● الحوارات الثقافية في الساحة المصرية خالل القرن الماضي

عماد الدين شاهين *

1

احلوارات الثقافية يف الساحة املصرية خالل القرن املاضي:
(الصفحات )83 -9
ملخّص
ي ةةة

ثقافةةة الحةةوار وقةةوى عس ة إليةةا انيمةةان ة ن اكخةةتالع فةةي الف ة
ت
شةةر يةو يلةةي لةةن الم قةةقل إلن ي ق ة الحةةوار هةةدفا ل اوةةح و ة لستو ة ة حسةةقل

ةةةد الحةةة وار الةةة ا دار فةةةي القةةةرن الماضةةةي عسةةة السةةةاحة

لشةةةت ةو يالمقةةةال ي
ت
ت
نموذجا ويست ض الحوار لادار حقل التقسيد يالتجديد
انياللية لتخ ا لن لص
في القضايا اكجتماعية ياألدوية يالت سيم يالم إلةو
ثم يتنةاول الحةوار فةي لجةال الت سةيم يالثقافةة صةقرة لسةتقسة ألهميةة هة ين
المحقرينو فثمة حوار حقل ا أليسوب يالمضمقن يحةقل السةةة ال رويةة يثمةة ل ةار
نقديةةة يلواجتةةات فةةي لفةةاهيم الثقافةةة يحةةقل ال تةةج التةةي إلثةةارت ضةةجة فةةي
األيياط الثقافية ياألدويةو

ومث ة ه ة و القرحةةة لحايلةةة إليليةةة ل

ةةد إلهةةم الحةةوارات التةةي دارت وةةين لمثسةةي

التيارات الف رية المختسفة في لصة عسة لةدار القةرن الماضةيو يالم ةريع إلن الحةوار

هةةو ع ة ض ة فين لوجتةةة نوريتمةةا حةةقل حضةةايا لختس ة

حو ةةاو ك إلن الحةةوار وةةين

لثقفي األلة دار عس لستقيات لت ددة ،لنتةا لةا التةبى ت ةادل ا راأل ياألف ةار حةقل

حضةةايا ل ينةةة،يلنتا لةةا وصةةاعدت ح اراوةةح ةة لسةةتو «الحةةريب األيديولوجيةةة»
*  -إليتاذ في حسم ال سوى السيايية القاه ةو
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ي«الم ار الف رية» الطاحنة التي سةة فةي ةأل األحيةان ة حةد القطي ةة،وراح
ضحيتتا التفتم ةة إلي حت اكيت داد ةة لتفتم يوقدي يجتة النوة األخة

التو ة ة إلرضةةية ف ر يةةة لشةةت
التصةةدا لسمشةةا

ي ل انيةة

ة وم ةن رلةةقا األلةةة الثقافيةةة يالف ر يةةة لةةن

يالتحةةديات التةةي وواجتتةةا ش ة قوتا ،ي ة اك وفةةاع عس ة حسةةقل

ل ضةةية ةةا،لن خةةال ل الوحةةوع عس ة إلرضةةية ف ر يةةة لشةةت
لتماي ة وياعية لجسالة وسك التحدياتو

ة يج تةةة إليديولوجيةةة

ت
يل ةةي ي ةةقن لسحةةوار لضةةمقن يفا ةةدة ،يجةةج درا إلن لسحةةوار ثقافةةة يهةةدفاو
ي ةة شةرية:

يوتمث ثقافة الحوار في اكعتقاد الصادع فةي اكخةتالع فةي الف ة
ُّ
ُّ
ُّ ت
ْ
ت
يل ْو شاأل ر ك لج النا إللة ي ِاحدة يك يبالقن ُّلخت ِس ِفين ( هود ،)113 :يإلن ل
ت
حيحاو ك إلن ه ا اكعتقاد ي و ط شة
نسان الحق في الت ي عما ي او
ط ي ة القضايا المختس

يس

ل اشة

حو ا يا دع لن وراأل الحوار يإليسق حو فال يم ةن لمجتمة

وحقيق حدر لن التمايك يالتجةان

و نةاأل لسيسةاوح التةي و

ة

حيمةح

يووجةةح احةةات إلف ة ادو ،إلن وو ة رلةةقاو الف ر يةةة فةةي حالةةة حةةوار لسةةتم يل ةةار

ف رية احنة حةقل حضةايا إليايةية يجوهر يةة وت سةق تسةك القةيم يهقيتةح يشة سح
لةةن الم قةةقل إلن يو ة

السيايةةي يانتما ةةح ال قا ةةدا يالةةو ني يالقةةوليوإلا إلنةةح لةةي
ت
الحوار هةدفا ل اوةح ،إلي لتحقيةق إلهةداع إلخة مية ل سنةة ،ي نمةا يحةج إلن ينوة ليةح
ويةةيسة لتحقيةةق اكوفةةاع يالت اضةةي ال ةةاى يالتو ة ة حسةةقل لشةةت ةو يعنةةد
ت
لفتوحةا حةقل
وحقيق ه ا الت اضي حقل القضايا األيايية ،فال ضرر إلن يو الحوار
الويا ياأللقر الف عيةو يعس ه ا درج ل وم المجتم ات ما فيتا وسك التي ُّو سي
لن حرية ال إلا يوحت ى الت ددية الف ر يةة يالسيايةيةو فةهن هة و الحر يةة يالت دديةة

وتفاع ة داخ ة إلنسةةقة يلسةةسمات لتفةةق عسيتةةا ،ك يجةةقا المسةةا

يالق قل وتا

وتةةا ،يص ة انيمةةان

حد الش ط الضرورا لضمان حق المشار ة يالوجودو

يالحديث عن الحوارات يالسجاكت فةي القةرن الماضةي ِ شة ن ِحةيم يثقافةة األلةة
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عس ماية لن األهمية ،خا ة يالحديث هنا عةن إللةة اخة ت الفال يةفة يالمف ةرين
يعسماأل ال الى يالمثقفين ،ال ين

ان م إل سغ األث عس ووجتاوتاو

التقليد والتجديد:

هةةا انتشة تةارا :القةةديم

حة هة و القضةةية ل نونةة ثنا يةةات عةةدة ،إلشةت ها يإل

يالجديد،التقسيةةد يالتجديةةد ،الت اثةةي يالم ا ة  ،ال ج يةةة يالتقةةدى ،الجمةةود يالتحةةررو

يشتد الحوار في ه و القضية إليجح ةد الحة ب ال الميةة األي ة  ،حيةث

ةان النةا

لا يم لست اث المقريث صسة لةن ديةن يوقاليةد ايةم «القةديم»،
يطسققن عس
ر ية لنقةقل عةن األورووي ن،يهولةا ي ت ة ايةتم تارا
إللا «الجديد» ف ان هو
لحوار ي

اع دإل لن عص لحمد عسي اشا ل ريال ال ثات الت سيمية يظتقر إلث ها

فةةي لقةةاكت لحمةةد ع ةةدو يلحمةةد رشةةيد رضةةا عةةن المتف ة نجين( )1ه ة ا يلةةم وق ة

الم

ة وةين المقسةدين يالمجةدددين فةي ةدايات القةرن عنةد حةد المة هج الف ةرا

يالص اع عس

فحات الج ا د ،و التدت لةن ال تةاب ة القة األ ،يلةن المثقفةين

يإل ةةحاب الم ة اهج الف ر يةةة ة جمتةةقر األلةةةو ويالحةةم إلنةةح عس ة ال ة مم لةةن إلن
اكنحيةةاا ة إلحةةد الفةةريقين ةةان شة ت
ةديدا فةةي ية لةةن األحيةةان ،ك إلنةةح انة
هنا لحايكت نيجاد لوح لحايد إلي لتوازنو
يوجةةدر انشةةارة فةةي ه ة ا المقةةاى ت
إليض ةا ة الحةةوارات األخ ة

القضةةةية ،فقةةةد

المتولةةدة عةةن عةةين

ةةةان الحةةةوار عةةةن التقسيةةةد يالتجديةةةد جةةة تعا إلن تتةةةح جةةة ور التةةةداف

الحضةةارا ياكيةةت مار يالةةةقي الثقةةافي ،يوف ع ة عنةةح حضةةايا يةةا إلخ ة

الج ع لنتا:

حضية زياج الش حي ن لن مرويات :ثار الجدل حقل ه و القضية عس

ية ة يتا ذات
ةفحات

لنة ةدايات القةرن ،فقةد نشة ت لجسةة المنةار فةي المجسةد

الج ا د ،ووين عالةة النةا
ت
ه ا الجدل( ، )2وي د عس المباعم القا سة ن ذلك ي جة ة
الخال لقاك ي

عدى وحسي المصريات الخسق «التروقا»،ويوجح هجولح

الش ان ذاوتةم يانحةال ل

_______________________________
11 ______________________________

ثقافتنا

●

عماد الدين شاهين

إلخالحتةةم ورم ةةتتم فةةي المةةال إلي فةةي التش ة ح األجانةةج،

مةةا إلثي ة ذات الحةةوار فةةي

ايةةتفتاألات ا ةةال ل ،فةةي عةةدد ديسةةم  ،1928عةةن زياج الش ة حي ن جن يةةات ،يعةةن

إلخالع الم إلة ال روية التقسيدية()8و
حضةةية الةةقا:

لحة جةةدل

انة هة و القضةةية ،يالفتةةاي المختسفةةة التةةي ةةدرت فةةي شة نتا

ية و ةةددت إل افةةح يحججةةحويلما ية

هنةةا ،فتةةو « رشةةاد األلةةة

انياللية» ( ، )4حيث إلري إله الت نسفال يطس قن فتو لفتة الةديار المصةرية حة
ذويحة النصةار فةي وسةك الة الد ،ي ةالة الشةاف ي خسة

انف نجية لحاجة إلي لضرورة ،ف ان الفتو ل

القسنسةوة

الحنفةي ،يلة

ةن ةأل

ذلك حستا ،ورمةم

الج ا ةةد فيتةةا ،ك إلن عسمةةاأل األاهةة إليةةديها نصةةوو المةة اهج األر ةةةو يعسةة ذات

الشا سة ،ثار جةدل حةقل مطةاأل الة إل

النا

لا وين لؤيد لسق ة (ال نيطة)

(الطر وةوب لقاوة الق ةة) ( )5حيةث انقسةم
ما جاأل في ةحيفة المقتطة

لةن إلن لة

ال نيطة إلفض لس ينين يحفا ال نق في الصي  ،يإلن األوروي ن هم الة ين ك ير يةديننا
إلن نس ة الق ةةة حت ة نو ة لتميةةقين عةةنتم ومي ةب الخةةدى عةةن يةةادوتم ،يلةةا وةةين
لتمسةةك ةةالطرووب حيةةث يةةرون فيةةح شة تارا ي تني ةا ،حتة إلن واارة الم ةةارع ان ة
ومن واللي ها لن خس الطرووبو

ما إلن ال اف ي في لقالح «ي الق ة» حال عنتا

نتا ريقة جديدة لتروية ال إل المسسم ورويةة جديةدة لةي فيتةا ر ةة يك يةجدةو
يلةةا وةةين هة ا يذا  ،رإلا الة أل لثة جر يةةدة (ال ا طةةة الشة حية) الموضةةقع ت
وافتةةا يك

يستحق اكهتماى،

ما ظت ت دعوات لن الم ممين كيت دال ال مالة الطرووبو

يثارت ذات الثا ة د ثقرة يوليو 1952ى ،لا وين شةي األاهة الة ا ي تة ض عسة

الق ةةة ( )6يوجةةار الطة اويذ الة ين يةةداف قن عةةن وجةةاروتم ،و وةةين لةةن ك ية
لدعاة لسنقاب حو ا()7و

المسة لة

ت
حضية التقسيد يالتجديد في األدب :شةتد ال قةد الثالةث لةن القةرن الفا ة جةدك
ت
ياخنا درجة الةسيان ،و ادل إل افح اكوتالات يالتت مات ،حيث ةان ليةدان
األدب في الص اع وين المقسدين يالمجةددين هةو لةن إلهةم الميةادين جمي ت ةا يإلخط هةا،
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ةةق الجي ة

« يلصةةدر خطقروةةح إلنةةح إلحةةدر األديات عس ة وطةةقي ال ة إلا ال ةةاى يعس ة

يوش يسح فيما ي اد لح لن قر» ()3و
يحد

ان المجددون ي اهقن المحافوين ما ع فوا لن آداب الةة ب ،ويسةخرون
انوا ي دون ذلك

لن جتستم وتا،وي لونتم الجمود يالتخس و إللا المحافوقن فقد

عنتم اوتاى دعاة الجديد نتم يةضقن لن حدر الت اث ال ا خسفح إلجدادهم ألنتم

جاهسقن ح وي اثرون مة اهج الةة ب ألنتةم «ك ي فةقن يةواو»و «يالخطة الخفةي

ال ا ي من وراأل ه و الدعوة،هو في ونشئة جي جديد لن إل ناأل ال ة ب ك يسةتطي

إلن يت وع إلياليج ال يان ال روي األ سية ،يك يحسو فةي إلذنةح يذيحةح ك إليةاليج ال يةان

الةر وةةي يلوضةةوعاوحوي ذا نفة الشة اب لةةن شة المتن ةةي يإلوةةي ومةةاى ،وة لةةن إليةةسوب

القة آن ،يانصة ع عنةةح،ثم عجةةب عةةن و يحةةح يفتمح،فقةةد ح منةةا عسة وة اث األدب
ال ر وةةي ال سةةاد ثةةم ةةالموت ،يحةةد انقط ة
قديمتموي ذا انقط

ةةسة األجيةةال المق سةةة لةةن إل نةةاأل ال ة ب

ستنا قديمنا إلل ن إلن نقاد

ك وجم ن ةةةا ةةةد ذلة ةةك جال ةةةة وج ةةة لن ةةةا ح ةةةوة وخي ةةة

حيث

حيث ي اد نا ،ي

ال ا ةةةدين يو ة ة و عس ة ة

الطال ين»( )9يلن إلعالى الفريق األول يهم المجددون ،الد تقر ح حسين ،يال ا
يةخ لةن شةيول المحةافوين فةي لقةةال لةح عةن (دي ةارت) فةي السيايةة األية وعية

عدد (،)1926/5/3يج ان خسي ج انوإللا لمحافوقن ف ان لةن إلعاللتةم عةال ى

يةةاللة ،يةةالي الجر يةةدني ،يةةالي ال يا ي،لصةةطف المنفسةةو ي ،يعسةة رإليةةةتم
لصطف

ادع ال اف ي ال ا ي

القديم يالجديد نتا ل

المتف نجين ال ين يستخفقن

ه ا الجدل الدا م في

ة وةين

تا ح الم

ة وين ال ين يحافوقن عس دينتم يلةتتم يو اثتم ووين
و اثتم وينفرون النا

لنةح ،يإلن لتاجمةة ال رويةة

يإليةةالي تا يإلدوتةةا هةةي لتاجمةةة لأل يةةسوب الق آنةةيو يفةةي لوضة آخة يصة

المجةةددين ة نتم « وةةين خ يةةث ل ة جقر عس ة حولةةح ير يةةد إلن يتةةدى

ال اف ةةي

يةةانتم ويمحةةو

ا تم ووين لةف يح ي لةا إللسةي عسيةح عةن مية يعةيو ي الهمةا ل ةين لسةروةي

عس حولح ،يسين السقمة الصس ة وح إلض ايتم» ()10و
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يفي خضم

ذلك ،ك يم ن مفال اوجاو ووفيقي ية ى

ت
ةال لةن المسة فين

في الجمود لن ناحية،يالمتط فين فةي الةدعوة ة الجديةد ،إلشةت هم ديارد لة ح
ت
عضو المجم ال سمي ال روي دلشق( )11يال ا نش لقةاك فةي لجسةة ا ةال ل ،إليةد فيةح
ت
لن ع د ال قيب ال شرا يإللين الخو ي لن ييةطية،انطالحا لةن إلن
لا ذهج ليح

التطةةقر هةةو يةةنة الحيةةاة ،فتةةو ية و عسة حةةبب الجمةةود يالتقي ةةد عاحتةةح لسةةةة ال رويةةة
شةةس تا ثةةم لووتةةا ،وي يةةج عس ة حةةبب ان ةةالع يهةةو حةةبب الفوض ة
الس تة القس ية التي وميتتا في حينتاو

ةةا ة ال رويةةة

ت
وحديدا ،اوسم في ل ومتا
يجدي المالحوة هنا ،إلن الم ار في ليدان األدب

صي روروتا ل ار شخصية ،حت إلن أل األدويات وشي

إل افتا،

يةماأل

ه و الم ار

م ار ال اف ي ل ال قاد ي ح حسين وا ي ل ةار يع ةداع عفيفةي

في النقةد ( ،)12ي ةان ذلةك فةي ال قةدين الثالةث يال ا ة لةن القةرن ،يل ةار لةقي

ع ةةوض يووفي ةةق الح ةةيم ف ةةي السةةةتينيات يالسةةة ينيات يالثمانيني ةةاتو يعسة ة ذات

المنوال،حال ال ديد لن الم ار عس إليا

شخصي ،حت إلن النقةد يا جةاأل فيتةا

ان ك يطقل األف ار يالم اهج ياألعمال األدوية ،حةدر لةا يطةقل إل ةحاوتاو نة

لن ه و الم ار ل

ة فض ال ب عس الحضارة وين ح حسين يإلحمةد ا ةي

اشا يش يج إلريالن في ال قد الثالث لن القةرن ،حيةث

ةان ةح حسةين ين ة

عسة ال ة ب إلا إلفضةةال ،فةةي حةةين يقة هة و األفضةةال ويس ةةدها
ا ةةي اشةةا شةةي ال رو ةةة ،يش ة يج إلريةةالنو ت
ةةة الةةدين يالمدنيةةة وةةين
إليض ةا ل
لحمود عبلي الداعي

ة لةةن إلحمةةد

احتفاأل ي الحضارة الةروية ،يال ا إلثار ل

ة ف ر يةة

مناية ة عةةداد الديةةتقر المصةةرا عةةاى 1922ى ،فةةدعا ة اعت ةةار «القوليةةة المصةةرية»
يحةةةدها ت
إليايةةة ا لتقر ية ة حق ةةقع المص ةةري ن وياج ةةاوتم ال ال ةةة ،حي ةةث ك ومي ةةب و ةةين
المسسمين يال تاوي نو يحد نش ه ا السجال في األه اى (يونيو ،)1922ياشت
يرون لن عسماأل األاه  ،لنتم لحمود هال ي ال ا يص

فيح

لا يدعو ليح عبلي نح
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فوض خسقية ،يع د ر ح لفتاح الة ا ي ةفح ان لحةادو

مةا عةاب عسيةح آراألو ت
إليضةا

ا ي ل ار ()18و
ت
ة التةريج ال ا دعا ليح حسين فقزا ،وينمةا خالفةح فةي ذلةك ية يد
إليضا ل
ال ريان ال ا ي لن الشرع لا ك ي او حسين فقزا ،يهو الشرع ال ا يريد ال ريان
حياألو( )14يلن الم ار الشتي ة ت
ةة الخةالع وةين الةدين يال سةم( )15يهةي
إليضةا ،ل
ت
ت
جوهريةا
وةين القةةا سين ووجةةود اخةةتالع وةةين الةةدين يال سةةم ووةةين لةةن ك يةةرون اختالفةا
وينتمةةا في ة

رشةةيد رضةةا إلن ال سةةم ييةةيسة لم فةةة اع ،يلصةةطف ع ةةدال ازع يت نةةي
حرية ال حث ،وينمةا يةداف دو لحمةود عبلةي ي يةماعي

لقولة ن انيالى يدعو
لوت عن ال سم ت
دفاعا ي ف فيح لن ش ن القوانين الوض ية في لقاو اكحت اى

الشري ةو ه ا ويسلن ح حسين ة ن الةدين يث ة لةا لةم يث تةح ال سةم لثة يجةود اع

ين وة األن ياألو وي ج لحمد فريد يجدا التناحأل الواه وين الدين يال سم ،س ج
الحال ال ا ي

ليح المسسمقن يال سم ،يل ن في الجوه ك خةالع  ،يهةو لةا يتفةق

لة ة رإلا الةةةد تقر هي ةةة الة ة ا ك ية ة

ةةسة ال ت ةةة و ةةين التجدي ةةد يان لح ةةاد ،يإلن

التناحأل يالخالع وين رجال الدين ورجال ال سم يلي
يحد ومث الم ار الشخصية إلفض ومثي الم

ل ةةار يالسةةة اعي ويةةولي( )16عسةة

وين الدين يال سم اوتمو

ة التي دارت رحاهةا وةين ا ةي

ةةةفحات «ال يةةالة» عةةاى 1941ى حةةقل التةةة اث

القديم ،يهي لن إلحس الم ار التي خاضةتا ا ةي ل ةار  ،ين ةاد نصةفتا نتةا ك
ت
ة شخصية ة فة،
ة ف رية ل
حقيقيا ا ،يإلنتا انتقس لن ل
لضمقن
حت إلن أل

ار المفتشين وقاارة الم ارع ال وا ووح

هة ا الجةدال ،أل نةح ي ة

درجات لن ال ن وسذا الة المشتةسين خدلة السةة ال روية ()17و
يلةةن ه ة و الم ةةار التةةي يم ةةن ن تتةةا الشخصةةانية ت
إليض ةا ،ل ةةار النقةةد وةةين

المجةةددين ،لنتةةا ل

ةةة وةةين التةر يةةج ال ة ا ية يد عنةةح ةةح حسةةين ( ك إلن حسةةين

وحقل عةن هة ا الة إلا فيمةا ةد فةي

تا ةح لسةتق الثقافةة) و وةين التجديةد الة ا

يت ناو ووفيق الح يم ويطالج ايتخ اج إلفض لا في األدب ال روةي يالمصةرا(،)13

_______________________________
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يحد دارت ه و المساجسة وينتما عس

فحات «ال يالة» في ال قد ال ا لةن القةرن

عاى 1988ى وووين ذات الط فين ،دارت «ل
ال تة

ةة ال

الةة» ( )19حةقل حصةت إلهة

يشةةترااد ،ثةةم األديةةج الحةةا يمي هةةا ،يالتةةي انتتة وةةهعالن الخصةةولة لةةن

جانج الد تقر ح حسين وجاو ووفيق الح يم ،ي ان ذلك في ال قةد الخةال
ت
ةةة الصةةفاأل وةةين األد ةةاأل ( ،)20وةةين ووفيةةق
إليضةةةا ل
لةةن القةةرنوثم لنةةةا إلن نةةة

الح يم وا ي ل ار يال قاد يالقيات ،يالتةي ةدإلها ووفيةق الح ةيم دعووةح ألن
ت
لةنتم عةن إليةسق ح الةالذع فةي النقةد
ي قن النقد رحيقا وين األد األ ،يإلن يتخس

يا جاألو

يحد حالة إلضةخم ل

ةة فةي وةاري األدب ال روةي الم ا ة  ،ي انة إلشةد لةا

و قن الم ةار شخصةانية وةين ا ةي ل ةار ي ةح حسةين ( ،)21يالتةي ايةتم ت لنة

1982ى حت ة 1940ى عس ة ل اح ة لت ةةددة،لنتا الخصةةولة الف ر يةةة ،ثةةم خصةةولة
لقمة ال يذ حين إلحص

ح حسين ا ي ل ار لن الجال ةة ،ثةم وطةقرت ال ال حةة

وينتما خصولة خفيفة ،ثم
ت
حسين شيئا إلي تج عن شيألو

داحة وشقوتا خصولة ف ر يةة

حضةةية الت سةةيم المخ ةتسط :احتس ة ه ة و القضةةية لسةةاحة ك ة

سمةا إلنةته ةح

وتةةا لةةن الحةةوار

األول لةةن القةةرن الماضةةي ،ف ثةةار الجم ة وةةين

يالجةةدل ال ة ا دار خا ةةة فةةي النص ة
ت
الة قر ياننةةاث فةةي الت سةةيم جةةداك ك ييةةطية فيةةح،فهلا لة إلي ضةةد ،يل ة فر يةةق
حججحويحد

تج رشيد رضا( )22فةي ذلةك عةاى 1929ى ية د عسة حجةه المةداف ين

عن اكختالط ةدعو إلن ذلةك إلفضة لسترويةة يكختيةار القيجةة يلألخةالع ،حيةث ن

اوصال الجنسين خةال ل الت سةيم يقسة لةن اوجةاو الشة اب نحةو اكنحة اع إلي التقوحة ،
ل تينا لا يسميح موا ه ا اكختالط لن ثارة المشاع فةي فتة ات الم اهقةة ،يلةا يمثسةح
ذلةةك لةةن ليةةدان لتيسةةي اكنح ة اع ،لس ة تةدا عس ة إلنةةح لةةي

ضةةد التجديةةد شةةتادة
سة

لقاكت يا قة لح ،يل ن ماك يض المجتم يك يتناف ل الدينوه ا،يحد رف
ت
التمايا ة شار فيح ال اف ي ةة عمدا تم عةاى 1987ى لطةال ين ةالت سيم
ال سيات
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الديني يالفص وين الطس ة يالطال ات()28و

حضية وحر ي الم إلة :و ود ج ورها ة ساحة لسحوار يالجةدال يال ة ا فةي األلةة
القرن التاية عشة  ،يهةا هةي ومتةد حتة القةرن الواحةد يال شةرينو لقةد ظتة ت

هة و القضةةية فةةي حا مةةة القضةةايا األجةةدر التنةةاول فةةي السةةاحة الف ر يةةة لأل لةةة لنة

ال قةود األخية ة لةن القةرن التاية عشة  ،فقةد

ه ة و المس ة لة صةةقرة ل اش ة ة فةةي

ةان حايةم إللةين إلول لةن فةت ةةاب

تا ةةح وحر ي ة الم ة إلة ة ة 1399ى ،ثةةم

تا ةةح الم ة إلة

الجديدة – 1900ى ،يإلثار ظتقر ال تاوين ضجة شديدة آن ا  ،يظال لوض إلخ ورد
وال نص

حرن لن البلان ( ،)24و يك ن الغ ذا لا حسنا ن جوانج لن ه و الضةجة

ك اال لت ججة حت يولنا ه او
يلن إليا المقاكت التي شار

فةي هة ا الجةدل،لقاكن نشة ا فةي المنةار :األول

نوان «ال تا ان الجسيالن»( ،)25يا خة

نةوان « سمةة فةي الحجةاب» ()26وويتفةق

اوج المقالين ل حايم إللين في الةاية ال يسية لس تاب،يهي الح حةال المة إلة
جةةبأللن ةةالح حةةال األلةةة ،يل نةح ي ة ر ت
ت ا ةةاختالع
إليضةا المخةةالفين لةةح لة
جماهي ال سماأل حقل لسةا جب يةة لثة الحجةاب ،ل ي ت ةا عسة ال اوةج وقيةدو فةي
اكجتتاد يالخوض في التفا ي  ،لنت تيا الجدال المطال ة اكهتمةاى
يالدعوة

ة المشة سة

ان الح يانيمان ن لس لة الحجاب يوفا يسح لس لة جب ية إلخالحيةو

يلةةةن المقةةةاكت التةةةي انتتجة ة يةةةاوق المةةةنته الويةةةطي ،لقةةةال «يةةةفقر النسةةةاأل

ياخةةةتال تن ال ج ةةال يفوضة ة ا داب مصة ة »( ،)27يالة ة ا عة ة ض ال او ةةج في ةةح
لوجتات النو الم ارضة يالمداف ة ،يانتت

اوخاذ لوحة

ييةط ية

إلن األخةالع

يالترويةةة همةةا القضةةية ال يسةةةوعس الجانةةج ا خ ة  ،نش ة ت المنةةار (« )23لنةةاظ ة فةةي
لساياة الم إلة ال ج في الحققع يالواج ات» في

سيةة الحقةقع الجال ةة ،حةدلتا

لحمد رشيد رضةا اكيةتناد ة حاعةدوين :القواعةد انيةاللية الثا تةة التةي ك يم ةن

وةي ها (الثوا  /األ قل) ،يوسك القواعد التي وتا جبأل اجتتادا (فةروع)و يك ينفةي
ت
ت
نسانا عاحال ،ك إلن السةفقر
رشيد رضا يجود نا ةات لن النساأل ح م قن الم إلة
_______________________________
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يالمخالطةةة إلل ة نومةةح اع (ي ة حانح يو ةةا ) ،يك لجةةال لسحةةديث فيةةح عةةن المشةةاع

ال ريئةة ينوا هةا لةن الحجةه التةي ية اد وتةا ا

ووي مة رضةا ة ن حةق المة إلة فةي

الت سةيم هةو فة ض عسيتةةا ،فطسةج ال سةم وف ضةح عسيتةةا الشةري ة انيةالليةو يايةةتم ت

المن ةةاظ ة ف ةةي إلعةةةداد كحق ةةة ل ةةن المن ةةار ( )29يل و ةةم الحج ةةه الت ةةي وردت ف ةةي هةةة و
المنةةاظ ات و ة ض دا تمةا أل ث ة اكخةةتالط عس ة األخةةالع ،يالشةةك فةةي لةةد ل انيةةة
عسيح ياكجتتةادات

وفقع الم إلة الف سي في لجال الحياة ال الة ،و رإلا الشر ع المختس
المختسفة حقل ه و المس لةو ما شتد ال ال األي وعي ت
عددا لن المقاكت يالمقةاكت
المضادة و د عس

لن القرن()80و

ضتا ال أل في هة و القضةية ،خا ةة فةي إلعةداد ال قةد الثالةث

يدخسةة الحةةوارات حةةقل حضةةةية المةة إلة ةةد ذلةةك فةةي وطةةقر جديةةد لسشةةة سين

السةةا دين ( التقسيةةدا يالتةري ةةي) لي خ ة لنحيةة ن ر يسةةةي ن ،يهمةةا :التيةةار النسةةقا

 ،Feminismيالتيار انيالليو يوشتد إللتنا الم ا ة لؤيدين لستيار النسةقا الةر وةي،
مي ياعين إلي ياعين ةة مد وط ع إلف ارو يوطس اوح ت
إلحيانا ،و يلد ش يذها عن
النطاع المجتم ي انياللي ال روي ،وينما وشتد لحايكت جادة لت ريج يإليسمة ه ا

التيةةار الةر و ةي ،يو ن يةةح فةةي ثةةوب يتفةةق يالم طيةةات التاريخيةةة يالم ا ة ة أللتنةةا ال رويةةة

يانيةةاللية،في ا ن نفسةةح نجةةد لةةن يتمسةةك الةةدين انيةةاللي يال ةةادات يالتقاليةةد

ال رويةةة ال احيةةة التةةي و ف ة لةةن حةةدر الم ة إلة يونصةةفتا حقتةةا مةةا يتنايةةج ل ة
يدورها يحدروتا يفط وتاو

ي تتةةا

ور م ةةا ي ة ة الح ةةوار الة ة ا دار و ةةين الةةةد تقرة ن ةةوال السة ة داوا ياأليةةةتاذة ه ةةة

رؤيع( )81عن الط فين ال يسين في الحوار ،ورمةم إلن

ستيتمةا وتفقةان ةةة إلي ه ة ا

يفت ض ة حةقل هةدع ياحةد ،يهةو الةدفاع عةن حقةقع المة إلة يحريتتةا ،ك إلنةح يسةيط

لنتما لنوقر يلنوولة حيمية يف رية لختسفة عن األخ و ف ينمةا ونوة
عس
ت
لنتج ةا شة ت
نةةوال الس ة داوا ة األديةةان ةةين ناحةةدة اعت ارهةةا ت
ةريا لحمةةال ة ة يخا ةةة

النصةةوو ة ة وهشةةارات و ةةادا الم ة إلة ،و التةةا ي و ي ة ه ة و ال ةةين الناحةةدة حضةةايا لث ة :
__________________________________
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الحق ةةقع الجنسةةةية لسمةةة إلة ،يو ةةدد القيج ةةات ،يلفت ةةوى الشة ة ع ،يلفت ةةوى القوال ةةة،

يالختةان ،ياكجتتةةاد ،يمي هةةا ،احثةةة عةةن جا ةةات عسميةةة خارجةةة عةةن نطةةاع الةةدين،
لسلنةة مفتةوى المسةاياة م نة التطةاوق فةي

ة شةيأل وةين المة إلة يال جة  ،رافضةة

النوم األوقية يالقانقن ال قرا الس ين و اهمةا يح مةان ال ةالم حتة ا ن ،داعيةة
ت
عسمةا يةدر فةي الةة ب ة ة ل انتةا فةي
إلن وجد الفسسفة النسقية ةة التي إل ة ح

الدين يالسياية ياكحتصاد يالتاري يلختس

لجاكت الم فةو

ن ة اا

وينمةةا وسةةك هةةي نوة ة دونةةوال السة داوا ،فةةهن األيةةتاذة ه ةةة رؤيع وسة

قن الخط ي مةن فةي التط يةق مية

حققع الم إلة التي فستا انيالى لشي ة
السةةسيمو و التةةا ي فهنتةةا ك و ة و ت
ارضةةا إلي ة تاعا وةةين الةةدين ياألخةةالع لةةن جانةةج،
يالم إلة لن جانج آخ و ويالحم إلن لث ه ا الحوار إل

إلخةة

يتفةر ع عنةح ويمة

حةوارات

عديةةةدة ف ةةي ذات القضةةية ،لثةةة وةة جي األرحةةاى ،يال ةةقياج ال فةةي يالخسةةة ،

يانجتاض ،يالختان ،يوو ي الم إلة القضاأل ،يحق القيجةة فةي السةف (حةانقن األحةوال

الشخصية الجديد يناي 2001ى) يمي هاو
التعليم والثقافة:

ثارت ه و الم ار عس لستقيات عدة في لختس إلرجاأل األلةة ،ي ةان التيةاران
ت
األياييان فيتا ة ةي ها لن الم ار ة هما:ويةار التةريةج ،الة ا ية المسةت م لةثال
ت
يإللال يجةج السة ي ة وقسيةدو ،يالتيةار ا خة هةو التيةار المحةافم المنةاهأل لاليةت مار
يجةةح حضةةاروح المختسفةةة ،وي ة و عس ة األلةةة التمثة ة ا لنتةةاو ةةحي إلن وية تةارا يق ة
ييةةطا وةةين التيةةارين ،ك إلنةةح

ةةان نةةادر الوتةةقر خفةةيأل الصةةوت إللةةاى و اشةةقات

الفريقين ا خرين،يهو لا ك ين ة وانةح يلسةاحتح داخة هة ا الم تة
ال ةةدة التةةي ذ

و يالمسةتقيات

ناهةةا ةةادت األل ة  ،وت ةةدد ت ةةدد الط قةةات المجتم يةةة ،ياكنتمةةاألات

الثقافية يال حية ،يالخسفية الت سيمية يالثقافية ،يلد األن تار الحضارة الةرويةو يحد
ة ذاوتا ،ت
ةدألا لةن المجادلةة فةي إلهميةة الترويةة يالت سةيم ،يانتتةاأل
اوس ياحة الم
_______________________________
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إليتا ووجح الثقافةو

نوعية ه ا الت سيم ،ي إلا الط قات يقدى الت سيم ،ي
ت
حضية الت سيم :نجد في إليا ه ا القةرن جةداك ية ت ا عسة

يفند المنار فيتا حجه السواد األعوم لن النا

ةفحات المنةار(،)82

في احتجاجتم عس لناشةدة المجسةة

همية التروية يالت سيم ،يلن ه و الحجه :حجة الج ييسج اكختيار ،يعدى فا ةدة
الت سيم في الح األلة ،ألن لن المت سمين لن هو خا ن يلستة ل سمح يس تيا ،يعةدى

اكيةةتفادة لةةن الترويةةة ،ألن األخةةالع حوةةوا ،فالولةةد ال ة ا يضة ب ك يروة  ،يالولةةد
ال ا ك يض ب ي قن ذا إلخالع جيدةو ي ان رديد المجسة إلن المت سمين الفايدين

لةةم يروة وا ،يإلن المثة الة ا يسةةوحح ال الةةة هةةو دلية عسة
ال صاو

ت
ه ا يحد إلثار حانقن الت سيم ال يمي جدك

فةةي إل

ةةقن الترويةةة الحقةةة ليسة

ية ت ا فةي ال قةد األول لةن القةرن وةين

لن الجم ية ال مولية يناظ الم ارع يحتتا،يشتدت ه ا ال ا

فحات المنةار

ة لةةن جةةبأل ةةا()88ودار هة ا الحةةوار وةةين الجم يةةة ال موليةةة لمثسةةة فةةي ةةأل

نواوتا ووين الح ولة لمثسة فةي نةاظ الم ةارع ،حةقل يجةوب عة ض حةوانين الت سةيم

عسة ة الجم ي ةةة ال مولي ةةة ،يه ةةو األلة ة الة ة ا ي فض ةةح الن ةةاظ و فق ةةاد ذل ةةك ة ة ث ةةارة

اكنتقادات في ناله الت سيم نث ات ه و الضةرورة ،فتحةدث لفتةي الةديار المصةرية
يالشةةي عسةةي يوية  ،يوةةدخس المنةةار ررا تةةا ،يو

ةةبت الحجةةه عسة إلهميةةة الت سةةيم

يعالحتةةح الشة ج مةةا يوجةةج ع ضةةح عسة لمثسيةةح ،يعسة عةةدى

فايةةة الضةةمانات

السا دة حينتا لضمان جودة وسك القوانين ،يإلوردت المنةار لةا إليةمتح ال شة ة لةةالب،
ت
لةمبا خا ت ا وههمال وروية ال نات
وت ب حقل همال الدين يالسةة ال روية ،يإلضاف

يو سةةيمتنو ي المةةا إلن الشةةيأل الشةةيأل ية

المنةةار عسة

،فسنةةا إلن نشةةي هنةةا ة يةةجال ع ضةةتح

ةةفحاوتا عةةاى 1908ى ()84وةةين األلتةةات يال نةةات عةةن شة و وردت فةةي

ةةحيفة المقطةةم أللتةةات لةةن ورويةةة ال نةةات المت سمةةات،وردت ريةةاكت ال نةةات وهلقةةاأل

ال نج عس األلتات يا األ ل دى ال ناية ال نات يإلن الت سيم ك يةني عن الترويةو يفي
ذات السةةياع ،ردت المن ةار ( )85عس ة المقتط ة

فةةي حولةةح ن المةةدار

المصةةرية ك ور وةةي
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ت
رجاك ،ن و ين لن التحان الشتادة في ذلك ال اى إلن لدار
ت
ت
نجاحةا ،يو جة المنةةار ذا
نجاحةا يإلن المةةدار األجن يةةة إلحة المةةدار
مي هةةا

الح ولة إل

المدار األجن ية وتم السةة ال روية ،يلةي
ت
ي ةةقن رجةةاك» يعةةن لةةدار الح ولةةة ،فتةةي و م ة

لن

ة إلن

وتةا و سةيم عةال «لةا دون الت سةيم ال ةا ي ك
مةةا ة ح المحتسةةقن «عس ة

يجاد نف يخدلقن الح ولة ،و التا ي فالطالج ك يت سم ك السةخ ة،

و يةةج وخصةةي
ت
و سيمتم دك لن و

مةا إلن المنةار

الت سةةيم يوةةدعو ة و ميمةةح ،ي ة لك ة يةةيط ة المصةةري ن عسة

عس ة

ح في يد المحتسين األجانجو
يفي ياحة الت سيم ت
إليضا ،نجد ت
لن ن قية لوي يلصطف مالب
حوارا وين
ةةفحات ال ة ال األي ة وعيو و ةدإلت الحةةوار ن ق يةةة لوي ة فةةي لقا ةةا «الت سةةيم

األهسي ويجوب ال ناية ةح لسط قتةين ال سيةا يالمتويةطة»( ، )86حيةث وسةتن
و سةةيم ال نةةات المةةدار

األلير يةةة إلي األهسيةةة الضة يفة يحتة المةةدار

لسةتو

األجن يةةة التةةي ك

وتةةتم سةةةة الةة الد ،يوناشةةد اكهتمةةاى الط قةةات المتويةةطة يال سيةةا إليك حت ة وشةةة

الفتي ةةات المنا ة ة ج ال

ةة

إلي حتة ة و ةةقن ي ةةيدات وي ةةووتن ،يذل ةةك ف ةةي لقاوةةة

اكهتماى ت سيم ال نات لي ن خادلات إلي اكهتماى ت سيم الخادلات لث السيداتو

فتي و إلن اكهتماى إل األلة لن الط قات الويط يال سيا لقدى عس اكهتماى
ت
خادلا
الط قات الدنيا ،ويت د ذلك في حو ا «ك يض إللتنا إلن ي قن اون الخادى
لثسح ،يل ن ي قانا يجود رجال إل فاأل يسيرون وتا فةي ل احةي الفةالح» ،و ية د عسيتةا

لصطف مالب في لقال خاو( )87يفند فيتا رإلا ن قية لوي فةي و
و فةالت سيم م نة الم فةة يالتتة يج
عس الط قات الويط يال سيا لس تدا ال
يةب الت سةيم

ال قسي يلي

«ن

لجة د القة األة يال تا ةة ية وي ةالنف عسة الط قةات الةدنيا ح ة ال سيةا

ان األلة

ما وقولين

هم رإليح المف  ،فهن ال إل
ت
ي ما إلش نا آنفا ،فقد

جسم ياحد ،السوحة هم إلعضاؤو ال السة يالقادة

ك يستطي إلن ي حي يسم النجاح لن مي القدلين»و
ت
ان حضية الت سيم هما يالاى جمي إلحطار األلةويها هو

ذا جةةةدال ع ضةةةتح المنةةار ()83و ةةين ةةاحج جر يةةدة الحاضة ة ة ،و وةةين ر يسةةي وحر ية ة
_______________________________
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جريةةدوين ف نسةةيتينو حيةةث نشة ت التةةونقا ف انسةةيب لقةةاك وحةةث فيةةح عس ة ح لةةان
التونسي ن لن الت سيم ال ا ي ،حيث رإل المحرر يجوب قاأل التونسي إليي الجت فةي

ظة نوةةاى الحمايةةة حت ة ك يطم ة ة اكيةةتقال لو وردت جر يةةدة الةةدويذ وونق يةةان
الت

يد عس حص الت سيم ال ا ي عس فئة األمنيةاأل التونسةي ن المةوالين لالحةتال ل إلي

فسي

لن لصسحة ف نسا و سيمتم حت ك يثقريا عسيتاووينما يس د ةاحج جريةدة

المتجنسين الجنسية الف نسيةو إللا التونسيقن المسسمقن المتمس قن و الدهم يدينتم
الحاض ة ة ،يهي الجر يةةدة ال رويةةة الوحيةةدة فةةي وةةون
يم ن خمادو ،ما حةدث فةي لصة ،ي
ال سوى ال الية ،يإلن ذلك يث

المتخسفةو
ح

يوندرج ل

ةةة وةةدعو ة

ة

آن ة ا عس ة إلن نةةقر ال سةةم ك

لك حةج اكيةتقال ل لةن ينطفةن منة

خط لباعم اكحتال ل نح جاأل ،ليني ال ققل فةي الة الد

الح األاه وح حضةية الت سةيم ت
إليضةاو فقةد حالة فةي األاهة

ةةالحح عةةاى 1924ى،ويض ة القةةا مقن الح

ةةة عةةدة لطالةةج

وقةةدلوا وتةةا لةةقاارة ية د امسةةقل الة ا عقةةد لجنةةة لس ة فيتةةا و سة ج التة خ فةةي الة د
يعةةدى نشة القة ارات ،خ جة الموةةاه ات ت
ظنةا ةةدى اكيةةتجا ة لمطال تةةاوثم يةةادت
فت ة لن المد يالجقر وين القاارات المختسفة ياألاه حت ي قل الم امي لسمشيخة عةاى

 1923ى ،ث ةةةةم ل ارضة ةةةة الج ة ةةح ياية ةةةتقالتح ،ث ةةةةم لطال ة ةةةة الطس ة ةةةة ودوة ةةةح عة ةةةاى
1985ى ،ي ان يوأل حال الت سيم األاه ي ج

هةدع اكحةتال ل ل ةقل األاهة عةن

الحياة اكجتماعية ،ي خضاع الجح ل حا ة وفني شخصيتح يوسدا لف نجتح ()89و
ويثةةقر جةةدل لجانيةةة الت سةةيم عنةةدلا يصة ةةح حسةةين نةةاظ ت ا لسم ةةارع ،ويتةةدا

الش ة ة ج لجاني ةةةة الت س ةةةيم ف ةةةي ين ةةةاي  1950ف ةةةت ه الس ةةةاحات الش ة ة ية يالص ةةةحفية
ياأل اديميةةة ةةرراأل لختسفةةة ،لتضةةار ة ،ي ت
إلحيان ةا لندهشةةة إلي لتخوفةةة حةةقل لجانيةةة

الت سيموويؤ يةةد ال

يةةرون ةةح حسةةين ويتنئونةةح عس ة ح ة ارو ذا األ ث ة انيجةةاوي ة ةلن

يجتة نو هم ة عس المستو اكجتماعي لسف د يعس و افس الف و وين جمي إل نةاأل
الش ج لس دين عس إلن الت سيم حةق ي ةي ل ة نسةانو فيمةا يتسةاألل الة أل
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ا خة حةةقل لةةد ال ةةجأل المةةا ي الة ا حةةد وشة سح لث ة ه ة و السيايةةة عس ة الديلةةة

لقاو لةا يم ةن إلن وجنيةح لنتاويالتةد هة ا الحةوار ح ا ةة ال ةاى( )40يوة وي السةتينيات

د انتتاأل الجدل حقل لجانية الت سيم ي ح ارها ،حوار آخ عن و ميم الثقافةة حيةث
ت
ة
افيا ي نما الثقافة ال الة ،يهي يالحنا في ل
ي المثقفقن إلن الت سيم لي

الف ة ال ةةالمي ،ويت ضةةقن لمشةة الت وطةةقي الثقافةةة الو نيةةة ،يدور الثقافةةة فةةي

المجتمةةة اكشةةةت ا ي ( )41ي ك وةةةبال حض ةةايا الت س ةةيم يث ةةار حو ةةا ال

ية ة ل ةةن الح ةةوار

يالجدل ،خا ة ااأل اله وطقي و ينوعيتح يالمناهه المت ة يوساوا الف و التس يميةة

إللاى الجمي و يفي لنتص

التسة ينيات ،دار حةوار ياية حةقل لسة لة وطةقي لنةاهه

الت سيم ياكيت انة و أل الخ األ األلري ي ن لتطقي

الجنا الت سيمية()42و

الم ار األدوية يالثقافية يالف ر ية :كالنا فةي ع ضةنا ة و الحةوارات ك نسةتطي

الخروج عةن دا وةي التيةار التةري ةي المجةدد الثةا عسة

ي

ة لةا هةو حةديم ،يالة ا ك

لستقدى يال حي ي يال ك ي ي الة ب ،يالتيار المحافم ال ا يمجةد

لقريث يحديم يك ي

ة لةا هةو

في يواو الخالو لما آل ليح حال األلة ،ثم الحسقةة الويةط

التي ك و اد ووت حت وختفيو نشي هنا

يلن ه و الم ار :

ل ار التقسيةد يالتجديةد فةي األدب،

ة ل ار األيسوب يالمضمقن( )48وةين ال اف ةي ييةاللة لوية ي ةح حسةينو يحةد
تج

ة عدة لساجالت دإلت عاى  1925ى في ا ال ل ،عندلا
اوخ ت ه و الم
ياللة لوي عن «إلدب الفقاحي » ت
ناعتا ح إلدب ال اف ي ال ا ي خ جانج اكهتماى
المحسنات ال دي ية ،وينما ينتقد
إلن المضمقن هو األ

ةة إللا ل

إلهميةو

لن يةاللة لوية ي ةح حسةين ذلةك ذاه ةين

ة إليسوب ال تا ةة وةين ذات الم سة رين ةةة المقسةد يالمجةدد ةةة فنشة

فةةي حط ة آخة لةةن األلةةة ،فةةي الشةةاى وةةين ش ة يج إلريةةالن ،الة ا يةةسلن األيةةسوب
إلن الم نة يم ةةن إلن يةةسدا األيةةسوب

ال سيةةغ ،و وةةين خسية ية ا يني ،الة ا ية
ال سيط التسة افي،لت ث ت ا في ذلةك ةرراأل يةاللة لوية ويفي حةين وة ث ية ا يني
_______________________________
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ةةرراأل يةةاللة لوية ،

ةةان لسةر ةةة ةةالغ إلث هةةا عسة األلية شة يج إلريةةالن الس نةةاني

األ يالم قيم في يقيس ا ،ف ان لن هنا يحم لواأل حماية السةة ال روية ويقايى
ت
ةة يةجاك آخة
هجوى لوجح ال رويةو ما شتدت هة و الم
ل ال اف ي
وين األلي ش يج إلريةالن،ووين لحمةد ة د عسةي فةي الشةاى ت
إليضةا حةقل إليةسوب
ال تا ة ،لا وين ال المة فيتا يالت سيغو

ة حوارات حقل السةة ال روية :دإلت ه و الحةوارات فةي إلياخة عةاى 1331ى ،حةين

احت ح المقتط

عاى 1902ى إللة

فةي حيةاوتم ال الةة ،يفةي

تا ة ال سوى السةة التي يت سمتا النةا
القاضةي «يلمةقر» تا ت ةا عمةا إليةماو لةةة القةاه ة( )44ويضة

ةا فيةح

حواعةةد ،ياحت ة ح تا تتةةا ةةالحريع الالوينيةةة ،ثةةم ةدإلت حمةةالت ال ة د عس ة هةة و
» عةةاى
الةةدعوة ،فة د حةةافم ة اهيم عسيتةةا شة ت او ثةةم دعةةا «السةةي يلةةيم يل ةةو
1926ى ج السةة ال روية ،يإليدو ياللة لوي ،يوسسس الستجة المصةرية المنةاد وتةا
المس ح ،ثم لجم السةة ال رويةة ،الة ا ايةتةرع يةنوات ثةالث فةي درايةة احتة اح

حدلح ع دال قيب فتمي

تا ة ال روية الحريع الالوينية في عاى 1948ىو

يل ةةن المةةداف ين عةةن ال روي ةةة ،إل طسةةوا

اليااجي في ردو عس احت اح المقتط
لس تا ةةةة هةةةدى ل نايةةةة التصةةةاني

المتقةةدلين ،ثةةم و سةة

ةةة ل ةةباعم خصةةولتا ،فةة را وحسيةةة

ينة 1331ى نقطتين:إليكها :إلن اوخةاذ ال اليةة

ال رويةةةة ية ة ها ي ضةةةاعة ل

ية ة لةةةن إلو ةةةاب

لثستةةا فةةي المسةةتق و يثانيتتمةةا :إلن عالةةة النةةا

يجتةةا م

يفتمقن ال روية الفصةيحة ويتة يحونتا ،عسة مية لةا يةدعي خصةوى ال رويةة( ،)45هة ا
يحةةد إل ةةرات ا ةةال ل إلن وسةةك الةةدعوة هةةدفتا انحةةال ل ال ةةالم ال ر وةةي ،يوشةةتي شةةم

النا قين ال روية()46و
وي

يالتةةد الحةةوار فةةي الخمسةةينيات يالسةةتينيات لةةن القةةرن عةةن الفصةةح يال اليةةة
حد المطال ة وهحياأل السةة ال روية ،ي

نما لحايكت التةريج التةي يةادت

النص ة األول لةةن القةةرن الماضةةي حةةد إليدت السةةةة ال رويةةة( )47و ي ان ة آخ ة ه ة و
ت
وتديةدا
الدعوات ة إلا دعوة هدى السةة ال روية ة هةي إلشةد الةدعوات خطة ت ا يإل هةا
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لمجتم األلة في لةتتا يدينتا يآداوتا يعسولتا يحيمتا ،يالتي ك وبال داخ دا ة الحوار
يولنا ه ا لمثسة في لواح

لن إلنصار السةة ال روية يالسةة ال اليةو

ةة ل ار النقد ،يالتي ثارت حقل ياحات عدة،لنتا ياحة ال ة ا النقةدا حةقل

ا راأل يالم ة ة اهج

حسين(،)43يإلخ

تسةةةةك التةةةةي

انةة ة وةةةةين ةة ة اهيم ع ةةةةدالقادر المةةةةااني ي ةةةةح

حقل لقولات األدب ال روي وين ا ةي ل ةار يإلحمةد إللةين

()49

يالة ا اوخة لةةن لجستةةي الثقافةة يال يةةالة يةةاحة لةةح ،يايةتم يةةتة شةةتقر لةةن خةةال ل

اثنةةين يعشةةرين لقةةاك عةةاى 1989ىوي ةةان ع ةةدالوهاب عةةباى لةةن إلنصةةار األول فةةي
تةةح ،وينمةةا ةةان ع ةةدالمت ال الصة يدا نصةةي ت ا ألحمةةد إللةةينو يلةةن إلشةةت وسةةك
ل
الم ار إل ت
يضا وسك التي دارت رحاها وين إلنصار ال اف ي يإلنصار ال قاد( )50لمةدة ثمانيةة
شتقر (لن  25إل ري
الم

 14نوفم 1983ى) ،و رإلت ال يالة حينة ا إلن وسةج هة و

ة ألن إلدب ال اف ةي يإلدب ال قةاد يمةثالن يجتةي الثقافةة فةي إلف ةار ال رو ةةو

ان لن فريق ال اف ي ي يد ال ر يةان،يلحمود لحمةد شةا

ي يةماعي لوتة ،

يال ين رإليا في إلدب ال اف ي إلنح «إلدب ال هج» ،يعس الناحية األخ

انضةم

ة

لةةن يةةةيد حطةةج يلحمةةد إلحمةةد الةمةة اوا يإلحمةةد إللةةين ةة فر يةةق ال قةةاد «إلدب
ت
لحايةدا يلسةتن ت ا لسصة اعو إلضة ة ذلةك،
الفط ة» ،وينمةا ظة عسةي الطنطةاوا
الم

ة التي نشة

حةقل النقةد الة اوي يالموضةوعي وةين إلحمةد إللةين ي ةح حسةين،

عضقا المدرية الحديثة عاى 1986ى يشتدوتا فحات ال يالة رمم إلنتمةا لمةثال ن
ل افد إلدوي ياحد( )51إللا عن ل

ةة التجديةد ياكنحة اع ،يالتةي نشة

ل ةةار وا ةةي إلوةةو شةةادا عةةاى 1986ى عس ة

ةةفحات ال ة ال  ،ف ان ة

وةين ا ةي
األيةةا

لحار ة لن التيار المحافم لتمةثال فةي ا ةي ل ةار لستيةار التةري ةي ،الة ا دع إلووا ت ةا
يفت لجالت لست ايذ يال ة ا

نمةا هةي ل ا ةد يديةا

لسقةيم يال رو ةة يالةدين

ايةةم حر يةةة الف ة يال ة ع عس ة حضةةارة الة ة ب( )52يفةةي عةةاى 1989ى ،شةةتدت
ت
األه اى يجاك وين لنصقر فتمةي ي ةح حسةين حةقل اكحت ةا يالتقسيةد( )58يك إليفة
لن جمسة لنصقر فتمي في لستت لقالةح لةتسخ

هة ا السةجال ،فةي حولةح «إل ةاد
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إلرج إل

الخصولات في ال إلا حقل لشا سنا اكجتماعيةة ة عسةح ياحةدة :وسةك

هي ةة ال م ة في وقسيد الةروي ن إلي

اهية ه ا التقسيد»()54و

ت
إليضةا ح يسةة ذات التيةارين
ة ل ار لفاهيم الثقافة :يلا انف ة هة و الم ةار

الس ين ج فا ل تما ج  ،ن لةم ي ةن

ة  ،اكوجاهةات األدويةة فةي النصة

لن القرنو يفي يةاحة ال ة ا حةقل لفةاهيم الثقافةةو ي انة الم

األول

ةة وةين ثقافةة

الشرع يثقافة الة ب لن إلهمتةا ،و ةدإلها ووفيةق الح ةيم مقةال فةي األهة اى عنوانةح

«ه يوجد اليوى شرع؟!» ،ثم ةدإل السةجال وةين فةيس

فةار

ي يةماعي إلدهةم

في 1983ى في ال يالةو ياوسة نطةاع هة ا السةجال ليشةم
الثقافةةة يال سةةم يالمويةةيق و ي ةةان اكخةةتالع ت
جسيةا وةةين لفةةاهيم ال ةةاو ين فةةاألول:
لسيحي عروي ي تنق ثقافة ال ب ويداف عةن

إلن ي يب في الصقرة الةرويةة ،يا خة  :لصةرا و

ة لةا يتصة فنةقن

يةان األلةة ال رويةة ،ويخشة عسيةح
ةي لسةسم ،ل نةح عسة النقةيأل

يةسلن ةالة ب فةي لفاهيمةح يآرا ةح ،حتة المستشة حين لنةح يالمت صة ين ضةد ال ة ب،
ويةةبدرا

ةة لقةةدراونا ويحتق ة لقولةةات وف ي نةةاو يو ةةد هةة و المنةةاظ ة خال ةةة

التيارين الس ين وصارعا في عالمنا ال روي خال ل وسك الفت ةو
ة يحت لن ناحية الة ب ذاوةح ،انةدل

ل

ةة وةين الالوينية ن يالس سةوني ن،

إلا وين المنتمين األيسوب يانعجاب ياكو اع لسثقافة الف نسية في لقاو اننجسيقية،
يالتةةي حالة وةةين اعيمةةي المدريةةتين فةةي لصة  :ةةح حسةةين عسة الجانةةج الالوينةةي،

يال قاد عس الجانج الس سوني()55و

ة ة يك ح ة الةةد تقر ةةح حسةةين فةةي حمسةةح لةةواأل الثقافةةة الالوينيةةة يوفضةةيستا عس ة

الثقافةةات جمي ةةا مةةا فيتةةا الثقافةةة المصةةرية ،دون إلن ي ت ة ع لألخي ة ة ة ا و ة ثي فةةي
ت
ت
هجولا عنيفا د نش و و
و قين ثقافة يعقسية األي  ،كح ح حسين في ذلك

ا راأل في عالي 1925ى ي1926ى لن ح

ل ار ()56و

تاب لن إللثال ش يج إلريالن وا ي

ة ة «إلدب السةةاندويتذ» إل سةةق عس ة األدب الص ةحفي السةةري ال ة ا لث ة ظةةاه ة
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ش س في نو ال أل خط ت ا عس األدب ال روي ،فقد
وح مةح ،يك إل ةةقل لسةةةة وسبلةةح و ياشةةت

األدب ،ويحة ة ف ةةي شةةة ا ح ال دي ةةد ل ةةن

ي اهيم ع دالقادر المااني ،يع ا
ة ة ل ةةار حةةقل

القةةرن ،وسةةك التةةي نش ة

ان إلد ت ا ال حواعد لسنحةو

فةةي المسةاجسة التةةي إلث اهةةا ذلةةك النةةقع لةةن
ةةار ال ت ةةاب ،إلحم ةةد حس ةةن الق ي ةةات،

لحمود ال قاد ()57و

تةةج ( ،)53ان ة لةةن إل ةةرا الم ةةار حةةقل ال تةةج فةةي إليا ة

فةةي 1918ى حةةقل ريةةالة الةةد تقراو التةةي حةةدلتا لنصةةقر

فتمي ،يلوضوعتا «حالة الم إلة في التقاليد انياللية يوطقراوتا» يالتةي إلشة ع عسيتةا
األيتاذ (ليفي ري ) اليتودا في اري

 ،حيث

ان الةد تقر لنصةقر فتمةي لةن

إليا ة الم ةةوثين ة الجال ةةات األوروويةةةو يلةةم ونشة هة و ال يةةالة ال رويةةة ،يل نتةةا

ان لثار جدال عندلا وم نق أل نصو تا ة الصةح و يايةتةن الجال ةة
المصةةرية عةةن لنصةةقر فتمةةي ةةد ل اج تتةةا لنصةةوو ال تةةابو يإلهةةم لة ْن إل ةةرا هة ا
ت
عددا لن المقاكت خال ل إلشت ينةاي يف اية
ال تاب جريدة المؤيد ،حيث خصص
يلةةار

1914ى ،ةةان ضةةتا لم ارضةةي لفن ةدا رإلا لنصةةقر فتمةةي يعس ة رإليةةتم

لحمةةد لطفةةي جم ةةة ،ك إلن الجر يةةدة ذاوتةةات

انة فةةي ة

الةةد تقر لنصةةقر

فتمي دعو حرية ال إلا يالف ة ياكعتقةادو ك إلن الةد تقر لنصةقر فتمةي لال ةث
إلن و اج عن ل تقةدو ،يإل ة إلحةد إلحطةاب جم يةة الشة ان المسةسمين ة إلن وةوفي

عاى 1953ى ()59و

ة يلن إلشت ال تج التي درت يثار حو ا ال

ي لن الحةوار يالجةدل

تةاب

الخالفة يإل ةقل الح ةم الة ا ةدر فةي يونيةو 1925ى،يذلةك فةي خضةم الحةديث
عن الخالفة انياللية دلا إللةتتا و

يا ال مالية ،يدعوة المسك فساد إلن يص هو

خسيفة المسسمين لن ناحية ،يايتيالأل المسك ع دال قيب آل ية ود عسة الحجةاا يدعووةح

لمةةسوم يةةاللي فةةي ل ةةة لةةن ناحيةةة إلخ ة

و فةةي لقاو ة ذلةةك

ةةان هنةةا ويةةار

لناهأل لسخالفة ،يل م ة المسةك فةساد فةي إلن ي ةقن خسيفةة لسمسةسمين ،يت نةاو حةبب

األح ار الديتقري نو
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يحد إلخ ه ا التيار قرة ف ر يةة يعمسيةة عنةدلا إل ةدر الشةي عسة ع ةد الة ازع
تا ح الخالفة يإل ةقل الح ةم ،يالة ا حةاول

حاضي لح مة المنصقرة الش عية
إلن يث

فيح مختس

األدلة إلن الخالفة ليس إل ةال لةن إل ةقل انيةالى وينفةي عةن

انيالى جان ح السياييو يحال هيئة

يال ا انتت

ويح

خ اجح لن ال ة ال سماأل في إلمسةط

لن إلج ذلك إلالة إلدت

حين ا و

يلمةةن ي ةةدون فةةي ة

يالد تقر هي
فدخسوا الم

لن األاه ()60و

ار ال سماأل التحقيق ل الشي ع ةدال ازع،
1925ى ،يلصةادرة

تا ةح،

ايتقالة األحة ار الديةتقري ن لةن الةقاارة القا مةة

الشةةي ع ةةدال ازع فةةي

تا ةةح الةةد تقر ةةح حسةةين

وإللا رشيد رضا ،يالشي لحمةد الخضة حسةين ي يةماعي لوتة

ة ضد عسة ع ةدال ازع ك إلن يةماعي لوتة لةم يوافةق عسة

ة دو

ةة لةةم وس ةةث إلن وتةدإل عا ةةفة الخال فةةة يإل ةةقل الح ةةم حتة هةةج عصةةار الشة
الجاهسي لطح حسين ،يال ا إل ةدرو فةي 1926ىويإلثةار انعصةار ضةجة دينيةة ي ت
إليضةا

ييايية حقوية ،يك ييما إلن
عس

ت
ال لن الشي عسة ع ةدال ازع يالةد تقر ةح حسةين

سة حبب األح ار الديةتقري ن يجر يةدة السيايةة اليوليةة التةي

انة حينتةا

وجتة ة ب ال ت ةةاب المج ةةددين يدع ةةاة التي ةةار التةري ةةي المناهض ةةين لألاهة ة يعسما ةةح

يييايتح الت سيمية يويار المحافوين ش

يعس الضفة المقا سة،حمس جريدة

ةدإلها شة يج إلريةةالن فةةي لةةار

عاىو

و ج الشرع لةواأل الحمسةة المضةادة التةي

1926ى،يحةةد وقةةدى فةةي لواحة يةةا قة لةةن هة و

القرحة ال حثية أل الجدال حقل هة ا ال تةاب يلةن ه ةوا لنصة وح إللةاى لةن فبعةوا
لج إلوح عس انيالى( )61و

يفي إليا الخمسينيات إل در خالد لحمد خالد

تا ح لن هنةا ن ةدإل الة ا دعةا

فيح وجديد ٍانيالى صقرة ج رية ،لما دعا الشةي لحمةد الةبا ةي ة الة د عسة
ه و األف ار في تا ح لن هنا ن سمو
__________________________________
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ما ايتدع ظتقر

تاب ييد حطج ل الم في الطريق في داية الستينيات

تردا لن داخ جماعة انخوان المسةسمين التةي انتقةد حادوتةا األف ةار الةواردة فيةح فةي
تاب دعاة كحضاةو

يفةةي وسةةك الفت ة ة ت
إليض ةا احتةةدى الجةةدال وةةين إلنصةةار التيةةار انيةةال لي لةةن جتةةة،
تا ات لحمد جال ل

يإلنصار التيار ال سماني ياكشت ا ي لتمثال في

شك ال ا

إل ةدر ال ديةةد لةةن ال تةةج وحة يسسةةسة لفةةاهيم يةةاللية ونةاول فيتةةا لسة لة الةةةقي
الثقافي لن ح ة إلنصةار التيةار التةري ةي يالقةولي يالمار سةي ،ور ةب انتقاداوةح عسة

لقي

عوض يما ي ش را يلطفي الخو ي يمي هم،ي ة لك

تا ةات الةد تقر

لحمةةد لحمةةد حسةةين ال ة ا هةةاجم فيتةةا إلف ةةار التيةةار التةري ةةي يلحةةايكت هةةدى

لقولةةات األلةةة عةةن ر يةةق ة اله وطةةقي السةةةة ال رويةةة يالت سةةيم الةةديني ،ي تا ةةات
األحم و

الشي لحمد الةبا ي ضد المار سية إلي البح
يفي وسك الفت ة ت
إليضا إلثارت أل ال تج ال إلا ال اى ،يحفيوةة الح ولةة فةي
ُّ
تاب الةد تقر لصةطف لحمةود اع ياننسةان الة ا إلحية
أل األحيان ،لث
ُّ ْ
المسل يس ح ة التحقيةق ،يل نةح لةم يحة ة المحا مةة ،ي تةاب ع ةد الة حمن

الش حاوا لحمد ريقل الحرية الة ا وةم لصةادروح ة إلن إل ةرع المسلة
ع دالنا

 ،ال ا إلل انف اج عةن ال تةاب،

لس ة حية الحسةةين ثةةا ت ا يشة ت
ةتيدا لةةنف

لنجيج لحفوا إليكد حارونا
عس حسقات الجريدةو

المسل ة و

ة الة ي

مةا رفضة ال حا ةة السةماح ة ض
مةةا لةةم يةةتم السةةماح نش ة ريايةةة

تةاب ،ك إلن ةحيفة األهة اى حالة

نشة الريايةة

يفةةي السةةة ينيات يلةة التحةةقل عةةن النا ةةرية ظتةة ال ديةةد لةةن ال تةةج التةةي

ايتتدف الم حسة النا رية ينوالتا السيايي النقد يالم اج ة لن جانج ،يال تج

التي داف

عةن النا ةرية ي نجةااات ع دالنا ة لةن جانةج آخة و يلةن إل ةرا األلثسةة

لتسك ال تج

تاب ووفيق الح ةيم عةودة الةوعي  ،ي تةاب لةقي

عةوض إلحن ةة
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النا ةةرية السة ة ة ،ي تة ةاب لحم ةةد ع ةةودة هة ة ا اكفتة ة األ عسة ة النا ةةرية يالجتة ة
المار سيةو

يوصاعدت الدعوة في الثمانينيات

وط يق الشري ة انياللية ،ل ااديةاد حةوة

التيار انيةاللي ،األلة الة ا إلثةار لخةايع إلنصةار التيةار ال سمةاني ياليسةاراو ي ةدرت
تةاب الةد تقر فةرج

ال ديد لن ال تج التي دارت حو ا الم ار الف رية ،لث

فودو ح السقوط ،يالحقيقة الةا ة يحوار حقل ال سمانية يانرهةابو يحفةب
لةةا ح ة السةةقوط عس ة الخصةةوو إلنصةةار التيةةار انيةةاللي عس ة ال ة د ،ين ة

تةاب
لةةن

ال تج التي ر بت عس نقد إلف ار فودو ،تةاب وتافة ح ة السةقوط ييةقط
ةةاح ح ل ةةد المجيةةد ة ي  ،يوةةين النتةةوض يالسةةقوط لمني ة شةةفيق ،يفةةي ال ة د عس ة
تةاب لحمةد
ال سماني ن لمحمد يحي ويفي ه ا السيايق إليضا جاألت ال ديد عسة
إلحمد خس اع الق آن يالديلة لن ح ة رضةوان السةيد فةي انيةالى الم ا ة  ،يعسة
تاب فساد ا ريا الحقيقة يالوهم فةي الح ةة انيةاللية الم ا ة ة الة ا ان ة
ال د عس

يوي

أل المقاكت الواردة فيح يالتي ي ق نش ها األه اى ي

الق ضاوا في

 ،1935الشي

تا ح انيةالى يال سمانيةة يجتةا لوجةح ،رد عسة فةساد ا ر يةا

يجماعةةة ال سمةةاني ن يذ ة الشةةي الق ضةةاوا إلن الشةةي لحمةةد الةبا ةةي حةةد إلري ة
لقةةةالين لجريةةةدة األهةةة اى تردا عسة ة إلف ةةار ال ةةد تقر ف ةةساد ا ر ي ةةا ح ةةقل الش ةةري ة
اني ةةاللية ،ك إلنتم ةةا لةةةم ينشة ة او يإلث ةةار

ت ةةاب لحم ةةد ية ة يد ال ش ةةماوا ،اني ةةالى

السيايي ،ال

ي لن الحوار يالجدل حقل لا جاأل فيح لن إلف ارو

الجدل حد و

ب عس لس لة إليسوب الت ال ل ال تج المختسة

يووا ةةس الم ةةار يالحةةوارات حةةقل ال تةةج فةةي التس ة ينيات لةةن القةةرن ،يدار
ت
إلحيانا حقل األف ار التي وردت فيتةا ،ك إلنةح فةي ية لةن األحيةان نجةد إلن
الحوار
المصادرة يالمن  ،ي

يحوة الط ع ا خ  ،إل

إلف ارو

ن ه و الم ار ع س لحايلةة

ة

حو ةا وةين دعةاة

ة ع الحةد لةن نفةوذ

لةن لحايلةة التحةاور حةقل لةا جةاأل فةي هة و ال تةج لةن
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يل

إل را لثال عس ذلك الجدل الة ا ثةار فةي لطسة التسة ينيات حةقل

لسافة في رج عق لمسلفح عالأل حالدو يجاألت انثارة الحقيقية

تةاب

و القضية عس

فحات الج ا د المصرية ةد لةا نشة و إلحمةد وتجة فةي ر نةح اليةولي « ةندوع

الدنيا»و فتح عنوان يسمان رشةدا آخة
يوتة فةي لصة  ،لسلة

ريا ةي يةبعم إلن لةةا

تةج يقةقل :هةا هةو يةسمان رشةدا آخة

ت ةح حصةة التةةقج فيتةا الخيةال نة أل

الف ة ،ووو  ،يفةةي الريايةةة لحةةاد يوطةةاول عس ة ال ة ات ان يةةة ييةةخرية لةةن األن يةةاأل

يال ية يايةةتتباأل الجنةةة يالنةةار يو ة يج ةةري ل تةةج لنبلةةة يهجةةوى عسيتةةا()62و

ت ح إلحمد وتج إلن لوضقع عالأل حالةد

يجاأل في رد هيئة النيا ة اندارية عس لا
ان ت
لثارا إللاى النيا ة ح لا ت ح إلحمةد وتجة  ،فتةاري ريةال سةج األاهة لةن
ح ةة ة النيا ةةةةة اندار يةةةةة ةةةةان فةةةةي 1939/10/81ى( ،)68و ةةةةةدإل الحةةةةةوار ف تسيةةةةةا ةةةةد

المحا مة()64و حيث ح م عس عالأل حالد السجن  3يةنوات ،يإلجم ة ال
لةةن ا راأل عس ة إلن المسل ة

يةةد

ية

ة ال ةةد عةةن حر يةةة اكعتقةةاد يالف ة  ،يإلنةةح فةةي
ةةان

ح ةةم الم وةةد يإلراد وحقيةةق الشةةت ةو يالمسف ة لسنو ة فةةي إلل ة عةةالأل حالةةد إلنةةح
ت
لةمةقرا،يإلن ريايتةح هة و ةدرت ةد عةالين فقةط لةن ريايةة آيةات شةيطانية
او ت ا
ةاح تا يةسمان رشةدا يحقةق ال

حيث ذاع خال ل هة ين ال ةالين ةي

ية لةن

الجدل حقل ريايتح ( ، )65إللا إلن يصدر لث ه ا ال تاب في لص ف ةان ذلةك لمةا
إلثار حفيوة الجمي  ،حتة إلن حسةني ل ةار

()66

فةي افتتةاح ل ة ض ال تةاب ينةاي

 ،1992يفةةاروع حسةةني وز ي ة الثقافةةة آن ة ا ( )67فةةي حةةد ندياوةةح ةةالم ض ،إليةةدا
ح م القضاأل يإل ديا ايتياألهما لن دور لث ه ا ال تاب ال ا يبعةق ع إلر ةان

األلة دون ل اعاة لش ج لصة المتةدين يالة ا يتسةال لة إلا ةداع ف ةرا لةاداى
تيدا عن يماأل لقدياوحو ه ا يحد وناول الموضقع ت
إليضةا الشةي لحمةد لتةو
يس

الشة اوا( )63الة ا حة ر لةةن اكنسةةياع وراأل المستشة حين يدعةةاة التةر يةةج ياكروةةباع

عس حساب الدينويك عجج إلن وت ا إل وات المداف ين عةن حر يةة الف ة الة ين
ارو يا إلنح ك يحارب الف

ك الف

 ،يلي

السجن ،يإلن لقةاي

ان ةداع يالنقةد
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ك وخض لقواعد الفقح ،ما إلن ح م ال دة مي شة عيو يدارت المسةاجالت عسة
فحات ال ديد لن الج ا د السةيارة يالمجةال ت ت
ةدألا لةن لةار 1990ى يحتة ينةاي

1992ى( )69و و ن الحمسة ضد عالأل حالد ح
ياألخ ةةةار ،وينم ةةةا

السواأل انياللي ،ياأله اى ،يالوفد،

ان ة ة حج ةةةة األهة ةةا ي ف ةةةي ال ةةةدفاع عن ةةةح يوق ةةةديم اي ةةةتفتاألات
و

يايتطالعات لس إلا حقل حضيتح هي الدفاع عن حرية الف
ةة يك وختس الحال ي ت ا ذا انتقسنا لرياية إليكد حارونةا 1959ى،لس اوةج ال

ية

في الستينيات ما يققل
نجيج لحفوا ،يالتي رمم ثاروتا ل أل الحوار السا
لحفوا :ن لس لة لن دور ال تج حينتا ان عادية( )70ةةة فهنتةا إلثةارت ت
لةطةا
ي ة ت ا فةةي إليا ة التس ة ينيات ،ل ة فةةقا نجيةةج لحفةةوا جةةا بة نقو ة لةةألدب عةةاى

 ،1933يل دفاعح عن يسمان رشدا في ريايتح آيةات شةيطانية عةاى  )71( 1939يلةن
الم ةةريع إلن ال ة ي

ع دالنا ة

سةةج لةةن لحفةةوا التوح ة

عةةن

تا ةةة حسقةةات

الرياية لسسسسة فةي األهة اى نةاأل عسة وقر ية رف ةح ليةح إلحةد شةيول األاهة ،
ت
إليضا إلن الخالع ان عس و جمة رلقا الرياية وةين رجةال الةدين لةن ناحيةة،
شا
ووين

تاب األدب يالفن لن ناحية إلخ

مةا هةو

و

يلم و ن ال تج يحدها هي إل طال الم ار الدا ة فةي الف ة ٍانيةاللي ،وة
ت
إلحيانا إلشخا ت ا ة عينتمو ةان لةن إلشةت ها عسة ان ةالع ،وسةك التةي
ان المحقر

ال تنةةا فةةي إليا ة التسة ينيات عةةن دو نصة حالةةد إلوةةو ز يةد حةةين حةةدى حةةث الت حيةةة

الخا ةةة ةةح ة حسةةم السةةةة ال رويةةة

سيةةة ا داب جال ةةة القةةاه ة ،ورفةةأل س ةةح

لست حيةو ي ان لن المم ن إلن يو ه ا الحدث داخ إليوار الجال ةة

ةية و لةن

حضية عالة عس المستقي ن المحسي يال المي ،ليحت لسةاحات

ية ة فةي

الحاكت المماثسةة ،ك إلن الموضةقع وحةقل لةن لسة لة الوظيفةة الجال يةة ورفةأل سةج

و حية

الصح

يالمجالت يالتحقيقات و يال اري اوي وو رإل لثيري القضةية يلصة ديها

إلن الجال ة لم و ن

افية لتسقي وال ل حر يةة الف ة ياكعتقةاد عسة إلعضةا تا،

و إلخ يا في اوتالتا تةسة السسفية ياأل ولية انياللية داخ إليوارهاو
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()72

يحادت جريدة األها ي

تي ة المداف ين عن دونص إلوو زيد يال ين يرون فيح

إلحد شتداأل اكضطتاد الف را الة ا يماريةح التيةار انيةاللي ،يالتةي
لنح ل ت
ادراو حيث اوسم لوح المداف ين عن الجال ة
فيتا ةة لألي ةة لستق ال إل
يعن التيار انياللي لوح

ةان األخية

المت هةج لسة د عسة إليةة خطةوة وتخة لةن الجانةج ا خة ،

لقةةال مقال،نةةةدية نةةةدية ،ل ووينمةةا نجةة فر يةةق المةةداف ين عةةن حقةةقع اننسةةان
يحر يةةةات التف ية ة يالةةة إلا ياكعتقةةةاد فةةةي و ليةةةج الخصةةةوى الخةةةارجي ن عسةةةيتم،
فاشةةت

اوخ

نيق يةةقر وةةايمب ياني ونوليس ة يالسةةيو ن و ن( )78فةةي ال ة ا ال ة ا

ا ت ا يم

الدين خا ةة عنةدلا وةم الت

يةب عسة حضةية الت فية يالتفر يةق

وين «إلوو زيد وزيجتح» ،و يحد حاول ال أل إلن يسقةي الضةوأل عسة جوانةج شخصةية
في لوضقع الت حية ،عن ريق اني اا

خالفات ،خا ةة وةين إلعضةاأل القسةم فةي

الجال ة ()74وإللا الم ارضقن في حضية الد تقر نص فقةد ان ة ت ةح  :عقيةدوي،
يالحقيقة ،يالوفد( )75ل ة ض آرا تةم يلسازروتةا لنشة الجانةج ا خة لةن القضةية عسة

الموا نينو

يلةةم ومة يةةنوات إلر ة حتة انةةدل

حضةةية و فية الةةد تقر حسةةن حنفةةي عةةاى

1997ى ،س ج لشريعح الف ةرا الة ا وفةر نعةدادو عسة لةدار يةنواتو ي ةان
الط ع األشت عس الناحيةة الم ارضةة لحسةن حنفةي هةو الةد تقر يحية

يةماعي ،

األلين ال اى لج تة عسماأل األاه  ،يالتي اعت ض عس دعةوة الةد تقر حسةن حنفةي
ة نةةدية عقةةدت

سيةةة إل ةةقل الةةدين لالحتفةةال ة

الشةةي لحمةةد شةةستوت،

س ج واريخح اليسارا ياعتناحح المار سية ()76وو دإل يحي
ت
حفيا ،يو ليج الح ولة يال إلا ال اى يدار انفتاأل عسيح يالتشني
عس حسن حنفي

يماعي في شن حمستح

مشريعح الف را ال ا ي ثح ت
يما في الوعاأل الجال ي لطس تح ،فال يخرج لنتم ة في

رإليةةح ةة يةةو ل وةةدين لثة نصة إلوةةو ز يةةدو يوصةةاعدت ن اوةةح اوتةةاى الةةد تقر حنفةةي
ان لحاد يال ف ياكروداد يالتطاول عسة الة ات ان يةة يالشة

ةاع يالتشة يك

في إل قل الدينو ك إلن ه و الحمسة ة التي و نتتا جريدة «آفاع عرويةة» الصةادرة عةن
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حبب األح ار ة حق س

تجاه شديد لمطالج دو يماعي  ،و ايتن ار لما يطالج ح،

فخرج ويان األاه ووزي األيحةاع نةح لةي

لةن اختصةاو إليةة جتةة و فية لسةسم

الما نطق الشتادوين ،يإلن ج تة عسماأل األاه ك يم ن نسة تا ة الصة ح األاهةرا

ي نما هي

ةي ها لن الجم يات األهسية التي وضةم عسمةاأل إلااهة ة،

مةا إلن الجتةة

الوحيدة اح ة اكختصاو في و فية إلي وقر ية اروةداد إلحةد ،هةي لجمة ال حةوث

انيالليةو يل ذلك فقدإلعسن دو لحمود حمةدا احةقوع وز ية األيحةاع إلنةح شة
عةةاى يفةةي

ما اجتم

ة األحةةوال ك يجةةقا و فية إلا لسةةسم وحة إلا ظة ع لةةن الوةةريع،
ا راأل عس إلنح لي

لن حق مي إله اكختصاو فةي الفسسةفة يعسةم

ال الى لحاية ة دو حنفةي ،المةا إلن لشةريعح الف ةرا فةي هة ا التخصة

يجج فت لساحة لسحوا ر الف را ياألخ يال د الحجه يال ة اهين يلةي

و يإلنةح

التشةدع

يالت ف ي و ف د ذلك سح ةالط ة ة خا ةة إللةاى الج تةة المتماية ة التةي داف ة
ت
إلحيانا ةدعو حريةة الة إلا ،ي ية ت ا لةن األحةاي ن ت
دفاعةا عةن
عن دو حسن حنفي،
شخصح ة ة ة و اجة دو يحية

يةماعي (فةي ظة ع لايق يةد حسةيال عةن الشةت ) عةن

لتاجمتح لمشروع دو حسن حنفي يلطال تح ت في و يي

األل عند ه ا الحدو
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اهلوامش:
 1ة لحمد لحمد حسين ،اكوجاهات الو نية في األدب الم ا  ،الجبأل الثاني،لن حياى الح ب ال المية األي
حياى الجال ة ال روية ،ويريت :لسيسة ال يالة،الط ة الثانية،1936،و  ،211 – 190يانو إليضا ،لحمةد
رشيد رضا ،لحاورات المصس يالمقسد،القاه ة،لط ة المنار1906 ،و
 2ة المنار،المجسد الخال ،الجبأل التاي  ،و 848 - 883و
 8ة لحمد لحمد حسين،اكوجاهات الو نية،ج  ،2ل ج ياوق ،و 237 - 256و
 4ة المنار ،المجسد  ،7الجبأل  ،11و 423 - 427و
 5ة لحمد لحمد حسين ،اكوجاهات الو نية،ج  ،2ل ج ياوق ،و 237 - 256و
 6ة شي األاه ي ت ض عس الق ة ،األه اى 1952/10 /12و
 7ة حةةقل ه ة ا السةةجال انو ة « ،الطر وةةوب ك يصةةس مطةةاأل لس ة إل » ،األه ة اى « ،1952/9/9وجةةار الط ة اويذ
يةةداف قن عةةن الطر وةةوب» ،األهة اى »،1952/9/18الق ةةة ةةدك لةةن الطروةةوب» األهة اى  ،1952/10/9حةةافم
لحمود»،الدين يالسياية يالق ة»،األه اى  ،1952/10/16اهيم الديةوحي إل اظةة« ،دفةاع عةن الطروةوب»،
األهةة ة اى ،1952/10/13لحمة ةةد ف حة ةةات»،الق ة ةةة إلى الطر وة ةةوب؟:رإل انلةةةةاى لحم ةةةةد ع ةةةةدو»و األه ةةةة اى
،1952/10/19ع دالفتاح السيد»،الطرووب وين األل ياليوى»،األه اى  ،1952/10/80ع دالمحسن السةتسي،
«الطرووب ه هو زا خاو المسسمين» ،األه اى  1952/11/17و
 3ة لحمد لحمد حسين،اكوجاهات الو نية ،ج  ،2ل ج ياوق ،و 272و
 9ة الم ج الساوق ،و 278و
 10ة الم ج الساوق ،نف الصفحةو
 11ة الم ج الساوق و 237 - 277و
 12ة إلنقر الجندا ،الم ار األدوية في النثة ياثقافةة يالسةةة يالقوليةة ال رويةة ،القةاه ة :لط ةة ال يةالة،1966 ،
و 407و
 18ة الم ج الساوق ،و 488 - 480و
 14ة الم ج الساوق ،و 484و
 15ة الم ج الساوق ،و 464 - 451و
 16ة الم ج الساوق ،و 450 - 441و
 17ة الم ج الساوق ،هالذ و 450و
 13ة الم ج الساوق ،و 565 - 559و
 19ة الم ج الساوق ،و 577 - 566و
 20ة الم ج الساوق ،و 598 - 573و
 21ة الم ج الساوق ،و 676 - 687و
 22ة المنار،ى  ،80ج  ،1929 ،2و 115و
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 28ة لحمد لحمد حسين،اكوجاهات الو نية،ج  ،2ل ج ياوق ،و 268 - 261و
 24ة لحمد لحمد حسين،اكوجاهات الو نية،الجبأل األول ،لن الثقرة ال اوية حياى الح ب ال المية األي ة
ويةريت :لسيسةة ال يةةالة ،الط ةة الثانيةةة ،1936،و 298ويانوة تةةاب لحمةد جةةالل شةك ،جتةةاكت
عص التنقي  :ح األة في ف حايم إللين يعس ع دال ازع ،القاه ة :ل ت ة الت اث انياللي1990 ،و
 25ة المنار،ى  ،2ج 1399/7/15 ،13و
 26ة المنار ،ى ،2ج 1399/3/26 ،24و
 27ة المنار ،ى  ،13ج  1916 ،8و 288 - 227و
 23ة المنار ،ى  ،80ج  ،7و 545 - 585و
 29ة المنار ،ى  ،80ج  ،3و 624 - 610و
 80ة ع دالحمية ةةد حمة ةةدا ة ة اهيم يشة ةةفيق حنة ةةين وة ةةادر  ،الةةةة ال األيةةةة وعي ،إلعةةةةداد ،1929/7/17
1929/3/1929،14/3/7و
 81ة دو نوال الس داوا يدوه ح رؤع عبت ،الم إلة يالدين ياألخالع  ،يسسة حوارات لقرن جديةد،ويريت :دار
الف  2000 ،لن انش اليات المت سقة الم إلة يالتي إلثارت جداك ي ت ا :ش الية وو ي المة إلة القضةاأل يالتةي
لااال ة لسةةتم ة ة يولنةةا ه ة ا وةةين لؤ يةةد (إللثةةال :دوحمةةدا احةةقوع ،دوع ةةدالم طي ويولي،لحمةةد رإلف ة
عثمان ،يةةماعي الةةدفتار) ووةةين رافةةأل (إللثةةال:دو ة اهيم هةةالل يدوإلحمةةد لحمةةود ةةريم) ووةةين آراأل لةةم
وت سقر د يهي األخ آراأل رجال الدين (إللثال :الشي نص فريد يا ،يكشي لحمد ييد نطاوا)و
 82ة المنار،ى  ،1399 ،1و 61 - 56و
 88ة المنار ،ى ،5ج  ،8و  ،114 – 110ج  4و ،158 – 149ج  5و ،198ج  3و 812 - 803و
 84ة المنار ،ى  ،6ج  ،18و 1908/9/22 ،521 – 517و
 85ة «المدار المصرية ك وروي رجاك لستقسين :رد عس المقتط »،المنار،ى  ،6ج  ،15و 606 - 602و
 86ة ن قية لوي  ،ال ال األي وعي،1927/4/15 ،و 29 - 27و
 87ة لصطف مالب،ال ال اكي وعي،1927/5/6 ،و 9 - 3و
 83ة المنار ،ى  ،5ج  ،18و 514 - 511و
 89ة اكوجاهات ،ج  ،2و 275 - 267و
 40ة عةةن الحةةوار حةةقل لجانيةةة الت سةةيم فةةي ذلةةك الوحة :لحمود ال ةةبب لوية  « ،ةةح حسةةين يتةةدا الشة ج
لجاني ةةة الت س ةةيم»،األهة ة اى  ،1950/1/18إلحم ةةد الص ةةاوا لحم ةةد« ،لجانيةةةة الت س ةةيم يإلث هةةةا عسةةة المسةةةتو
اكجتمةةاعي لسف ة د»،األه ة اى ،1950/2/27لحمةةد عسةةي عةةال و «لجانيةةة الت سةةيم يو ةةافس افةة و»،األهةة اى
، 1950/1/80ع دالسطي دوا»،لجانية الت سيم وين التفاؤل يالتشةاؤى»،األهة اى  ،1950/2/18اهية ة را،
«لجانية الت سةيم :لةي ن الت سةيم اك تةدا ي ج ار يةة ،األهة اى  ،»1950/2/14ةح حسةين يقةقل :إل ة الت سةيم
ت
ت
حقا ل ت
احا فمت يص حقا لم تنا؟ ،األه اى ،1950/3/19إلحم عطية اع»،حصة لجانية الت سيم» ،األه اى
نسان» ،األه اى 1950/3/28وو
 ،1950/3/17ح حسين« ،الت سيم حق ي ي ل
 41ة لحمد مالب «حقل و ميم الثقافة» ،األهة اى ،1962/4/6لحمةد الخفية « ،الثقافةة ال الةة يةالحنا فةي
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ةة الف ة ال ةالمي»،األهة اى ،1962/5/23لحمةد عطةا»،لشة الت وطةقي الثقافةة الو نيةة» ،األهة اى
ل
 ،1962/3/19لحمد فتحي الشنيطي« ،دور الثقافة في المجتمة اكشةت ا ي» ،األهة اى ،1962/9/18إلحمةد
فار « ،حضايا التروية يالت سيم :الثقافة الو نية يو سيم السةات األجن ية» ،األه اى1962/9/22 ،
 42ة انو يسسسة لقاكت لايسة ع دال حمن في األه اى ت
دألا لن 1998/8/23و
 48ة انقر الجندا،الم ار األدوية ،ل ج ياوق ،و 213 - 199و
 44ة السياية األي وعية و 860و
 45ة السياية األي وعية و 878و
 46ة ا الل،ف اي  1902و 821و
 47ة لمةةا تةةج فقةةي الحةةوار حةةقل السةةةة ال رويةةة :ةة اهيم عطايةةةا« ،وةةةين الفصةةةحي يال اليةةةة» ،األهةةة اى
 ،1950/8/8يعمة ع ةةدال ال يوية « ،الحةةديث ال رويةةة الفصةةحي وةةين اكيةةتخفاع يالت سة »،األهة اى
 ،1950/5/14يإلحمد فوت« ،السةة الفصةحي ياجةج حياؤهةا»،األهة اى  ،1950/5/19يعسة الجنةدا« ،وةين
الفصةةح يال اليةةة»،األهةة اى  ،1950/5/28يلحمةةود ويمةةقر،النباع لةةن وةةين الصةةةفحي يال اليةةة فةةةي األدب
المصرا الحديث ،ا الل،ج  ،9ى  ،41و  1135،1998انو إليضا لحمد لحمد حسين ،حصوننا لتددة لةن
داخستا ،يقريا:لسيسة ال يالة ،ط 1932 ،7ويحد درت الط ة األي لن ال تاب في 1967و
 43ة اهيم ع دالقادر المااني ،ح أل الري  ،القاه ة ،دار الش ج1971 ،و
 49ة لحمد لحمد حسين ،ل ج الساوق ،و 252 - 280و
 50ة الم ج الساوق ،و 276 - 258و
 51ة الم ج الساوق ،و 238 - 277و
 52ة الم ج الساوق ،و 294 - 234و
 58ة الم ج الساوق ،و 294 - 291و
 54ة األه اى 1989/6/20و
ةةة ،انوة إلنةقر الجنةةدا،الم ةةار األدويةةة ،ل جة يةةاوق ،و  ،186 – 127ي ةةال لةةن
 55ة فةي وفا ةةي الم
الجتاد يال يالة إلعداد يناي يف اي 1988و
ة انو إلنقر الجندا ،الم ار األدويةة ،ل جة يةاوق ،و  ،146 – 187يا ةالل لجسةد
 56ة في وفا ي الم
( )89ي تاب ح حسين،حادة الف  ،1926يالمنار ،ى  ،27ج  ،5إل ري  ،1926يال يالة نوفم 1948و
 57ة إلنو التفا ي في إلنقر الجندا ،الم ار األدويةة،ل جة يةاوق ،و  ،169 – 166يال يةالة ،إلعةداد يونيةو
ةيوليو 1987و
ةة
ها فةي هة ا الموضةقع  ،انوة ل
 53ة في ل ار إلدوية إلخ إلثي ت حةقل تةج مية وسةك التةي نة
حةقل تةاب (النشة الفنةي) وةين ا ةي ل ةار يفر يةد يجةدا يلطفةي جم ةة فةي الم ةةار و ،867 – 60
ةادع
ةة حةقل تةاب إلوراع الةقرد وةين لصةطف
ال ال  ،إلعداد إلمسط  ،يي تم  ،إل تق  ،1981ل
ال اف ي يلطفةي جم ةة ي ة اهيم المصةرا ،فةي الم ةار و  872 – 63المسةاأل عةداد شةترا إل رية ة ويوليةو
ةةة حةةقل تةةاب ثةةقرة األدب وةةين فر يةةد يجةةدا يالةةد تقر هي ةة  ،فةةي الم ةةةار و – 78
 ،1981ل
_______________________________
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ةةة حةةقل تةةاب لة المتن ةةي وةةين لحمةةود شةةا ي ةةح حسةةين،في
،838األهة اى يونيةةو ةة يوليةةو  ،1988ل
ة حقل تاب لستق الثقافة في لص وين ح حسين
الم ار و ،837 – 34ال ال ف اي ،1987ل
ييا الحص وا ي ل ار  ،في الم ار و  ،408 – 833ال يالة إلعداد يوليو يإلمسط 1989و
 59ة إلنقر الجندا ،الم ا األدوية ،ل ج ياوق ،و 817 - 818و
ت
ةةة انو ة إليض ةا جريةةدة السيايةةي اليوليةةة إلعةةداد
 60ة الم ج ة السةةاوق ،و  ،823 – 813فةةي وفا ةةي الم
شترا إلمسط يي تم ، 1925يحقل الم ار الف رية التي نش حقل تةاب عسة ع ةدال ازع ،انوة ،
ة انيالى يإل قل الح م ،القاه ة :دار الشروع1939 ،و
لحمد عمارة ،ل
ة التي ي ةس ة خطةاب ية د امسةقل يايةتجوا ات ال لمةان فةي ال هةا ،انوة إلنةقر
 61ة في وفا ي الم
الجنةةدا ،الم ةةا األدويةةة ،ل ج ة يةةاوق،و  ،859 – 829ياأله ة اى نةةوفم  ،1926يالسيايةةة ،ي و ةةج
الشرع اعداد اشت لار يحت ي تم 1926و
 62ة ا اى 1990/8/8و
 68ة األه اى 1990/8/7و
 64ة النقر 1990/8/14و
 65ة ف ةةي الح ةةوار ح ةةقل ت ةةاب آي ةةات ش ةةيطانية لس ةةسمان رش ةةدا ،انوةةة عسةةة ية ة ي المثةةةال:روا اليويةةة
 ،1939/2/27األه اى  ،1939/8/1المصقر  ،1939/2/24المصةقر  ،1939/8/8األهة اى  ،1939/2/23الوفةد
 ،1939/2/24األه اى  ،1939/2/27األه اى 1990/8/8و
 66ة السواأل انياللي 1992/1/9و
 67ة األها ي 1992/1/3و
 63ة األخ ار 1992/1/10و
 69ة انو في ذلك :األه اى إلعداد ()1990/2/7 – 1990/8/23 – 1992/1/1 – 1991/12/27 – 1990/8/8
الجمتقر يةةة 1990/8/81 ،ة الوفةةد 1992/1/8 ،ة ة السةةواأل انيةةاللي – 1992/1/8 ،النةةقر 1990/8/14 ،ةةةة األخ ةةار
إلعداد  )1992/1/10 – 90/8/21ة األها ي إلعداد ( 1992/1/1ة )1992/1/3و
 70ة النقر 1991/7/8و
 71ة المصقر 1939/8/8و
 72ة األها ي 1998/4/18 – 98/4/14 – 98/4/7و
 78ة إل تق 1998/7/25و
 74ة لطفي الخو ي ،األه اى 1998/4/7و
 75ة عقيةةدوي  ،4/27 – 98/4/6،الحقيقةةة  ،98/5/1،الوفةةد 98/4/3،انو ة إليضةةا تةةاب لحمةةد جةةالل
ش ةةك ،حة ة األة ف ةةي ف ة ة ال ي ةةة :الة ة د عسة ة ي ةةاللة لوية ة ،يعس ع ةةةدال ازع ،ينصةةة حالةةةد إلوةةةو زيةةةد،
يال شماوا ،القاه ة ،ل ت ة الت اث انياللي1994 ،و
 76ة آفاع عروية 1997/4/24و
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