 

والفكري لطه حسٌن "من األزهر إلى السربون" وهً عبارة محاكٌة حرفٌا لعبارة "ٌمؾ 

 لى العلم الفسٌح".ٌه الطرٌك إلد عسمهموما إزاء سٌاج من المصب ٌ

الصادق محمودي أن عددا معموال ال بؤس به من مماالت هذا األخٌر نظم  أوضحكما 

أال وهو "لضٌة الشن فً الشعر الجاهلً مشٌرا إلى جمع عدد من  ؼٌرال  اموضوع واحد

المماالت التً تحٌط بكتاب األٌام ولصة أدٌب محاوال الكشؾ عن العملٌن "كتاب األٌام 

حٌث بنٌة العمل أسالٌب المص والتراث الفلسفً والنوع األدبً وأضاؾ منوها وأدٌب" من 

أعماله تخلو من الرطانة النمدٌة والموالب  أنهذا النالد لم ٌكن ٌنتمً إلى أي مدرسة و أن

 تؤمبلتالجامدة لٌخرج فً بحر تمدٌمه إلى نتٌجة تفٌد بوجود عبللة بٌن كتاب األٌام وكتاب 

ما وصفها  وبٌن لصة أدٌب وأراء أرسطو فً المؤساة وهما (Dzscartes)دٌكارت 

بالفتٌان اللذان لم ٌلمٌا االهتمام باعتبارهما ال ٌصنفان إلى أي )كتاب األٌام، لصة أدٌب( 

فٌمر بتكذٌبه البلمتناهً  هدفاعه عنبجنس أدبً، وٌظهر تؤثر الصادق محمودي بطه حسٌن 

ر الجاهلً لكنه أخطؤ ثانٌة عندما أسند شعد تراي لللآلراء حٌنما ألر بؤنه استلهم آراءه من نم

أعاد التموٌم لبنٌات أفكاره كما  ،ما جاء به طه حسٌن على حجج رنٌٌه وكما كان األمر

تجذعت فً السوربون والتً اكتشؾ عبللته بهذا التراث ومدى تجذرها منذ كان طالبا 

الشجرة معبرة عن طول  تلنألدم ورلة على  ،صفراراإلورلة شكوكا لدٌمة بلون موتفرعت 

المستمات من  ءهالزمنٌة للشكون حول الشعر الجاهلً لدى طه حسٌن لٌرى أن أداالمدة 

ً وؼٌرهم من أخصابً الدراسات حوعبد السبلم الجم (Margoulite)مرجولٌوث 

 .الٌونانٌة لٌست سوى درجة سلم مكنته من اإلرتماء فً أفكاره إلى درجة الشن
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"بٌن األٌام وأدٌب" فً المبحث المندرج تحت بـ ول المعنون فنرى فً الباب األ

ٌستهل لراءاته من ذلن السٌاج الذي جاء به فً بداٌة كتاب تسمٌة "نمطة البداٌة المطلمة" 

"أطول من لامتً" حسٌن: لول طهاألٌام فٌصفه وصفا دلٌما فً 
1

 

 "تمارب المصب من بعضه إلى درجة التبلصك"

 "كان ٌنتهً إلى لناة"

راه ٌصؾ محاولة فنال ٌصؾ العلم فمط بل ٌذهب إلى ما هو أبعد من ذلن  األٌامكتاب ف

عنٌدة لتؤلٌؾ صورة متماسكة خالٌة من اإلبصار ٌظهر الكاتب فٌه رؼبت طه حسٌن الطفل 

إلى درجة انه كان ٌحسد األرانب وهذا  ،الملحة الكتشاؾ ما وراء السٌاج واكتشاؾ األشٌاء

ل أما فً الجزء الثانً ففٌه تخطٌط لحٌاة الصبً ونشاطه )فً الماهرة ما كان فً الجزء األو

 أطوار للبٌبة المرٌبة. 1األزهر( لتبرز فٌه إلى 

 وضع الصبً إلى جانب الؽرفة .3

 رحلة ذهاب الطفل من البٌت إلى األزهر .2

 األزهر نانتهاء الصبً إلى صح .1

فً آخر  العلمترن  أنة فالصد ضمحى فلٌس من ؽزالتً ٌرى الكاتب أنها ذات م

المطاؾ وهذا لداللة فً نفس طه حسٌن أال وهً أن سموا لعلم ال ٌعلٌه السمو فً حٌاة 

 اإلنسان فهو كما ٌراه رحلة سٌاج.

 أما فً ثان مبحث السٌاج،

طه حسٌن ٌركز على الزمان والمكان مسمٌا إٌاهما باألبلهٌن فٌمول كاتبا إلى  أننرى 

ٌؤتً أوانه ولنركز على ذنٌن األبلهٌن" ومن هذا  أنزوجته... "فلنترن حدٌث الحب إلى 

                                                           
1
 و االجتماعٌة اإلنسانٌةعن دراسات و البحوث  م 2002 1طه حسٌن بٌن السٌاج و المراٌا ط  –د عبد الرشٌد صادق محمودي    
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المنطلك ومن هذه الخبرة ٌدرس المحمودي تربٌة طه وٌعرج إلى ممارنته بؤي العبلء 

 .المعربً

ولم ٌعزؾ عن الحٌاة  اةفٌرى بعض العلماء أن طه ذو طابع إٌجابً فهو لم ٌعادي الحٌ

  :من بل انملب إلى شخص تمٌزه العدابٌة لما واجهه

 حرمانه من حاسة رإٌة العالم على ضوء اهتمامهم كؤعضاء فً مجتمع وكؤفراد  .3

 حرم من حاسة النظر )فً سن الرابعة( .2

كان طه شدٌد الذكاء ومفرط الحساسٌة إلى درجة إدراكه بوضعه الخاص فً أسرته  .1

وعزلته
1
. 

دة فمد لخص جان ببرن حٌاة طه على أنها محاطة بالظلمة وهً الحمٌمة الواضحة الوحٌ

الجهالة الرٌفٌة، فمد كان  ةالدٌكارتً وهو ٌعنً بالظلمة ظلمة العمى ال ظلم فشبهه بالكوجٌتو

الؽزٌرة" وهو ال  وحشىموحشة ترى نفسها فً كلمة أي العبلء "إنه أنسى الوالدة ذو نفس 

من البشر فكتاب األٌام ٌركز على ظلمة  أبوٌنلبنً البشر إال كونه ٌنتمً إلى  انتمابهٌرى 

ما ٌظهر فً مشهد السٌاج الذي عمى وٌراها أول محرن فً مسار طه التعلٌمً وهذا ال

 .ٌعكس جانب النور المعاكس لظلمة الطفل المصر على تخطٌه

وإعمال فكره وٌراه فً لدرة  واتزانهونرى هذا فً إطرالته المهمومة الدالة على تدبره 

على فتح ثؽرة بفكره وخٌاله  بٌن المصب وتفوله علٌها بمدرته االنسبللاألرانب على 

وسمعه إلى اآلفاق المفتوحة من الدنٌا والحٌاة العرٌضة، كما كانت لطه إمكانٌة كبٌرة على 

المجتمعً فً فً ترجمة المعانً المتماربة الدالة على إدراكٌة الزمان والمكان ومركزه 

 مجتمعه فنجده.

                                                           
1
 .61انًرجغ انساتك، ص  
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ة من النعال التً كان ٌعبث ٌرى نفسه جالسا بٌن ٌدي معلم المرآن "سٌدنا" حول طابف

تبوأه لمزجر الكلب بٌن وببعضها، وهذا داللة على انخفاض مكانته المكانٌة واإلدراكٌة 

مجالس والده وأصحابه حٌنما كانوا ٌستمعون لمصص الؽزوات والفتوحات وأخبار عنتر 

 وبٌرس وأخبار النسان والصالحٌن

مه هربا من عناء ٌفرتدٌد ولرعه وجمع الحوالجلوس فً زاوٌته للناس بتجنب طه حسٌن 

 السخرٌة وضحن ألرانه وإشفالهم.

حٌث لذا فإننا نمول أن لصة تعلم طه حسٌن نفسها مسار متؤرجح بٌن المرٌة وهو الربع 

وأخٌرا صحن األزهر فكما ٌتضح لنا أن  ،واألزهروالطرٌك الممتدة بٌن الرٌع  ،كان ٌسكنه

ألٌام لٌس نشاطا أكادٌمٌا محصنا ولٌس فمط مجرد حٌاة طه فً طلبه للعلم كما وصفها فً ا

إشباع لحب اإلستطبلع أو بلوغ الٌمٌن وذلن ألن حب العلم له دافع فً حٌاة طه حسٌن وهو 

كسر السٌاج والتخلص من الوحشة وبهذا اكتملت الحركة التً بدأت أمام سٌاج المصب 

وانبعثت تلن اإلطرالة المهمومة
1
.     

 ،(Descartes) طه حسٌن ودٌكارت :ثأما فً المبحث الثال

فنجد أن العنوان صورة مرآة لمدى تؤثر طه بهذا األخٌر فً لضٌة شكه من الشعر الجاهلً 

وصحته إضافة إلى مصادر استشرالٌة أو ؼربٌة على الرؼم من انه كان هنان من ٌنكر 

الشن عند طه اختلؾ تماما عن التً عند دٌكارت  أنتماما عبللة الشن، إال 

(Descartes)  فالشن الدٌكارتً ٌستهدؾ موضوع البحث أما الشن فً صحة الشعر

 الجاهلً تتسم بالسلبٌة.

 :فالشن لدى طه حسٌن ٌكمن فً أن

 الشعر ال ٌعكس الوالع فً حٌاة الؽرب لبل اإلسبلم )دٌنٌا وعملٌا والتصادٌا( .3

                                                           
1
 .22انًرجغ  انساتك، ص  
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 ال ٌمثل تعدد اللهجات العربٌة فً العصر الجاهلً .2

 عرا جاهلٌا وإنما هو متحول بعد ظهور اإلسبلمال ٌوجد ما ٌسمى ش .1

مودي فٌما ٌخص المرب بٌن الشن الكوجٌتً لٌرى بعد ذلن عبد الرشٌد الصادق مح

ل البعد كما اتجه إلٌه فً تشكٌكه حول صحة الشعر فهو ال وبٌن طه هً لضٌة بعٌدة ك

 ٌطعن فً بعضه فمط بل عممها ككل.

رٌري فً مالث من كتاب األٌام اتبع األسلوب التإلى جانب هذا نرى بؤن طه فً جزءه الث

بالرؼم من أن وصفه لحبه وهذا حسب ظنً خوفا من إظهاره لضعفه المرتبطة بعاهته ف

المجد ٌبسط جمال الدنٌا أمام رجل محبوبه إال أنه استصعب ذلن حتى انه أنكر فً حٌاته 

د الذات والتً نجد بؤنه ببارٌس الناس واألشٌاء لٌصل بهذا إلى الكوجٌتو التً تخص بوجو

 أنكرها فكان كثٌرا ما ٌشن بوجوده.

من األفكار فكل من طه  ٌام ٌمابل كتاب التؤمبلت فً الكثٌرومنه نمول أن كتاب األ

 ودٌكارت له نظرته الخاصة والمتؤرجحة بٌن الخٌر والشر.

حسٌن وهو ما ٌعتبر ممدمة لعنوان مبحثه الرابع مراٌا طه حسٌن الذي نرى فٌه أن طه 

استخدم ضمٌر الؽابب أو ما ٌدل علٌه )طفل، صبً، فتى( كما ٌظهر لنا ماهٌة المراٌا عنده 

وكٌفٌة استخدام طرٌمة أثر صورة المرأة ولكنه أكثر تعمٌدا كما ٌرى د.عبد الرشٌد الصادق 

محمودي حٌنما ذكر خدعة المخرج حٌنما ٌستخدم امرأة جمٌلة ولكن ٌركز على وجوه 

 ما ٌعكسه وجه المرأة من جمال وروق.لبحوا لناة ناللة المشاهدٌن لٌص

ونرى هذا أٌضا فً لصة سٌدنا ٌوسؾ حٌنما طلبت منه امرأة العزٌز أن ال ٌخرج 

للنسوة البلتً لطعن أٌدٌهن حٌن إبصارهن له وهذا كما ٌعكسه من وسامة وجمال فتان
1
. 

                                                           
1
 .22حسٍٍ تٍٍ انسٍاج وانًراٌا، صانًرجغ انساتك، طه   
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ً مرآة ما، لنرى فً أي أن رد فعل كل من النسوة والمشاهدٌن هو تجسٌد كما ٌظهر ف

ؼوص طه حسٌن أكثر إلى درجة كاد فٌها أن ٌتماها مع بطل لصته التً لم ٌعرؾ إن كانت 

 (Odib)سٌرة ذاتٌة أو سٌرة ذاتٌة تعلٌمٌة حٌث ٌخاطب ابنته وهً فً حضنه عن أودٌب 

الملن وفمدانه لبصره وهذا ٌعكس مدى معاناته فً مدى تؤثر ابنته بحاله حٌن أنها فهمت 

 صده وهنا تكون هً من تلعب دور لمرآة.مم

عشر من كتاب األٌام كنمطة  ثامناللٌلتفت طه حسٌن إلى لصة حبه فً أواخر الجزء 

الشعر التً  لاربة (Sozan)تنفرج عن نهاٌة سعٌدة لمصته وهً لصة حبه مع سوزان 

د الرشٌد والتً أصبحت لاربته فٌما بعد لٌظهر لنا وكذا للدكتور عب وأحبهاانبهر بصوتها 

الذي كان ٌسمعه وٌنادٌه من وراء السٌاج والذي أطلك  تالصادق محمودي أن ذلن الصو

 علٌه الصوت العذب للشاعر المنشد الؽٌر بعٌد عن السٌاج المصبً.

لنبلحظ أن مصطلح المراٌا ٌترجم عدم رؼبته فً إبراز ذاته وإنما خلك صورة عاكسة 

وهذا سبب والسبب الؽابب والمفردات الدالة علٌه  حٌن استعماله ضمابر أكدهعنها وهذا ما 

الثانً عدم إبراز ضعفه وحسرته على والعة العمى المرٌر إضافة إلى ما ٌرجوه أي روابً 

أو كاتب فً عمل أال وهو الجودة الفنٌة كما أننا نبلحظ أٌضا أنه اعتمد األدب الساخر كما 

وكٌؾ كان ٌرسل أحد صبٌانه إلى  لام به الجاحظ فً كتابه البخبلء حٌنما ذكر سٌدنا

 اإلسكافً من اجل ترلٌع نعله وذلن الحوار الذي دار بٌنهما.

لذا ٌمكن اعتبار كتاب األٌام ذو لٌمة أهمٌة ربٌسٌة ترجع إلى إبراز لٌمة العلم كونه 

 وسٌلة ربٌسٌة الختراق الحواجز والنفاذ إلى العوالم الخارجٌة.

فنجد وصؾ الرواٌة أدٌب  بمأساة األديبوالمعنون أما فً آخر مبحث من الفصل األول 

 .حداعشر فصبل كل فصل على  حدىإبحٌث تتؤلؾ من 

الذي تؤثر بكل ما حوله فٌشٌر نفسه خاطرا من  األدٌبالفصل األول ٌتحدث عن 

 الخواطر ال ٌستطٌع أن ٌعٌش إال إذا كتب فهو بحاجة إلٌها 
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الجامعة المصرٌة المدٌمة فً األسبوع األول الفصل الثانً: ٌخبر أٌن عرفه وعن أٌامهم فً 

التً دارت بٌنهم  األحادٌثمن افتتاحها وكٌؾ بدأ التعارؾ بٌنهم داخل المحاضرات وعن 

 فً بداٌة تعارفهم ودعوته له لئللتماء فً منزله 

الفصل الثالث: ٌصؾ الطرٌك التً أخذتهم للمنزل بؤدق التفاصٌل )الحً، الجو، الرابحة، 

صوات( وكذا سابك العربة الذي أللهم والتً انتهى بها األمر إلى حٌث ال ٌستطٌع المكان، األ

أن تمضً وٌصؾ له األدٌب متعة السكن فً الربوة ولذة ٌؽزوها وٌسمط علٌها سموط النسر 

على فرٌسته
1
  . 

ٌواصل فض الطرٌك من المكان الذي انتهى بالعربة باتجاه المنزل و الحوار  :الفصل الرابع

دار بٌنهما حول بٌان خلع النعال عند أبواب الؽرؾ حٌث عادت به الذاكرة عند سمع الذي 

صٌحة اخلع نعلٌن عندما لام الخدٌوي و هو الحاكم لمصر تحت سٌادة العثمانٌٌن بنفً احد 

 شٌوخ األزهر و بداٌة التعرؾ بٌنهما.

ٌكلفه أو ٌحرجه بل الفصل الخامس: ال ٌرٌد األدٌب زٌارة صاحبه فً داره ألنه ال ٌرٌد أن 

 ٌرٌده حرا.

الفصل السادس: ٌرٌد لكل منهما أن ٌعلم اآلخر، أي أن ٌكمل أحدهما اآلخر ومع مرور 

ثبلث سنوات على حٌاتهم الدراسٌة تحمك ذلن لؤلدٌب حلمه بتخطً السٌاج فمد كان عضوا 

 فً بعثة الجامعة المتجهة لبارٌس.

ذهب إلى الرٌؾ الحزٌن ألنه ٌرى فً سفره الفصل السابع: كان ٌإثر أن ٌرتحل دون أن ٌ

 نوعا من الكمون.

 الفصل الثامن: ومحوره التساإل حول ما هو أهون الظلم أم الكذب؟

 فنظام الجامعة ٌفٌد أن األعضاء ال ٌتزوجون حتى ٌعودوا من بعثتهم إلى أوروبا.

                                                           
1
 .92انًرجغ انساتك، ص  
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لى فنجد ٌوم شاق من السٌر فً الطرلات والحدٌث من موضوع آلخر، طرح األدٌب ع

 رفٌمه ذو العمل األزهري هذا السإال فً داره كً ٌشٌر علٌه.

الفصل التاسع: ٌرسل صدٌمه رسالة من الممهى لعله ٌراه ممببل إلٌه ألنه شعر بالفتور بٌنه 

 وبٌن صاحبه بسبب النماش الذي دار بٌنهم حول الظلم والكذب وحول الفجور.

رلً به وارتفاع المنزلة فمن المبلحظ خبلل الفصل العاشر: ٌمدم األدٌب على إٌثار العلم وال

األدٌب ضرٌر لكنه لم ٌذكر هذا بشكل صدٌك تلخٌص فصول رواٌة أدٌب لطه حسٌن أن 

عن طرٌك خادمه األسود الصؽٌر الذي ٌمرأ له وٌبلزمه فً كل مكان إلٌه أشار مباشر بل
1
. 

الممرة أن ة واالتهامات فنجده ٌعالج هذه المضٌ "قضية الشعر الجاهلي"أما فً الباب الثانً 

 طه حسين ومرجوليوثطه حسٌن سارق ومنتحل وهذا فً أول مبحث من هذا الباب وهو 

(Margoulite)، 

حٌث كانت لضٌة الشعر الجاهلً وانتحاله من بٌن أهم ما أثٌر بٌن األدباء ومثمفً 

 أثارها طه حسٌن إلى جانب لضاٌا أخرى. ثالمرن الماضً حٌ

فإنً أرى كتابه هذا ذو بعد شكً ملًء بالرٌب ٌخفً إلٌه لٌم لكن وبالرؼم من ذلن 

دبً عن الشعر ت الجانب الدٌنً واالجتماعً واألخصإلى عاصفة جدلٌة أ ضتفأعدٌدة 

 .الجاهلً والرد على طه حسٌن

الذٌن ألروا أنه ذهب إلى ما ذهب إلٌه متؤثرا ببعض المستشرلٌن نظرا لوسطه 

، الشًء الذي دفع (Margoulite) لى رأسهم مرجلٌوثوالبٌبة التً كان بها والذٌن ع

العدٌد من العالمٌن إلى المول أنه توجب علٌنا عدم إعطاء الكتاب أكبر من حجمه فهو ال 

ٌستحك الرد باعتبار أنه انتحال والحمٌمة أن الدكتور طه حسٌن لد تعرض لمماله مرجلٌوث 

                                                           
1
 انًرجغ انساتك )سحر انًهٍحً(.  
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(Margoulite) ص ؼٌرها مما جاد به من "منشا الشعر العربً" وتمحصها كما تمح

 .(Houer)المستشرلٌن أمثال هوار 

طه كان لد تناول بجانب هذا الموضوع مواضٌع فلكن لم ٌكن التؤثر أبدا "سطوا" 

، 3731فنرى رسالته عن أبً العبلء  (Margoulette)تماثله وهذا كان لبل مرجلٌوث 

ٌن إلى ما ٌصاحب الفترة اما موضوع الشن فً الشعر الجاهلً فٌرجع كما أشار أحد الباحث

ورأي آخر أن هذه المضٌة لد  3721التً كتب فٌها عن الشعر العربً والشعراء الؽزلٌٌن 

 مشكبل فً وجود الخنساء.حٌن كتب فً مجلة السفور  3731أثٌرة فً 

مفتتاح طاهر الباحث التونسً فٌمول: "إن  -وأضاؾ فً إجابته عن سإال أ

لم ألرأ دراسة  افؤن (Margoulite)تؤثرت بمرجلٌوث  المستشرلٌن الذٌن ٌعتمدون أننً

إال بعد سنة من صدور كتابً"، إضافة إلى رسالته التً وجهها  (Margoulite)مرجلٌوث 

لد جاءه ولد بلػ فً  (Margoulite)رجلٌوث م إلى زوجه وهو ٌمول: "أن نبؤ دراسة

 رن بكبار المستشرلٌن"محاضراته مرحلة متمدمة واجتمع له من النتابج ما ٌمكنه أن ٌما

طه حسين ورينانوهذا ما ٌكمله ما جاء فً مبحثه الثانً المعنون بـ 
1
. 

مجموعة شكون كانت  موالذي لد (Renan) رٌنان–لنرى إن هذا المفكر الفرنسً 

سبلحا لمن ٌرٌد الطعن فٌما جاء به طه حسٌن كان له تؤثٌر كبٌر جدا من حٌث حججه 

اللؽات لبل اإلسبلم لم تكن موجودة الشًء الذي أمكن طه حسٌن أن الفٌلولوجٌة التً تفٌد إال 

الشكٌة حول التؽٌرات الطاربة فً الشعر من حٌث الشكل ال  أرابهمن التساإل وفرض 

اللباب وما أهمٌة المصٌدة ولٌمتها إذا حورت لؽتها إضافة إلى شكه فً صحة الممولة أن 

ما فهو المتؤثر وببل أدنى شن بكتاب رٌنان المصابد الجاهلٌة مرآة لما عاٌشه العرب لدٌ

(Renan)  لكن من الصعب الجزم بحجم  هـ3311عن التارٌخ العام للؽات السامٌة سنة

تور عبد الرشٌد الصادق محمودي لد تمكن وبصورة كبٌرة كالتؤثٌر الوالع فاألثر أن الد

                                                           
1
 .12انًرجغ انساتك،طه حسٍٍ، تٍٍ انسٍاج وانًراٌا، ص  
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السرلة تهمة  الشًء الذي ٌبطل وبصورة نهابٌة (Margoulite)منالشة طبٌعة مرجلٌوث 

 التً أدٌن بها طه حسٌن فً مجرد بهتان.

أن طه حسٌن لم ٌكن جحا وأبو دالمة وحديث الشعر الجاهلي ونجد فً مبحثه الثالث 

سارلا وال منتحبل وإنما مطلعا على آراء وأعمال ما سٌمه من المستشرلٌن وفاد منهم الشًء 

طبلعه لكان لشًء فلٌس سوى وهذا إن  اصالذي أخرجه من مخرج ٌفٌه ببناء رأٌه الخ

 .(Renan)عودة رينان رابع مبحث: إلى الواسع وثمافته العامة، لنعرج 

(Renan)  رٌنان الشخص الذي اخذ مساحة كبٌرة من تفكٌر طه حسٌن بحٌث أن

وٌعٌد بعض  دحتى انه كان ٌرد (Renan)كل ما جاء به فً علومه جاء بببصمة رٌنان 

الضوء على ما كتبه طه حسٌن "المدماء والمحدثون" ونوازٌه  أراء رٌنان عن السٌاسة لنلمً

له العدٌد من االنتمادات والمنتمدٌن أمثال  سبببؤعمال رٌنان "مروج الذهب" الشًء الذي 

بفعالٌة  ههذا األخٌر والذي ترجمبه رشٌد رضا الذي لم ٌتمكن من تذوق الجدٌد الذي جاء 

فسرعان ما كتشؾ أن مناهج الفرنسٌٌن حسين  تجديد طهفً مبحثه الخامس الحامل لعنوان 

إدراكه مناهج لاصرة فاللؽة العربٌة سرعان ما تصعب علٌهم وٌستعسر علٌهم فهمها لٌزداد 

فً اتباع خطوات  أنفسهمحٌن دراسته للتراث الفٌزٌولوجً أن بعض المستشرلٌن ٌنالضون 

 المنهج الشًء الذي دفع به للتساإل.

 رٌب إلى نحو من األخبار دون النحو اآلخر؟ما سر هذا اإلطمبنان الؽ

ن بوادر النمد لد وجهت للمستشرلٌن، ولكن حسب د. عبد الرشٌد ألنرى الٌوم 

سهامات كبٌرة فً هذا المجالإالصادق محمودي أن لطه حسٌن 
1
.   

مسار طه حسين من الدهشة لنختم بسادس مبحث فً الفصل  الثانً والمندرج تحت عنوان 

 إلى الشك.

                                                           
1
 .22انًرجغ انساتك، ص  
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فً إنماء شكون طه  (Descartes)ه ال بد من أن نوضح أن دور دٌكارت وفٌ

حسٌن حول الشعر الجاهلً جاء متؤخرا، فبل ٌمكن إلحاق مصدر الشن لدٌه بدٌكارت 

(Descartes)   كون ان طه حسٌن كانت لدٌه أفكار مسبمة حول شعوره األول

السابدة آنذان كما وضح د. فٌما ٌتعلك باختبلؾ الشعر الجاهلً عن األوضاع باالستؽراب 

عبد الرشٌد الصادق محمودي دفاعه عن تارٌخ، األفكار واألدب الممارن وأضاؾ أنه ؼٌر 

 مخول للحكم علٌه

الذي موضوعات متفرقة منتملٌن منه إلى ثالث باب وهو األخٌر والذي جاء بعنوان 

 قصة الهدهد بريبشعالج فٌه فً أول مبحث 

حسٌن حول مسلسل اإلفبلس الفكري الذي أخص به  إن الكومٌدٌا التً رسمها طه

 المتطرفٌن.

ؾ الحلول فلٌس ٌهمه دٌكارت اكما أن الدكتور المحتسب ٌممت أنص

(Descartes)  وال لربه من المذاهب اإلسبلمٌة كونه ٌرفض رفضا مطلما التراث

كل هذه  من الٌونان المدٌم إلى العصر الحدٌث لذا فإن المارئ لن ٌجد ؼرابة فً األوروبً

المارئ بمدرة طه حسٌن على  عاألفكار لكن عبد الرشٌد الصادق محمودي أصر على إلنا

اإللناع عن طرٌك إلؽاء األحكام دون الحاجة إلى اإلطبلع المباشر علٌها إال أنه ٌندهش فً 

 طه مما دفعه إلى التساإل  أعمالنفس الولت من الجحود الذي ٌمارس على 

 نعترؾ للرجل بؤن له لدرة خارلة على تصدٌك ما ال ٌصدق؟ أال ٌنبؽً على األلل أن

محودي ٌمر بؤنه )وهو المبحث الثانً من الباب الثالث نجد عن األدب والحرية وفً حدٌثه 

لٌس علٌنا حك الدهشة ألنه حدٌث األدب ٌمس كٌنونات عمٌمة  لدى طه حسٌن كونه ذو 

األدبٌة لدٌه على لوى كامنة النصوص  صلة بمعتمدات وأفكار جدٌدة إلى ؼاٌة الٌوم لتحتوي
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كرجل حر له المدرة داخلٌة تخوله من كشؾ الستار وخلك آفاق جدٌدة تمكن من الولوؾ 

والذي كان عنوان مبحثه الثالث الشاطئ اآلخرار فً شواطا كتابه بحعلى اإل
1
. 

ات لٌرسم لنا فٌه مجموعة بروترٌهات أدبٌة ألشهر الكتاب والشعراء منسبل إلى تداعٌ

كتب بالفرنسٌة والذي صدر أخٌرا بالماهرة على ٌد صاحب  وهو كتابزمانهم ووالعهم 

الفضل عبد الرشٌد الصادق محمودي
2
. 

 مع دمحم عبده: 

( فً اإلصبلح واصفا 3711-3417تناول طه حسٌن أوال تجربة اإلمام دمحم عبده )

العنٌفة لكن لٌس أكثر كرها إٌاه بإسبلمه وإٌمانه الشدٌدٌن وٌرى بممت الثورات واالنمبلبات 

بالجمود الفكري وبد بؤن أدخل إلى تعلٌمً األزهر عددا من المواد التً تستطٌع إٌماضا 

كونه الفكر وتنوٌره ؼلى ان طه حسٌن ٌراه ذو أفكار بالٌة ال ٌتماشى مع ما جاء به الشرق 

 ٌرى أن للة للٌلة من المسلمٌن ٌوازنون بٌن دٌانتهم وتعلٌمهم.

 ٌجٌد  همع اندر (André Djid)
3

    

فٌتحدث عن عبللته بهذا الشهٌر مشٌرا لمعرفته به ككاتب عظٌم لبل شخصه الذي كان 

ثم الحرب العالمٌة  (André Jyed)من المفترض أن ٌلتمٌا لوال موت زوجة أندري جٌد 

الثانٌة إال أن هذا لم ٌمنعه من اإلطبلع على بعض األعمال وترجمتها كالباب الضٌك 

 سة النساء" لٌفتح له بهذا باب الشهرة فً مصر."مدر

 ًأما مع المتنب: 

                                                           
1
 .626انًرجغ انساتك، ص  

2
 .649انًرجغ انساتك نطه حسٍٍ تٍٍ انسٍاج وانًراٌا، ص  

3
 .21صانًرجغ انساتك،   
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فإنه ٌصور من زاوٌة ؼٌر مؤلوفة وكؤنه ظل نموذجً للشاعر التملٌدي وانصرؾ بكل 

السٌاسٌة واالجتماعٌة وٌضٌؾ طه بتكثٌؾ شدٌد لمشهد النهاٌة  واألوضاعاهتمامه إلى نفسه 

امة ببل طه شٌراز ولما ذهب إلحضاره أهله حٌث لمً الشاعر ترحٌبا كبٌرا من الملن لئلل

 .لام مجموعة من البدو بمتله بؽٌة االنتمام

 مع ؼوته والشرق: 

سن الثالثة والعشرٌن بدا إطبلعه على المرآن فً ترجمة فً ٌشٌر طه حسٌن إلى أنه 

لشرق اإلسبلمً بعد اكتشافه للشرق المسٌحً وال زالت لراءته األمانٌة والتٌنٌة لٌكتشؾ 

بطلها النبً ملسو هيلع هللا ىلص كما ٌضٌؾ طه للبورترٌه زاوٌة  اجٌدٌآنٌة تؤثر به إلى درجة تؤلٌفه لتراالمر

كان ٌمتنً الترجمات بل ٌحاول أن ٌترجم  (Jotah)همة ٌشٌر من خبللها إلى أن جوته م

بالعربٌة وما إن لرأ الترجمة اإلنجلٌزٌة للمصابد السبع حتى ولع بها
1
. 

  من األزهر إلى السوربون:تعليم طه حسين 

وحاول ترجمتها لؤللمانٌة لٌظهر طه حسٌن متحفظا على تجربة هذا األخٌر كونه افتمر 

إلى الدلة بنسبة أسماء جدٌدة ألشخاص عاشوا مبلٌٌن السنٌن
2
. 

لٌحصل  3712للدراسة الدٌنٌة والعلوم العربٌة عام  األزهرفمال فٌه: دخل طه حسٌن جامع 

من إلتحاله ونال شهادته التً خولته التخصص فً الجامعة التً ألر لاببل فٌه على ما تٌسر 

أن األربع سنوات التً عاشها فٌها وكؤنها أربعون سنة نظرا لعمك المنهج وعدم تطور 

أسالٌب التدرٌس والمدرسٌن
3
. 

                                                           
1
دٌسًثر  26( )66914جرٌذج انؼرب انذونٍح انشرق األوسط )انشاطئ اَخر( كتاتاخ طه حسٍٍ انفرَسٍح انؼذد )  

 [. 66914و( رلى انؼذد ]2222

2
 662يرجغ ساتك , ص    

3
سثتًثر  69يؤرشف يٍ األصم فً  univeraljzera.netتكري تالل رايز "أٌاو" طه حسٍٍ، يٍ انجايغ إنى انجايؼح   

 .2222إطهغ ػهٍه تتارٌخ  2222
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كان طه أول منتسبٌها  لٌدرس  3714ما فتحت الجامعة المصرٌة أبوابها عام للذا 

ٌة والحضارة اإلسبلمٌة، التارٌخ، والجؽرافٌا، إال انه وفً كل هذه الفترة ظل العلوم العصر

وهً السنة التً  3731حضور دروس األزهر والمشاركة فً ندوتها إلى ؼاٌة على متردد 

أثار ضجة حول خروجه عن  الشًء الذيأبً العبلء"  ىنال فٌها الدكتوراه بعنوان "ذكر

زهر إلى منعه من الحصول على درجة العالمٌة فً دفع األ امممبادئ الدٌن الحنٌؾ 

 األزهر.

ال جامع وفً العام نفسه أو  ،إال أنه نال درجة عالٌة فً الجامعة لٌصبح بذلن رجل جامعة

فدته الجامعة المصرٌة إلى مونبلٌه بفرنسا لمتابعة التخصص فدرس فً الجامعة الفرنسٌة 

 ثبلثةحٌث عاد إلى مصر لٌمٌم فٌها  3731 اآلداب وعلم النفس والتارٌخ الحدٌث إلى ؼاٌة

أشهر اكتسب خبللها عددا كبٌرا من الخبلفات الشًء الذي أدى إلى حرمانه من المنحة لوال 

بها  ارساتدخل السلطان حسٌن كامل الذي أولؾ هذا المرار لٌعود هذه المرة إلى بارٌس د

الفلسفة "ثانٌة بعنوان د خبللها أطروحة الدكتوراه العمختلؾ االتجاهات العلمٌة وأ

إضافة إلى إنجازه دٌبلوم الدراسات  3734ان هذا عام وك "االجتماعٌة عند ابن خلدون

تٌاز وفً ؼضون تلن األعوام كان لد مالعلٌا فً المانون الرومانً والنجاح فٌه بدرجة ا

الفرنسٌة، السوٌسرٌة الجنسٌة « Souzan Brisou »"سوزان برٌسو" تزوج 
1
. 

لى اإلطبلع أكثر فؤكثر على ما هو باللؽة الفرنسٌة والبلتٌنٌة لٌتمكن مما ساعد ع

 ما هو بعٌد.بذلن من الثمافة الؽربٌة إلى 

 لنرى أنه كان لهذه المرأة الدور الكبٌر فً حٌاته كونها كانت لاربته
2
. 

                                                           
1
 .22كتاب األٌاو، يطاتغ أكتىتر ص 

2
و ػٍٍ نهذراساخ وانثحىث اإلَساٍَح 2226 – 6طه حسٍٍ تٍٍ انسٍاج وانًراٌا ط –ػثذ انرشٍذ انصادق يحًىدي   

 واالجتًاػٍح..
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إلى لضٌة العلم والدٌن والتً كانت  االلتفاتوكان هذا الضوء الذي وجهه إلى 

 الخامس من بابه الثالث. موضوع مبحثه

 اإلصالح والتوفيق:

طه حسٌن طوال مدة دراسته فً األزهر لم ٌدرن أبدا أن هنان مشكلة  أنلنستنتج 

الجدٌدة إال أنها  األفكاربعض أفكاره كانت تتمٌز ببعض  أنبٌن العلم والدٌن على الرؼم من 

 .عبدو لم تخرج عن التمالٌد المتبعة فً اإلصبلح وهو ما جاء به دمحم

فإن كان كذلن فهذا ٌعنً أنه أدرن فً نفس الولت أن المشكلة سهلة الحل فلٌس هنان 

 خبلفات أساسٌة بٌن الدٌن والعلم وهو ما عاشه طٌلة دراسته باألزهر.

 منشأ األزمة:

 3721أصدر عمٌد األدب العربً الدكتور طه حسٌن كتابه فً الشعر الجاهلً عام 

ة أنصار التٌار الكبلسٌكً فً دراسة األدب ولد تسبب الكتاب مما أثار حفٌظة الناس وخاص

فً موجة عنٌفة من الهجوم طالته وتسببت فً بعض األحٌان فً فصله من عمله وتداخلت 

اجه حمبلت ضخمة فً التشوٌه ومع خط األزمة أمور تتعلك برجال الدٌن ورجال السٌاسة و

بالكفر ومعارضة النص المرآنً واالهتمام
1
. 

 الجمع بين طرفين متناقصين:

الحك أن هذه الخصومة بٌن العلم والدٌن ستظل لوٌة متصلة ما لام العلم وما لام 

تخفٌفه إال إذا استطاع كل  الالدٌن ألن الخبلؾ بٌنهما أساسً جوهري ال سبٌل إلى إزالته و

ه ٌرى مطلما وأضاؾ لاببل أن إعراضاواحد منهما أن ٌنسى صاحبه نسٌا تاما وٌعرض عنه 

 ستمرار وأما الدٌن فٌرى نفسه التؽٌٌر والتجدٌد.أن الدٌن ٌنظر لنفسه بالثبات واإل

 
                                                           

1
 انًرجغ انساتك )كتاب األٌاو(  
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 نجد كتاب على هامش السٌرة الفيلسوف الحائر وفً لصة 

 تعد سٌرة ابن هاشم العمل األبرز فً تسجٌل تارٌخ اإلسبلم والمصدر األول و

مصدر إلهام الكثٌرٌن الذٌن األحداث السٌرة النبوٌة  األشمل لسٌرة النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمد سجلت معظم

ٌناولونها بالشرح أو االختصار أو التحلٌل أو بتبسٌط معانٌها
1
. 

وكان عمٌد األدب العربً أحد الذٌن استهوتهم فنسجل ما ارتآه منها راؼبا "أن تكون 

اإلستفادة منها ولد  نبراسا لتوجٌه الكثٌر من أبناء اللؽة العربٌة إلى ضرورة الرجوع إلٌها و

اعترؾ طه حسٌن بؤنه لم تؤت بجدٌد وأن ما سجله هو فمط مجرد خواطر طرأت له أثناء 

المراءة، فصاؼها بؤسلوبه السهل الممتنع
2
. 

 في اإلسالم: المرآة

هٌؤت ظروؾ الجزٌرة العربٌة لظهور اإلسبلم، فكانت كالتً تنتظر مولودها، فما 

ة ؼٌر متولعة بعدما عانى نبٌه من التضٌٌك والمحاربة لبث أن انتشر الدٌن الجدٌد بسرع

وٌتطك "طه حسٌن" إلى المراحل التً مرت بها الدعوة الجدٌدة منذ بزوؼها حتى استطاع 

و النبً بناء دولته بالمدٌنة ونعم المسلمون باالستمرار فً عهده وعهد خلٌفته "أبً بكر" 

فتنة ممتل "عثمان" كالشرارة التً  "عمر" ؼٌر أن األمور ساءت كثٌرا بعد ذلن، فكانت

أحرلت األخضر والٌابس وما ٌمٌز "طه حسٌن" أنه ال ٌكتفً بالعرض فمط، وإنما ٌحلل 

األحداث الكبرى والسٌما الفتن والثروات، بحٌث ٌخلع علٌها أسبابا تبدو منطمٌة من وجهة 

ألسباب  –دولة اللتٌن كادتا أن تعصفا بال –نظره، فعزا ثورتً "الزنج" و "المرامطة" 

لما به  والتؤملاجتماعٌة والتصادٌة خطٌرة، إن الكتاب رإٌة تحلٌلٌة نالدة ٌستحك المراءة 

من آراء
3
. 

                                                           
1

 و2264 ػهى هايش انسٍرج طه حسٍٍ، يذرسح يؤسسح هُذاوي ػاو  

2
 و.2269َسخح صادرج ػٍ يؤسسح، انهُذاوي  –اإليتثال نًُطك انمهة   

3
 ، تتصرف يؤسسح هُذاوي.2دار انًؼارف، ط–طه حسٍٍ، يرآج اإلسالو   
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كما ٌتناول طه حسٌن حٌاة العرب منذ أواسط المرن السادس للمٌبلد حٌث مثلوا امة 

م فً ذلن مختلفة لٌاسا إلى الروم والفرس اللتٌن مثلتا لوتٌن عظٌمتٌن تسلطتا على العال

 الولت ولبل أن ترتمً أمة العرب مع ظهور اإلسبلم.

من ثم فإن الكتاب ٌمدم رإٌة شاملة لوضع الجزٌرة العربٌة لبل ظهور اإلسبلم 

واالجتماعٌة والسٌاسٌة والدٌنٌة والفكرٌة واألدبٌة التً كانت  االلتصادٌةفٌعرض للظروؾ 

 سابدة وأطاحت بتلن المنطمة.

النبً وأصحابه ٌمزج عمٌد األدب العربً الحكاٌات بالولابع فً رحلة شالة لحٌاة 

وباإلحداث التارٌخٌة فً أسلوب سردي ممتع ال ٌخلو من التحلٌل العلمً والمراءة المادٌة 

للوجود االجتماعً والفكري واألدبً لبٌبة اإلسبلم وما جاورها، لتدرن شعوب األمة 

نٌر متجاوزٌن الخرافات واألساطٌر وصوال إلى اإلسبلمٌة تراثها بالنظر العملً والفهم المست

 الثابت. اإلٌمان

 تراث طه حسين:

ال ٌعد طه حسٌن ظاهرة متمٌزة فً تارٌخ األدب العربً فحسب، بل كان كل ما 

ؤن العام بالنصٌب حظً منه الش خرج من للمه إضافة متمٌزة للفكر العربً الحدٌث،

ٌش فٌه بمعزل عن مجتمعه الذي تربً فٌه، سه برجا عاجٌا ٌعفه حسٌن لناألوفر، فلم ٌبم

وتمثل ثمافته وتراثه، وأضاؾ إلٌها من فٌض فكره، وإنما حرص عمٌد األدب العربً علً 

لشؤن سواء كان سٌاسٌا أم ثمافٌا، وظل ٌكتب فً الصحؾ معبرا عن االتعبٌر عن رأٌه فً 

ه المرض عن ذلن آرابه وموالفه منذ أواخر العمد األول من المرن العشرٌن حتى ألعد

حصٌلة ثمٌنة من التراث الفكري لطه حسٌن، عنً بعض المهتمٌن باألدب على وجه 

الخصوص بجمع مجموعة من المماالت األدبٌة تم نشرها فً كتب فً العمدٌن األخٌرٌن من 

المرن العشرٌن، ؼٌر أن المماالت السٌاسٌة لطه حسٌن لم تلك االهتمام ذاته رؼم أهمٌتها
1
 

                                                           
1
 عن دار الكتب و الوثابك المومٌة . 1{ ص 1091-1001طه حسٌن تراث طه حسٌن " تعلٌم المماالت الصحفٌة من }   
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فهً ترٌنا جانبا من فكر طه حسٌن ال نجده فً مصادر أخرى كما نلمً الضوء وخطورتها 

، أحداثعلى موالؾ طه حسٌن السٌاسٌة مما ٌجري على أرض وطنه والعالم من حوله من 

عبر طه حسٌن عن رأٌه فٌها، وأدلى بدلوه بالرأي فٌما اختلؾ فٌه المعنٌون بالشؤن العام
1
. 

 فصول في األدب والنقد:

لموهبة األدبٌة الفذة التً كانت لؤلدٌب الكبٌر "طه حسٌن" كان أٌضا نالدا بجانب ا

 أدبٌا معتبرا وصاحب مدرسة متمٌزة ومهمة للنمد األدبً.

لذا فمد نظرت للنص نظرة علمٌة موضوعٌة، مبتعدة على كل ما له عبللة بتؤثٌر 

ٌد الصادق شخصٌة األدٌب ونفسٌته على العمل األدبً فكنت أرى كما ٌرى عبد الرش

محمودي بؤن اإلنتاج األدبً ظاهرة إجتماعٌة تحدثت نتٌجة لتؤثر الفرد بجماعته وثمافتها 

 وإدراكه لمشكبلتها.

فان نمد العمل األدبً ٌستلزم لراءة شاملة للمجتمع الذي خرج منه األدٌب و هو  لذلن

ا فعله عمٌد فعله عمٌد األدب العربً فً هذا الكتاب، حٌث لدم بعض المراءات وهو م ما

األدب العربً فً هذا الكتاب، حٌث لدم بعض المراءات النمدٌة لبعض األعمال، األدبٌة 

 المهمة للعماد والحكٌم.

باإلضافة لفصول أخرى لدم فٌها رأٌه فً بعض المسابل األدبٌة والثمافٌة التً 

ل ت جمٌعها للوصوفتحولت لمعارن فكرٌة شدٌدة الرلً بٌنه وبٌن مفكرٌن كبار هد

للحمٌمة
2

. 

                                                           
1
ػٍ دار انكتاب وانىثائك انمىيٍح  6( ط6211- 6221ٍٍ "انتؼهٍى انًماالخ انصحفٍح" يٍ )طه حسٍٍ تراث طه حس  

 .2262سُح  2116121216إضافح تذيً تٍ يؼٍٍ رلى اإلٌذاع 

2
و ػٍٍ نهذراساخ وانثحىث اإلَساٍَح 2226، 6د. ػثذ انرشٍذ انصادق يحًىدي، طه حسٍٍ تٍٍ انسٍاج وانًراٌا، ط  

 واإلجًاػٍح.
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و فً  األخٌر نستخلص أن المحمودي معجب بشخصه و إنتاج طه حسٌن الفكري و 

عمٌد  إلىاألدبً إال أن هدا اإلعجاب ال ٌمؾ حاببل أمامه عندما ٌستدعً األمر توجٌهه للنمد 

األدب العربً إلى درجة النمد الذي ٌبدو الذعا أحٌانا أن كتاب "طه حسٌن بٌن السٌاج و 

مرجع على درجة عالٌة من األهمٌة لفهم معالم فكره فً مراحله العمرٌة و األدبٌة المراٌا" 

التً لام بها مساهما فً تشكٌل  اآلراءو مصادر ثمافته و أهم المإثرات التً تعرض لها و 

و الفكري فً حٌاته  و مدٌره ممن تؤثروا  بآرابه و تابعو إنتاجه األدبً تبلمذتهوعً و ثمافة 

و بعد رحٌله.
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .طه حسٍٍ تٍٍ انسٍاج وانًراٌاالسابك  المرجع   
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2
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 رؤى نقدية

 :طه حسين... جدل الحداثة والتقليد -1

عمٌد األدب العربً طه حسٌن أنه "رجل شدٌد األسرة، أحب أن  تؤكٌدعلى رؼم 

وضوحا تاما فً جمٌع ما اختلؾ على  يعلى أثر ٌجٌبونمعاصري ولمن واضحا ل أكون

نفس من أطوار"، كما لال فً ممدمة كتابه "تجدٌد فكرة أبً العبلء" فإنه ما من شخصٌة 

على نحو ما أثارت  ساإللتبا فكرٌة حدٌثة آو معاصرة أثارت، لدرا كبٌرا من الجدل و

صبٌا ٌتلمى تعلٌمه األول فً كتاب المرٌة،  كان أنشخصٌة طه حسٌن  فً أطواره كلها منذ 

وفً  -األزهري، ولٌس إنتهاء بطبٌعة كتاباته–ومرورا بتمرده على التعلٌم الدٌنً التملٌدي 

" وما أثارته من جدل عام ال ٌزال ممتدا إلى 3721ممدمتها كتابه "فً الشعر الجاهلً، 

 الٌوم.

العربً" ٌرددون  األدبن بـ "المختصٌوإلى الٌوم ال ٌزال بعض من األكادٌمٌٌن 

المضٌة "فً الشعر الجاهلً"  –اإلتهامات المدٌمة ذاتها فٌما ٌتعلك بالكتاب  –المموالت 

، أو دمحم بن سبلم  (Margoulite)فٌتهمون طه حسٌن بالسطو على كبلم مرجلٌوت

 ذلن، تطورت نظرت البعض ةلكن بموازا الخ. الجمحً أو عٌنٌه دٌكارت ومنهجه الشكً...

ابتداء من المول أنه كان  -فً ما ٌتعلك برإٌة طه حسٌن النتحال الشعر الجاهلً–اآلخر 

ٌستلهم آراءه من تراث نمدي واسع النطاق اسمه "التراث الوضعً" فً نمد الشعر الجاهلً 

 وتؤكٌدعن هذا التراث وعن إطبلع طه حسٌن علٌه وتؤثره به،  أدقومرورا بتكوٌن صورة 

إنما هو تراث "النمد التارٌخً" بصفة عامة، إذ ال ٌمتصر على الشعر أن التراث المعنً 

مبكرا جدا فً حٌاته منذ أن  بدأتطه حسٌن بهذا التراث لد  الجاهلً، فضبل عن أن عبللة

كان طالبا
1

فً الجامعة المصرٌة، وبلؽت ذروتها أثناء دراسته فً جامعة السوربون عندما  

، أحد الذٌن وضعوا لواعد "المنهج  sinopoce)(charlتتلمذ على ٌد شارل سٌنوبوس

                                                           
1
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الوضعً فً دراسة التارٌخ" اعتمادا على روافد نمدٌة عدة، من بٌنها الرافد الرٌنانً الذي 

 ٌجسد فً طبٌعته التٌار الفٌلولوجً.

ضمن هذا السٌاق ٌؤتً كتاب الدكتور عبد الرشٌد محمودي بعنوان: "طه حسٌن بٌن 

( والذي ٌضم بٌن 2131) الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب الثانٌة  السٌاج والمراٌا" فً طبعته

دفتٌه مجموعة من األبحاث والمماالت المتعلمة بطه حسٌن، والتً تتابعت وتٌرتها لنحو 

حتى اآلن( وال شن فً أن عددا كبٌرا من مماالت  3791خمسة وأربعون عاما )منذ عام 

لً" حٌث خصص لها الكاتب الباب الثانً الكاتب تنصرؾ إلى معالجة "لضٌة الشعر الجاه

( فضبل عن انها تكشؾ عن هذا التوتر الحً النابض فً شخصٌة 311-71من كتابه )ص

طه حسٌن، بل باألحرى ذلن الصراع المحتدم الذي كان ٌدور فً نفسه ما بٌن اتجاهٌن 

 كبٌرٌن ٌجذبانه بعنؾ: تٌار التملٌد والحداثة.

 2112نب بصورة خاصة فً كتاب له صدر عام وكان الكاتب أبان عن ذلن الجا

بعنوان: "طه حسٌن من االزهر إلى السوربون" لكنه أضاؾ إلى كتابه هذا "طه حسٌن بٌن 

السٌاج والمراٌا" فً طبعته الثانٌة ثبلث مماالت جدٌدة هً: "طه حسٌن من وجهة نظر 

 .فلسفٌة" و"النزعة الؽنسانٌة عند طه حسٌن" و"طه حسٌن وتوماس هاردي"

لجاهلً، ٌإكد الكاتب فً ممالة مطولة بعنوان: "مسار طه وبالعودة إل لضٌة الشعر ا

حسٌن من الدهشة إلى الشن" أن الرجوع إلى دٌكارت لم ٌكن إال خطوة وحدة، وخطوة 

أولى، ولد ابتدأ الكاتب ممالته بالرجوع إلى ممالة أخرى للدكتور جبلل أمٌن نشرت فً مجلة 

تؤثر طه حسٌن؟" وافك فٌها مجمودي فً ما  ٌتعلك بمصادر طه الهبلل بعنوان: "بمن 

حسٌن فً الشعر الجاهلً، خاصة الفكرة التً مإداها أن ما ٌسمى بالشعر الجاهلً لد وضع 

معظمه بعد ظهور اإلسبلم
1
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 مرجع سابك  
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من خبلل تتبعه مسار طه حسٌن وتطور نظرته  –وفً األحوال كلها، ٌنتهً الكاتب 

ى إثبات بعض النتابج المهمة، وفً ممدمها: أن طه حسٌن لد إل –لمضٌة الشعر الجاهلً 

عبر عنهاتوصل إلى نظرٌته تلن بمعزل عن آراء المستشرق اإلنجلٌزي مرؼلٌوت، كما 
1
 

( وان البذور األولى لشكون طه 3712ٌونٌو –)حزٌران فً ممالته "نشؤة الشعر الجاهلً" 

إلى حمبة مبكرة جدا فً حٌاته  حسٌن، فً ما ٌتعلك بصحة الشعر الجاهلً، ؼنما تعود

على وجه التحدٌد، وأن المصدر األول لتلن  3733( وإلى سنة 3731-3714األدبٌة )

الشكون كان عبارة عن المحاضرات التً ألماها المستشرق اإلٌطالً كارلو أفونسو نالٌنو 

-3731خبلل العام الدراسً  –ومن بٌنهم طه حسٌن  –على طبلب الجامعة المصرٌة 

وهً المحاضرات التً نشرت فً ما بعد تحت عنوان: "تارٌخ اآلداب العربٌة" وان  3373

 متؤخراتؤثٌر منهج الشن الدٌكارتً فً لضٌة الشعر الجاهلً حمٌمً بالفعل، لكنه جاء 

 ومحدودا.

ب العرب" األدكان مصطفى الصادق الرافعً أشار فً كتابه "تارٌخ  أخرىمن جهة 

المصدر  أنفً العام التالً، إلى ونمده طه حسٌن  3733عام  الذي نشر الجزء األول منه

األول لشكون طه حسٌن المبكرة فً الشعر الجاهلً هو آراء دمحم بن سبلم الجمحً، لكن 

أٌار )ماٌو(  39الكاتب ٌرد على ذلن االتهام بممالة لطه حسٌن صدرت فً الجرٌدة بتارٌخ 

ابن سبلم وانه لم  بآراءإكد علم طه حسٌن العربٌة فً الجامعة"، ت اآلداببعنوان: "3733

ٌستمد معرفته بها من كتاب الرافعً ألن الكتاب لم ٌكن لد صدر بعد ما ٌعنً أن علم طه 

حسٌن بالشكون التً تحٌط بالتراث الجاهلً ألدم بكثٌر مما ٌتخٌله البعض، وأنه كان على 

الرفاعً ما نصه: "هون علم بآراء ابن سبلم الجمحً، إذ ٌمول فً سٌاق رده على صاحب 

لرأنا مثلن ودرسنا على أستاذة علٌن أٌها الكاتب فلست وحدن الذي تنفرد بعلم اآلداب، فمد 

                                                           
1
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لم تدرس علٌهم وعرفنا أن دمحم بن سبلم ٌنكر هذه األخبار واألشعار وٌراها من وضع ابن 

إسحاق، صاحب المؽازي".
1

 

لى الماهرة لٌحاضر فً لدم المستشرق الفرنسً لوٌس مسٌنٌوس إ 3732فً عام 

الجامعة المصرٌة الناشبة حول "تارٌخ االصطبلحات الفلسفٌة العربٌة". وفً العام التالً 

 أعد ما سٌنٌون تمرٌرا الحظ فٌه أن طبلبه ٌنمسمون إلى فبتٌن:

األولى من خرٌجً المدارس الحكومٌة الذٌن اطلعوا على األفكار العصرٌة، لكنهم لم 

وروبٌة إال بطرٌمة سطحٌة، فضبل عن أنهم تلموا هذا اإلعداد الفكريٌتعلموا المناهج األ
2
 

فرصة للتفكٌر بلؽتهم األصلٌة، والفبة الثانٌة من  أدنىتتاح لهم  أنباللؽة اإلنجلٌزٌة من دون 

ممن ٌجهلون األفكار والمناهج األوروبٌة تماما لكنهم لم ٌتمتعون  األزهرخرٌجً جامعة 

 م تعلموا التفكٌر بلؽتهم األصلٌة.بمٌزة كبرى، أال وهً أنه

ٌبدي مٌبل إلى الفبة الثانٌة عن األولى، وبالفعل   (Masinon)وكان ما سٌنٌون

( 3719-3441استطاع ممثلو هذه الفبة وفً ممدمتهم الشٌخ األكبر مصطفى عبد الرزاق )

( وؼٌرهم أن ٌجمعوا ما بٌن ثمافة األزهر 3711-3477وطه حسٌن ودمحم ٌوسؾ موسى )

والتعلٌم الدٌنً التملٌدي من جهة، وثمافة الؽرب العصرٌة بمناهجها العلمٌة المختلفة من جهة 

أخرى وأن ٌخرجوا لنا من هذٌن العنصرٌن مزٌجا رابما ٌجمع ما بٌن األصالة والمعاصرة 

 .من دون ان ٌطؽى أحد العنصرٌن على حساب اآلخر

عنه ذات مرة: "وكان من  واسترعى طه حسٌن انتباه لوٌس ماسٌنٌون فكتب ٌمول

دواعً ارتٌاحً أننً وجدت بٌن تبلمٌذنا عمبل فً المرتبة األولى، ضرٌرا ذا بصٌرة نفاذة، 

هو الشٌخ طه حسٌن"، كما كان التناع ماسٌنٌون بدمحم ٌوسؾ موسى سببا فً اختٌاره خبٌرا 

طالبا ٌدرس الفلسفة فً المجمع اللؽوي بالماهرة وهو ال ٌزال –فً لجنة المٌتافٌزٌمٌا 
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 مرجع سابك.   
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فؤجابه بؤنه ال وبعد عودته عرض علٌه طه حسٌن أن ٌعمل فً الجامعة المصرٌة،  بفرنسا

فمال: ال أرٌد ؼٌر  فمال له طه حسٌن: لن ٌمدرن األزهر ٌرضى عن األزهر بدٌبل

األزهر، وبالفعل صدلت نبوءة طه حسٌن إذ سرعان ما اشتد الخبلؾ بٌن دمحم ٌوسؾ موسى 

لتملٌدٌٌن،وانتهى األمر بمبوله ترشٌح بعض أساتذة كلٌة الحموق بجامعة وشٌوخ األزهر ا

فإاد األول )الماهرة حالٌا( لشؽل وظٌفة مساعد للشرٌعة فً كلٌة الحموق بعد أن أصابه 

 .الٌؤس واإلحباط من إصبلح األزهر: جامعا وجامعة

 طه حسين بين السياج والمرايا: -2

دي كتابه الجدٌد "طه حسٌن بٌن السٌاج صدر للدكتور عبد الرشٌد الصادق محمو

والمراٌا" وٌضم الكتاب عددا من البحوث والمماالت التً كتبها المإلؾ فً فترات متصلة 

أحٌانا ومتفرلة أحٌانا أخرى بدءا من رواٌة األٌام مرورا بعبللة طه حسٌن بدٌكارت، 

لطه حسٌن، وكذلن المشروع التجدٌدي   (Rinan)، ورٌنان (Margoulite) ومرجلٌوث

وأحادٌثه عن األدب والحرٌة ولصة تعلٌمه بٌن األزهر والسوربون، ٌشٌر المإلؾ فً 

ممدمته إلى تصنٌفه للكتاب حسب موضوعاته ولضاٌاه، فمد خصص فصبل لمنالشة رواٌتً 

طه حسٌن "األٌام و"أدٌب" وحاول الكشؾ عن بنٌة العملٌن كشكل وأسالٌب المص فٌهما 

ٌستلهمه وكذلن النوع األدبً الذي ٌنتمٌان إلٌه كذلن ٌتناول المإلؾ  والتراث الفلسفً الذي

لضٌة انتحال الشعر الجاهلً لدى طه حسٌن وذلن عبر منالشة الرأي المابل بؤن طه حسٌن 

، وٌرى المإلؾ  (Margoulite)من المستشرق اإلنجلٌزي مرؼولٌوث سرق هذه النظرٌة

ي واسع النطاق هو التراث الوضعً فً نمد أن طه حسٌن كان ٌستلهم آراءه من تراث نمد

، ثم ٌمدم  (Rinan)الشعر الجاهلً ودل على ذلن بؤنه كان ٌستمد بعض حججه من رٌنان

صورة عن التراث ومدى إطبلع طه حسٌن علٌه وتؤثره به، وٌكشؾ عن أن التراث ٌشمل 

سٌن بهذا النمد التارٌخً بصفة عامة وال ٌمتصر على الشعر الجاهلً، وأن عبللة طه ح

التراث بدأت وهو طالب فً الجامعة المصرٌة وبلؽت ذروتها أثناء دراسته فً السوربون
1
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أحد مإلفٌن اشتركا فً وضع  (charl sinopoce)عندما تتلمذ على شارل سٌنوبوس

لواعد المنهج الوضعً فً دراسة التارٌخ واعتمدا فً ذلن على روافد نمدٌة عدٌدة من بٌنها 

والذي ٌمكن وصفه على نحو أدق بؤنه تٌافٌلوجً   (Rinan)مً إلٌه رٌنانالرافد الذي ٌنت

حسب وصؾ الكاتب، ومن هنا ٌرى المإلؾ أن شكون طه حسٌن فً لضٌة
1

الشعر  

الجاهلً لها تارٌخ طوٌل ومصادر متعددة وأن مإثرات كثٌرة أسهمت فً تشكل نظرٌته 

عمال الكاملة لطه حسٌن فً طبعة النهابٌة فً الموضوع، وٌدعو المإلؾ إلى أهمٌة نشر األ

واحدة بعد الحصر الدلٌك والشامل وٌمدم مبلحظات مهمة على الكتاب الذي أصدره الدكتور 

عن طه حسٌن والذي صدرت طبعته   (Jones)حمدي السكوت والدكتور مارسدن جونز

رى وذلن فً نطاق سلسلة "بٌلٌوؼرافٌة نمدٌة" وٌ 3741، والثانٌة عام 3791األولى عام 

المإلؾ أنه رؼم دلة هذه السلسلة وهذا الكتاب تحدٌدا إال أنه، فً نظره ما زال لاصرا عن 

الحصر الدلٌك الشامل ألعمال طه حسٌن مثل إؼفال الكتاب الذي ساهم فٌه طه حسٌن 

وٌتضمن مماالت ومحاضرات فلسفٌة ألفها الالند وترجمها أحمد حسن الزٌات وٌوسؾ كرم 

ٌن، كذلن إهمال الكتاب لترجمات طه حسٌن إلى اللؽات األجنبٌة، وراجع الترجمة طه حس

وهو ما ٌراه المإلؾ مإسفا ألن المعرفة بطه حسٌن لن تكتمل لن تكتمل فً رأٌه إال إذا 

عرفنا إشعاعه فً محٌط الثمافات األخرى، فمد صدرت هذه الترجمات بممدمات مفٌدة 

رجمة الفرنسٌة للجزبٌن األول والثانً من ومهمة مثل الممدمة التً كتبها أندرٌه جٌد للت

والممدمة التً صدر بها جان بٌرن مجموعة مختاراته من أدب طه حسٌن والتً  األٌام

كذلن ٌرصد المإلؾ إهمال الكتاب إلسهامات طه حسٌن  3799نشرت فً بارٌس عام 

د الحمٌد بالفرنسٌة، فمد ترجم دمحم عبد هللا عنان رسالة طه حسٌن عن ابن خلدون وأن عب

 211العبادي ترجم له رسالة عن البٌان العربً من الجاحظ إلى عبد الماهر، ٌمع الكتاب فً 

صفحة من المطع لكبٌر وصدر عن دار عٌن للدراسات والبحوث اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

"تمام الجحٌم": الدٌوان األول للكمال عبد الحمٌد صدر للشاعر كمال عبد الحمٌد دٌوانه 

جحٌم" عن دار الكاتب المصري للمطبوعات وهو دٌوان متؤخر للشاعر حٌث أنه "تمام ال
                                                           

1
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أحد شعراء جٌل الثمانٌنات المتؤخرٌن ٌضم الدٌوان نصا واحدا، أو كابوسا واحدا كما ٌراه 

صفحة وال ٌكاد المارئ ٌدخل الدٌوان حتى تؤخذه تلن التنهٌدة  77صاحبه وهو ٌمتد عبر 

اء حتى صفحة اكتمال الحالة أو بداٌتها الثانٌة المفتوحة على الطوٌلة بدءا من صفحة اإلهد

لصٌدة النثر التً أورلت واتسعت  أوراقللك واسع وعمٌك وهذا النص الشعري ورلة من 

ظبللها بفعل التراكم والتجرٌب والوعً، وٌبدو الشاعر فٌه مسكونا إلى حد بعٌد بؤسبلته
1
 

رحها فً نصه باحثا عن تفسٌرات أو إجابات بل الكبٌرة المشحونة بالتوتر وهً أسبلة ال ٌط

هو طرح للك، ؼاٌته لٌست الطمؤنٌنة إنه مؽرم بملمه وال ٌرٌد له نهاٌة: اللٌلة أحتاج نبوءة 

أخٌرة ألطلع على جحٌم "زامبو" هللا أجمل مما لالت صدٌمتً وأرحم من كتاب "عذاب 

ا ٌسمى بـ "العدودة" ولد ضمن المبر" ٌذكرنا الدٌوان بالبكابٌات فً لرى جنوب مصر أو م

الشاعر إحداها فً لصٌدة طوٌلة فهو ابن هذه البٌبة المفتوحة على الفرح الملٌل، والحزن 

العمٌك، وحٌن ٌهذي فً جحٌمه ال تنطفا نٌرانه المتمدمة أبدا، بل تزداد توهجا كؤنما ٌشد 

الحزٌنة فٌبكً الشاعر خٌطا من النار من صوت حٌرته العجوز وهً تنوح بـ "العدودة" 

خلفها، وٌنشد وجه أمه وأبٌه وإخوته حٌن تجره نساء الدن إلى حافة الجحٌم: "كؤنها شمت 

عن صدرها مؤلت راحتٌها دما وثعالب أعطت أصابعها لصاحب البار لتعرؾ كؤنها مشت 

إلى النار أخذت حكمتها وبكت" كتب الشاعر روحه المعذبة بالمرأة والمدٌنة دون أن ٌمع فً 

التفاصٌل الٌومٌة التً ٌبدو وكؤنه على مولؾ منها، ولد ولد كمال عبد الحمٌد فً  موجه

لرٌة "البندار" فً محافظة سوهاج جنوب الماهرة، وحاصل على لٌسانس اآلداب لسم 

، وهو حالٌا ٌعمل مدٌرا لتحرٌر ملة "المرأة الٌوم" التً تصدر فً 3749الصحافة عام 

ب عن لصٌدة الجامعة لدمحم سلٌمان أصدرت الباحث سامً اإلمارات العربٌة المتحدة، كتا

األستاذ بآداب الماهرة كتابا جدٌدا ٌحمل عنوان "الذات وحلم تؽٌر الوالع، لراءة فً لصٌدة 

الجامعة "للشاعر دمحم سلٌمان تسعى الدراسة حسب الباحث إلى الكشؾ عن آلٌات التشكٌل 

ودرس األدوار المختلفة التً لامت بها هذه  الجمالً وطرابمه التً اعتمدت علٌها المصٌدة،

اآللٌات والطرابك فً بناء المولؾ الذي تمدمه المصٌدة للمتلمً، وتستند الدراسة إلى عدد من 
                                                           

1
 مرجع سابك.  
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المبادئ أو التصورات النمدٌة التً تحكم عملٌات لراءة النص الشعري دون أن ٌعنً هذا أن 

باحث أن النص بنٌة مركبة، لابمة على عملٌات المراءة مجرد تحمٌك لهذه المبادئ، وٌرى ال

جدل العناصر التشكٌلٌة المكونة لها، جدال ٌتحمك فً محاور النص الرأسٌة واألفمٌة، وٌمول 

الباحث سامً سلٌمان أن لراءة نص الجامعة لدمحم سلٌمان تمضً فً مستوٌات مختلفة تتم 

لى فً عبلمات الطباعةعلى محورٌن فً البنٌة األولى لراءة البنٌة السطحٌة، التً تتج
1
 

والترلٌم التً تسهم فً كثٌر من النصوص الشعرٌة المعاصرة عبر وظابفها المتعددة فً 

بناء دالالت النص المعاصر أما المراءة فً مستواها الثانً فٌرى الباحث أنها تتولؾ عند 

ي العنصر المهٌمن فً بنٌة لصٌدة الجامعة وٌتمثل ذلن العنصر فً تعدد األصوات الذ

  أسسه الذات الشاعرة على بروز ثبلثة أصوات هً الراوي وسلٌمان النبً ثم المتلمً

الضمنً الذي ٌمثل بدٌبل عن المتلمً التارٌخً، تتناول الدراسة أربعة محاور مهمة فً 

النص لدى دمحم سلٌمان أولها عبلمات الطباعة والترلٌم من خبلل االعتماد على أن النص 

كذلن تعدد األصوات وتشكٌل عالمٌن متخٌل وموضوعً، المعاصر نص ممروء، و

وتوظٌؾ شخصٌة سلٌمان وأصولها فً لصص المفسرٌن والكتاب الممدس وذلن عبر عدة 

محاور منها استلهام شخصٌة سلٌمان ومفهوم المعاصرة واالستلهام دون االجترار 

ً إلى والتوظٌؾ العكسً للتارٌخ مع تؽٌٌب السٌالات األصلٌة، والتؽٌٌب المفض

االستحضار، والتناص مع سفر الجامعة والتضاد معه، أما الفصل األخٌر من الكتاب فمد 

جاء تحت عنوان التشكٌل اللؽوي، المجاالت الداللٌة واآللٌات األسلوبٌة، وٌتناول المإلؾ 

عبر هذا الفصل الشعر كتشكٌل جمالً للؽة، والمجاالت الداللٌة األساسٌة فً المصٌدة 

 لداللً.لطبٌعة، والتجلٌات اللؽوٌة وآلٌة اإلزدواج الداللٌة، وآلٌة التولٌد اواإلنسان وا

 

                                                           
1
 مرجع سابك  
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خاتمة:

بعد تتبعنا لما جاء فً فصول هذا البحث على بركة هللا إلى حمائك هامة منها أن 

الدراسة النمدٌة للكتب لٌست ولٌدة صراع ضارب فً المدم فهً أحد السبل التً تبعث على 

إستالد أفكار جدٌدة ٌستفاد منها فبالرغم من أن هنان عدة مزالك عنطه حسٌن وفكره إال أننا 

ر عبد الرشٌد الصادق محمودي من أشد المتأثرٌن بأعماله والمدافعٌن عن آراءه نجد الدكتو

من االنتحال داعٌا إلى دراسة أدبه دون النظر إل خلفٌاته )الدٌنٌة، السٌاسٌة والفكرٌة ...إلخ( 

وعدم تشوٌه حمٌمة أنه لاد من خالل المراءة النمدٌة الجٌدة لكتبه وتمدٌم اآلراء المنصفة 

ب العربً من الدرن األسفل إلى األعالً فال ٌمكن إنكار وجود هذا الفذ وال إنكار عمادة األد

فضله على النهضة األدبٌة فً الوطن العربً من خالل تكسٌره لمجموعة لٌود كانت تمسن 

 بمماسن الخروج من كل ما هو مستهلن.

طح حسٌن بٌن السٌاج –لنرى عبد الرشٌد الصادق محمودي فً دراسته لكتابه 

كمضٌة االنتحال فً  -طه حسٌن–والمراٌا ٌتطرق إلى أهم المضاٌا التً عالجها هذا األخٌر 

الشعر الجاهلً والتً كانت لد اتخذت منهجا لاد صاحبه إلى المحاكم ورفع الدعاوى مولدة 

وأهم  مجموعة إنمسامات بٌن دارسً الوسط، وغٌرها ما كان لد دون بهذا الكتاب عن حٌاته

 محطاته.

وفً األخٌر نرى بل نؤكد على أن دراسة الدكتور عبد الرشٌد الصادق محمودي 

الكتاب كانت النافذة التً عطل على اإلتجاه المعاكس لمن اتهمومه بما لٌس فٌه فمد جاء 

 مصححا مفٌدا.

 وعلٌه نأمل ونتمنى أن نكون لد ألممنا بموضوعنا ولدمنا ما لنا 

 فمن أنفسنا أخطأناوإن فإن أصبنا فمن هللا 

  –والحمد هلل  -
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 :ملخـــــــص 

 :  الكلمات المفتاحٌة-1

المراٌا كتاب طه  –السٌاج  –طه حسٌن  –عبد الرشٌد الصادق محمودي                 

 حسٌن بٌن السٌاج و المراٌا.

 : ملخص البحث-2

الموسوم بدراسة كتاب للدكتور عبد الرشٌد صادق  مذكرتناٌعالج موضوع                

كمادة بحث تموم علٌها  األخٌر أخدنا هداالسٌاج و المراٌا{ بحٌث طه حسٌن بٌن  محمود }

و  األمم ذاكرةباعتباره  األدبًالدراسة بدافع نزع الحجاب عن موروثنا الثمافً و 

الخالدة  أعمالهطه ٌعتبر خزٌنة تارٌخٌة ال تزال لائمة لحد الٌوم بفضل  أنالمجتمعات كون 

المدماء على  أعمالجدٌدة تطل منها  نوافذفً خلك  أبدعوااللذٌن  األدباءو جهود بعض 

و المؤصلٌن لدراسة  األلطابٌعد احد  الذيعبد الرشٌد صادق محمودي  أمثالالتجدٌد 

جدٌد لدٌه و حتى أفكاره الكتب مسطرا على كل ما ٌخص حٌاة طه حسٌن و تعلٌمه و الت

 المتبناة.

نماد العصر الموسعٌن اللذٌن اثروا على بحٌث ٌعد هدا الرجل أهم األدباء و               

الفكر األدبً فً العالم العربً نتٌجة الوسط الذي كان ٌعٌش فٌه و الذي أبدى علٌه الكثٌر 

 من التغٌرات التً وجدت سخطا فً الوسط العربً لما كان فٌها من تضارب فكري.

 

 

 

 

 



1- Résumé  

- Le livre de Taha  Hussein entre les barrières il les mémoires. 

Résumé de la recherche :  

       Le sujet  de notre mémoire est abordé l’étude d’on livre du Dr 

Abdal Rachid Al- Sadiq Mahmoudi – TAHA Hussein les barrières et les 

mémoires. 

Nous avons également prés ce dernier comme matière de recherche 

sur lequel  l’étude est basée. 

Dans le but de lever le voile sur notre patrimoine en tant que 

mémoire des notions es des sociétés . le fait que Taha est considéré  

comme un trésor historique qui exist . même aujourd’hui grâce à ses 

ouvrages. Immortelles et aux éfforts de certains écrivains . Ceux qui 

ont innové en créant de nouvelles fenêtres d’où les œuvres des 

anciens surplombaient le renouvellement comme ABDOUL Rachid El- 

Mahmoudi qu’il considère comme l’un des pôles d’étude du livre. 

Couvrant  tout ce qui touche à la vie de Taha Hussein , ses idées 

adoptées  .. 

- De sorte qu’el  est considéré comme l’un des écrivains et critiques 

les plus important de l’époque qui a influencé le pensée littéraire 

dans le monde arabe grâce à l’environnement dans lequel il a vécue. 

2- Les mots  clés :    

- ABDOUL Rachid Sadiq Mahmoud . 

- Taha Hussein  . 

- La barrière  ( el suafé)  . 

- Les mémoires  (El Maraga)    .        

 

  



The resume:  

1- Research summary:  

The subject of our memo marked by a book by Dr. Abdel Rachid 

Sadiq Mahmudi - TAHA Hussein “ Between Fence and Mirrors” were 

we book the latter as research material to studay. By remoring the 

cultural and literary heritage as the memory of nations. 

The fact that Taha is a historical treasure still exists today thanks 

to his immortal work and the efforts of some performers. They 

created new windows from which the work of the ancients is about 

to be renovated sush as Dr.Abdel RTachid Sediq Mahmoudi one of 

the poles and authors of the study of books is all about Taha 

Hussein’s life, education and reneval , He haseven his adopted ideas. 

This man is one of the most in portant writers so that this man is 

considered one of the most important writers ans critics of the era, 

the encyclopedists . 

Who influenced the literary thought the world as a result of the 

environment in wich he lived , and which the started many changes 

that found discontent in the Arab community because of the 

intellectual conflict init. 

2- key words:  

Abdel Rachid Al Sadiq Mahmoud - Taha Hussein – the Fence – 

mirrors Taha Hussein’s book between the fence and the 

mirrors.  . 
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