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ة  لحضور دعـــــــــوة هريَّ
َّ
ة الش  2021 – 2020للعام الدراسي  ةلثالثاالحلقة الدراسيَّ

 תשפ"א הלימודים לשנת לישיהשהזמנה לסמינר החוגי 

ة الدكتور  ف بدعوتكم لمحاضر نامج لدراسة الثقافة العربية ،زهية قندس ةنتشر        اليهودية،-البر

 أبيب-قسم األدب، جامعة تل

  
  "األيام" لطه حسي   رحيل المفت 

 
 : مكانة محمد عبده ف

התכנית ללימודי התרבות הערבית יהודית, , זהייה קונדוסשל ד"ר  ההנכם מוזמנים להרצאת

 החוג לספרות, אוניברסיטת תל אביב

 איאם" מאת טאהא חוסיין-אובדן המופתי: מקומו של מחמד עבדה ב"אל

 

 18:00, בשעה 16.12.2020ביום ד', ההרצאה תתקיים 

 **ZOOM-הקישור ל**

 

ي الحديث، ثالثية  تناول مجددهذه دعوة ل: ملخص ر  األيامإلحدى كالسيكيات األدب العربر للدكتور طه حسي 

" ف1889-1973) ي ر كـ"عميد األدب العربر ي يحظر بها حسي 
ي ظل المكانة الت 

ر
ته الذاتية قد قرئت تكرارا (. ف ، إن سب 

، يسطع نجم محمد عبدالجزء األول غالبا  استوفتولكن القراءات  ي
ي الجزء الثابر

ر
، وبالذات ف ر ر التاليي  ي الجزئي 

ر
 ه. ف

ية للثالثية  الحديث اإلصالح اإلسالمي  تيار (، أحد آباء 1849-1905)
ّ
. قراءة معّمقة ومتأن ي مرص والعالم اإلسالمي

ر
ف

ة تأثب  فكر وحياة عبده عمق عن كوحدة أدبية متماسكة يمكنها أن تكشف  ي سنواته األخب 
ر
ي ف

ر
ر ف  بلورة خصيية حسي 

ي ظل أجواء القاهرة األدبيةو نقدية ال
ر
ي  عىل أثر  المضطربة. تسليط الضوء عىل تلك اللحظة التاريصية، ف

رحيل المفت 

ر الذي تطوّ 
ّ
ين، يمكنه أن يعكس حقيقة التوت ي أوائل القرن العشر

ر
ي غيابه ر ف

ر
ر علوم الدين وعلوم ف ي بي  إىل ضاع منهجر

ر فكري و إىل خيام و اآلداب،  ي بي 
ر تيارات المرصية األزهر والجامعةجامعة مؤسساب  -وطنية، والنفيال سياسي بي 

لمانية. هذه العودة لقراءة األيام من خالل -دينية وأخرى قومية
َ
ي تهدف لتمهيد الطريق عدسات وتحقيق ع أدبر

ر علوم الدين وعلوم اآلداب عبر  ي يتغذى منها المنهجالتاريصية لجذور ل استكشافلعالقات بديلة بي 
كة الت   .    ناالمشب 

 

 איאם-אלהקלאסיקות של הספרות הערבית המודרנית, הטרילוגיה זו היא הזמנה לביקור מחודש באחת  :תקציר

הערבית" (. לאור מקומו המכונן של חוסיין כ"דיקן הספרות 1973 – 1889)"הימים"( מאת טאהא חוסיין )

בחלק  נעצרת, אבל לרוב הקריאה שונות יותווניתנו לה פרשנרבות וגיה נקראה גם הטרילعميد األدب العربي(, )

אבי  -( 1905 – 1849הראשון. בשני החלקים האחרים של טקסט מעצב זה, ובעיקר בשני, מככב מחמד עבדה )
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קריאה מעמיקה בטרילוגיה בתור יחידה הומוגנית  המודרנית במצרים ובעולם האסלאמי.הרפורמה הדתית 

התעצבות אישיותו של  של חוסיין הצעיר. מעקב בטקסט אחרקום המרכזי של עבדה בחייו ממחישה את המ

חוסיין על רקע האווירה הסוערת בקהיר בתחילת המאה העשרים, עם אובדן המופתי, מאיר רגע היסטורי שבו 

מו של נוצר מתח בין הספרות לתיאולוגיה שמוביל לפיצול לשני תחומי ידע נפרדים ומסוכסכים. בחינת מקו

המופתי בחייו של חוסיין מנקודת מבט חדשה מבקשת להציע נרטיב אחר ליחסי הגומלין שבין מחשבה דתית 

ומחשבה חילונית לאומית, כזה החורג מהפולריות והנתק שלרוב מיוחסים להם. המהלך אליו מכוון מחקר זה 

 לדרך שיתופית.  הוא שדרך היזכרות בתשתית המחברת בין שתי הדיסצפלינות אפשר יהיה לשוב 

 

 ההרצאה תועבר בשפה הערבית, ניתן יהיה לשאול שאלות גם בעברית *
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