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و كــــــــشميــر

 
Advisory Board / الهــيـئــة االستشارية

ية سالميةسابقا قسم العر   بجامعة عليكرة 

سالمية داب سابقا بجامعة عليكرة  لية    عميد 

ية قسم اللغة ال نجر جامعة كشم بعر   سر

نجر كشم امعة العنقودية سر ل با   امل

يةاللغة قسم سالمية العر   بجامعة عليكرة 

يةبجامعةعليكرةاللغةبقسم  ستاذ   سالمية العر

ية سالميةسابقا قسم العر   بجامعة عليكرة 

ية نجر  جامعةبسابقا  قسم اللغة العر   سر

وت علم بقسم ساعدستاذ امل   عليكرة الس الال

ية نجر جامعةبسابقا  قسم اللغة العر    سر

ية    جامعة كشمسابقا ب قسم اللغة العر

ية سالميةبسابقا قسم اللغة العر امعة امللية    ا

ية بحيدرآباد جن ية و اللغات  نجل   جامعة اللغة 

سالمية امعة امللية  ية با س قسم اللغة العر  رئ

س م ية بد عرئ نجراللغة العر   ،كشمصورة سر

ية شاركستاذ امل   سالمية  بجامعة عليكرة بقسم العر

ية ستاذ املساعد ب   جامعة كشمبقسم اللغة العر

يةشاركة ستاذة امل   سالميةبجامعةعليكرة بقسم العر

ية اللغة قسم سالميةب العر امعة امللية   ا

لة البيان  نشراف العام  ي دباء الكو   الصادرةعن رابطة 

  باملغرب  العام لشبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات

ادي بالدوحة قطر   الباحث و 

س قسم ية بجامعة بابا غالم شاه بادشاه رئ   اللغة العر

سالمية للعلوم والتكنولوجيا امعة    كشم ا

اضر  لكـتـرونيةا امعة السعودية    با

ية ة اللغة العر قر يا،محاضر لة التلميذ  نيج مور  غاالمدير    إ

ر مجلة الرس س تحر و          سانية الة الدولية للدراسات والبحوث رئ

تصال  عالم و لية العلوم و محاضر بقسم علوم  نائب عميد 

جتماعية ي الت    سانية و سة –بجامعة العر    ت

اب ــلةـع عن رأي أ ـــ ـ ــ ـ ــ ع عن رأي الـمجـ ست بالضرورة   ا ول
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و كــــــــشميــر  وـــــــمــــام الــعالـي جـــيــلــعــتــال  وزارة

  

    

  

ر  مجلس التحر

Editorial Board     

  ں دكتور أصغر حسن سامو 

  
ن أحمد شاه               س

ن الندوي    مظفر حس

  الدكتور معراج الدين الندوي 

ي الندوي    هللا وا

 فاروق أحمد م القاس

  

  الهــيـئــة االستشارية
سور دمحم صالح الدين العمري وال   س      ف يةرئ قسم العر

سور كفيل أحمد القاس  وف سالمية              ال داب سابقا بجامعة عليكرة  لية  عميد 

سور صالح الدين تاك                     وف س      ل قسم اللغة الرئ

سور ا     وف ميد شيخ ل نجر كشم     عبد ا امعة العنقودية سر ل با امل

سور          وف س       دمحم سميع أخ ال قسمرئ

سور           وف ستاذ      دمحم فيضان بك  ال

سور مسعود أنور علوي                      وف س                 ال يةرئ قسم العر

سورمنظورأحمد خان                وف س                     ال يةرئ قسم اللغة العر

حان أخ القاس ستاذ امل               الدكتور ر

سور  وف ي              ال س                      عبدالرحمن وا يةرئ قسم اللغة العر

سور  وف ن                      ال س                         شاد حس يةرئ قسم اللغة العر

سوردمحم أيوب تاج الدين الندوي  وف س                  ال ية رئ قسم اللغة العر

سور  وف انكال ية بحيدرآباد                         السيد ج جن ية و اللغات  نجل جامعة اللغة 

ب هللا خان     سور حب وف سالمية               ال امعة امللية  ية با س قسم اللغة العر رئ

سور عبد الرحمن وار لا   س م                                       وف رئ

ستاذ امل                                           الدكتور دمحم يوسف خان 

نكر ستاذ املساعد ب                                 الدكتور طارق أحمد آ

يم كوثر س ستاذة امل                                                الدكتورة 

سور ال قسمستاذ بد املاجد القا                            عبوف

لة البيان                         ستاذ طالل سعد الرمي الكو  شراف العام 

ي.د   ي املغر ا السر العام لشبكة ضياء للمؤتمرات والدراساتاملدير                                                 زكر

ادي بالدوحة قطر               قا عبدالرشيد الندوي  .د الباحث و 

س قسم                                     الدكتور شمس كمال أنجم     رئ

ي ندرا يد  سالمية للعلوم والتكنولوجيا                الدكتور السّيد عبد ا امعة  ا

ادات             . د س دمحم أحمد الز اضر                           ت ا

ية                صا دمحم كب ة اللغة العر قر يا،محاضر لة التلميذ  نيج مور  مدير 

ي  ر مجلة الرس  الدكتور رضوان ب س تحر رئ

تصال  عالم و محاضر بقسم علوم 

جتماعية سانية و

  

ة تصدر  ر ية محكمة ش عر
 و كشم

شورة   مجلة  اب" التلميذ"راء امل ع عن رأي أ

 

 

  

  

  

  

ر مجلس التحر

    Editorial Board

  امـس العـيـرئـال            
دكتور أصغر حسن سامو ال                     

                      ))(IAS 
  ب الرئيس العامـنائ             
سور                   وف ن أحمد شاه            ال س

  دير التحريرـم              
سور وال                ن الندوي  دمحمف مظفر حس

  رئيس التحرير              
الدكتور معراج الدين الندوي                  

  دوهــمساع
  سمية م  الدكتورة    

ي الندوي  ةالدكتور عناي                           هللا وا

فاروق أحمد م القاسالدكتور                           

أفشا                             ںالدكتورة نور

حان الندوي                              الدكتور دمحم ر

  مجلة التلميذ
ة تصدر  علمية مجلة ر ية محكمة ش عر

و كشمالتعليم العا بجامو   وزارة  عن
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بور أن نخدم  خلنا  عام جديد بأمل جديد وطموح زائد ونتم أند ناإنه ملن بواعث الفرح وا

بداعا  لمة خلقا و ل مع ال دب لغة الضاد ب حثا ومقاال وقصة وشعرا، ولكن كيف نخلق  و

بداع يتطلب منا املطالعة والدراسة للكتب العلمية  لق و ل عمق وجدية، وا والبحث لو لم ندرس ب

ي دب العر ا  تلفة بما ف دب ا ل العلم و دبية من منا وردي و  والفار و ي و نجل

ار ال ف س  ي نقت ندي، ل ةوال ان   ن داب ثم نكون ع م ذه  كمة والنكت النادرة من  راء ا و

ي  دب العر ة جديدة   دبية ستكون مس ذه الرحلة العلمية  دا، و أن نخلق أدبا جديدا وفنا فر

ندي   .ال

ر  ان، عظيم الشأن، غز انوا رفيع امل دباء والشعراء والعلماء  ي عباقرة من  دب العر   

ات كتب العلم و خرى ـدب فإننا  أمس حاجة إ قراءة أم داب  ستفادة من  . م املرجعية مع 

ات الكتب  ستعد من جديد أن نقرأ أم ل حفاوة وسرور فعلينا أن  ديد ب ستقبل العام ا ن إننا  و

ذه الك فية  دف  دة ا ر الفر وا نيقة وا س الآل  ا دبية ونقت دبية بما ف تب العلمية و

اية و ستفيد من رو   من علم وأدب وحكمة كما 
ً
  .تحليال ونقدا و قصة حديثة قراءة

ذا العام أن نقرأ من التفس  س من املمكن لنا أن نخط خطة للقراءة واملطالعة  بداية  أل

ديث والشعر و مس  وا ر وخطة لسنة وخطة  ه، خطة لش ي وغ دب العر دب من جديد من 
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ذه ... ...نقرأ ونقرأ!! أال يحسن بنا أن نختص ألنفسنا ميدانا للعلم ومجاال لالختصاص! سنوات ألن 

ئا جديدا   ......"أمة اقرأ " مة لـ  لمة ونضيف ش ل مع ال ح نجعل أنفسنا أديبا ومبدعا ب

ية ف  باب دبية العر م الكتب املرجعية  دب، ومن أ ن"العلم و ي احظ، و" البيان والت كتاب "ل

، و" ما ي ع القا دب"أل امل  اللغة و د، و" ال د امل ي العباس دمحم بن يز د"أل " العقد الفر

ه، و سة"البن عبد ر متاع واملؤا ي حيان التوحيدي و" كتاب  دابلبا"أل ألسامة بن منقذ " ب 

ي"و غا ي و" كتاب  ا ص ي الفرج  طبقات الشعر "البن املقفع و باب الشعر " ليلة ودمنة"أل

بة و" والشعراء ماسة"البن املع و" طبقات الشعراء"البن قت ي تمام" كتاب ا دب . أل ولم يلد 

ديث إال من بطن القديم دبية تكون . ا ذه الكتب  مستمدة  خلق أدب جديد،  لون حديث،  ف

دباء  نا أن نجعل أنفسنا من  يأ نبدأ القراءة والكتابة، ونضع نصب أعي ب بإذن هللا، ف و ثوب قش

ل ما لدينا من الطاقة عطه  ئا إن لم  عطينا ش ن، والعلم ال  سالمي  . والفالسفة والكتاب والعلماء 

ل نجاحأكملنا سبع سنوات  خدمة ل    مد و غة الضاد ب  و –، ودخلنا  عام جديد له  ا

ديد من  - بارك هللا لنا ولكم فيه ذا العدد ا دي إ قرائنا الكرام  سرنا أن  ذه املناسبة السارة  و

س إ أن  عة والبحوث الدقيقة، وال نزال  بداعات الرا مجلتنا ال تحتوي ع املقاالت القيمة و

دب نضيف ضة العلم و با   شر املقال والبحوث ونكون س ئا جديدا خالل  لة . ش وأخذت ا

ن لة لدى العلماء والباحث ية م له خاصة  الدول العر له يرجع إ هللا الذي من العالم  ، والفضل 

ساتذة ا به املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص و  دمة لغة القرآن ولغة حب عزاءوفقنا  صدقاء  ن و   . م

ية أدبية  ن أن نصدر مجلة عر م عض أساتذتنا الكرام وأصدقائنا ا إننا خطونا خطوة مع 

ة صادرة من  ر دب والعب الذي 2011 عام  كشم  و  جامو  والية إسالمية ش شر نفحة  ي ن ، ل

جذب إليه القلوب ل استمرار وجدية إ ثالث سنوات ولكن . يرتاح له النفوس و لة ب ذه ا فأصدرنا 
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طرة  كشم  عام  دامة ا عد الفيضانات ال ر  لة لبضعة أش عض 2014احتجبت ا نا  ، فواج

ل املالية ولكن بمن هللا  مام املشا نا إ  عد الضيق ومش عد العسر والسعة  سر  وكرمه قد جاء ال

لة  ذه ا ا ح أصبحت  ند وخارج دب من ال ل طموح وحماس، وانضمت إلينا كواكب اللغة و ب

اديمية و يئة أ مد ك لة .  ا ديد  البداية ولذلك سمينا ا يل ا ية ا تم باألطفال وتر كنا 

لة كمجلة حكومية من وزارة التعليم العا لوالية جامو " ميذمجلة التل" كشم  و ولكن تم اختيار ا

ا  كومة الوالئية قد ركزت عناي خ والية كشم بأن ا ذه خطوة حسنة  تار  السنة املاضية ف

ا عامة، وأرشد  ند وخارج ية  أرجاء الكشم خاصة وال ج اللغة العر يئة البالغة ع ترو علماء ال

ن  لة من خمس دبية، وازدادت صفحات ا لة بالبحوث الدقيقة واملقاالت العلمية و تم ا إ أن 

انت الرحلة العلمية للمجلة مباركة طيبة من جيد إ أجود و. إ مئة صفحة ونيف من حسن إ  و

ن والعلماء أن يزودنا بمقاالت. أحسن دباء والباحث حوث مـونرجو من  ي ـو م لألطفال  م وقصص

ي نر ديد،  يل ا لة ل عض صفحات ا ةـيــــنحدد  ية صا ية علمية أدبية دي   . م تر

لة وتاءل بأن ف، نتاوعل   ذه ا لة وحكومة  نال  د املشكور من قبل أعضاء ا ذا ا

ابكم، راجيا من قرائنا الكرام أ م السديدة جامو وكشم ينال رضاكم وحسن إ ن يزودنا بآرا

 
ً
لة وتوف الغا واملفيد إ حضراتكم علما ر مستوى ا م القيمة ال تحرص ع تطو احا اق و

صدقاء دية إ  عليقا و لة كتابة و ذه ا شروا  ، كما نلتمس القراء الكرام أن ي
ً
 ودينا

ً
 وثقافة

ً
  .وأدبا
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ي رد ان    الدكتور صا فليح زعل املذ

د امللك عبدهللا إلعداد الدعاة باألردن   محاضر بمع

ن،  ي ســـلو ن و ـــ عنـــد البالغيـــ ـــذا البحـــث داللـــة املصـــط البال ـــ  ِ
ّ فقـــد جـــاء يو

ـــل  يـــة ف ـــ البالغـــة العر س وغمـــوض عنـــد درا ـــ لـــ ات بالغيـــة جديـــدة، ممـــا أدى إ يون بمصـــط ســلو

مــا الداللــة  ن ل ، أم أنَّ كــال املصــط ــ ــ داللتــه عــن املصــط البال ديــد يختلــف  ي ا ســلو املصــط 

ن  ــ اتبــع الباحــث املــن الوصــفي التحليــل، فقــد ذكــر آراء البالغيــ ــ املصــط البال ن  ي ســلو و

ن ق مثلة التطبيقية، واستدل  بحثه بآراء كال الفر ا، وعرض  راء، وقارن بي ذه  ل 
َّ
  .وحل

ي  ــلو ســ ـــ داللـــة مــــن املصـــط  ــــ أو ــــا أنَّ املصـــط البال م ــائج مـــن أ ــــ نتـ وخلـــص الباحـــث إ

س  ــــ ــــ اللـــ ـــ ـــــة تـــــــؤدي إ ات الفرعيــ ط

، وضــبط  ــا طالــب العلــم ِإتقــان املصــط ل خطـوة يحقق ــ طلــب العلــم، فــأوَّ مــة  ة م ــ املصـط رك

ة  ـــ ـــ ح شـــعبة تـــؤدي إ ادفـــة وامل ات امل ة املصـــط ـــ ليـــة، وك ـــ عليـــه املســـائل، والقواعـــد، وال داللتـــه ليب

اته، وأصـبح  ت مصـط ـ سـتطيع ضـبط املسـائل العلميـة إن ك ـه ال 
َّ
ـه؛ إذ ِإن طراب من

م املوضـوعات  ـ أثنـاء دراسـ ة  ـ ات كث ية مصـط يواجه دارسو البالغة العر

ن عــن  عــض البــاحث ــ 
َّ
ات حديثــة، وقــد تخ ات مصــط ــذه املصــط ات البالغيــة البالغيــة، و املصــط

ضـــطراب  ـــ  ى ذلـــك إ ـــي، فـــأدَّ ا ـــ ال ـــديث باملصـــط البال ي ا ســـلو بدلوا املصـــط  اثيـــة واســـ ال
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  )دراسة مقارنة(

ي رد ان  الدكتور صا فليح زعل املذ

د امللك عبدهللا إلعداد الدعاة باألردن محاضر بمع

ن،  ي ســـلو ن و ـــ عنـــد البالغيـــ ـــذا البحـــث داللـــة املصـــط البال ـــ  ِ
ّ يو

ـــل  يـــة ف ـــ البالغـــة العر س وغمـــوض عنـــد درا ـــ لـــ ات بالغيـــة جديـــدة، ممـــا أدى إ يون بمصـــط ســلو

مــا الداللــة  ن ل ، أم أنَّ كــال املصــط ــ ــ داللتــه عــن املصــط البال ديــد يختلــف  ي ا ســلو املصــط 

ن  اتبــع الباحــث املــن الوصــفي التحليــل، فقــد ذكــر آراء البالغيــ

ن ق مثلة التطبيقية، واستدل  بحثه بآراء كال الفر ا، وعرض  راء، وقارن بي ذه  ل 
َّ
وحل

ي  ــلو ســ ـــ داللـــة مــــن املصـــط  ــــ أو ــــا أنَّ املصـــط البال م ــائج مـــن أ ــــ نتـ وخلـــص الباحـــث إ

ــــ ـــن املصـــ ــــوي مجموعـــــــة مــــ ـــعة، يحـــ ـــــه واســــ ي داللتــ ســـــــلو ـــط  س فاملصــــ ــــ ــــ اللـــ ـــ ـــــة تـــــــؤدي إ ات الفرعيــ ط

  .والغموض عند طلبة العلم

، وضــبط  ــا طالــب العلــم ِإتقــان املصــط ل خطـوة يحقق ــ طلــب العلــم، فــأوَّ مــة  ة م ــ املصـط رك

ة  ـــ ـــ ح شـــعبة تـــؤدي إ ادفـــة وامل ات امل ة املصـــط ـــ ليـــة، وك ـــ عليـــه املســـائل، والقواعـــد، وال داللتـــه ليب

اته، وأصـبح طالب العلم واض ت مصـط ـ سـتطيع ضـبط املسـائل العلميـة إن ك ـه ال 
َّ
ـه؛ إذ ِإن طراب من

اصة به اته ا   .ل باحث له مصط

م املوضـوعات  ـ أثنـاء دراسـ ة  ـ ات كث ية مصـط يواجه دارسو البالغة العر

ن عــن  عــض البــاحث ــ 
َّ
ات حديثــة، وقــد تخ ات مصــط ــذه املصــط البالغيــة، و

ضـــطراب  ـــ  ى ذلـــك إ ـــي، فـــأدَّ ا ـــ ال ـــديث باملصـــط البال ي ا ســـلو بدلوا املصـــط  اثيـــة واســـ ال

ية س عند درا البالغة العر .والل

 

 

                                   

 

 

ـــل  يـــة ف ـــ البالغـــة العر س وغمـــوض عنـــد درا ـــ لـــ ات بالغيـــة جديـــدة، ممـــا أدى إ يون بمصـــط ســلو

مــا الداللــة  ن ل ، أم أنَّ كــال املصــط ــ ــ داللتــه عــن املصــط البال ديــد يختلــف  ي ا ســلو املصــط 

ا .نفس

ن  اتبــع الباحــث املــن الوصــفي التحليــل، فقــد ذكــر آراء البالغيــ

ن ق مثلة التطبيقية، واستدل  بحثه بآراء كال الفر ا، وعرض  راء، وقارن بي ذه  ل 
َّ
وحل

ي  ــلو ســ ـــ داللـــة مــــن املصـــط  ــــ أو ــــا أنَّ املصـــط البال م ــائج مـــن أ ــــ نتـ وخلـــص الباحـــث إ

ــــ ـــن املصـــ ــــوي مجموعـــــــة مــــ ـــعة، يحـــ ـــــه واســــ ي داللتــ ســـــــلو ـــط  فاملصــــ

والغموض عند طلبة العلم

، وضــبط  ــا طالــب العلــم ِإتقــان املصــط ل خطـوة يحقق ــ طلــب العلــم، فــأوَّ مــة  ة م ــ املصـط رك

ة  ـــ ـــ ح شـــعبة تـــؤدي إ ادفـــة وامل ات امل ة املصـــط ـــ ليـــة، وك ـــ عليـــه املســـائل، والقواعـــد، وال داللتـــه ليب

طالب العلم واض

اصة به اته ا ل باحث له مصط

ن عــن  عــض البــاحث ــ 
َّ
ات حديثــة، وقــد تخ ات مصــط ــذه املصــط البالغيــة، و

ضـــطراب  ـــ  ى ذلـــك إ ـــي، فـــأدَّ ا ـــ ال ـــديث باملصـــط البال ي ا ســـلو بدلوا املصـــط  اثيـــة واســـ ال

ية س عند درا البالغة العر والل
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تية سئلة  ذا البحث يجيب عن    :و

ي لم يؤّدِ داللة علمية دقيقة  الدراسات   -1 ا   البالغية؟ل املصط البال ال

ـــ أثنـــاء دراســـة   -2 ـــي  ا ـــ ال ـــ مـــن املصـــط البال ـــديث لـــه داللـــة أو ي ا ســـلو ـــل املصـــط 

  املوضوعات البالغية؟

ات البالغية  دراسة املوضوعات البالغية؟  -3 ن  املصط ن والبالغي ي سلو   ما أثر اختالف 

  ِّ َبــ ســئلة الســابقة، وُ ــ يجيــب البحــث عــن  ــي أو ا ــ ال نَّ املصــط البال
َ
ن أ

ات  نَّ علمــاء البالغيـــة وضـــعوا مصـــط
َ
ــ دراســـة املوضـــوعات البالغيـــة، وأ ي  ســـلو داللــة مـــن املصـــط 

ا العلمية  أثناء مناقشة املوضوعات البالغية ا دالال   .علمية ل

ية   يــة دراســة مصــط ــ املكتبــة العر ــذا البحــث إ تطبيقيــة للمصــط يقــدم 

ــا اخــــتالف  م املوضــــوعات البالغيــــة ِإنمــ ــــ دراســــ ن  ن عــــن البالغــــ ي ــلو ســ نَّ اخــــتالف 
َ
ــــ أ ِ

ّ و ، و ــــ البال

ـــم  ، ولـ ــن ــــ املــ م املوضــــوعات البالغيــــة  ــــ دراســــ ن  ـــر البالغيــــ يون أثـ ــلو ســ ــد اقتفــــى  ات،  فقــ مصــــط

ات حديثة م إال بمصط   .يختلف ع

ن اتبــع الباحــ ي ســلو ن و ، فــذكر أقــوال البالغيــ ــ ث املــن الوصــفي التحلي

، وأن  ــــ املصــــط خــــتالف اخــــتالف  ن أن  ّ ــــ ــــا، و ــارن بي د البالغيــــة، وقــ ــاء عــــرض الشــــوا ــــ أثنــ ــــم  وآراء

م النصوص دراسة بالغية ن  أثناء دراس ن ساروا ع ن البالغي ي   .سلو

ـا اقتصر الباحث  بح ـ جـاء  ديـدة ال ية ا سـلو ات  عـض املصـط ـ  ثه ع

ــ يون و ، وتبــادل الضــمائر، : ســلو ــ كي ، والتعــالق ال ــ كي ، واملفارقــة، والتــوازي ال نحــراف الــدال

.والفصل والوصل

ن مـ ن م ـ مطلبـ ـم الباحـث البحـث إ ول تحـّدث فيـه املصـط لغـة : قسَّ املطلـب 

م النتــائج  ديــدة، وخــتم بحثــه بــأ ية ا ســلو ات  ي لدراســة املصــط واصــطالًحا، وخصــص املطلــب الثــا

ا    .والتوصيات ال توصل إل

ول    :املصط لغة واصطالًحا: املطلب 

ـــان  ـــي لغتـــ ـــ ـــذا الفعــــــل الثال ـــ ــــ  ــ ري أنَّ  ــــــو ــــذكر ا ــــ ، فــ ــــــي صــ ـــــل الثال ـــــة مــــــن الفعـ ـــط لغـ املصـــ

خــرى بالضــم، فيقــال ما بــالفتح، و  : "إحــدا
ُ
، وَصــ

ً
 ُصــلوحا

ُ
ُء َيْصــ ــ  ال

َ
  –َصــ

ً
ــذا   -أيضــا بالضــم و
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 لــك
ُ
ُء َيْصـــ ــ ـــ1"ال

َّ
ــذر اللغـــوي صــ أن ي ا ـــة أنَّ مــن معـــا مــات اللغو ه نقــيض الفســـاد، ، وذكـــرت امل

قامــه: "يقــول ابــن منظــور 
َ
عــد فســاده أ ء  ــ  ال

َ
فســاد، وأصــ ِ صــالح نقــيض  " ، ومــن معانيــه الســلم 2"ِ

، بالضـم ُ ْ ُم : فالصُّ
ْ
ـل حسـان يقـال3"الّسِ ت: أصـ الدابـة: ، ومـن معانيـه  ـا فصـ ، ومـن 4"ِإذا أحَسـن ِإل

، فيقال م ُم : "معانيه الص م وصا ة وِصالحاأص ما بي
َ
  .5"صا

ـا فـات م عر ي له  رجا ، فذكر ا ف املصط عر ا اصطالًحا فقد اختلف العلماء   عبـارة : "أمَّ

ـ  ـ لغـوي إ خـراج اللفـظ مـن مع ول، و ء باسـم مـا ينقـل عـن موضـعه  ـ سـمية ال ـ  عـن اتفـاق قـوم ع

مــــا ــر، ملناســــبة بي ــــ وضــــع اللفــــ: صــــطالح: وقيــــل. آخــ ــاق طائفــــة ع ــــ وقيــــلاتفــ ــإزاء املع : صــــطالح: ظ بــ

ـــراد ـــان املــ ـــــ آخـــــر، لبيــ ــــ مع ـ ـــــ لغـــــوي إ ــــن مع ء عـ ـــــ ـــراج ال ن قـــــوم : صـــــطالح: وقيـــــل. إخــ ن بـــــ ــــ  معـ
ٌ
لفـــــظ

ن  .6"معين

فـات  عر ـامس مجموعـات مـن  ، فـذكر يوحنـا مـرزا ا ـف املصـط عر ـ  ـدثون  وقد اختلف ا

ــه
َّ
ــا أن ــ آخــ" م ــ مع ن طائفــة مخصوصــة، وقيــللفــظ منقــول مــن معنــاه اللغــوي إ العلــم : ر متفــق عليــه بــ

ـــا، وقيـــل ـــ ع ِ
ّ ع

ُ
ـــ  ـــة ال ات اللغو يم العلميـــة واملصـــط ن املفـــا ـــ العالقـــة بـــ لفـــظ يـــؤدي : الـــذي يبحـــث 

ت إليه سب داللته من املنطلق الداخ للعلم الذي ي ا يك
ً

  . 7"مع دقيق

يد   :التم

ات  ـــط ـــذه املصــــ ــــ ـــن  ــــة، ومــــ يـــ ـــا العر ـــــة عـــــــن بالغتنــــ بــ ـــدة وغر ات جديــــ ـــط يون بمصــــ ســـــــلو ــاء  جـــــ

، وتبــادل الضـمائر والفصــل  ـ كي ، والتعــالق ال ـ كي ، واملفارقـة، والتــوازي ال نحـراف الــدال ية  سـلو

                                                                    
ار، - 1

َّ
اح  اللغة، تحقيق أحمد عبد الغفور عط ري، إسماعيل بن حماد، ال و ن مادة)د،ط). (د،ت(ا وت، دار املالي ( ، ب

  ) .ص

وت، مادة، م2004دمحم بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ، الطبعة الثالثة،  ابن منظور، - 2  ).ص(دار صادر، ب
يط،  - 3 عقوب القاموس ا وزأبادي، مجد الدين دمحم بن  رة، مادة)د،ت( ،)د،ط(الف ، القا ل   ).ص( ، مؤسسة ا
، تاج العروس م - 4 سي يدي، دمحم مرت ا ي الز ر العروس،  حققه ع ش وت مادة1994ن جوا   ) .ص( م، دار الفكر، ب

  ) .ص ( ابن منظور، مرجع سبق ذكره، مادة - 5

،م - 6 و ، الطبعة  فات، حققه نصر الدين التو ، التعر ي،ع بن محمود بن ع رجا ، وما  22ص، شركة القدس للتصدير،  2007ا

ا    .عد

7 -  ، و ستقرار، الطبعة  شأة إ  امس، يوحنا مرزا ، موسوعة املصط النحوي من ال وت، ج 2012ا ، ص 1م، دار الكتب العلمية، ب

14 .  
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ات البالغية  ن املصط ا و شابه بي ا أوجه ال
ُ
ن ات مب ذه املصط   . القديمةوالوصل، وسأقف عند 

 
ً
  نحراف الدال : أوال

نحـــــراف الـــــدال بأنـــــه  يون  ســـــلو ـــرف  ــأليف"عــ ـــــ قواعـــــد الـــــنظم والتـــ ـــــروج ع ، وترجمـــــه 8"ا

عـــده عبـــد الســـالم املســـدي  ـــاح، و م باالنز رة "عضـــ ـــ متصـــوَّ ـــ مســـتقر  ـــه غ
َّ
جمـــة؛ ألن مصـــط عســـ ال

ية سلو ات بديلة عنهلذلك لم يرض به كث من رواد اللسانيات و   .9"، فوضعوا مصط

ــاء البالغــــة فقــــد  ــد علمــ ن مصــــط العــــدل عنــ ي ــلو ســ نحــــراف الــــدال عنــــد  قابــــل مصــــط  و

ــ صــيغة أخــرى : "عــرف علمــاء البالغــة العــدل بأنــه صــلية إ ســم عــن صــيغته  عــا10"خــروج   :، كقولــه 

ْم ِمْن ا(
ُ

ك
َ
ُل ل ِ

ّ َ ُ ْم آَياِتِه َو
ُ

ك ِذي ُيِر
َّ
َو ال ُب ُ  َمْن ُيِن

َّ
ُر ِإال

َّ
ك

َ
ذ

َ
 َوَما َيت

ً
قا

ْ
َماِء ِرز   .13:سورة غافر) لسَّ

د  ب : موطن الشا سـ ـ املطـر الـذي  ـ صـيغة أخـرى، و صـلية إ سم عن صيغته  السماء، فقد خرج 

ب ـد السـ ب، وأر ة، ذكـر لفـظ املسـ يَّ ن مجاز مرسـل عالقتـه املسـب و عند البالغي وقـد اختلـف . الرزق، و

ســـــون ســـــ ـــــاح، فســـــماه جاك نز ـــط  ــــ تحديـــــد مصــ ـ يون  ــار " لو نتظـــ ـــن 11"خيبـــــة  ه مــ ــــ ـ ــــو عنـــــد غ ـ ، و

ن  ي   .12"نتظار الذي خاب " سلو

ي  ســلو ــ دقــة وصــواًبا مــن املصــط  ــ القــديم أك ــ أنَّ املصــط البال لــه إ ونخلــص مــن ذلــك 

ـــ تحديـــد م  ـــ مـــا بيـــ ن اختلفـــوا  ي ســـلو ـــديث إذ أنَّ  ـــاح، فتـــارة يطلقـــون عليـــه  ا نز ـــ مصـــط  مع

ي؛ لســالمته  ســلو ــ املصــط  ُضــل املصــط البال
ْ

ف ــاح، وَ نز نحــراف، وتــارة أخــرى يطلقــون عليــه 

ـــو س  ف ســـم بـــالغموض واللـــ ي ي ســلو نمـــا نجـــد املصـــط  س والغمـــوض ب ن  -مــن اللـــ ي ســـلو  –عنـــد 

ية و از العق  البالغة العر ن  –و ا ي سلو  عند 
ً
ي –أيضا   .التقديم والتأخ  النحو العر

ن ـ : فكيف يطلق املصط ع باب ـذا يـؤدي إ ـي؟ ف اب  النحـو العر ية، و باب  البالغة العر

ــــ القــــول  ن؛ مــــن أجــــل ذلــــك نميــــل إ ضــــطراب عنــــد الدارســــ لــــط و ــــ أفضــــل مــــن : ا إنَّ املصــــط البال

ي، وأ ســــــلو ـــط  كتفــــــى املصـــ ـــديث، وُ ـــ ي ا ــلو ســــ ـــط  ــــل املصـــ مــ  
ْ

ــــذا ال بــــــد أن ــ ــــه، ول ــــ صــــــوابا منــ ــ ك

                                                                    

8 -  ، و ة، الطبعة  ية الشعر سلو ع  عمان، 2007داود، الدكتورة عشتار، شر والتوز   . 26صم، دار مجدالوي لل
سلوب، الطبعة الثالثة، املسدي، عبد السال - 9 ية و سلو ية للكتاب، ص) د، ت( م،    .165، الدار العر

ي، مرجع سبق ذكره، ص  - 10 رجا   . 242ا

  . 164املسدي، مرجع سبق ذكره، ص - 11

  . 164املسدي، مرجع سبق ذكره، ص  - 12
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  .باملصط البال القديم

  املفارقة : ثناًيا 

ـــا ـ يون املفارقـــــة بأ ســـــلو ـــرف  ا : "عـ ـــدقيق نجـــــد عــــد التــ ـــن  ــا، ولكــ ـــ رً ــا ظا عبـــــارة تحمـــــل تناقًضــ

ا ن التناقضات ف شاردز 13"تتضمن حقيقة توثق ب ضدادتو "، و عند ر   .14"ازن 

ـــــة  ــا مــــــن الداللـ شــــــيل نوًعــــ شــــــر وم ــا فال ــــ ــــ  ــ ع ـــــة "و وليـ ـــل الداللــــــة  ــــ مقابـــ ــ لــــــة  وَّ ــــــرى . 15"ا و

ـ أسـاس  ـ ع ة تب يون أنَّ املفارقة اللغو مـه "سلو ِ
ّ
ـ املقصـود الـذي ُيَحت ـ املنطـوق للمع مفارقـة التعب

ن  ــ الــرا م  -فارقــة وتكشــف امل. 16"الســياق اللغــوي، أو املوقــف التبلي مــا،  -عنــد ن ال ثالــث ل ن اثنــ أمــر

اره " و املقصود إظ خفاء، وحقيقة كون املتخفي  التعب املنطوق    . 17"عنصر 

قصـــد  ن و كميـــة عنـــد البالغيـــ ســـتعارة ال ن مصـــط  ي ســـلو قابـــل مصـــط املفارقـــة عنـــد  و

كميــة  الــة "البالغيـون باالســتعارة ال لفـاظ الدَّ انــة اســتعمال  ا مــن الــذم و ـ نقائضــ ــ املــدح  ، 18"ع

عـــا كميـــة بقولـــه  ســـتعارة ال ـــ  مثـــل البالغيـــون ع  ( :و
َ

ن ـــ ّيِ ِ
َّ
 الن

َ
ـــون

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق َ ِ َو

َّ  ِبآَيـــاِت 
َ

ـــُرون
ُ

ف
ْ

ـــِذيَن َيك
َّ
ِإنَّ ال

ِليٍم 
َ
اٍب أ

َ
َعذ ِ ْم 

ُ ْر ِ
ّ

ش َ َ
اِس ف

َّ
ِقْسِط ِمْن الن

ْ
 ِبال

َ
ُمُرون

ْ
ِذيَن َيأ

َّ
 ال

َ
ون

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق َ ِ َحّقٍ َو

ْ غَ   .21:سورة آل عمران) ِ

عـــا د قولـــه  ِلـــ: (مـــوطن الشـــا
َ
اٍب أ

َ
َعـــذ ِ ْم 

ُ ـــْر ِ
ّ

ش َ َ
ـــ  ،)يٍم ف ـــ ا  

َّ
شـــارة ال تكـــون إال قـــال ابـــن . فال

شـــــ: "عاشـــــور  ـــــ : وحقيقـــــة الت َ ـــرور ا ـــــر ســ ــا ُيظ ــار بمـــ ــاء( خبـــ ــتح البـــ ــّد )بفـــ ـــــ ضـــ ـــتعمل  نـــــا مســ ـــــو  ، و

ـــ الضـــد  ســـتعمال  ـــذا  ين، ف ـــ َ ـــزن ا ـــو موجـــب  خبـــار بحصـــول العـــذاب، و ـــد بـــه  حقيقتـــه، إذ أر

ـ عقـل أحـد معدود عند علماء البيان من   يه الضـّد بضـّده ال يـروج  شـ  
ّ

ميـة ألن
ّ

ك ا  سـّمو سـتعارة، و

م، أو التمليح 
ّ

ك  ع مع ال
ّ
  .19"إال

ي غة الذبيا   :20وكقول النا

م  م غ أن سيوف   ن فلول من قرع الكتائب    وال عيب ف

                                                                    

و ،  - 13 ي، الطبعة  د م  ع ، عمان، ص 2007نصار ، نواف، امل شر والتوز   . 197م، دار  ورد لل
14 -  ، و ية الداللة، الطبعة  ي، ص 1994العبد، الدكتور دمحم،  املفارقة القرآنية دراسة  ب   . 15م، دار الفكر العر
  . 15العبد، مرجع سبق ذكره، ص  - 15
 . 16سبق ذكره، ص  العبد، مرجع - 16
  . 16العبد، مرجع سبق ذكره، ص  - 17
ا، مطلوب - 18 ات البالغية وتطور   .95، ص مكتبة لبنان  م  2007، )د،ط(، أحمد، املصط
ر - 19 ر والتنو ر بن دمحم ،التحر سية، ج )  د،ط) .( د،ت( ابن عاشور، دمحم الطا س ،الدار التو   . 69، ص 3تو
ر البالغة، شرح وتحقيق حسن حمد، - 20 ، أحمد، جوا اش يل، ص) . د، ت( ، )د، ط (ال  .232دار ا
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د  م أنــه ال عيــب، ثــم جــاء باالســ: فقــد نفــى الشــاعر العيــب بقولــه)  ال عيــب(مــوطن الشــا ناء، فتــو ت

ت عيًبا، ولكنه أراد املدح د أن يث   . ير

كم بقولــه ــ الــ عــّرِف الزرك عــا: "و ــال، كقــول هللا  ــ ا ــ ضــد مقت  : (إخــراج الكــالم ع
ْ

ق
ُ
ذ

ُم  ِر
َ

ك
ْ
ُز ال َعِز

ْ
 ال

َ
ت

ْ
ن

َ
َك أ

َّ
  .٤٩: ، سورة الدخان21) ِإن

و إعـادة ملصـط  ن  ي سلو ا ال شك فيه أنَّ مصط  ن وممَّ ي سـلو علمـاء البيـان؛ إذ إنَّ كـالم 

ن،  د البالغيـــ ا شـــوا ـــ نفســـ ن  ي ســـلو د  انـــت شـــوا مـــا  ٍء جديـــد، فاملضـــمون واحـــد، فر ـــ لـــم يـــأت 

ـــا مـــ يون، و ســـــلو ــا  مـــ ــاء  ــــذان جــــ ـــران اللـ ــــ : فالعنصــ ــ ــــ التعب ـ ــي  ــــون املتخفــــ ــاء، وحقيقـــــة كـ فــــ ـــر ا عنصــ

ما عنــد البالغ ــاره نجــد ــو املقصــود إظ ــ حديثــه عــن أنــواع املنطــوق  ــ  ن، يؤكــد ذلــك مــا قــرره القزو يــ

لـة التناسـب : "ستعارة بقوله يل التضاد، أو التناقض م ا ما استعمل  ضد معناه، أو نقيضه بت وم

كــم أو تلمــيح ن . 22"بواسـاطة  ي سـلو ول عنــد  فـاء  -ونـرى أنَّ العنصــر  ــو عنصــر ا ــ  -و ًرا جليــا  ظــا

قيقي غ مذكور؛ ألنَّ التضاد أغ عنه قول البالغي   .ن، فاملع ا

ا 
ً
كي: ثالث   التوازي ال

ــأخ ـــدم والتــــ ـــط التقـــ ـــن مصـــ  مـــ
ً
ــــ بــــــدال ــ كي ـــط التــــــوازي ال يون مصـــ ســــــلو فللتــــــوازي . أطلــــــق 

كي أثر  وضوح املع كي بقول محمود حسن إسماعيل. ال يون ع التوازي ال سلو مثل    :23و

ن يوج ه الزاحف ن  د  در اب من الغاصب   يرد ال

نمـــا  ول  ب ـــ الســـطر  ـــ املفعـــول بـــه  ملـــة ع ن نجـــد أن الشـــاعر قـــدم شـــبه ا مـــن خـــالل الســـطر

ملـة،  ـ شـبه ا ي عادًيا، فقد تقدم املفعـول بـه ع ب السطر الثا ن " جاء ترت ـب بـ ت ـ ال ـذا التفـاوت  ف

ن، أدى إ إحداث تفاوت  دال سـارًعا داللًيـا الطرف ول وفـر  اصل  الطرف  ما؛ إذ إن التقديم ا لت

ب  ت ي يتال حيث يكون ال سلو ن إ أن التأث  ب كو ا، لذا ذ
ً
وظ ب  –م   .24عادًيا –أي ترت

يـــة بالتقـــديم والتــأخ عـــرف عنــد علمـــاء البالغــة العر ــذا  ـــ بـــاب . و ي  رجــا ر ا قـــال عبــد القـــا

                                                                    
يم، الطبعة السادسة - 21 ان  علوم القرآن، تحقيق دمحم أبو الفضل إبرا ، بدر الدين دمحم بن عبد هللا، ال م،  مصر، دار  1957الزرك

ية، ج   . 58، ص 4ِإحياء الكتب العر
يم  - 22 ع وضع حواشيه إبرا ي والبيان والبد يضاح  علوم البالغة املعا ، جالل الدين دمحم بن عبد الرحمن بن عمر،  طيب القزو ا

 ، و وت، ص 2002شمس الدين، الطبعة   .  290م، دار الكتب العلمية، ب
  .142داود، مرجع سبق ذكره، ص  - 23
 . 142داود، مرجع سبق ذكره، ص - 24
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ــ لــك : "أخالتقــديم والتــ عيــد الغايــة، ال يــزال يف اســن، واســع التصــرف،  ــ الفوائــد، جــم ا ــو بــاب كث

لطــف لــديك موقعــه، ثــم تنظــر  ــ لطيفــة، وال تــزال تــرى شــعًرا يروقــك مســمعه و ــ بــك إ ف عــة، و عــن بد

ان ان إ م ء، وحّول اللفظ من م َم فيه  ّدِ
ُ
ب أن راقك ولطف عندك أن ق   . 25"فتجد س

قابل  يـة، و شـط عنـد علمـاء البالغـة العر ن مصـط ال ي سلو كي عند  مصط التوازي ال

 تطبيقًيا من قصيدة 
ً
  : 26للشاعر محمود حسن إسماعيل) السالم الذي أعرف ( ونضرب ع ذلك مثاال

  وعادت مع النور 

راح ل ا سم    ت

  نار السالح.. وكفت عن الب 

  ر ل العناص.. وذابت مع اللون .. 

ازر ..  ل ا رض  ادت من    و

اح التأمر..  ا ر   وماتت عل

ـــ أنَّ  ـــا للقصـــيدة إ ـــ تحليل بـــت الـــدكتورة عشـــتار داود  نـــا "فقـــد ذ اصـــل  ـــ ا كي التـــوازي ال

ن  ـة مـع جمــل  –قيـد املناقشـة  –يؤكـد ذلـك إذ إن السـطر انـت متواز يـة واحـدة،  يؤلفـان مًعــا جملـة تركي

عـــــة الال  ر ن ســـــطر  ـــا تركيـــــب الســـــطر نــ ــاح ســـــنورد  يضـــ ــــل  ـــب واحـــــد وألجـ ــــ تركيــ ـ ـــــ اتحـــــدت  حقـــــة ال

ن  امل   .27"املت

ي ن ع النحو  ذين السطر   :وتحلل الدكتورة عشتار 

ول يتمثل بقول الشاعر  كيب    : ال

  وعادت مع النور 

راح ل ا سم    ت

أداة 

  عاطفة

فعــل 

  ماٍض 

ــاء  ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ تـــ

ـــث  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ التأن

  الساكنة

ا

  جار

ـــم  اســــ

  مجرور

ـــــع فـــ

  ل ثان

ف

  اعل

ـــا ـــــ ـــــ مضــــ

  ف إليه

                                                                    
ي،الطبعة الثانية،  - 25 از  علم املعا ر،  دالئل  ي، عبد القا رجا وت، ص1998ا   .85م، دار املعرفة، ب
 . 142داود، مرجع سبق ذكره، ص - 26
 . 153ص داود، مرجع سبق ذكره، - 27
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م  ت  عاد  و

  ع

ــــ  النور  ـــــ ـــــ تــ

  ل  سم

راح   ا

  

و قول الشاعر  ي، و كيب الثا   : ال

  نار السالح.. وكفت عن الب 

  ل العناصر .. وذابت مع اللون .. 

ازر ..  ل ا رض  ادت من    و

اح التآمر..  ا ر   وماتت عل

ا

  لسطر

أ

داة 

ـــــــاط ـــــ عـ

  فة

ف

ــــل  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ عـــــ

  ماٍض 

ـــا تـــــ

ء 

ــأن ــــ ـــــ ــــ التــ

ث 

ـــاك ـــــ الســـ

  نة

ا

  ار

ــــ اســـ

م 

  مجرور

ف

ــــل  ـــــ ـــــ عــ

  ثان

ـــا فـ

  عل

ـــا ـــــ ـــــ مضــــ

  ف إليه

ا

  ألول 

ك  و

 
َّ

  ف

ع  ت

  ن

ال

  

ـــا ـــ نـــــ

  ر

ــــــال  ـــــ الســـ

  ح

ا

ي   لثا

ذا  و

  ب

م  ت

  ع

ــــــل الــــ

  ون 

 ـــ

  ل

ـــا ـــــ ـــــ العنـــ

  صر

ا

  لثالث

ـــا  و بـــ

  د

م  ت

  ن

ر 

  ض 

  ـــ

  ل

ازر    ا

ا

ع   لرا

مــا  و

  ت

ع  ت

  

ر   ـــ  ا

  ياح

  التآمر

  

ي : "وتقول الدكتورة عشتار ادة الفعـل الثـا و ز ن  كيب ن ال ( ومن الوا أن الفارق الوحيد ب

ســـم  عـــة الالحقـــة، ممـــا ) ت ر ســـطر  ي، الـــذي يمثـــل  كيـــب الثـــا ـــ ال ـــو مـــا ال نجـــده  ول، و كيـــب  ـــ ال
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ــــا ـــــ غر اقــــع  ــــ الفعـــــل الو ــا إ عــــود تلقائًيـــ ســـــطر  ــــ  فعـــــل . جعــــل الفاعـــــل  ـــــذين و ن  ي بــــ ســـــلو ســــاب  ك

س  ول سيعود إ الفعل الرئ كيب  ن فإن فاعل ال ن املتجاور كيب اقع  غرته ) عادت(ال   .28"الو

شــــط   يــــة باســــم ال ــد علمــــاء البالغــــة العر ــــ عنــ كي ــــو أن يتــــوازن املصــــرعان "وقــــد ُعــــرف التــــوازي ال و

مـــا  ـــل واحـــد م ما مـــع قيـــام  ـــزءان وتتعـــادل أقســـام ـــالل . 29"بنفســـه، واســـتغنائه عـــن صـــاحبهوا وضـــرب أبـــو 

م عضـــ ـــ قـــول  ـــ عـــن الزمـــان : "العســـكري أمثلـــة عليـــه فمـــن الن تـــه، ومـــن ر ـــ الزمـــان طالـــت معت مـــن عتـــب ع

شـــته خـــر. طابـــت مع ـــ مـــن املطـــل: وقـــال  ـــود مـــن البخـــل واملنـــع خ خـــر. ا رأس املـــدارة تـــرك املمـــاراة ، : وقـــول 

ذه الفصول م زآن من  ية فا ب لفاظ و   : 31، ومن املنظوم قول الشاعر30"توازنا 

م فمك  م فمقلل   فأما الذي يحص   وأما الذي يطر

ي قة الدكتور عشتار، فيكون التطبيق ع النحو  ت السابق طر   :فإذا ما طبقنا ع الب

ـــرف  حــ

  تفصيل

ـــم  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ اســــ

  موصول  مبتدأ 

فعل مضارع 

ـــــــم  ـــــ ـــــ ــــــه ضــ ـــــ ـــــ فاعلـــ

  مست

ــم ضــــ

ــــل   ـــــ ـــــ ر متصــ

  مفعول به 

اقعــــة  الفــــاء و

   جواب أما

ــــ ـــــ خـ

  ر املبتدأ

ــــك  ف  م  يح   الذي   فأما مــــ

  ثر

ي   الشطر الثا

ـــرف  حــ

  تفصيل

ـــم  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ اســــ

  موصول  مبتدأ 

فعل مضارع 

ـــــــم  ـــــ ـــــ ــــــه ضــ ـــــ ـــــ فاعلـــ

  مست

ــم ضــــ

ــــل   ـــــ ـــــ ر متصــ

  مفعول به 

اقعــــة  الفــــاء و

   جواب أما

ــــ ـــــ خـ

  ر املبتدأ

ــــق  ف  م  يطري   الذي  وأما  مـــــ

  لل

  

                                                                    

  . 153داود، مرجع سبق ذكره، ص - 28
ل،  -29 سن بن عبدهللا بن س الل ا ، العسكري، أبو  و ن، تحقيق الدكتور مفيد قميحة، الطبعة  م، دار الكتب 1981الصناعت

وت ، ص  . 267العلمية، ب
 . 267العسكري، مرجع سبق ذكره، ص - 30
  . 268العسكري، مرجع سبق ذكره، ص - 31
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ـــ مضـــمونه عـــن مصـــط  ن ال يختلـــف  ي ســـلو ـــ عنـــد  كي ـــذا الســـطور أنَّ التـــوازي ال اتـــب  والـــذي يبـــدو ل

ن أطلقـوا مصـط  ي سـلو ن إذ إنَّ  ي سلو ن أدق من مصط  ن، بل نجد أنَّ مصط البالغي شط عند البالغي ال

كي ع التقديم والتأخ تارة، وتارة أخرى أ شطالتوازي ال   .طلقوه ع ال

ات   ن مسـتو لـط بـ ن وا س عنـد الدارسـ ـ اللـ ن يـؤدي إ ـ مصـط ومَما ال شكَّ فيه أنَّ إطالق املصط ع

ــ تحديــد  ية  ســلو  مــن علمــاء 
ً
يــة أقــرب من ــ دقــة، و ــانوا أك يــة  اللغــة، مــن أجــل ذلــك نجــد أنَّ علمــاء البالغــة العر

  .املص اللغوي 

ًعا   كي التعالق : را   ال

و حذف املسند إليه، كقول محمود إسماعيل  قصيد  ة ( و   : 32)التا

ة    طافت بزنار..عار

زي والعار   .مجدل با

كي وقع  قوله ة: فالتعالق ال ة عار ة خ ملبتدأ محذوف تقديره التا ة، فعار تقول الدكتورة عشتار . عار

 ، وعنــد ذكــر : "داود
ً
ول مــثال ــت  ــة محــذوف إال أن البــديل الــذي ففــي الب املســند، فــإن املســند إليــه  مــن وجــه نظــر نحو

ة  و العنوان تا ن القارئ    .33"ستحضر  ذ

ـ حذفـه،  م وذكـروا دوا ـ كتـ نـوه  يـة و ب فيه إنَّ حذف املسـند إليـه قـد ذكـره علمـاء البالغـة العر ا ال ر وممَّ

ـ ا وروا ا وسـر ر براعة البالغة وجمال اففيه تظ علـق . ع أسـالي نـة، و ـ حـذف املسـند إليـه إذا دلـت عليـه قر ومـن دوا

عـا وره بداللة القرائن عليه كقولـه  كه غرض كظ ـوٌز َعِقـيٌم : (ب ُ َ  
ْ

ـت
َ
ال

َ
ـا َوق َ َ  َوْج

ْ
ت

َّ
َصـك

َ
ٍة ف ـ َصـرَّ ِ ـُه 

ُ
ت

َ
أ  اْمَر

ْ
ـت

َ
َبل

ْ
ق

َ
أ

َ
) ف

اتسورة  م: ؛ أي قالت٢٩: الذار ذا يقول  وز عقيم، ل ي عند حديثه عـن حـذف املسـند أنا  رجا ر ا ام عبد القا

ـ مـن الـذكر، " إليه ر، فإنك ترى به ترك الـذكر، أف يه بال مر، ش يب  و باب دقيق املسلك، لطيف املأخذ، 

ـذه جملـ ن، و ـا إذا لـم تـ
ً
د لإلفادة ، وتجدك أنطـق مـا تكـون إذا لـم تنطـق، وأتـم مـا تكـون بيان فادة ، أز ة والصمت عن 

ا ح تنظر ، وتدفع ا ح تخ   .34"قد تنكر

ــــذه  اتــــب  اءى ل ــــ يون؟ والــــذي ي ســــلو ديــــد الـــذي جــــاء بــــه  ء ا ــــ ن مــــا ال ــــ الــــذ بــــادر إ والســـؤال الــــذي ي

ـــو املضـــمون نفســـه عـــن  ن  ي ســـلو ؛ إذ إنَّ املضـــمون عنـــد  ـــ ـــو املصـــط ال غ ـــذا الســـؤال  جابـــة عـــن   
ّ

الســـطور أن

ختال  ن، و ذا املصط ال نجده  كتب اللغة البالغي ن، و ي سلو كي عند  ف حصل  إطالق مصط التعالق ال

يجـة  ن جـاء ن ي سـلو ـ القـول بـأنَّ مصـط  مـر الـذي يقـود إ انـت كتـب لغـة أم كتـب أدب، و ية القديمـة سـواء أ العر

ن دث عض ا ب وروج له    .ترجمة املصط الغر

ــذا املصــط ومــن الواجــب أنَّ  َك  َ ــ
ْ
ــ  -ُي كي ــ القــديم  –التعــالق ال حــل محلــه املصــط البال حــذف املســند  –و

                                                                    
 . 158داود، مرجع سبق ذكره، ص  - 32
 . 159داود، مرجع سبق ذكره، ص - 33
ي، مرجع سبق ذكره، - 34 رجا   . 106ص  ا
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أف منه ي، و سلو   .إليه؛ إذ إنَّ املصط البال أدق من املصط 

  تبادل الضمائر: خامًسا 

ـ أقسـام يون مصط تبادل الضمائر بااللتفات، وقسـموا تبـادل الضـمائر إ سلو بدل  ـ تبـادل  اس عـدة، و

ــــ ، تبــــادل مرج ــــ ، تبــــادل حقيقــــي، تبــــادل و ــــ للشــــاعر محمــــود . انتقــــا تيــــة، و ة  ســــطر الشــــعر ــــ  ــــا إ ذا نظرن و

س السالم عنوان قد   : 35إسماعيل من قصيدة 

ياة ا القاتل غفران ا   أ

و  قد امتدت يداه   و

س خاشًعا نحو الصالة   جاء 

س لصدر املذنب  ة    تو

ي " رى الدكتورة عشتار وت ت الثا نما استعمل  الب اطب ب ول ضم ا ت  أنَّ الشاعر قد استعمل  الب

ـذا  ـ  ضـور والغيـاب  ، فثمـة حقيقـة شاخصـة  ـ تقنيـة  ا سـتعمال يكمـن  ذا  ي ل سلو ضم الغائب ، والتفس 

ن عـن الوجـود ، بيـد أن س السالم غائـب  قيقـة  النص ،  أن قد ـذه ا يـاة ، إذ إن وضـع  تمتـع با قاتلـه حاضـر و

سران  ق ، يو با ا لوجه أمام القارئ دون تزو ً   .36"وج

صـم أول مـن  عـد  لتفـات، و سـلوب، وأطلقـوا عليـه مصـط   ـذا  ـ  يـة إ بـه علمـاء البالغـة العر وقد ت

عــا  : (أشــار إليــه، ومــن أمثلتــه قولــه 
َ

ــذ
َ

خ
َّ
وا ات

ُ
ــال

َ
ــًدا َوق

َ
ْحَمُن َول  ِإدا) 88(الــرَّ

ً
ئا ْ ــ

َ
ْم ش

ُ
ــت

ْ
ــْد ِجئ

َ
ق

َ
م) ل فقــد  .88،89: ســورة مــر

اضــر  ــ خطــاب ا طــاب مــن خطــاب الغائــب إ ــذا "انتقــل ا ــ قــائ  يل ع ــ ــادة ال ــ ز لتفــات فائدتــه، و ــذا  ول

أنـه يخاطـب  ـ عظـم مـا قـالوه  م ع يه ل طه، وتن رأة ع هللا والتعرض ل ن يديـه منكـًرا القول با ن بـ قوًمـا حاضـر

م ا ل
ً

خ م ومو   .37"عل

ي ا وا منه، ومنه قول الس سلوب عن العرب، واستك ذا  ذا النوع: "وقد ورد  أع نقل الكالم : اعلم أن 

ـل واحـد م ـا ينقـل  طـاب والغيبـة ثالث ايـة وا ذا القدر بـل ا اية ع الغيبة ال يختص املسند إليه، وال  ـا عن ا

ــرون الكــالم إذا انتقــل مــن  ون منــه، و ســتك ي، والعــرب  ــذا النقــل التفاتــا عنــد علمــاء علــم املعــا ســ  خــر، و ــ  ع

شاطه وأمأل باستدرار إصغائه ة ل   .38"أسلوب إ أسلوب أدخل  القبول عند السامع، وأحسن تطر

ـــو اخـــتالف  ن  ي ســـلو ن و ن البالغيـــ خـــتالف بـــ ـــ أنَّ  ـــذه ومـــن الوا اتـــب  ، والـــذي يميـــل إليـــه  مصـــطل

ـو  ـ اللغـة  ـ دقيـق؛ ألنَّ البـدل  ي غ سـلو ي؛ إذ إنَّ املصـط  سـلو ـ أدق مـن املصـط  السـطور أن املصـط البال

، يؤكد ذلـك ابـن منظـور بقولـه  : "التغي
َ
، وأ

ً
ـه اتخـذ منـه َبـَدال

ُّ
ل

ُ
بدل بـه  بدله، واسـ بـدل بـه، واسـ

َ
َء، وت ـ ل ال َبـدَّ

َ
ْبـَدل وت

                                                                    
  . 167داود، مرجع سبق ذكره، ص - 35

  . 167داود، مرجع سبق ذكره، ص  - 36 
مال اللغوي،   - 37 امعية ، ص1995ياقوت، محمود سليمان ،علم ا  .340، دار املعرفة ا
ي بكر، مفتاح العلوم،  - 38 ي، يوسف بن أ ا وت، ص)د، ت( ، )د، ط (الس ديدة، ب   .95، املكتبة العلمية ا
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غي ء  ، وتبديل ال
ً
ْمنا

َ
وف أ ّدله هللا من ا ه، و غ ء  بدلت ال

َ
، وأ

ً
ه منه بدال

َ
ِخذ

َ
ّدله ت ء وَ َء من ال   .39" ال

ي  اطب حاضًرا، فيأ اطب، لكن مرة يكون ا بدو  أنَّ الضم لم يبدل بل الضم بقي نفسه يدل ع ا و

اطــب، ومــرة أخــرى  لم بضــم ا ان املــت لم بضــم الغائــب  فالضــم ي املــت اطــب نفســه غائًبــا، فيــأ الغائــب : يكــون ا

ص واحد عودان إ  اضر    . وا

  الفصل والوصل: سادًسا 

م  ــ كتــ لمــوا عليــه  ــاحظ مــن أوائــل الــذين ت عــد ا ات البالغيــة القديمــة، و الفصــل والوصــل مــن املصــط

ْصــل مــن "فقــد ذكــر أنَّ البالغــة 
َ

ي40"الوصــلمعرفــة الف ــل املعــا ــ اصــطالح أ مــل  ": ، والفصــل  عــض ا تــرك عطــف 

عض بحروفه و41" ع  ا الوصل ف عض: "، أمَّ مل ع  عض ا   .42" عطف 

ا،  مة، ومن أسرار م جعلوه "والفصل والوصل من مباحث البالغة امل مر  ذلك أ وقد بلغ من قوة 

م أنـــه ســـئل  عضـــ  للبالغـــة، فقـــد جـــاء عـــن 
ً
ـــا، فقـــالحـــدا ذاك لغموضـــه ودقـــة . معرفـــة الفصـــل مـــن الوصـــل: ع

ي البالغة    .43"مسلكه، وأنه ال يكمل إلحراز الفضيلة فيه أحد إال كمل لسائر معا

ـ التقسـيم   يقـوم ع
ً
ـا مفصـال

ً
ر الـذين بحثـوا الفصـل والوصـل بحث ي مـن أشـ رجـا ر ا ولعـل عبـد القـا

ـا فاعلم أنا قد حصلنا من ذل: "والتحدي، إذ يقول  ـ قبل ـا مـع ال مل ع ثالثة أضرب، جملة حال ك ع أنَّ ا

ــا لـــو عطفـــت  ـــا العطـــف ألبتــة لشـــبه العطـــف ف حــال الصـــفة مــع املوصـــوف، والتأكيـــد مــع املؤكـــد، فـــال يكــون ف

ـ حكـم،  شـاركه  ـ الـذي قبلـه إال أنـه  سـم يكـون غ ا حال  ا مع ال قبل ء ع نفسه، وجملة حال عطف ال

ــدخل م ــا العطــف، وجملــة و  إليــه فيكــون حق
ً
 أو مضــافا

ً
 أو مفعــوال

ً
ن فــاعال ســم ــ مثــل أن يكــون كــال  ــ مع عــه 

ء، فـال يكـون إيـاه  ـ ـ  سم، ال يكون منـه  سم مع  يل  ا س ا مع ال قبل يل ن بل س ال ء من ا ست   ل

ء إن ذكر لم يذكر إال بأمر ينفرد و   له  مع بل 
ً
ا ـ . به وال مشار كـون ذكـر الـذي قبلـه وتـرك الـذكر سـواء  و

ـ الغايـة  ك العطـف يكـون إمـا لالتصـال إ ـ ـذا تـرك العطـف ألبتـة، ف ، وحـق 
ً
نه رأسا نه و حاله لعدم التعلق ب

ن، فاعرفه ن حال ان له حال ب ن، و مر ن  و واسطة ب نفصال إ الغاية، والعطف ملا    . 44"أو 

ن  ي ســلو لمــات "والوصــل عنــد  ســتحيل لعبــة لل ــي ال  ــي،  ــل نــص أد ــ  افره  شــرط مــن الواجــب تــو

                                                                    
  ) .بدل (  ابن منظور، مرجع سبق ذكره، مادة -39
عة،  - 40 ارون، الطبعة السا ن، تحقيق عبد السالم  ي احظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،  البيان والت رة، ج 1998ا ، القا ان م، مكتبة ا

  .88، ص 1
ي، مرجع سبق ذكره، ص - 41 رجا   . 270ا
ي، مرجع سبق ذكره، ص  - 42 رجا   . 404ا
ي، مرجع سبق ذكره، ص ا - 43   . 152رجا

ي، مرجع سبق ذكره، ص - 44 رجا   . 187ا
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س إال  دبيــــة، 45"املتقاطعــــة لــــ م للنصــــوص  ــــ تحلــــيل ة  ــــ يون الفصــــل والوصــــل عنايــــة كب ســــلو ــــ  ، وقــــد أو

تـــه العميقـــة؛ ألن  ـــ بن تـــه الســـطحية أم  ـــ بن ـــان  ـــ الـــنص ســـواء أ اقـــع "فالوصـــل موجـــود  ـــي و د ال -الـــنص 

ـــ  -ةمحالـــ ، والوصـــل 
ً
يـــة الســـطحية للـــنص أوال ـــ الب مـــا الوصـــل  مـــا ألبتـــة،  ن، ال يخـــرج ع ن وصـــلي ن نمطـــ بـــ

ية العميقة ثانًيا   . 46"الب

ــ مصــط الوصــل والفصــل، فلــم  ن  افقــوا البالغيــ ن و ي ســلو ــذه الســطور أنَّ  اتــب  والــذي يبــدو ل

ات البالغية ذا املصط كما فعلوا  املصط وا    .خرى  غ

  :نتائج الدراسة

ي  ســـلو ـــ القـــديم، واملصـــط  ـــي البال ا ن املصـــط ال ـــذه الســـطور مـــن خـــالل املقارنـــة بـــ اتـــب  ن ل تبـــ

تية مور  ديث    :ا

اثية .1 ات البالغية ال ديثة عن داللة املصط ية ا سلو ات   .ال تختلف داللة املصط

س  .2 ات تؤدي إ الل ة املصط نك  .والغموض لدى الدارس

ديث .3 ي ا سلو  .املصط البال القديم أك دقة ووضوًحا من املصط 

ات .4 ديث مصط واسع يندرج تحته مجموعة من املصط ي ا سلو  .املصط 

ديث بالغموض والضبابية .5 ي ا سلو سم املصط   .ا

ديث  مدلوله عن املصط .6 ي ا سلو  . البال القديملم يختلف املصط 

ية .7 سلو ات  عض املصط ن  تحديد  ي سلو ت إ اختالف  جمة أدَّ   .عدم دقة ال

  :التوصيات

تية ن باألمور  ن املعاصر ذه السطور الباحث اتب    :يو 

ن .1 ن والدارس ن الباحث ات العلمية ب  .توحيد املصط

ه مصط دقيق  .2
َّ
؛ ألن  .كتفاء باملصط البال

س .3 سم بالغموض والل ا ت َّ ديثة؛ إذ إ ات ا  .بتعاد عن املصط

  

  

 

                                                                    

  . 128داود، مرجع سبق ذكره، ص - 45

  . 128داود، مرجع سبق ذكره، ص - 46
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  :المصادر والمراجع
م  القرآن الكر

عة،  .1 ــارون، الطبعــة الســا ن، تحقيــق عبــد الســالم  يــ ــاحظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر،  البيــان والت م، مكتبــة 1998ا

رة ، القا ان   .ا

از  .2 ر،  دالئل  ي، عبد القا رجا ي، الطبعة الثانية، ا وت1998 علم املعا   .م، دار املعرفة، ب

،م .3 ـــ و ، الطبعــة  ـــ فـــات، حققـــه نصــر الـــدين التو ، التعر ـــ ي،ع بـــن محمـــود بــن ع رجــا ، شـــركة القـــدس  2007ا

  .للتصدير

ــار، .4 ــ
َّ
ـــد الغفــــور عط ـــ اللغــــة، تحقيــــق أحمــــد عبـ ـ اح  ـــ ـ ــاد، ال ري، إســــماعيل بــــن حمــ ــــو وت، دار ، )د،ط). (د،ت(ا ـــ ـ ب

ن    .املالي

5.  ، ـــ ـ و ـــة  ســــتقرار، الطبعـ ـــ  ـ ــأة إ شــ ــا مــــرزا ، موســــوعة املصــــط النحــــوي مــــن ال ــامس، يوحنــ ــ م، دار الكتــــب 2012ا

وت   .العلمية، ب

ع وضـع  .6 ي والبيـان والبـد ـ علـوم البالغـة املعـا يضـاح  ، جالل الدين دمحم بن عبد الرحمن بن عمـر،  طيب القزو ا

، حواشيه إبرا و وت2002يم شمس الدين، الطبعة    .م، دار الكتب العلمية، ب

7.  ، و ة، الطبعة  ية الشعر سلو ع  عمان2007داود، الدكتورة عشتار، شر والتوز   .م، دار مجدالوي لل

ي  .8 ر العروس،  حققه ع ش ، تاج العروس من جوا سي يدي، دمحم مرت ا وت1994الز   م، دار الفكر، ب

يم، الطبعـــة السادســـة ال .9 ـــ علـــوم القـــرآن، تحقيـــق دمحم أبـــو الفضـــل إبـــرا ـــان  ، بـــدر الـــدين دمحم بـــن عبـــد هللا، ال ـــ زرك

ية 1957  .م،  مصر، دار ِإحياء الكتب العر

ي بكر، مفتاح العلوم،  .10 ي، يوسف بن أ ا وت)د، ت( ، )د، ط (الس ديدة، ب   .، املكتبة العلمية ا

ر  .11 ر ابن عاشور، دمحم الطا ر والتنو سية)  د،ط) .( د،ت( بن دمحم ،التحر س ،الدار التو   .تو

12.  ، و ية الداللة، الطبعة  ي1994العبد، الدكتور دمحم،  املفارقة القرآنية دراسة  ب   .م، دار الفكر العر

ـــة   .13 ـــدكتور مفيـــــد قميحـــــة، الطبعــ ـــق الــ ن، تحقيــ ـــناعت ل، الصــ ـــ ـــن ســ ـــدهللا بــ ــــن بـــــن عبــ سـ ـــــالل ا ــــو  ، العســـــكري، أبـ ـــ ــ و

وت1981   .م، دار الكتب العلمية، ب

وز  .14 يط، آالف عقوب القاموس ا رة، مادة)د،ت( ،)د،ط(بادي، مجد الدين دمحم بن  ، القا ل   ).ص( ، مؤسسة ا

سلوب، الطبعة الثالثة،  .15 ية و سلو ية للكتاب) د، ت( املسدي، عبد السالم،    .، الدار العر

ات البمطلوب .16 ا، ، أحمد، املصط   .مكتبة لبنان م  2007، )د،ط(الغية وتطور

وت، م2004دمحم بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ، الطبعة الثالثة،  ابن منظور، .17   .دار صادر، ب

و ،  .18 ي، الطبعة  د م  ع ، عمان2007نصار ، نواف، امل شر والتوز   .م، دار  ورد لل

ر البالغة، شرح وتحقيق  .19 ، أحمد، جوا اش يل) . د، ت( ، )د، ط (حسن حمد، ال   .دار ا

مال اللغوي،   .20 امعية1995ياقوت، محمود سليمان ،علم ا  .، دار املعرفة ا
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  الدکتور دمحم طارق 

ا یة وآداب   لکناؤ،لکناؤ ةجامع ،قسم اللغة العر

  :ةتوطئ

افة ثمـــرۃ  ــ ن ال
ٔ
افة۔ کمــا ال یخفــی ا ـــ ــرت ال ــور الطباعـــة ملــا ظ مــن ثمــرات املطبعـــة فلــوال ظ

ــا  ــــ رومـــ ـ ـــت  سســ
ٔ
یـــــة ا ـــــروف العر ــــتخدمت ا ول مطبعـــــة اسـ

ٔ
ن ا

ٔ
ن ا عـــــض املـــــؤرخ ـــب  ــ ن ) 1(م 1514ذ

ٔ
وا

ـ مصـر بنحـو خمــس و  یـة إنمـا دخلـت مدینـة القســطنطنیة قبـل حملـة نـابلیون ع روف العر الطباعـة بـا

ـ م انـت توجـد مطبعـة  ن سـنة و ـ سـنة "حلـب"دینـة سـبع ـا إ خ ـ ولــد 1702یرجـع تار م  ولکـن مصـر ، ال

ف ـ ـا ال ـد وجـدي يفی ـا تحـت قیـادۃ نـابلیون بونــا  ،دمحم فر سـیة عل ملـة الفر ـ یـد ا عـرف املطبعـة ع

  )2.(برت

یـة  ـالت العر یـة وا ف العر ـ ت تصـدر ال
ٔ
دا سیة و ملة الفر ت  مصر با

ٔ
افة بدا إن ال

عــد  ــالت وکتــب الکتـــاب فیمــا  ف وا ــ ــل مــن ال ــداف ل
ٔ
انـــت ا  و

ً
جیا ــالت تــدر ف وا ــ ت ال ــ ۔ک

ــــ  ــ ــــذین کتبــــــوا مقــــــاالت  ن الــ فیی ــــ ــ ــــــؤالء ال ن  ــــ ـــن بــ م معینــــــة ومـــ ــات  کرغبــــ
ً
ـــا ــــاالت طبقـــ یفون مقــ ــــ ــ وال

د وجدي ن،  دمحم فر ول من القرن العشر
ٔ

الت  النصف  ف وا   .ال

شات   :مولدە و

ة بمصر عـام ولد باألسكنإنه  ـ 1878در ة  م والتحـق بمدرسـة إسـماعيل أفنـدي حقـي باألسـكندر

ـــــة  عـ عــــــد أر ــا  ــــ ــــل م ـــــن عمــــــره وانتقــ عــــــة مـ ـــت أالرا انـــ ـــــة  ــــ مدرسـ ــ ـــــم إ ـــان ثـ ــــزة قبطـــ ــــ مدرســــــة حمــ ــ عــــــوام إ

  .ثم املدرسة التوفيقية) للمسيوفالو(

جتماعيـــة والنفســـية وأخـــذ يـــدرس الفلســـفة وحـــده و   ـــ مطالعـــة العلـــوم  ـــ إنـــه عكـــف ع اســـتمر 

  .م1898ذه الدراسة ح عام 

ـــدون أن    ــ ن ير ســـــي ن والفر ي ـــــ ل ن ـــرى أن  ــ الـــــة و ـــدعات الضـــــالة وا ــر بــ ته تنكـــ صـــــ ـــت  انــ ف

م اعدائنا ذا ا سالمية ول   .يبدلوا الثقافة 

  :آثارە

ــدأ يكتــب    ســالم والدراســات الروحيــة و ــا للعلــم و ــ البحــث وجرد  
ً
لــة راغبــا قــد عــاش حيــاة طو
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ـــه عـــام 1903منـــذ عـــام  شـــر و  ـــ ر ـــ انتقـــل إ ـــ صـــورة كتبـــه1954م ح رة وتـــرك آثـــاره العلميـــة  : م بالقـــا

ري " ع عشر ال ف املفسـر"و " سالماملدنية و "و " دائرة معارف القرن الرا ـ ـ عصـر  "و " امل سـالم 

ــرأة املســــلمة"و " العلــــم ــادة"و " ســــالم ديــــن خالــــد"و " املــ ــاوراء املــ ــــةا"و " مــ ــــ العلــــوم "و " ديقــــة الفكر ك

ب املــادي"و " واللغــة ــ أطــالل املــذ ن"و " مجموعــة الرســائل الفلســفية"و " ع و نقــد كتــاب " كتــاب املعلمــ

ا" فية ودوره  الدفاع عن  " الشعر ا يةإ جانب خدماته ال ر املقالة الدي    .سالم وتطو

ا   :ةفخدمات  ال

ـــر  نـــاك ظ س فرحـــل معـــه و ـــ الســـو افة مجلـــة ت نقـــل والـــده إ ـــ ـــ عـــالم ال يـــاة"إ ـــذه ". ا و

ــا  ا وأجود ــ ذلــك الوقــت وأحســ ة  ــالت العصــر ــ ا ــ مــن أك عت لــة  ــا أا  وأجل
ً
شــاءا ــا إ  وأعال

ً
ا ســلو

ــيم  ــا عظــ ــ ــر ف ــ ة الفلســــفية وأظ دلــــة العصــــر ســــالم بأحســــن  اتــــب عــــن  ــا ال ــ اطالعــــه مباحــــث دافــــع ف

ا الدين خدمة عظيمة   .وسعة فضله وخدم ف

ــدة    ــا جر ا مطبعــة أصــدر  عــد شــأ  وقــاف وأ ة بــديوان  ــ وظيفــة صــغ رة فعمــل  وســكن القــا

ن  " الدســتور " ــدة حــوا اليوميــة مــدة و ر ــذه ا فية  ــ مــن املــيالد  1908ســتاذ العقــاد بــدأ حياتــه ال

ه  ت ف له بتأث ع ه وحياتهومازال العقاد    .فك

ة" (الوجـــديات"مجلـــة ) 3(مـــن املـــيالد  1921وقـــد أصـــدر ســـنة    ر ـــ ) الشـــ ا مقـــاالت أدبيـــة ع ضـــم

ا ل حوار ألسنة الطيور وغ ر مجلـة . ش ـر"وتو تحر ن" ز ـا قبـل وفاتـه بنحـو و  عشـر سـن ل  واع
ً
نيفـا

ن ديث. عام سالم والعلم ا  عديدة عن 
ً
ا فصوال   .كتب خالل

سـالمية وأصـول املدنيـة وقد ج   ن محاسـن الفكـرة  ـ مقاالتـه املوائمـة بـ دفـه  د وجـدي  عل فر

ـد  ـ املؤ ا  شر ة وكتب حول الدين واملدنية وصور ذلك  عديدة من الفصول والدراسات ال  العصر

ــر ز ــاد ومجلــة  ــ . واللــواء والدســتور وا طــر ع ــ صــاحبة ا ــان يــرى أن الفلســفة املاديــة  ســالم ف

ا ذا شغل نفسه  الرد عل   .ول

ـــم    يــــة باسـ ــــ مجــــال املقــــاالت الدي ــــو مجموعــــة مــــن " ســــالم ديــــن عــــام خالــــد"ولــــه ســــ جيــــد  و

ــدة  ــ جر ا  شــر ــاد"بحــاث  قيــا " ا افر ــ الشــرق و ن  شــر شــ وتوســع أعمــال امل شــار الت ــ إبــان ان

ا1933عــام  عــد شــر. م وما ــ تخرصــات امل ــا  عــض رد  ــا  ات أثار ــ شــ ــا ع ــ رد  ن، ومــن املقــاالت ال

سالم   .الكتاب ع 

ــا    ــ ركــز عل ــ واحــدة مــن املعــارك ال ن الــدين والعلــم و ــالف بــ ــددون معركــة ا أثــار الكتــاب ا
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ً
ســع البحـث فشـمل عديــدا امـات وا ات و ثـارة جـو مــن الشـكوك والشـ ــار و ف ـب لبلبلـة  دعـاة التغر

ـــد وجـــديمـــن  م دمحم فر ين مـــ ـــ  كث
ً
ـــ السياســـية وكتابـــا ف غ ـــ وكتـــب عـــن العلـــم والـــدين ودافـــع عـــن . ال

دلــــة ــال .ســــالم بأحســــن  ســــالمية :وقــ ــــذه الديانــــة  ـــم   ،إن العلــــم ال ينــــاقض باإلســــالم بــــل ترعــــرع العلـ

سال  صول العرفان فكيف  ة  كوان  وسيلة كب ع  سالم يدعو إ تفك بدا نـاقض العلـم؟ و م ي

ـــ مقالتـــه تحـــت عنـــوان  مـــة  اتـــب باآليـــات الكر علـــن ســـلطان العقـــل والعلـــم"واســـتدل ال أفـــال " (ســـالم 

ـــم يتفكــــرون) (أفــــال تــــذكرون) (عقلــــون  ـ ــــ جعلــــه النــــور الــــذي ال)". لعل ــأن العلــــم ح  وقــــد رفــــع هللا مــــن شــ

ل  عن تطلبه   .محيص ل

ـــ مقالتـــه تحــــت عنـــوان    قـــول  ـــ أ"و ســـالميةنظـــرة ع عة  ســــالمية " صــــول الشـــر عة  إن الشـــر

قـوق  ام ا ـ ـ العـدل واح ـد  سـالمي فر ن الـدين  له و شري  تمع ال ة ا قـول  "ترا مص لـم تـر : "و

قــــوق وال أجمــــع ألصــــول  ام ا ــــ ــــ املســــاواة واح ــد مــــدى  عــ ــــ العــــدل، وال أ ــــ قواعــــد  عة أر رض شــــر

جتماعية وأشمل لعناصر  ياة  سالمية ا عة  سانية من الشر   )4".(التطورات 

 بقولــــه    
ً
ــاده مضــــيفا ــــ عبــ عة نزلــــت مــــن هللا ســــبحانه إ ــــذه الشــــر ــال إن  ســــا: "وقـ ــــل ءن ل 

شـأ  سـتطيع رجـل  ـل  ؟  ـ الـو ـق غ ـ للعـدل مـن طر ع عت املثل  عة ال  ذه الشر يمكن أن يكون ل

ئــة الفخــر باآلبــاء، واحت ــرة العــرب، ب ــاء ــ جز قو قــوق، وعبــادة القــوة و ــ ا قــار الضــعفاء والعــدوان ع

د البعيد عنا؟ ذا العدل  ذلك الع ي بمثل    )5".(أن يأ

ــ القــرآن"وكتــب مقالــة تحــت عنــوان    ــرائم  عــض ا ــ  ــدود املقــررة ع إن القــرآن  :وقــال) 6"(ا

ـــرر  ـــــديث يقــ ــافع اأ وا ـــــذكر منـــ تمـــــع و ـــــ ا ــام  ــــن النظـــ ـــــات ألحسـ ــــد . ـــــدودن العقو ـ ـــــدود تم ـــــذه ا و

يل إ النظام الشامل الصا للمجتمع   .الس

 يــد   
ً
شــرت كتابــا كيــة  مر امعــة  ف أن مكتبــة ا ــ ــ ال كيــة  مر امعــة  أذاع أحــد طلبــة ا

ــ الــدين" قيقــة فقــام وجــدي بــالرد ع" مســائل  ســالم تنــا ا ــ ملسو هيلع هللا ىلص وعــن القــرآن و ــ فيــه أقــوال عــن الن

ـاد دة ا ي مسائل  جر ات ال تدور حول ثما  . ذه الش
ً
ضـا ـان مر ـ ملسو هيلع هللا ىلص  ات أن الن ـذه الشـ ومـن 

ن سـنة : فيقـول ردا. عصب املزاج عـ ـ أر سـم والعقـل إ يح ا ـ ـان  ـ ملسو هيلع هللا ىلص  ـ أن الن اتفـق املؤرخـون ع

سـتخدم عقلــه وجسـمه لكسـب  ــ قبـل النبـوة و ـ أن السـيدة ال ــة ح مـور التجار ـ  القـوت حيــث عامـل 

ـا  ل
ً
ا اختارته زوجـا اقب تجار  فقـال. ير

ً
 صـادقا

ً
ـ أمينـا عت  و

ً
ـا ـان قو ـ أنـه  د ع خ شـا فمـن أيـن : "والتـار

ــــ أن بلــــغ  عمــــل بجســــده لكســــب قوتــــه إ ــــان  ــية، بــــل  الــــة ولــــم تكــــن حياتــــه جلوســ ــذه ا ــ  مثــــل 
ً
ينــــال دمحما
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ن مــن عمــ عــ ة ر ــ ــم لك  ملقــررات علــم الطــب لبلغنــا عــن الشــ ا
ً
ــذا خالفــا ــ شــ مــن  ــان ع ره؟ ولــو 

ن ألحواله بع   )7".(املت

عصــ    ــل يمكــن  يــة ف جتماعيــة والدي مــور  ــ ســائر   ع
ً
ا ــرب ومشــ ــ ا  

ً
ــ ملسو هيلع هللا ىلص قائــدا ـان الن و

عمال ذه    .املزاج أن يصدر مثل 

ات    ـــذه الشــ  ومــن 
ً
 غـــادرا

ً
ـــان قاســيا ـــ ملسو هيلع هللا ىلص  ــ صـــ هللا عليـــه  ،أن الن ـــ أن الن كمـــا أشــار وجـــدي إ

ن ومؤس املمالـك فقـد قـال سـبحانه  ان وسلم ن الطبع وانفرد بجميع القادة والفاتح رقيق القلب ول

عا  شأنه ن: (و ـ ملسو هيلع هللا ىلص) وما أرسلناك إال رحمـة للعـامل ـان الن  بـاملودة والرحمـة حيـث أنـه عامـل  و
ً
معروفـا

ــ الــدين ــ مخالفيــه  ــ امتــدت رحمتــه ع خ ح ــا مــع خادمــه معاملــة  يوانــات رحمــة عل شــأن ا  :وقــال 

ة ـا صـا ة واذبحو ـا صـا ة واعتملو ا صا ـ ملسو هيلع هللا ىلص. اركبو ـد وجـدي عـن رفـق الن قـول فر وحـرم : "... و

ــــز  بــــع امل ــــ جيوشــــه أن ت ــال ع  مــــن رجــ
ً
ــرأة أو واحــــدا  أو إمــ

ً
ن و أن تقتــــل طفــــال ــــروم ــــ ا ــز ع ــ ن وأن تج وم

ئوا  سـ  أو 
ً
ـدموا بنـاءا  أو 

ً
را ـ م النك أن يحرقوا   وشدد عل

ً
 فانيا

ً
  صومعة أو شيخا

ً
الدين أو متعبدا

م فقال  م أن يكرموا أسرا  "إ أس بل أمر
ً
ا   )8". (استوصوا بأسراكم خ

ــ    ــ مقــال تحــت عنــوان كــذا رد ع ــي محــض  ســالم ديــن حر ــي "قــول بــأن  ســالم ديــن حر ــل 

جتمـــاع" عــوزه اللطافـــة والرقــة ـــرب إذا دعــت إليـــه ضــرورة  ن ا ســالم أبـــاح املــؤمن ذا مـــا . فقـــال إن  و

ــــرب  ــــ ا ــأت إ ــ  
ً
وديــــة أيضــــا ــا أن ال ــــذه الصــــفة كمــ ــاطره  شــ ــان العامليــــة  ديــ ر  ــا وجــــدنا أن أشــــ نظرنــ

ـــ القـــرن لو  ـــرب   إال ا
ً
ا بـــديال  لـــم تجـــد لـــد

ً
ــا كـــذا املســـيحية أيضـ رض و ـــ  ـــا وللـــتمكن  ل قايـــة وجـــود أ

ـــع ــا . الرا ــانية، كمـ سـ ــازر  ـ ـــذه ا ــي بـــل انفـــرد، كعادتـــه بتلطيـــف  ـ ـــ أنـــه ديـــن حر فاإلســـالم لـــم ينفـــرد 

ــــ : "...يقــــول  ـــــ اح ــا ترمـــــي إ ــ ل  ،
ً
ــــ الغـــــزاة شـــــروطا  وشـــــرط ع

ً
ـــرب حـــــدودا ـ ة، فوضـــــع ل شـــــر ام الـــــدماء ال

ــ وقــت  ــه بأنــه قــد يج ــ ذو شــ ع ــذا أن  مــل مــع  ســانية، ولــم  ــ  والعمــل بــأر ضــروب العطــف ع

ن  سـمح للمتخاصـم ـ  سانية إ درجة مـن الر رب من الوسائل الوحشية، عندما تصل  عت فيه ا

ــاق   ــ إز ــوء إ  مــن ال
ً
م بــالتحكيم تقــززا ــذا أن يحلــوا منازعــا ــ  ــه بالــدخول  ة فــأمر ذو شــر رواح ال

ديد   )9".(التطور ا

ســالم"وتحــت عنــوان  ــ  ــ كتــاب ) 10" (املــرأة والــرق  ــ وردت  ات ال ــ الشــ ــد وجــدي ع يــرد فر

ما" مسائل  الدين" عدد الزوجات وغ   .حول إباحة الرق و

ســالم تحــت عنــوان  ــ  قتصــادي   حــول النظــام 
ً
ســالم ج الفقــرعــال "وكتــب مقــاال ــ " ــ   ع

ً
ردا
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ــ كتــاب  ــ ذكــرت  ة ال ــ الــدين"الشــ ــ الفقــراء " مســائل  ــان يفكــر  رمــان والفقــر  ــ ا شــوئه   ل
ً
أن دمحما

م، فقـال ـزة اقتصـادية : "فأو بالتصدق علـ ـ م ـا تنطـوي ع ة ولك شـ سـت  اقـع ل ـ الو ـ  ـذه 

ن ملسو هيلع هللا ىلص، ملــــن يتــــذو  يــــ ــاتم الن ــــاــ ــادية م قتصــ ــــان العوامــــل  ــــم م ف جتماعيــــة و مــــور  ــال) 11" (ق  : وقــ

صــول "  اســتوعب فيــه جميــع 
ً
 اقتصــاديا

ً
ة؟ أوجــد نظامــا ــ ط ــذه املســألة ا ســالم حيــال  فمــاذا فعــل 

م  ـــن أمـــــوال ـــــ دفـــــع صـــــدقة عــ ــاء ع غنيـــ ــاره، فـــــأج  ـــن آثـــ ــر الفقـــــر واملنجيـــــة مــ لـــــة مـــــن خطـــ العمرانيـــــة املز

ــ ــاة والصــدقة  ــ الز ــل ذي مــال ،عرفــه  ــ  ــة ع بة إجبار ــاة ضــر غنيــاء قــد . الز خــذ عــن  ــذا  ومثــل 

ــث،  ــ املوار ــ الــدخل وع مــوال وع ــ رؤس  بــة قاطبــة اليــوم باســم الضــرائب ع مــم الغر ــأت إليــه 

ـــا تـــدارك حاجـــات الفقـــراء وقـــد بــ ل ـــا  م بثالثـــة عشـــر قرنـــر والغــرض م  وســـبق
ً
ســـالم جميعـــا ـــره م   بتقر

ً
ا

اة   )12".(نظام الز

ــ  عــض مقاالتــه  ــد"شــر  ا" املؤ ــداف ــ أ  إ
ً
يــة نظــرا ــ فتنــة املدنيــة الغر  ع

ً
ــ . ردا ــا  عــد جمع و

ــــ عصـــر العلــــم"كتابـــه  يــــون ". ســـالم  ـــا الغر ــاء  ــا فتنـــة جــ ــ نديـــة أ ية ال شــــ عـــرب عــــن آرائـــه تجـــاه الن

ـي نـود خاصـة ولسـائر الـبالد عامـة ول سـالم إلضـالل ال ضــة . يصــرف النـاس عـن مبـادئ  ـ ال إذا نظرنـا إ

م  سـوا لغـ ـذه املدنيـة و ـ  ـم جمـدوا ع ـ أ  ح
ً
يـة عميـا  منـا مقلـدين املدنيـة الغر

ً
ا ـ ديدة فوجدنا كث ا

انـــــت مـــــن أحســـــن الثقافـــــة ـــــ  م ال ســـــوا ثقـــــاف ــا و ـــ لمـــــوا  ـــــ ت ـــا يقـــــول . ال ضـــــة : " كمــ ــار ال ـــــ مـــــن أنصـــ كث

لون  ديدة يت اا س ل ثار والنتائج ما ل ر املدنية من  سبون لبعض الظوا م في ام   )13. ( أح

عـدد الزوجـات شـأن  بحاث  ذه  د وجدي يقول   اتب فر ـل : إن ال ـا مسـئلة اجتماعيـة وأ إ

قـائق م وغضـوا النظـر عـن ا ا ات ع أذ ر وغلبت الش ا موضع ال اتـب . الغرب اتخذو يأسـف ال

ــ أقــوال  ــاع عــدد الزوجـــات وقايــة عف ــ نظــام  ـــ أن  ؤكــد ع ـــ وحــدة الزوجــة و ن  يــ إن منــع عـــن . ور

ــي ال سـاء الال ـوى ال وى رجــال ال ن عـدد الزوجـات فاسـ ـن وأضـلو عــدد   .زوج ل ـ أم إباحـة  ــ خ ـل  ف

ــع زوجــات( ــ ســائر أمــور ) أر ن  كفلــو ــن و بحثــون عــن وســائل الراحــة ل ن و ــن يحفظــو يــاة وأزواج ا

ــوى مـــن إعــدد الزوجــات والطـــالق مســألتان : "فيقــول  يــال وأحــالس ال مــا سماســـرة ا جتماعيتــان تناول

ـ  ـم بقيـة ح ة  القرن املا وال يـزال ل ر ا بما قدروا عليه من ضروب ال ور قاصيص   كتاب 

ـ امل ن سـواء  ل ما يكتب ضد الشـرقي . عتقـدات أو السياسـةصارت عنوان الطعن ع الشرق ومقدمة ل

ن بمالـه  غـر وجـات  عدد الزوجات له عشـر صـواحبات م ي الطاعن ع إباحة  ور اتب  ان ال ما  ور

ه أخرى  جا   )14..." .(تارة و
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ــــ  ا ع ـــرر ـــر ضـ ـ ــا حملــــة شــــديدة وأظ ــ يــــة و حمــــل عل ــاء عــــن الثقافــــة الغر ـــف الغطــ ــا أنــــه كشـ كمــ

ـاب املـ ــ ضـرورة  سـالمي، وأكـد ع تمـع  ـ مقالـة تحـت عنــوان ا ســاء  ـ ضـرر تكشـف ال رأة وأشــار إ

ــاء" ــــ سـ ــــف ال ـــــنف " تكشـــ ــــــلمة"وصــ ن " املـــــــرأة املسـ ــــ ــم أمـــ ي قاســـــ ـــا ــــ كتــــ ـــ  ع
ً
ـــدة"ردا ديــــ ــــرأة ا ـــــــر "و" أملـــ تحر

  )15".(املرأة

ــاث مقالــــة لـــه تحــــت عنـــوان  بحــ ـــذه  ن  ــــا"ومـــن بــــ ــا وحرمتــــه " اســــتحالل الر ــ ـــ الر ــــا مع ن ف يبـــ

ــد  نــاك فرقــة مــن النــاس تر ــا وقالــت إن و ــا وجــاءت بالوســاوس الشــيطانية الســتحالل الر ســتحل الر أن 

ـ ا من أسـباب الرق   ،والتطـور  الر
ً
ـان رائجـا عة ومـا  ـ ضـوء القـرآن والشـر ـا حـرام  فأجـاب وجـدي أن الر

انـه ـ م ـ أع ـ إ لغـوا مبلـغ الر ن أسالفنا و ن ولـ" :ب ولـ سوسـة قيـام دولـة آبائنـا  دلـة ا م مـن أعظـم 

ـ أن أولئـك الرجـال بلغـوا مـن العمـران وسـعة التجـارات  خ ع ثار والتار م وقد دلت  ا من أصول يكن الر

اميـــة مـــن  طـــراف امل ن  ـــة حاصـــلة بـــ انـــت املبـــادالت التجار عـــد مـــدى املعـــامالت الغايـــة القصـــوى وقـــد  و

ـ نمـاء  م  انـت ثـرو ا بـل  عرقـل سـ شة بدون أن يحدث ما  م املد ـ تضـاعف مملك مـوال  مسـتمر و

ــ ــا الطبي ــ ذلــك قانو ته  .دائــم متبعــة  ــا قاعــدة مــن قواعــد ســ  أن الر
ً
ــا إذ ذاك رغمــا ــان الغــرب أمام و

موال واختالل نظام املعامالت قالل ونضوب ينابيع    )16". (شكو الفاقة و

ـــــ مقالتـــــ ــال  ــادات وقـــ ـــــ العقائـــــد والعبـــ  
ً
ن، كتـــــب أيضـــــا ي ـــــ الغـــــر  ع

ً
الـــــدين "ه تحـــــت عنـــــوان وردا

ــا عــن الــروح " لــنفسلن مطمــ حــث ف يــة و عقيدتــه الروحيــة الدي ــ قلبــه  طمئنــان  ســان يحــس  إن 

ــ مــن اليــؤمن بــا القيــوم قــائال أســف ع ن و ــ املــادي ســد ورد ع ــب مــا ولدتــه العقــول : "وا إن مــن أ

ــذا ال ــان قيــام  عــض النــاس إم ــام ووســاوس تخيــل  ضــة مــن أو كــون بــدون قيــوم أوجــده مــن العــدم، املر

ســتاذ املــادي  ا، و ة يمكــن أن توجــد بــذا ــ ســتطيع أن يــدرك أن أيــة مــادة حق ــال أن العقــل ال  فتكــون ا

و عليـــه مـــن جـــالل يقـــوم بنفســـه بـــدون  ـــ مـــا لـــه ع ـــم يصـــدقون أن العـــالم  جعل م النـــاس و ـــد أن يـــو ير

  )17...".(عقل ينظمه 

ــ مقالتــه تحــت عنــوان  ســانية"وقــال  صــية  م ال ــ تقــو ــ " أثــر الصــيام  إن الصــيام معــاون 

ـان  سـم مـع أنـه ركـن مـن أر سم وعامل قـوي مـن العوامـل املنقيـة لسـالمة ا ة وسالمة ا حفظان ال

ـــا قــــال ــا وجعــــل " :ســــالم كمـ ــ ــانية م ســ ــــ  ــــان  ــا  ــان ألنــــه جمــــع مــ  لألديــ
ً
ــا ســــالم خاتمــ ــد شــــرع هللا  قــ

 من أ
ً
ن الصيام ركنا انه وجعل عدة أيامه ما يتفق عليه رمضان ب متنـاع  30و  29ر  لـه نظـام 

ً
 مختارا

ً
يوما

ـ أذان املغـرب   عن تناول ش من الطعام أو ن أذان الفجـر إ ـالء املعـدة مـن العمـل ... الشـراب مـا بـ إن 
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صـول  ـا ال يمكـن ا ـا إل ـ إعـادة قوا  
ً
ا . عليـه بأيـة وسـيلة أخـرى ساعات متوالية  حالة راحة تامة تأث

و مستمر  العمل عود إليه قواه و ستحيل أن  ا  ذلك مثل العامل املتعب الضعيف،    )18".(مثل

   :هأسلو

ن جمــع مــن الــزوار وال شــك   ــان يكتــب بــ  كمــا 
ً
ــ صــناعة الكتابــة أنــه يكتــب منفــردا وممــا انفــرد بــه 

ن العلم  ن الفلسفة والدين و  . واملدنية من خـالفأنه حاول أن يصف ب
ً
ا ـ املقـاالت أسـلو ه  ـان أسـلو و

 وال سـيما 
ً
 منطقيـا

ً
ا ه من لف ونرى  مقاالته قوة وحرارة ومتانة و أسلو ع والت  عن ال

ً
عيدا  

ً
بليغا

سيل رقة وسالسة   . مقاالته ال تتعلق بالعقائد ولكنه مجرد من زخرف الصناعة ف

ــاالت باآليــــات    ــــ مقــ ــتدل  ســ ــــان  ن و ــابق ــــ الســ ــال إن  خ وقــ ــــ ملسو هيلع هللا ىلص والتــــوار القرآنيــــة وأحاديــــث الن

لباب ة ألو  ن ع ن من املسلم   .ول

لته   : م

ـــدة   ــــول عـــ افة فكتــــــب حــ ــــ ــ ـــالم ال ـــدين وأعـــ ــاء الـــ ــــ ـــــالم وفق يــــــة وعلــــــم الكـ ــاء العر ــــن علمــــ ــــــان مــ و

ــ ــا إف ــل مــا للعلمــاء مــن شــمائل ومــن مرام  ب
ً
نــا مــع موضــوعات وعــاش عاملــا ســالم ال ي ام الشــعوب أن 

ة نفسه واستقامة خلقه. العلم   نزا
ً
دا  فر

ً
ان رجال   .وال شك أنه 

نــدي  ــ العلــم "وعنــد أنــور ا ــ و اف ن الر ش وأمــ افة مــن أمثــال جــاو ــ ــ ال ــد وجــدي  إن فر

ـ ورشـيد رضـا اف ـ التحقيـق والبحـث مـن أمثـال الر ـي و وقـال ) 19( "من أمثال شكيب أرسالن وأحمـد ز

ـر : "عباس محمود العقاد عنه س " الدسـتور "وقـد كنـت يـوم اشـتغلت بتحر ، خامـل الـذكر، لـ
ً
 ناشـئا

ً
اتبـا

ــ كنــت يومــ ــ رأي مســتقل مســموع، ولك رة أن يكــون  عــض  اــ بحــق الشــ ــ  عــض آأخالفــه  ــ  رائــه بــل 

ر  رواح، وأشـــــ ــادة وتحضـــــ  عـــــض معتقداتـــــه عمـــــا وراء املـــ ـــية و ـــــان مـــــن ذلـــــك حـــــول  مبادئـــــه السياســ ــا  مـــ

ــــذا  ـــ ــالف  ــا يخــــ ـــتور مــــ ــــ الدســــ ــ ــر  شــــ ـــك أن أ ــــ ذلـــ ـــ ـــم يمنع ــــعد زغلــــــول فلـــ ـــــن ســ ـــزب الــــــوط مــ ـــ ـــف ا موقـــ

  )20".(املوقف

ــال فليــــب دي طــــرازي   : "وقــ
ً
ن القلــــم والقرطــــاس باحثــــا ــالم العامــــل الــــذي صــــرف عمــــره بــــ ــــو العــ ف

ليلــة القــدر فــإ افرة العــدد، ا ــل مفيــد مــن التصــانيف الــو  
ً
 وناشــرا

ً
ــالت ومؤلفــا  مــن ا

ً
نا صــفحا ذا ضــر

ــاره  ــــ ــــــبعض آثــــ ــــــه بــــ ــــ ــله والتنو ـــــ ـــرار بفضـــ ـــــ قــ ـــــــعنا إال  ســـ س ال ــــــو رة والســــ ـــا ـــــ ـــــدين القــ ــــ ــــ مـ ـــــ ـ ا  ـــأ ـــــ شــ ــــ أ ـــــ ـ ال

  )21".(العلمية
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  :خاتمة البحث

ـ   ٖ ـق کتباتـ سـالمي عـن طر ـد وجـدي خـدم الشـرق والـدین  في دمحم فر اتب ال ن ال
ٔ
وال شك ا

ــالت وکتــب عــدۃ مقــاالت  ف وا ــ ر ال ــ تطــو  
ً
امــا  

ً
ســالم والشــرق ولعــب دورا ــ الــدفاع عــن  امــة 

ـ حادیـث الن
ٔ
ـ املقـاالت باآلیـات القرآنیـة وا ستدل  ن 

ٔ
یة کما نری ا افة العر صـ هللا علیـ وسـلم  ال

ــد عــــن  عیــ ــلوب بلیــــغ  ســ
ٔ
ٖ مــــع ا تاج املنطقــــي إلثبــــات قولــــ ــت ســ ــلك  ســــلك مســ نــــ 

ٔ
ــانری ا  مــ

ً
ا ــــ خ وکث والتــــوار

ع  انا مال عطاە م
ٔ
و الذي ا ذا  لف بقوۃ وحرارۃ ومتانة  یةر والت افة العر   ال

ً
 .موقا

دیب مروۃ .1 ا،  ا وتطور ت
ٔ
شا یة  افة العر وت: ال یاۃ،  دار ،ب  .138:صم 1961مکتبة ا

ة  مائة عام، عبد .2 افة املصر ملان بمصر،  ،اللطیف حمزۃ ال  .8:صم 1955مطبعة ال

ي املعاصر .3 افظة والتجديد  الن العر رة،  ،ا ندي، مطبعة الرسالة، القا   .512م ص 1941أنور ا

ن،  سالم دين عام خالد، .4 ، دائرة معارف القرن العشر و د وجدي، الطبعة    .512م ص 1932دمحم فر

  .81ص نفس املصدر، .5

  .82ص نفس املصدر، .6

  .135-136ص نفس املصدر، .7

  .144ص ر،نفس املصد .8

  .147ص نفس املصدر، .9

  .159نفس املصدر،ص .10

  .178نفس املصدر،ص .11

  .182نفس املصدر،ص .12

رة،  سالم  عصر العلم،  .13 ى، القا ة الك د وجدي، الطبعة الثانية، املكتبة التجار   .374ص ، م1932دمحم فر

  .380نفس املصدر،ص .14

  .385نفس املصدر،ص .15

  .402نفس املصدر،ص .16

ـــر،الـــدين مطمـــأن الـــنفس، دمحم  .17 ز ـــد وجـــدي، مجلـــة  خـــرة ، فر رة، جمـــادي  ـــر، 1371القـــا ز لـــد (م 1952ــــ،مطبعة  ا

  .477ص) الثالث والعشرون

ــان أ .18 رة، رمضــ ــــر، القــــا ز ــدي، مجلــــة  ــــد وجــ ــانية، دمحم فر ســ صــــية  م ال ــــ تقــــو ــيام  ــر، 1370ثــــر الصــ ــ ز ــ، مطبعــــة  ـــ

ي والعشرون(م 1951 لد الثا   .778ص) ا

ندي،الكتاب امل .19   .58مص1958مطبعة الرسالة بمصر،  عاصرون، أنور ا

د وجدي  .20 رة، ص: عباس محمود العقاد،دمحم فر لة، القا  .1963، مارس 5ا

یة، فلیب د .21 افة العر خ ال وت طرازی،املطبعة   يتار  188: 4دبیة ،ب
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تاب عالمالدكتور دمحم    47*م

  :املقدمة

جمـة فــن قـديم بنقــل أو ـار إن ال ف قــوال و ـل الكــالم و ـ لغــة أخــرى  تحو والعبــارات مـن لغــة إ

 
ً
مـة جـدا بـدا وحرفـة م ـاري و ـذا عمـل شـاق وفـن ابت افظة ع روح القول والنص املنقـول، و مع ا

ـــا مبـــادئ وأســـال راعـــة ل ـــ نفـــس الوقـــت مســـؤولية وأمانـــة وعلـــم و ـــ  .يبو عب ـــ  جمـــة  يقـــال أيضـــا إن ال

ـب ـ. النص بلسان وا عن لسـان غر ـا الدائمـة ع ضـارة والثقافـة ورفيق ـت ا ـ ب جمـة  الزمـان  ال

ــا العــرب منــذ الزمــان  ــا ولقــد عرف ن بنورغ ســ تلفــة ل ــا الشــعوب ا ــ تفتح ــ النافــذة ال ــان، و وامل

ـا سـائر ـاور ومـع  عـرف لقـد .الشـعوب القديم كمـا عرف ـيط ا ليـة مـع ا ا ـ زمـن ا العـرب التواصـل 

ل محدود ش ند لكن  ن وال ـ زمـن . اليونان والص ـ وخاصـة  ـ املا كما نقل الغـرب بـدوره عـن العـرب 

ن ثمار ي م الصلي ند وغ م عن الفرس واليونان وال ية كذلك نقل العباسيون بدور ضارة العر   .ا

ا مي جمة وأ   :الثقافات املتعددة  أثر ال

اجــة واملتعــة والبواعــث     ــ بخصوصــية تتعــدى ا جمــة وتتم ــم البواعــث لل ــ مــن أ إن الثقافــة 

عـــض ـــ  ا ع عضـــ ايـــد انفتـــاح الشـــعوب  ميـــة الثقافـــة ب ايـــد أ ـــا وت ـــل م ـــ خليطـــة مـــن   ،خـــرى بـــل 

ــل فــرد منــ ــا يتــاح ل ق جمــة ألنــه عــن طر  بال
ّ
نفتــاح اليــتم إال ــذا  ا أن يقــرأ بلغتــه علــوم الغــرب والشــرق و

دب والثقافة ل جديد  الفكر والعلم والفن و يال لالطالع ع  ديثة فأصبحت س ما ا شافا   .واك

ــ أي  ــذا الشــعب فاللغــة  ــ لغــة  ــذه الثقافــة ع ه وتــنعكس  ــ ــا عــن غ ــ  ــل شــعب ثقافــة يتم ل

ا  ســتخدم ــ  ــ الوســيلة ال ــ مــرآة ثقافتــه و ــمجتمــع  تلفــة للثقافــة عــن العناصــر الشــعوب للتعب . ا

ــاي  ــد ومعــ ــات وقواعــ ــادات وممارســ شــــمل عــ ن  ـــع معــــ تمـ ر  ـــا ال واملظـ شــــ ــــ مجموعــــة مــــن  الثقافــــة 

ــس وديــن وطقــوس وقواعــد الســلوك واملعتقــدات ش والوجــود مــن مال ــة نظــر أخــرى  .كيفيــة العــ ومــن وج

ـــ ـــل املعلومـــات وامل ـــ  شـــريمكـــن القـــول إن الثقافـــة  ـــا ال ـــ يملك ن . 48ارات ال شـــرت بـــ ـــ إن فالثقافـــة ال

حاديــــث  م و ـــا علــــوم الــــدين مــــن دراســــة القــــرآن الكــــر ـ ــــ مبــــدأ أمر انــــت  ن  م مــــن املســــلم ــــ العــــرب وغ

                                                                    
رو  ،دراسات غرب آسيا، مدرسة الدراسات الدولية مركز  ،محاضر ضيف  - 47 ر الل    .يو دلب ،جامعة جوا
ضارة -48 س ،ا ن مؤ    .318، ص، الدكتور ، حس
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ــــ  ــأ  طــ م مــــن ا ا صــــون القــــرآن الكــــر شــــأ ــــان الباعـــث ل ــــ  ــأت علــــوم اللغــــة ال شــ فة ثــــم  ـــة الشــــر النبو

دب ،تالوتـه شـأ  ـل فــن بطــرف ومــن ذلــك  ،ومــن علــوم اللغــة  خــذ مــن  ــ  ع ـان  ــ ذلــك العصــر  دب  و

ل علم نادر ب  العالم والتثقف ب ل غر     .بدأ امليل إ التعرف ع 

ــر م  مــن أثــر ــان يظ م وثقــاف م مــن حيــث أصــول ســا ســالمية وان ــ اململكــة  ان  اخــتالف الســ

تلفــة وا مــم ا ــ  مــم إ ــ مــن أفــراد  ــ ذلــك، ودخــول كث اوج ومــا إ ــ ــ الســك وال م بــبعض  عضــ اج  ــ م

ســــالم ونمــــو ــــ  تلفــــة  ــــ مــــن شــــ ا ــا واســــعا بكث ســــتد علمــ ضــــارة نمــــوا  ندســــة ؤ ا يــــاة مــــن ال ون ا

ـــــ اململكـــــة  شـــــرت  لـــــه أن ان ـــر ذلـــــك  ـــن أثــ ـــــان مــ دب و كـــــم والفقـــــه واللغـــــة و والطـــــب والنجـــــوم ونظـــــام ا

تلفــــة مية ثقافــــاتســــال  ــا  49.مختلفــــة لألمــــم ا ــ م
َ
ــــل ثقافــــة َعل ــال بــــارزون يحملــــون ل ــاك رجــ نــ ــــان  و

م  ـام ف ـ النـاس و ـا إ ا وتحبي اسـ ر  ا والتطو ج ملباد و ا وال م جبارة  الدعوة ل ود بذلون ج و

ا خ ر .أنواع الثقافات أ ان من مظا ا جـدو  و شق لنفسـ ل ثقافة أخذت  ا ذا أن  سـ فيـه وحـد ال 

ــ اســتقالله ثــم نــرى  ــ حــد مــا ع دتــه باإلصــالح وحافظــت إ ع ــا و ا وســعت مجرا لمــا غــزرت وزاد مــدُد و

ــــر ـ ــا  ـــ تكـــــون م ــا أخـــــذت تلتقـــــي و بـــ ــتقلة تقر ـــداول املســـ ــ ـــــذه ا ـــد ذلـــــك أن  ــاه  عــ ـــيم تصـــــب فيـــــه ميـــ عظــ

ــــ الثقافـــــات ـ ه  ــــ ـ ة حصـــــل نظ ــــر شـ جنـــــاس ال ــــ  ـ ــــل  ــا حصـ ــــا أن مـــ أينـ ــــارات  مختلفـــــة، ور ضـ العلميـــــة وا

نـا  اج وتـزاوج وتوليـد و ـ ـ الثقافـات العلميـة ام ـان  اج وتزاوج وتوليـد ف جناس ام ان   ة وقد  شر ال

س ـل جـ ات مختلفـة، ل ـ جنـاس م ان   ـه قد  انـت عمليـة التوليـد  .لـه مزايـاه ولـه محاسـنه ولـه عيو و

س جديــــد لــــه مزايــــا ــأ جــــ شــ ــيح دُم بــــدٍم في ــأ مــــن تلقــ شــ ن ولــــه خصــــائص أخــــرى  ت ن وعيــــوب الــــدم ســــ ا

ـــات  ن الثقافـــ ــــ نــــــاك لقـــــاح بـ ـــــان  ــارات،  ضـــ ـــات وا ــــ الثقافــ ــ ـــأن  ـــذلك الشــ ــــــان كــ ن ف ــــ سـ ــــ ا ـ ـــت  ســ ل

ـــفات  ـــــذه وتلـــــك وصــ ـــن  ات مـ ـــــ ـــفات وم ـــدة تحمــــل صــ ــاح ثقافـــــات جديــ ــــذا اللقـــ ـــن  شـــــأت مــ ـــارات و ضـ وا

ـــا عمــــ ـ ع خــــاص يم ـــا ــا طـ ــ ــبح ل ــــ تلــــك وأصــ ــــذه وال  ــــ  ـــن  ــــ اململكــــة جديــــدة لــــم تكـ ــــان  ــا  ا وكمــ ا ســــوا

ــــ  ات  ــــ تلفــــة بم مــــم ا ــازت  ة وخصوصــــية كــــذلك امتــ ــــ ــل أمــــة بم ــ رت  ســــالمية أمــــم مختلفــــة واشــــ

ــ الثقافــة ات  ــ ــا م ــ العصــر. العقليــة والعلميــة تبع شــرت  ــا أثــر كــذا ان انــت ل ــع ثقافــات  ــ أر  العبا

شـري و  تمـع ال يـةكب  عقول الناس و ثقافـات ا نديـة والعر  50ـ الثقافـة الفارسـية واليونانيـة وال

ـل مـن  ـ  ة  لمات وج نا  سالمية فنقدم  ودية والنصرانية و ا ال م ية أ ناك ثقافات دي انت  كما 

                                                                    
موي للدكتور لطف هللا قاري، ص، -49 ن  العصر    48شأة العلوم الطبيعية عند املسلم

ن، ص، -50 ول للدكتور أحمد أم زء سالم ا  63ض 
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ا  تلفة م   -ذه الثقافات ا

   :الثقافة الفارسية

ـ العصـر شرت الثقافة الفارسـية  شـارا عظيمـا  ان ول ان ـ  ـ ذلـك أسـباب العبا وسـاعدت ع

ــ الفــرس ســناده غالبــا إ شــاء منصــب الــوزارة و ــو إ ول  ب  ــا الســ شــر . مختلفــة م ــ  ي  ب الثــا والســ

ـ العــراق  عبـارة أخـرى مـن الشـام إ غـداد و ـ  الفـة مـن دمشــق إ ـو انتقـال عاصـمة ا الثقافـة الفارسـية 

نتقــال أن دم ــذا  ــ  ن ع ــ بواعــث العباســي ــان مــن أك انــت ضــلع الشــام و ن و مــو انــت عاصــمة  شــق 

ــم مثــال  ــ أميــة و لــص لب نــد ا ــم ا ــان الشــاميون  ــة و ــ ومعاو ن ع ــالف بــ ــد ا ــ أميــة مــن ع مــع ب

م  ن وتحـــت رحمـــ ن الشـــامي ديـــدة بـــ ن أال تكـــون عاصـــمة الدولـــة ا م فمـــن حـــزم العباســـي الطاعـــة لـــدول

عيدة جدا من خراسان منبع م الثورة ومصدر وفوق ذلك فدمشق  ن وعماد ة العباسي   .الدعوة وذخ

خـــر ب  ـــو: والســـ بـــة مـــن وســـط  و ـــ الوســـط وال قر ســـت  أن دمشـــق منتحيـــة ناحيـــة الغـــرب ول

بــة مــن خراســان  غــراض فبغــداد قر ــذه  نــد والعــراق يحقــق  ــ ال بيض إ ــ تمتــد مــن البحــر اململكــة ال

ا ـــــ ة ا ـــــ ـــروم كث عيـــــدة الــ ـــن الشـــــرق و بــــة مــ ـــم وقر مــ ن الفـــــرس و ــال بـــــ ة ألن تكـــــون نقطـــــة اتصـــ ـــا ت صــ

ــامية وقـــــد كـــــره العباســــيون أن يتخـــــذو  ـــــم ألن تالســ ـــرا ل ـــرة والكوفــــة مقــ ــا البصـــــرة اا البصــ ــــا وخصوصـــ خ ر

ـــان يؤاخــذ عليـــه  شــيع جــرم  ـــذا ال ــ وأوالده، و شــيع لع ا ي ـــ مــا عــددا كب سلســلة ثــورات متصـــلة وألن ف

مو  ان يؤاخذ عليه  اشـمية قـرب العباسيون كما  ون لذلك اتخذ عبد هللا بـن عبـاس السـفاح مدينـة ال

ن  نبار فلما جاء أبو صـبة بـ ـ ا را ا  غداد وقد وفق  اختياره فبجان جعفر املنصور اختار موقع 

ــــ العــــراق حيــــث عواصــــم املمالــــك القديمــــة مثــــل بابــــل واملــــدائن انــــت  ــداد  غــ لــــه . دجلــــة والفــــرات و ــــذا  ل

ـــ العـــالم أصــبحت مدينـــة  ســـالمية بـــل  ـــ اململكـــة  ضـــارة والثقافـــة  ـــم مركـــز ل عـــد مـــدة قليلـــة أ غـــداد 

ـ العـراق. له سـكن  ـان  نتقال من الشام إ العراق أثر كب من الناحية العقلية فقـد  ذا  ان ل أمـم  و

ســـمختلفـــة، وتـــداولت عليـــه دول خ ســـكنه قبيـــل الفـــتح  ـــان  ـــا و ا وثقاف المى بقايـــا مـــن لفـــت فيـــه مـــدين

يعـة  سـكنه العـرب مـن إيـاد ور ـان  ن و ـم الـذين يلقبـون بـاآلرامي ان و لـدان والسـر مم القديمـة مثـل ال

انت مدينة الفرس غالبـة عليـه ألن آخـر مـن حكمـه قبـل  ة و ان يقيم به املناذرة الذين أسسوا ملك ا و

م زمنا طو م الساسانيون من الفرس وظل  أيد ـ أيـام عمـر سالم  ال إ أن استو عليه املسلمون 

ــ مــا يكــون اصــطباغا بالفارســية فلمــا  ــذا جعــل العــراق أك ــل  ن،  انــت فيــه املــدائن عاصــمة الساســاني و

ـ  ـ املناصـب و ذا وذاك نفـوذ عظـيم للفـرس  ان من  م و م الذين أعانو ان الفرس  ان العباسيون و
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عضــا مــن النــوا يــذكر ا نــا  ــ ــا للثقافــة الفارســية أثــرا وا ــان ف ــ  ســالمية ال . ــ الثقافــة 

ــا تحضـــر تلـــكول  ـــة، ملــ ــــ  لفــــاظ اللغو س  ة لــــ ـــ ــياء كث ــام أشــ م أمـ عـــد البــــداوة وجـــدوا أنفســــ العــــرب 

ـس وآالت  ـل واملال نـة وأنـواع املآ يـاة مـن أدوات الز افـق ا ـ جميـع مر ـان ذلـك  ا و م ما يدل عل ألفاظ

ـــا ونحـــوالغنـــ ن ونظام ـــ اء والـــدواو ـــو ذلـــك فســـلكوا خ ســـلك لـــذلك و ـــق ي ـــ مـــدلوالت  طر أن يتوســـعوا 

م أحيانـــا  ـــ أحيانـــا ومعقولـــة بمـــا يتفـــق ولســـا ــا  يـــة كمـ جن لمـــات  أخـــذوا ال يـــة أحيانـــا و لمـــات العر ال

ية وتوسع  ستمد منه اللغة العر ع ال  ا من املنا انت اللغة الفارسية منبعا كب اف   .ا ماد

يـة ـ اللغـة العر ت ألفاظ فارسـية إ سر ـق التجـارة  51ومن ناحية أخرى من قديم  ـان ذلـك بطر و

ــ العصــر ــ دخلــت  ســت باأللفــاظ ال عــد قليلــة إذا ق ــا  خــتالط ولك ب الــذي ذكرنــاه  أو  ــ للســ العبا

ــ العصــر ضــارة   بأســباب ا
ً
ــ شــعورا ــانوا أك ــو أن العــرب  ــانو  و ــ ف  لالقتبــاس العبا

ً
ا أشــد احتياجــا

سالمي جميعه والعـالم  ا للعالم  انت مل م بل  ا للعرب وحد عد مل ية لم  ن اللغة العر من الفرس و

خرى ما و يف صدره للغات  عصب العرب ف ية  ا سالمي ال يتعصب للغة العر   .دعا إل

ي ا: الثــا ــ ناســبان مــع  ــان للفــرس مــن قــديم علــم وأدب ي م فلمــا قــد  ــم وعظــم ســلطا مة ملك

ــ  ــم نزعــة وطنيــة وميــول قوميــة أخــذ املثقفــون ينقلــون إ ــا فــرس ل ــ مــن رعي جــاءت الدولــة العباســية وكث

م ومــــا حفظتــــه العصـــور  يـــة تــــراث آبــــا م العر ــــد ــــ ع ـــ وقــــد. الغــــابرة إ ــال  ع ــ ــذا ا ــ ــا  جمــــون أيضــ امل

ـــذا العصــر  ــ  خ الفــرس  جمــوا كتبــا عديــدة مـــن تــار يــة كتــاب زرادشـــت  ف كــذا تــرجم مـــن الكتــب الدي و

نقـل عنـه حمـزة " أِفستا"املس  ي وكمـا يقـول املسـعوديومـا عليـه مـن شـروح و ا ـانوا يقولـون : "صـف

ـــ الكمـــال ـــذا الكتـــاب ع ر بحفـــظ  عـــد ثـــالث مائـــة مســـتظ ســـتان  دب ترجمـــوا عـــن ". إن رجـــال  ـــ  و

ليـــة ودمنـــة وال ـــا  ة م ـــ ـــ والصـــغ الفـــرس أشـــياء كث دب الكب يمـــة و ـــزار أفســـانه ي ـــا كتـــاب  عنـــاه وم وم

ــــو أصــــل مــــن أصــــول ألــــف ليلــــة وليلــــة افــــة و ــــ ألــــف خر ــاب بوســــفاس  وكث ه مــــن كتــــب القصــــص ككتــ ــــ غ

يم وكتاب نمرود وما إ ذلك ه الي ة وكتاب الدب والثعلب وكتاب روزو افة ونز  . وكتاب خر

دب أثر: الثالث ـل عصـر الثقافة الفارسية   ـ  دب  ان ذلك من وجـوه أخـرى أن  ي، وقد   العر

يـــان  ـــ و ـــا اللـــون الفار ـــر ف يـــاة ذات ألـــوان متعـــددة أظ ـــذه ا انـــت  جتماعيـــة وقـــد  يـــاة  ـــو ِظـــُل ا

ـــور  ـــذا العصـــر فقـــد دخـــل جم ـــي ل ـــيط العر ـــ ا ا  ــأث عـــد تـ انـــت الثقافـــة الفارســـية الشـــعبية أ  ذلـــك، 

                                                                    
سالم -51 ول، ص، ،فجر  زء ن، ا  .140أحمد أم
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اقتــــ ســــالم و ــــ  ــام الفــــرس  ــاء القصــــور ونظــ نــ س و ــــ املطعــــم وامللــــ م  ا مــــن صــــورة حيــــا ــــ س العــــرب كث

ــار  ـــفند يـــ سـ ــتم و م عــــن رســ م أقاصيصـــــ حكــــون عــــ م و ـــاد ـــــم بأعيـ ــــانوا يحتفلــــون مع شــــم و ـــدم وا ـ ا

م م وحكما م عن ملوك ـا . 52وأخبار ر ـان مظ ـ ذلـك العصـر  ـ النـاس  غلغلت  أن العادات الفارسية 

ا جليا سـون فالنا. وا ـان قضـاة وعظمـاء الدولـة يل ـالفرس قـديما و م  وز عيدا ل س يتخذون يوم الن

ـ مجـالس الفــرس ـو والشــراب  ـالفرس ومجــالس الغنـاء والل سـوة  ـر املــأمون . القل ل وز والفضـل بـن ســ

ــــ ــــ يقنــــع املــــأمون بتغي ـــال ح ــــ يحتـ ــــو فار ــال أن يجعلــــوا  و ــــ جميــــع العمــ كتــــب إ ــرة و ضــ الســــواد با

م ـ أعالم ـوس وغ ضرة  لبـاس كسـرى وا م خضراء وا س شـياء  وقال نـا توجـد  ـذه املـذكورات 

ية ا  الثقافة العر ية ال تركت أثر وا ة نقلت من الفارسية إ العر   .53الكث

ندية    :الثقافة ال

ـــ العصـــر نـــد  ـــا وأولعـــوا بـــالعود ا عـــرف العـــرب ال ا تجار ا ســـ ســـالم واتصـــلوا  لطيـــب مـــا قبـــل 

نــد كمــا قــال عــدي بــن الرقــ ــان يجلــب مــن ال ــا :  اعالــذي  نــدي والغــارا -ُربَّ نــاٍر ِبــتُّ أرمق قــالوا . تقضــم ال

نديــــة وســــموا الســــيف  نــــد كمــــا أولعــــوا بالســــيوف ال نــــدي العــــود الطيــــب الــــذي مــــن بــــالد ال ــــ بال ــا ع إنمــ

ي إ نــــدوا نــــدي وال نــــد و ــالوا ســــيف م ــد وقــ نــ نــــد، امل ــد وأحكــــم املطبــــوع مــــن حديــــد ال نــ ذا عمــــل بــــبالد ال

ــالوا ــتقوا منــــه فقــ م: عملــــه واشــ ــال قــــائل ذه وقــ ــــ ــــد الســــيف إذا 
ّ
نيــــد: " ن ــام محكــــم ال ــال "  ــــل حســ وقــ

ــذا الســياق  ــ  ــري  نــد "ز نيــد عمــل ال ــ ال صــل  م  54"و ســا ا مــن  ــ كمــا ســموا " نــدا " وســموا كث

نــود" نــد، فوملــا فــتح املســلمون فــارس والعــراق فكــرو ". نــد ال ــ ال ــ: "يحــدثنا الــبالذري ا 
ّ
عثمــان  أنــه ملــا و

غــر ــ  ــز العــراق كتــب إليــه يــأمره أن يوجــه إ ــ عبــد هللا بــن عــامر بــن كر علــم علمــه  بــن عفــان و نــد مــن  ال

ــ عثمــان فســأله عــن حــال الــبالد  ه فوجــه حكــيم بــن جبلــة العبــدي فلمــا رجــع أوفــده إ ــ نصــرف إليــه بخ و

ن ق يا أم"فقال  ا بطـل إن املؤمن ـا دقـل ولصـ ـا وشـل وثمر ـ قـال ماؤ ا  ـا، قـال فصـف ـا وتنحر د عرف

ــا  ــ غز ــابر أم ســـاجع قــــال بــــل خـــابر فلــــم  ــان أخــ وا جـــاعوا، فقــــال لــــه عثمـ ــــ ن ك ــا ضــــاعوا و ـ ش ف ــــ قـــل ا

ــــ " أحــــدا ــاج دمحم بــــن القاســــم الثقفــــي إ ــ ــــ وجــــه ا ــا املغــــانم ح ــ بون م صــــ ــا و ــ غزو ع املســــلمون  وتتــــا

ــ نــد  ــو املســ بالســند ســنة ال ــا و  عظيمــا م
ً
انكــوت" ـــ  ففــتح ديبــل و91 أيــام الوليــد ففــتح جــزءا " ن

                                                                    
ول  العصر -52  .95ص،  الدكتور،شو ضيف، ،العبا 
ول، ص،،سالمض  -53 زء  ن، ا  .182أحمد أم
 .229نفس املصدر، ص  -54
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ن  ــ " بحيــدر آبــاد"املســاة  ا فــتح " راور " وســار إ ــ يــوش وفــاتح " ملتــان"وأخ ــان دمحم بــن القاســم قائــد ا و

ن  ذلك الوقت   .ذه الفتوح ف شابا لم يتجاوز العشر

ســالمية فلـه ناحيتـان ناحيـة مباشــرة وأمـا الوجـوه والعوا ـ الثقافـة  نـود  ـ تتعلــق بـأثر ال مـل الل

ـــ مباشـــرة ـــق التجـــارة . وناحيـــة غ نـــد عـــن طر ان ال ســـ م  ن أنفســـ ــال املســـلم ناحيـــة مباشـــرة وذلـــك باتصـ

سـالمية تخضـع   مـن اململكـة 
ً
ّ مـا فـتح مـن بـالد السـند جـزءا ـذا الفـتح صـ ي فـإن  ق الفتح العر وعن طر

تلفــة ل سـالمي ا ـ أنحــاء العـالم  نـود إ تقـل ال ــا و تقـل املسـلمون إل ــا و ام ـا أح ـا وتجـري عل نظام

عــض تبـادل الســلع م مــع  عضـ بــادل  م و ــؤالء يحملـون ثقــاف ـل مــن  ـ. و وذلــك نقــل : مباشــرة ناحيــة غ

ــتح   ـــا قبــــل الفــ ــاال وثيقـ نــــد اتصــ ـــإن الفــــرس اتصــــلوا بال م بواســــطة الفــــرس فـ م ثقــــاف ســــالمي وأثــــروا فــــ

ـــم وأخـــذو  ـــ  اوتـــأثروا  م فلمـــا نقلـــت الثقافـــة الفارســـية إ ـــ ثقـــاف ــا  ـ نديـــة وأدمجو ا مـــن الثقافـــة ال ـــ كث

ا ندية  ثنايا ذا نقل جزء من الثقافة ال ان مع  ية    .العر

نــد وا ــ الفــرس وال ــع ذات الصــفات املمتــازة و ر مــم  نــود إحــدى  عــد املســلمون ال لــروم وقــد 

م ــاحظ عــ ن كمــا قــال ا ســاب وعلــم النجــوم وأســرار: " والصــ نــد با ر ال ــرط والنجــر  اشــ الطــب وا

يبةوالت ة ال ر والصناعات الكث ـل العلـم والنظـر "وقال املسعودي  كتابه . 55"صاو ذكر جماعة من أ

ــان ال انـــت قـــديم الزمـ نـــد  كمـــةأن ال ـــا الصـــالُح وا ـــ ف ـــّرة ال
ُ
م  ."غ اضـــ م ور ّيـــا ثـــم ألـــّم بطـــرف مـــن إل

ـــان آخـــروأل ـــ م ـــ أن قـــال  م إ ة : "عـــا ـــ م و م وصـــفا م وألـــوا م وحكمـــ م وسياســـ ـــ عقـــول نـــد  وال

ســائر م خــالف  م ودقــة نظــر ــا م وصــفاء أذ شــأو . 56"الســودان أمـزج ي  ا صــف ــ أيضــا ذكــر  نــد  ن ال

دبــاء ــم معرفــة ا: " محاضــرات  نــد ل نــدي وأســرارإن ال ــط ال دواء  ســاب وا الطــب وعــالج فــاحش 

ــ وتــر واحــد  لــة و ن ــام وخــرط التماثيــل ونحــت الصــور وطبــع الســيوف والشــطرنج وا و ــ وعلــم 
َ
والر

ن ـــدخ ر والتـــ ــــ ــ ــــــم ضــــــروب الــــــرقص والثقافــــــة وال ـــود ول ــــام العـــ ــــة فيقــــــوم مقــ ــــ قرعــ ــ ــــل ع ــال . 57"يجعــ وقــــ

ت با: "القفطي ي ال ُعن مم الثما مإن  ـل : لعلوم  لـدانيون واليونـانيون والـروم وأ نـد والفـرس وال ال

مـــم لـــم  ـــا  ا و ـــم الـــذين اعتنـــوا بـــالعلوم واســـتخراج مـــم املـــذكورة  ـــذه  انيـــون و مصـــر والعـــرب والع

                                                                    

احظ، ص،  -55   .122رسائل ا

ب -56 ول، ص،أ ،مروج الذ ز  .39ستاذ املسعودي،ا

دباء -57 ول، ص،،أمحاضرات  زء ي، ا ا صف  .153ستاذ الراغب 
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ء منـه ـ ـا  ر ل ء من ذلك وال ظ ـو يمكـن . 58"عن  نـد  ـي مـن ال دب العر ـ جانـب آخـر مـا اسـتفاد  و

ــــ ثال يصــــه  نــــد : ثــــة أمــــور ت ــــان العــــرب يتــــاجرون مــــع ال ــام  ــــان ذلــــك أيــ ــــت وقــــد  نديــــة عر ــــا ألفــــاظ  م

ـــت  ـ نديــــة عر ــا  ــــى الســــيوطي ألفاظــ ــا ح ا وكمــ ـــلع أســــماء ـــذه السـ ـ ـــع  حملــــون مـ نديــــة و نقلــــون ســــلعا  و

م مثــل ــ القــرآن الكــر بنــوس : ووردت  نديــة  لفــاظ ال يــة مــن  ــ اللغــة العر ــافور وممــا ورد  زنجبيــل و

نديةوا يوانات ال لي وغ ذلك من أسماء النباتات وا ران والفلفل و   .لببغاء وا

ندية    :القصص ال

ا فقد علمنا قبل أن أصل   ـ الفارسـية ثـم نقـل مـن " ليلة ودمنة"وقد أولع العرب  ندي نقل إ

نـــدي صـــل ال ـــ  ـــادات ع يـــة مـــع ز ـــ العر صـــل . الفارســـية إ نديـــة  ا  وقصـــة الســـندباد كمـــا يـــدل اســـم

ـــال ابــــن النــــديم نقلــــت إ ــا قـ يــــة كمــ لفيــــة "ــــ العر ة وا ة وصــــغ ــــ تان كب ــــ ــاد  ــند بــ فيــــه مثــــل وكتــــاب ســ

فته
ّ
نـد َصـن ـق أن يكـون ال ـ ا قـرب إ ليلـة ودمنـة والغالـب و ـ  لفية  رسـت كتبـا " ا ـ الف وقـد عـدد 

ـــ  ليلـــة ودمنـــة والســـند بـــاد الكب ـــا  حاديـــث م ســـمار و افـــات و ر ـــ ا نـــد  ة لل ـــ باد الصـــغ والســـند كث

بوط آدم وكتاب دب ند  قصة  كمة وكتاب ال اِبل  ا ند  الرجل واملـرأة وكتـاب حـدود وكتاب  ك ال

كمة ال والسّباح وكتاب شاناق  التدب وكتاب بيدبا  ا
ّ
ند القت ند وكتاب ملك ال   .منطق ال

ـو  ـي ف ـو نـوع يتفـق عليـه والـذوق العر كم و و ا ا ف نود كث ا النوع الذي أخذوا منه عن ال وم

ة  مــــل القصــــ يــــة وا ــال العر ء باألمثــ ــــ يجــــة أشــــبه  ــــ ن ــا العــــرب و ــ ـــع  ــــ أولـ ــرة ال ــ ي الغز ـــا ذوات املعـ

ــ مثـــل الفلســفة اليونانيــة املنظمـــة  ــا قبـــل أن يميــل إ ـــ جملــة بليغــة والعقـــل يميــل إل ة تركــز  ــ تجــارب كث

سلســـل ال ــر  بـــأبواب وفصـــول وموضـــوعات فالبحـــث العميـــق املفصـــل امل عـــد أن يمـ يصـــل إليـــه العقـــل إال 

ــالنظرات امل ــــب فيــــه بــ ـــور  دب بطـ ـــب  ــــذه ومليئــــة بكتــ نــــد  رت ال ــأثورة وقــــد اشـــــ كــــم املــ شـــــورة وا

ذا النوع ذا العصر    .59املؤلفة  

   :الثقافة اليونانية الرومانية

با  الثقافــة اليونانيــة الرومانيــة قيــا ســ فر ــ مــن بــالد آســيا و ي لكث ســكندر املقــدو انــت فتــوح 

شــار الثقافــة اليونانيــة  ا مــن أســباب ان ــ ــا كب ــ أور انــت مملكتــه بــالد اليونــان ومقدونيــة  ــ الشــرق فقــد 

ــتان  ومصـــــر ســـ أفغا ــتان و ـــــالد الفـــــرس وتركســـ ــا إليـــــه و ـــراق ومـــ ن والعــ ـــط ا وفلســ قيـــــا وســـــور ـــــ إفر ــا  يـــ ولي

                                                                    

سالم -58 ول، ص،، ض  زء ن، ا  .234أحمد أم
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ـــالد  ـــذه الـــبالد املفتوحـــة و ن  ـــب بـــ ـــان مـــن سياســـته التقر ـــ آســـيا و نـــد  لوخســـتان وقســـما مـــن بـــالد ال و

س  ــ اج ا ــ م ـق و كــمغر ضــارة والثقافـة والعمــارة ونظــام ا ــ ا قيـا  فر قـي بأجنــاس آســيا و . غر

ـا صـاحب عصـر  ن  ـا أن اتصـال املسـلم ـ أثر ن وممـا زاد  ـ املسـلم ـ  ذه الثقافة اليونانية أثـر كب ان ل و

ــأث كب ـــا تــ ـ ــــان ل ـــبغة خاصــــة  ا صـ ــــا وصــــبغ ت الثقافــــة اليونانيــــة إل ســــر يــــة ف ن العلــــوم العر ــــ تــــدو ــــ 

ل و املوضـوع ن اسـتخدموا مـا أخـذوا مـن الثقافـة اليونانيـة  وممـا الشـك فيـه أن العـرب أو. الش املسـلم

م موقـــف  ـــا مـــا أخـــذوا ثـــم بنـــوا عليـــه وزادوا فيـــه وابتكـــروا ولـــم يكـــن مـــوقف ا وأخـــذوا م اســـتخداما صـــا

ـــ الثقافـــة اليونانيـــة و . الناقـــل فحســـب يـــه إ م ينظـــر بإحـــدى عي ـــ مـــ ـــان كث ـــ التعـــاليم و خـــرى إ ن  ـــالع

ي بحـت وال  ـو يونـا جا ال  ا مز و ما يتفق والثانية من يؤلف م ية فيختار من  سالمية والثقافة العر

  .إسالمي بحت

ناك نوع آخر ن  و سـ اج ا ـ شأ مـن ام من الثقافة اليونانية الرومانية وأع به الثقافة ال ت

س ال ــ ــي وا س العر ــ ــو ا شــون و ع ــؤالء الرومــان  ــان  جتماعيــة فقــد  يــاة  ــ ا ي  ي الرومــا يونــا

ر  ـم فنـون مـن غنـاء وتصـو كـم ول ـ نظـام ا ـار وآراء  أف م عادات وتقاليد و م ول صر ن سمع العرب و ب

ــم ال ســر ل ســون مــن ذلــك مــا ت ــان العــرب يقت ــ ذلــك ف ــق الدراســة املنظمــة وال ومــا إ ــق  عــن طر عــن طر

ــم البحــث الع ــان العــراق أ ن  ة ولــ ــديث واملشــاف ــق ا دة والنظــر وعــن طر ــق املشــا نمــا عــن طر ــ و ل

ــــــذا النــــــوع مــــــن الثقافــــــة  ــــــم منبــــــع ل ــر أ ــــ ـــا يظ ــــ مـــ ــ ــام ع ــــــان الشــــ ــــد  ــــة فقــ ــــة اليونانيــــــة العلميــ ــــع للثقافــ منبــ

انـــت ســـلطة الرومـــان  ســـالمي و ـــان محكومـــا بالرومـــان وقـــت الفـــتح  ب ذلـــك أن الشـــام  جتماعيـــة وســـ

ــ الفــرس ووقوعــه تحــت ع ــة و خــرى القو ــ العــراق لقــرب العــراق مــن الدولــة  م ع ــ مــن ســلط ليــه أك

ــا تامـــا وتـــرك  ون اختلطـــوا اختالطـ ـــ ــان كث ون ورومـ ـــ ــام عـــرب كث ـــ الشـ ـــان  حيـــان و ـــ أغلـــب  ا  ســـيطر

ـــا العـــرب حســـب الضـــرورات ال س م اقتـــ م عـــادات وتقاليـــد وفنونـــا ونظمـــا و ة الرومـــان عنـــد خـــروج شـــر

جتماعية   .و

ي  غــــا ــاء فيحــــدثنا  ــــ ذلــــك الغنـ مثلــــة ع م " مـــن  عــــض غنــــا ســـوا مــــن الــــروم  ن اقت أن املســــلم

ــ  والشــام فيقــول  قتبــاس  ــان موضــع  ــ "، "ابــن محــرز "و ــ فــارس فأخــذ غنــاء الفــرس و إنــه ســقط إ

ــ ــ بــه غنـاءه الشـام فأخــذ غنـاء الــروم فتخ غ م مـا  غمــ قــول ابـن  60"مـن  ــ و ــ الشــام " م إنــه رحـل إ

                                                                    

ي -60 ي، ص، أبو، غا ا صف  79الفرج 
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ــان الـــروم ـ ــان أثـــر. 61"وأخـــذ أ ـــان لليونـ ـــذا فقـــد  ـــي مـــن وجـــوه  ومـــع  دب العر يـــة و ـــ اللغـــة العر ــارز  بـ

يـة ــ العر لفـاظ اليونانيــة ونقـل قصــص وأمثـال يونانيــة أيضـا إ ــب  عر ـا  ــا . مختلفـة وم نحــن نالحـظ أ

ا وأطلقـوا الر  أك ما تكون  أنواع الثيـاب اليونانيـة أو سـو ـا ول ـا العـرب ثـم عرفو عرف ومانيـة لـم يكـن 

صلية مثل  ا  لما ا  جد " عل ـو ثـوب رومـي  Paragauda" ال ـو كسـاء غلـيظ مخطـط وأبـو قلمـون و و

ـــا العـــرب  يتلـــون للعيـــون ألوانـــا أو م بالرومـــان ولـــم تكـــن مـــن أســـماء أشـــياء أخـــرى عرف نتـــاج إعـــد اتصـــال

رجــــد وا الز ــــرة العــــرب  س أوجز ــاي وقيــــة أو لزمــــرد واليــــاقوت، ومقــ اط و ــــالق ن رومانيــــة  ــماء  مــــواز أســ

مس أو ــــ ـــا وال يـ بــــوق واللو ـــالبلغم والقــــولنج وال ـ ــــق  طبيــــة أونباتيــــة  ــاثليق والبطر ــ ا ــات نصــــرانية  لمــ

ــام ــــق الشــ ــــ العــــرب عــــن طر ت إ ســــر لمــــات  ــــذه ال ـــن  ــــ مـ ــر أن أك ــ ظ ــــذا نــــرى أن . 62ونحــــو ذلــــك و ـــع  ومـ

بــا الثقافــة ا ــا قر ــان منال تلفــة و ــ البلــدان ا ن  ن املســلم انــت مبثوثــة بــ الثقافــة الفارســية  ليونانيــة 

ـا ولـو ن  ـ املثقفـ ـا ع تعلمو ـا و سـتفيدون م م أخذوا  م كمـا تـدلنا عليـه فتـوى  لـم يكونـوا وأ ـ ديـ ع

اوي     . 63عقوب الر

ــائز  ــ مــن الر ــا و و مــة وعنــوان  ــ روح  ــل  والثقافــة  ا فل وضــ ــ  مــم و ــ بنــاء  ساســية 

ـــل شـــعب أو ــا و ســـب إل ا فت ا وتصــطبغ بصـــبغ ــا وخصائصـــ ا ومقوما ســتمد مـــن عناصـــر  أمــة ثقافـــة 

ــذه الثقافــة  ا وتــنعكس  ــا وخصائصــ ا ــل ثقافــة مم ه ول ــ ــا عــن غ ــ  تم ــا و ســم  مجتمــع لــه ثقافــة ي

ــذا الشــــعب ــ ــــ لغــــة  ــــ  .ع ــــ أي مجتمــــع  ا الشــــعوب فاللغــــة  ســــتخدم ــــ  ــيلة ال ــــ الوســ مــــرآة ثقافتــــه و

ـا الثقافـة اليونانيـة والثقافـة الرومانيـة  عن العناصر للتعب  ي  سا خ  عرف التار تلفة للثقافة و ا

ية وما إ ذلك ية والثقافة الغر ندية والثقافة العر   .والثقافة الفارسية والثقافة ال

ـل ثقافــة ـذه العبـارة أن  ـ  ـ العصـر تو ا  د شــا ـا كمـا   العصــر القـديم أو مختلفـة عـن غ

ـ  ديـدة  لفـاظ ا ـ لغـات أخـرى مـا جـاءت  لفـاظ مـن إحـدى اللغـات إ مـا تنقلـت 
ّ
ل ش فيه ف ع الذي 

ـق  جمة أوعن طر ق ال ت إ تلك اللغة وذلك قد يكون عن طر سر ا أيضا  خرى فقط بل ثقاف اللغة 

ق الضرورة أو باالتصال أوالتجارة وأحيانا قد  تلفة يكون عن طر جناس ا   .باالختالط مع 

سالمية    :الثقافة 

                                                                    
 243نفس املصدر، ص، -61
سالم -62 زء ،ض  ن، ا   278ول، ص،  أحمدأم
سالم -63 زء أحمد، فجر ن،ا  133ول، ص،  أم
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ــادئ والعوائــــد  عات والقــــيم واملبــ شــــر ــــام وال ح ــــ جملــــة العقائــــد والتصــــورات و ســــالمية  الثقافــــة 

مــة وفــ ــة  و صــية الفــرد و ل  شــ ــ  عــات ال داب والعلــوم وا عــراف والفنــون و ق أســس وضــوابط و

ن سمة الثبوت فيما يتعلق باملصادر. سالم سمت سالمية أساسا  سم الثقافة  القطعية وماجاءت به من  وت

م القابلـــة للصـــواب  بـــداعا ن و ـــادات املســـلم ـــ فيمـــا يتعلـــق باج عات وقـــيم ومنـــا وســـمة التغي شـــر عقائـــد و

ـــ الثقا ـــ  انـــب القط خـــتالف فا التـــا  طـــأ و ســـالم مـــن خصـــائص وا ســـم بـــه  ســـم بمـــا ي ســـالمية ي فـــة 

اقعيـة واملوضـوعية  ـ العامليـة والشـمولية والوسـطية والو صـائص  ذه ا ياة وتتج  ا ل بصفته دينا ومن

  .والتنوع  الوحدة

ن للعلـــــوم  مصـــــادر ســـــاس املعـــــ مـــــا  ـــــة باعتبار م والســـــنة النبو ـــــ القـــــرآن الكـــــر ســـــالمية  الثقافـــــة 

ـــ مجـــاالت املعرفـــة والوجـــود ســـال  قـــائق  ـــ بحثـــه عـــن ا تـــدي بـــه املســـلم  يـــة واملرجـــع الـــذي  مية واللغـــة العر

اقع والنظر والسلوك عت .والقيم وفيما يتعلق بالفكر والو م  سـالمية  والقرآن الكر سا للثقافة  املصدر

يــة وأخالقيــة واجتماعيــة ولكونــه صــا بفضــل مــا عــاليم دي ــان ومســائرا ملتطلبــات ورد فيــه مــن  ــل زمــان وم ا ل

ة املصدر ل عصر  ل السنة النبو ش سالمية وكما اعتمد املسلمون  ومستجداته، و سا للثقافة  ي  الثا

ـا  عـد أن جمعو م  ـ سـنة نبـ ـ القـرآن ودعوتـه، اعتمـدوا كـذلك ع ة ع ضـار ة والعلميـة وا م الفكر ض  

ــا و  ــا وفصــلوا أبوا يــة ودونو ــذلك تكــون الثقافــة العر شــية و م املع م العلميــة ومنــا ــود ــ ج ا  ثمرو اســ

تج  ســت م و ــوار والتفــا ش وا ــ التعــا ســالمية املنطلقــة أساســا مــن القــرآن والســنة ثقافــة متفتحــة داعيــة إ

ــا ـــل م ــ أن مقومـــات  خـــرى  ســالمية تختلـــف عـــن الثقافــات  يـــة  لــه أن الثقافـــة العر ـــذا  تختلـــف عـــن  مــن 

ــة واللغـــة  م والســنة النبو ــا مــن القــرآن الكــر ســتمد كيا ســالمية إســالمية املصــدر  يــة  خــرى فالثقافــة العر

ي  ا مـن الفكـر اليونـا سـتمد مصـادر جمـال  ـ وجـه  يـة ع نمـا نجـد الثقافـة الغر ادات العلماء، ب ية واج العر

ات  يـــة وتفســـ ي واللغـــة الالتي ـــاوالقـــانون الرومـــا ـــ وصـــلت إل ـــا . املســـيحية ال ـــ لغ يـــة  ســـالمية عر الثقافـــة 

ــة وروحيــة،  ــل ثفافــة تتكــون مــن مقومــات أساســية فكر ــ شــأن  ا و ــداف ــ أ ســانية  ا و ــ جــذور ســالمية  و

ــ وقــد تأكــد  اث ووحــدة العقليــة واملــزاج النف ــ خ وال ــا والتــار يــة وآدا ســالم واللغــة العر ــ  ــا العقيــدة و م أ

ـو ديـان فالــدين  انــت ذات صــلة بـدين مــن  الــذي يكســب  أنـه اليمكــن أليـة ثقافــة مـن الثقافــات أن تنمـو إال إذا 

ا باإلطار ا يمد جتماعية معنا ياة  ـا ا ـا وآمال ـ مـن . الـذي تصـوغ فيـه اتجاحا يـة مقـوم أسا واللغـة العر

ســت لغــة أداة فحســب بــل  يــة ل ســالمية ذلــك ألن العر ــ للشــعوب  ــا لغــة فكــرإمقومــات الثقافــة  أساســا ح

يـــة  ـــا اتخـــذت مـــن اللغـــة العر ـــا الوطنيـــة فإ انـــت احتفظـــت بلغا ن  ســـالم و ـــ انضـــوت تحـــت لـــواء  مـــم ال و

ا وسيلة ا فسارت تكتب  ية إ لغا روف العر    .لالرتقاء الثقا والفكري وأدخلت ا
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   :خالصة البحث

ـ أن  خ يناسب  س أ  ة لـ ـ م أمـام أشـياء كث عـد البـداوة وجـدوا أنفسـ قـول إن العـرب ملـا تحضـروا 

نــة و  يــاة ومــن أدوات الز افــق ا ــ جميــع مر ــان ذلــك  ــا و م مــا يــدل عل ــس وآالت ــ ألفــاظ ــل واملال أنــواع املأ

ــ ــا ونحــو ذلــك فســلكوا خ ن ونظام لمــات  الغنــاء والــدواو ــ مــدلوالت ال ــو أن يتوســعوا  ســلك لــذلك و ــق  طر

يـاة  ـق ا ـ طر م  ـ سـاعد يـة ال جن لمـات  ديـدة وال لفاظ ا ية فأخذوا  جن لمات  أخذوا ال ية و العر

ـــ ديـــدة موجـــودة  لفـــاظ ا يـــةكمـــا تلـــك  ـــل .  اللغـــة العر ـــ  عـــد  دب  ـــي أيضـــا ألن  دب العر ـــ  كـــذا نـــرى 

ـامال  تمـع  ـ حيـاة ا ر  ذا اللون يظ ياة ذات ألوان متعددة و ذه ا جتماعية وقد تكون  ياة  عصر ِظّل ا

خـرى  ا أيضا إ اللغـة  خرى تنقلت ثقاف نما أدب لغة وقصة لغة اذا تنقلت إ اللغة  ا فب ـ كمـا نجـد أثـرا كب

يــــة  دبيـــة الفارســــية والكتـــب الدي ا مــــن الكتـــب  ـــ يــــة ألن كث ـــي والثقافـــة العر دب العر ــــ  للثقافـــة الفارســـية 

ا  ـــذه الكتــب تـــأث كــت  يــة ف ــ اللغـــة العر ء آخـــر عنــدما ترجمــت أو نقلـــت إ ــ نديــة والفارســـية و والقصــص ال

ـــا يـــة وآدا ـــ اللغـــة العر ا ع ـــ ل تـــدر ولـــذا يقـــول إن  والثقافـــة. كب ـــ شـــ ـــ التطـــور تطـــور  ـــ يالطب الثقافـــة 
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  64شفيق الرحمن دمحم

ابه  ـ ن وع آله وأ م ن والصالة والسالم ع دمحم بن عبد هللا  مد  رب العامل ا

ـــــا  ن ســـــنة مــــن عمر ســــع ردن خمســــا و ـــــ  ة  دت القصـــــة القصــــ -١٩٢٢(لقــــد شــــا

ا ا وتطور شأ . مراحل مختلفة من 

ـ  ـ  ـ الف ـ الن ـ حصـلت ع  ح
ً
 فعقـدا

ً
شأ عاما فعامـا وعقـدا ردنية ما زالت ت رى الباحث أن القصة  و

ا، أن الظــــروف  عــــد يات ومــــا  ــــ الســــبعي املــــة  ــــ الصــــورة الفنيــــة ال رعــــت  نيات، و يات والســــت مســــي ا

شـأة القصـة  ور لم يأت فجأة، ولم تتكمـل  ذا الظ ردن، ولكن 

ــاء ال  ــاٍء، فكمـــا أن البنـ ـــ صـــورة بنـ ة  صـــور القصـــة القصـــ
ُ
يضـــاح، سن ـــد مـــن  ـــ مـــدة قليلـــة، وملز ة  القصـــ

ت  ن، بـل مـرَّ ت ـ سـنة أو سـ املـة  ـ الصـورة الفنيـة ال ردن لـم تتـأتَّ  ة   يتكمل  ليلة، إن القصة القص

ــ عـــام  يت ١٩٤٨إ ــذه املرحلــة قــد ُســـِمّ ، و

ـال دبـاء ا ة و ة، فالرواد  بداية املرحلة غرسوا البـذور للقصـة القصـ ون قـاموا قمرحلة الوالدة للقصة القص

شــــأة القصــــة  ظ أن  ة، وليــــت ــــ ة نا ــــ ارا كب ــــ ــــ العصــــور أ ات ع ــــ ــــذه ال ــارت  ــــ صــ ات، ح ــــ بيــــة ال ب

ردنيـة، والقصـة  ـ القصـة  موا  دباء سـا ناك عديد من  ، و دب الفلسطي ت تحت 
َّ
ردن قد ظل ة   القص

دب  مكــــن لنــــا أن نقــــول إن  ية، و القصــــة الفلســــطي

ة  مر يتحقق مـن أن الـرواد للقصـة القصـ ذا  ردن، و ة   سيا  والدة القصة القص ان عامال رئ الفلسطي 

ردن مــــن خلــــف  ــــ  ــــذا الفــــن قــــدم إ ة، ف ن وســــور  فلســــط
ً
ــــاورة خاصــــة ــبالد ا ــد جــــاءوا مــــن الــ ة لقــ ــــ ــــذه الف ــــ 
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ابه   ـ ن وع آله وأ م ن والصالة والسالم ع دمحم بن عبد هللا  مد  رب العامل ا

عـــــد ن، و ــــّر امليــــام
ُ
ـــــا . الغ ن ســـــنة مــــن عمر ســــع ردن خمســــا و ـــــ  ة  دت القصـــــة القصــــ لقــــد شــــا

ردنية ع ة  لة لقد مرت القصة القص ذه املدة الطو ا ، و  ا وتطور شأ مراحل مختلفة من 

ـ  ـ  ـ الف ـ الن ـ حصـلت ع  ح
ً
 فعقـدا

ً
شأ عاما فعامـا وعقـدا ردنية ما زالت ت رى الباحث أن القصة  و

ا، أن الظــــروف  عــــد يات ومــــا  ــــ الســــبعي املــــة  ــــ الصــــورة الفنيــــة ال رعــــت  نيات، و يات والســــت مســــي ا

ة    ور القصة القص ت ظ تلفة سب شـأة القصـة ا ور لم يأت فجأة، ولم تتكمـل  ذا الظ ردن، ولكن 

ــاء ال  ــاٍء، فكمـــا أن البنـ ـــ صـــورة بنـ ة  صـــور القصـــة القصـــ
ُ
يضـــاح، سن ـــد مـــن  ـــ مـــدة قليلـــة، وملز ة  القصـــ

ت  ن، بـل مـرَّ ت ـ سـنة أو سـ املـة  ـ الصـورة الفنيـة ال ردن لـم تتـأتَّ  ة   يتكمل  ليلة، إن القصة القص

ة ا الفنية املتم ة بمالح شكيل القصة القص   .ون  

ردن تمتــد مــن عــام  ـــ  ة  ــور للقصــة القصــ ــ عـــام  ١٩٢١مرحلــة الظ إ

ـال دبـاء ا ة و ة، فالرواد  بداية املرحلة غرسوا البـذور للقصـة القصـ مرحلة الوالدة للقصة القص

شــــأة القصــــة  ظ أن  ة، وليــــت ــــ ة نا ــــ ارا كب ــــ ــــ العصــــور أ ات ع ــــ ــــذه ال ــارت  ــــ صــ ات، ح ــــ بيــــة ال ب

ردنيـة، والقصـة  ـ القصـة  موا  دباء سـا ناك عديد من  ، و دب الفلسطي ت تحت 
َّ
ردن قد ظل ة   القص

ردنيــــة و  ، ولــــذلك تتالحــــق دراســــة القصــــة 
ً
ية معــــا دب الفلســــطي مكــــن لنــــا أن نقــــول إن  ية، و القصــــة الفلســــطي

ة  مر يتحقق مـن أن الـرواد للقصـة القصـ ذا  ردن، و ة   سيا  والدة القصة القص ان عامال رئ الفلسطي 

ردن مــــن خلــــف  ــــ  ــــذا الفــــن قــــدم إ ة، ف ن وســــور  فلســــط
ً
ــــاورة خاصــــة ــبالد ا ــد جــــاءوا مــــن الــ ة لقــ ــــ ــــذه الف ــــ 

                                                                    

ا ،الباحث  الدكتوراه ية وآدا  ، دل القديمةجامعة دل ،قسم اللغة العر

 

 

عـــــد ن، و ــــّر امليــــام
ُ
الغ

ردنية ع)٢٠١٧ ة  لة لقد مرت القصة القص ذه املدة الطو ، و 

ـ  ـ  ـ الف ـ الن ـ حصـلت ع  ح
ً
 فعقـدا

ً
شأ عاما فعامـا وعقـدا ردنية ما زالت ت رى الباحث أن القصة  و

ا، أن الظــــروف  عــــد يات ومــــا  ــــ الســــبعي املــــة  ــــ الصــــورة الفنيــــة ال رعــــت  نيات، و يات والســــت مســــي ا

ة    ور القصة القص ت ظ تلفة سب ا

ــاء ال  ــاٍء، فكمـــا أن البنـ ـــ صـــورة بنـ ة  صـــور القصـــة القصـــ
ُ
يضـــاح، سن ـــد مـــن  ـــ مـــدة قليلـــة، وملز ة  القصـــ

ت  ن، بـل مـرَّ ت ـ سـنة أو سـ املـة  ـ الصـورة الفنيـة ال ردن لـم تتـأتَّ  ة   يتكمل  ليلة، إن القصة القص

ةسن ا الفنية املتم ة بمالح شكيل القصة القص ون  

  :املقدمة

ردن تمتــد مــن عــام  ـــ  ة  ــور للقصــة القصــ مرحلــة الظ

ـال دبـاء ا ة و ة، فالرواد  بداية املرحلة غرسوا البـذور للقصـة القصـ مرحلة الوالدة للقصة القص

شــــأة القصــــة  ظ أن  ة، وليــــت ــــ ة نا ــــ ارا كب ــــ ــــ العصــــور أ ات ع ــــ ــــذه ال ــارت  ــــ صــ ات، ح ــــ بيــــة ال ب

ردنيـة، والقصـة  ـ القصـة  موا  دباء سـا ناك عديد من  ، و دب الفلسطي ت تحت 
َّ
ردن قد ظل ة   القص

ردنيــــة و  ، ولــــذلك تتالحــــق دراســــة القصــــة 
ً
ية معــــا الفلســــطي

ة  مر يتحقق مـن أن الـرواد للقصـة القصـ ذا  ردن، و ة   سيا  والدة القصة القص ان عامال رئ الفلسطي 

ردن مــــن خلــــف  ــــ  ــــذا الفــــن قــــدم إ ة، ف ن وســــور  فلســــط
ً
ــــاورة خاصــــة ــبالد ا ــد جــــاءوا مــــن الــ ة لقــ ــــ ــــذه الف ــــ 
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دود، فأ ن، وقـدم ا ـ بـرل ة  ـ بول، واسـتقر لف سـت ـد وحلـب و ر ن دمشـق و تقـل بـ ـ الشـام و ـان يقـيم  بو غنيمـة 

ات  ـ ة م ـ ـذه الف ـ  ة  ـان للقصـة القصـ ن، و ـي مـن فلسـط يرا ل من شكري شعشـاعة ومحمـود سـيف الـدين 

شــأ ة و ــ مرحلــة الــوالدة للقصــة القصــ ــذه املرحلــة  علــم أن  ــا، كمــا  ــذه ا  تمتــاز  د  شــا بتدائيــة، لــذلك لــم 

قــــول  ة، و ــــ ــــذه الف ــــ  موعــــات القصصــــية قليلــــة  انــــت ا ــــذا  ــاق واســــع، ول ــــ نطــ ــــ ع املرحلــــة العمــــل القص

موعـات القصصـية : "الباحث دمحم يوسف عبيدات انـت ا ة، فقـد  ب مـن القصـة القصـ ـ ا تق انت نصوصـ ن  و

ن أسماء ك ، و
ً
ة قليلة جدا ذه الف انـت محـدودة أيضـا  ا  ن، لـم يكـن . 65"تا يـات مـن القـرن العشـر ففـي الثالثي

ن ن قصصــي راء(ول كتــاب : نــاك ســوى عملــ ــ ــ ال زا
ُ
ــزي الــذي صــدر ) وطنيــة خالــد وا لــروكس بــن زائــد العز

ي ١٩٣٦عام  ي الذي صدر عام ) أول الشوط(، والثا يرا ة  . ١٩٣٧66مود سيف الدين  ـذه والقصة القص

زمـان الســالفة، ولـذلك لــم  ـ  ائجــة  سـاط الر انــت تماثـل  ـ  سـيطا وســطحيا ف ــا سـاذجا و وم ـان مف املرحلـة 

ة عـــد الزمـــة للقصـــة القصـــ
ُ
ـــ  ـــا مـــن املكونـــات ال ـــ وغ ـــ الف ـــ املع نطبـــاع  نـــاك حبكـــة مرتبطـــة ووحـــدة  . يـــك 

ـذه املر  ـ  ة  ة تتم عـن طفولـة القصـة القصـ ذه امل قـول دمحم يوسـف عبيـداتو تأسسـت جـذور القصـة : "حلـة، و

ــذا املــوروث  عملــه  ؛ بمــا  لــوري الشــع يــة، واملــوروث الفل ة والغي ســطور عــاد  ايــات ذات  ــ ا ة ع القصــ

س  ، والنبـع والباديـة كمكـون رئـ ـ ـ والفق م ـت، و ـان والعفار غـب صـورة ا كيب والطـرح، فلـم  ساطة  ال من 

 مــن مك
ً
ــ شــيوعا ك ــا  ــذه الفجــوة . 67"ونــات القصــة ومفردا وقــد رأى ســم قطــا أن مــن الصــعب إدراج أعمــال 

ـــ  ايـــة أو ا يـــة ســـاذجة، ال تتعـــدى بـــاب ا عب ســـيط وأدوات  ـــ  ّ ـــ بنـــاٍء ف ـــا قامـــت ع ـــ أطـــر فنيـــة، أل ا  ووضـــع

ــ التــدخ انــت الصــبغة الغالبــة للقصــص  رشــاد، وقــد  ة املســاق للــوعظ و ــ راء، ســمات وا ل الســافر وفــرض 

ا ، والبناء الف ف ع، وتضعف التكنيك القص ذه الطال م أقاصيص 
ُ
  .68ت

ايــة  ــ  ة، كــذلك  ــار فــن القصــة القصــ ــ ازد  
ً
امــا ــالت لعبــت دورا  ف وا ــ كمــا قــدمنا ســابقا أن ال

ـــــة   ـــــ التجر ـــــ ن ف أثـــــر بـــــارز  ـــــ ـــــالت وال ـــــان لصـــــدور ا الرائـــــد (ردنيـــــة، فقـــــد حفلـــــت مجلتـــــا ـــــذه املرحلـــــة 

ــــرة ز ــــدة 69بالعديــــد مــــن القصــــص) وا ــــ جر شــــورة  ن قصــــة م عــــ ســــعا وأر اب  ، وقــــد رصــــد أســــامة يوســــف شــــ

رة( ز ن عامي ) ا اتبا ب ن  ـ ١٩٥٤70-١٩٣٩لسبعة وثالث شـرت  ـ مـن عشـر قصـص  ، ورصد عبـد الـرحمن يـا أك

                                                                    
تالقصة  -65 ، جامعة آل الب ردن، رسالة ماجست   

ً
ة جدا  .القص

ردن،  -66 خ  نة تار ردن،  ة    .م١٩٩٣يا عبد الرحمن، القصة القص

ت -67 ، جامعة آل الب ردن، رسالة ماجست   
ً
ة جدا  .القصة القص

ردن،  -68 دبية  شرق  ركة  ، ا  .م١٩٨٩الثقافة، عمان، ، وزارة )١٩٤٨-١٩٢١(قطامي سم
ت -69 ، جامعة آل الب ردن، رسالة ماجست   

ً
ة جدا  .عبيدات، دمحم يوسف، القصة القص

 .املرجع السابق -70
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ــرة ز ـ الرائــد وا ــذا.71مجل ــر مــن خـالل  اقــع  وقـد ظ ب الو ــ ــذه املرحلـة لــم تق ــ  ة  البحــث أن القصــص القصـ

ـ  ة، فالقصـص  ـب للقصـة القصـ ـ أو التجر ة  مرحلـة الن ياة كما فعلت القصص القص ولم تتفاعل مع ا

ـــ نطـــاق واســـع مثـــل  ـــا ع تمـــع أو القـــوم أو الفلســـفة أو غ عـــا قضـــايا ا ة لـــم  ـــ ي الليـــل"ـــذه الف مـــد " أغـــا

ســـ صـــب 
ُ
ـــ جـــديرة بـــأن  ـــا الناقـــدون  ـــ مجموعـــة قصـــص اجتماعيـــة أخالقيـــة أدبيـــة، وكمـــا قال ـــي غنيمـــة، ف أ

ـــــ الســـــرد " مجموعـــــة قصصـــــية"بـــــدل " بمقـــــاالت قصصـــــية" غلـــــب ع ـــــ صـــــورة قـــــد  ـــــي غنيمـــــة  ـــــار أ ـــــا تحمـــــل أف أل

ة، وقـــــد شــــا ــا مرحلــــة التطــــور للقصـــــة القصــــ ــــ حقـــ ة  ـــــ ــــذه الف عـــــة ل ، واملرحلــــة التا ــــ نيات القص دِت الســـــت

عُد  بحث عن ذلك فيما  ردن، وس ة   ائال للقصة القص  
ً
يات تطورا   .والسبعي

ردن ة     :مراحل القصة القص

ن  مكـــن لنـــا أن نقـــول إن املـــدة مـــا بـــ يات  ١٩٤٨-١٩٢٢و مســـي ة، وا ـــ مرحلـــة الطفولـــة للقصـــة القصـــ

ــ الشــباب ــ مرحلــة العبــور مــن الطفولــة إ نيات  ــ العقــد والســت ــ مرحلــة الشــباب، و ا  عــد يات ومــا  ، والســبعي

ـ ـا، فـاليوم  ة ذروة كمال ن لقـد بلغـت القصـة القصـ لفـ عـد  ن ومـا  ـ مـن القـرن العشـر امـل  و خ ـ مت فـن نا

ــاورة مــن العــرب خــرى للبلــدان ا ســاوى مــع القصــص  ــ أن ي ــ البيــان عــن تطــور  .قــادر ع وســيأخذ الباحــث أوال 

ــذه العصـور  القصـة ـ  ة  عــد ذلـك يقــوم بالبحـث عـن مزايــا القصـة القصــ ــ العصـور، و ة ع ديــد أن  .القصـ وا

ن ا ح  ة عقدا فعقدا من والد   .نذكر تطور القصة القص

يات   :العشر

ـو عقــد ولـد يات  ــَس القصــة تعقـد العشــر ردن، دمحم صـب أبــو غنيمـة أسَّ ــ  ة   فيــه القصــة القصـ

ة  ف القص
ّ
ن أل ردن ح ي الليل"  ف خليل بيدس "أغا

ّ
ان"، وأل ذ   ".مسارح 

يات   :الثالثي

ة رت مجموعتان من القصة القص   :ظ

راء"-1 زي، صدرت عام "وطنية خالدة وأزا ال   .م١٩٣٦لروكس بن زائد العز

ي، صدرت عام " أول الشوط"-2 يرا   .م١٩٣٧مود سيف الدين 

يات عي   :ر

ـرت ـ النــاعوري  ظ ي شـرايحة وع ـ مـوك، م ـ ال لـيم عبـاس، ف ن مثـل عبـد ا جماعـة مـن القاصـ

م   .72وغ

  :مجموعات قصصية

                                                                    
 .املرجع السابق -71
، جامعة جدارا،  -72 ردن، رسالة ماجست ة   ر  القصة القص ظة التنو  .م٢٠١٣سالمة فرحان، 
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ن، أقاصيص، شركة الطباعة اليافية، يافا، -1 ميد ياس   ١٩٤٢عبد ا

ندلس، القدس، -2 ادي، خالد وفتانتة، مكتبة    ١٩٤٥را عبد ال

يد، مكتبة-3 ادي، الش   ١٩٥٠ندلس، القدس،  را عبد ال

ادي، البطل، -4   ١٩٥٠را عبد ال

ستقالل، عمان، -5 د، قصص ونقدات، مكتبة    ١٩٥٠حس فر

يات مسي   :ا

ــوادث ة، ألن ا ن مراحــل تطــور القصــة القصــ ا بــ ــ يات يقــوم متم مســي ــ بدايــة  عقــد ا ــ نزلــت  ال

ة من حيث  خ للقصة القص ت مجرى التار ة غ قول دمحم ذه الف ا، و تنوع املوضوعات القصصية وتك

ــائخ ــــا " :املشــ ة بمالمح ــــ بدايــــة لتكــــون القصــــة القصــــ يات مــــن القــــرن املا مســــي ــد ا ــار عقــ مكــــن اعتبــ و

ـة، ولعبـت الظـروف السياسـية دورا  يـاة الفكر ـ ا ا  ـ ة انقالبـا كب ـ ـذه الف دت  ردن، فقد شـ ة   املتم

شكيل املالمح ا ا     73".لثقافيةخط

  :مجموعات قصصية

، عطف أم وقصص أخرى، دار سعد، -1 شا ميد    ١٩٥٢عبد ا

رة، -2 اقع، دار املنار، القدس، القا ن فارس ماحس، من و الو   ١٩٥٢أم

اعة، -3 ادي، سمة ال   ١٩٥٣را عبد ال

راء، مطبعة العرفان، صيدا، -4 زي، أزا ال   ١٩٥٤روكس العز

  ١٩٥٥نجم تحطم، عمان، عقله حداد، -5

نيدي، مرة  العمر، مكتبة الصفدي، عمان، -6   ١٩٥٥دمحم سعيد ا

  ١٩٥٦ع الناعوري، خ السيف يقول، عمان، -7

ادي، كوكو، -8   ١٩٥٧را عبد ال

ع الشركة، عمان، -9 اوي، عبد القدر، مطا   ١٩٥٩امل مل

ن، عشر أقاصيص مصورة، عمان، -10 ميد ياس   ١٩٥٩عبد ا

ندلس، القدس، -11 ادي، فارس غرناطة، مكتبة    ١٩٦٠را عبد ال

نيات  :الست

                                                                    
ة    -73 ذور والتحوالت، ديوان العرب، القصة القص  www.diwanalarab.comردن، ا
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ب ع صـعيد فـن القصـة د عملية التجر نيات شا موا 74عقد الست ن سـا ـر جيـل مـن القاصـ فظ

ــــ ّ ل ف ة كشــــ ، نمــــر  ــــ إعــــادة بنــــاء القصــــة القصــــ م مفيــــد نحلــــة، محمــــود شــــق دبيــــة، مــــ ــــ الســــاحة  ع

م ري سرحان، خليل السوح   .75وغ

  :مجموعات قصصية

وت، -1 دات، ب عة، دار عو س، العقدة السا ا م  ١٩٦١ثر

  ١٩٦١ع الناعوري، عائد إ امليدان، دار الرائد، حلب، -2

رة، -3 تقال، دار املعارف، القا ي، حبة ال   ١٩٦٢أحمد العنا

ي، ما أقل الثمن، عمان، -4 يرا   ١٩٦٢محمود سيف الدين 

شيل ا-5 شر، عمان، م   ١٩٦٢اج، الرجل الذي وجد نصفه، دار الطباعة وال

رة، -6 اتب املصري، القا ت الليل، دار ال ي، م ي يرا   ١٩٦٥محمود سيف الدين 

وت، -7 ي، ب اتب العر ن، مغامرات تائبة، دار ال   ١٩٦٦حس فر

س، -8 شر، تو سية لل   ١٩٦٧ع الناعوري، أقاصيص أردنية، الدار التو

رة، -9 ديدة، القا سة ميالدة وآخرون، دار الثقافة ا ع والقد لسا، ود   ١٩٦٨غالب 

وت -10 اقف، ب ة وثالثة غزالن، دار مو   ١٩٦٩جمال أبو حمدان، أحزان كث

اح، أوراق من مفكرة مناضل، دمشق، -11   ١٩٧٠وليد ر

يات   :السبعي

ن ردنيـ ور رابطة الكتـاب  د ظ يات شا ـ 76عقد السبعي ـذه الرابطـة قامـت بخـدمات جليلـة  ، و

عة نحـو  ة مضـت خطـوات سـر ـ ـذه الف ـ  ة  ردن، أيضـا نـرى أن القصـة القصـ ـ  ة  مجال القصـة القصـ

، أحمــد  ، جمــال نــا ــ يم الع م إبــرا ة، مــ ــ ــذه الف ــ  ن  ن املبــدع ، وذلــك لفضــل القاصــ ــ ــ الف الن

  .77، وصاحبنا إلياس فركوحعودة، دمحم طملية، يوسف ضمرة، مصطفى صا

  :مجموعات قصصية

وت، -1 يه، ب سان، دار الش رض و ايات عن  ي، ح سو   ١٩٧١فوز الدين ال

وت، -2 سامة خاطئة، ب وم، اب   ١٩٧٢ممدوح أبو دل

                                                                    
ذور والتحوالت، ديوان العرب،  -74 ردن، ا ة    www.diwanalarab.comالقصة القص
 .املرجع السابق -75
ذور والتحوالت، ديوان العرب،  -76 ردن، ا ة    www.diwanalarab.comالقصة القص
 .املرجع السابق -77
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اء، مكتبة الشرق، عمان، -3 ن ال ينفع الب   ١٩٧٣أحمد عودة، ح

اح، نقوش ع جدران زنزانة، دار ال-4 وت، وليد ر  ١٩٧٤عودة، ب

وت، -5 ية، ب سام، املؤسسة العر ب يم أبو ناب، أشواق إ    ١٩٧٥إبرا

غداد، -6 عالم،  ائكم، وزارة الثقافة و س الرزاز، البحر من ور   ١٩٧٦مؤ

ن، عمان، -7 ردني ، املطر الرمادي، رابطة الكتاب  يم الع   ١٩٧٧إبرا

، دار -8 وت،  يح يخلف، نورما ورجل الث   ١٩٧٨ابن رشد، ب

ات، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -9   ١٩٧٩يوسف ضمرة، العر

وت، -10   ١٩٨٠ماجد أبو شرا، ا املر، دار ابن رشد، ب

يات   :الثماني

رت   موعات القصصية ال ظ موعات القصصية  العقد السابق مكثور با نرى أن عدد ا

موعـ ة، حيث بلغ عـدد ا ـ مجموعـةذه الف ة نحـو مائـة واثن ـ ـذه الف ـ  ـ . 78ات القصصـية   يتم
ً
وأيضـا

ــ  ، و ا عبــد الــرحمن يــا ــذكر ــذه املرحلــة، و ــ  ن  ــ أعمــال القاصــ ــواجس غلبــت ع بــوغ  ــذا العقــد ب

ـاجس جتـماعـي و ـاجـس  ــاجس الــفـكــري، الـ ، الـ اجـس الـفـ ائية  القص ال   .79الرو

  :مجموعات قصصية

وت، -1 ي، ب يار الثالث، دار الفارا ، ا يم الع   ١٩٨١إبرا

ن، عمان، -2 ردني يم خليل، من يذكر البحر؟، رابطة الكتاب    ١٩٨٢إبرا

ت، -3 ع الطليعة، الكو يم زعرور، آخر الطيور السوداء، مطا   ١٩٨٣إبرا

  ١٩٨٤أحمد عودة، الفواصل، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -4

ردن، أحمد الزع-5 يت، مكتبة عمان،    ١٩٨٥، عود الك

ن، عمان، -6 ردني م، رابطة الكتاب  ، سراج الو   ١٩٨٦أحمد ج

و عكشة، عمان، -7 زن بقايا فرح، دار كتابكم، شق ، ل   ١٩٨٧إنصاف قلع

وت، -8 ية، ب   ١٩٨٨أفغان القاسم، تراجيديات، املؤسسة العر

ا، -9 واجس يومية، ع س،  ا م   ١٩٨٩ثر

ن، دار الكرمل، عمان، -10 ، رجل خا الذ   ١٩٨٩جمال نا

سر أبو رشيد، ضوضاء، عمان، -11   ١٩٩٠ت

                                                                    
ت -78 ، جامعة آل الب ردن، رسالة ماجست ة    .محمود فليح، قضايا القصة القص
ردن، عمان،  -79 خ  نة تار ردن،  ة    .١٩٩٣القصة القص
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شر، عمان -12 س، دار الفرقان لل    ١٩٩٠حيدر قفة، ليل العوا

يات سعي   :ال

ــات،  ــاد بر ــالق، ز ، غســان عبــد ا ــ ن مثــل باســم الزع ة جيــل جديــد مــن القاصــ ــ ــذه الف ــ  ــر  ظ

ة مثـل جميلـة  مف العدوان ذه الف ناك جماعة من القاصات   ر  م، وأيضا ظ واجة وغ وسعيد ا

ن ــ ــد قنــديل وغ غر عــة، و ر رفا س، جــوا م عــو عــة، مــر ــ . 80رفا موعــات القصصــية  وأيضــا ازدادت ا

ن مجموعة ع ا نحو مئة وسبع وأر ارا حيث بلغ عدد ة ازد   .81ذه الف

  :مجموعات قصصية

، دمشق، محمود شق-1 ا شورات  افذ، م   ١٩٩١، صمت النو

، عمان، -2 ش عة النورس، دار ال   ١٩٩١ر ملص، 

د، -3   ١٩٩٢طلعت شناعة، نصوص الشورع، دار قدسية، إر

، البايور، وزارة الثقافة، عمان، -4 زر   ١٩٩٣سليمان 

  ١٩٩٤صا القاسم، بابا والبطيخ، دار الكرمل، عمان، -5

ر يار، دار الينابيع، عمان،  غسان عبد-6 الق، ليا ش   ١٩٩٥ا

واجة، الالفتة، دار الينابيع، عمان، -7   ١٩٩٦سعيد ا

ائر القلق، دار الكرمل، عمان، -8 ن، دو   ١٩٩٦ماجد شا

وت، -9 ية، ب   ١٩٩٧فايز محمود، بال قبيلة، املؤسسة العر

وت،-10 ية، ب وش موزراك، املؤسسة العر   ١٩٩٨ سامية عطعوط، طر

وت، -11 ية، ب ي، من مفكرة رجل يحتضر، املؤسسة العر لو يم ال   ١٩٩٩إبرا

، يٌد  الفراغ، دار أزمنة، عمان، -12   ٢٠٠٠أحمد النعي

ن لف   :عد 

ــــذه  ردن، أيضــــا تمثــــل  ـــ  ة  ــــ كتابـــة القصــــة القصــــ اضــــر تـــدخل نزعــــات مختلفــــة  د القــــرن ا شـــا

ب للسرد القص ة ن التجر ن، وتراكمت الف خ من القرن العشر ب الذي ابتدأ  العقد  ، التجر

، ومــن  ــ ــب للســرد القص موعــات متنوعــة مــن حيــث التجر ــذه ا ن،  لفــ عــد  موعــات القصصــية  ا

عــــد بنــــاء ُ ــــ الــــذي  ال جديــــدة للســــرد القص ــا أشــــ ــ ــــرس لعــــدة  احيــــث أ نــــا ف ة، و فنيــــا للقصــــة القصــــ

نمجموعات قصصية صدرت  لف   :عد 

                                                                    
ت -80 ، جامعة آل الب ردن، رسالة ماجست ة    .محمود فليح، قضايا القصة القص
 .املرجع السابق -81
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ى، عمان، -1 ن، أمانة عمان الك ، القفز  العين   ٢٠٠١عصام املو

ة ديوان، فراشة النار، دار أزمنة، عمان، -2   ٢٠٠٢سم

زومة، دار الينابيع، عمان، -3   ٢٠٠٢ماجدة العتوم، أحالم م

ى، عمان، -4 يم، الفراشات، أمانة عمان الك يم جابر إبرا   ٢٠٠٣إبرا

ي، عمان، أحمد أبو ح-5 يل العر   ٢٠٠٤ليوة، سع الشتات، دار ا

، حصان العصر، وزارة الثقافة، عمان، -6   ٢٠٠٥أحمد النعي

ى، قالع الصمت، دار اليازوري، عمان، -7   ٢٠٠٦صفية الك

ي، عمان، -8 رد املة، دار ورد،   عمال ال   ٢٠٠٦فايز محمود، 

عة -9 يت،عمان، دمحم عارف مشه، با   ٢٠٠٧الك

رة، -10 رواح امل ن،    ٢٠٠٨عمر شا

عشاب، وزارة الثقافة، عمان، -11   ٢٠٠٩خليل قنديل، سيدة 

عمال القصصية، دار أزمنة، عمان، -12   ٢٠٠٩دمحم طملية، 

بواب، دار أزمنة، عمان، -13 ذه    ٢٠١٠منال حمدي، تلك الوجوه، 

يع، الذاكرة ال -14 يع محمود ر   ٢٠٠١عشق، دار أزمنة، عمان، ر

  ٢٠١٢جميلة عمايرة، امرأة اللوحة، دار أزمنة، عمان، -15

لم، دار أزمنة، عمان، -16 بة ا   ٢٠١٢يفاء أبو النادي، ع أ

، دار أزمنة، عمان، -17 ى، خ وم   ٢٠١٥را الض

ت، دار أزمنة، عمان، -18 د املفتاح إن ش ي سليمان، داؤود، مّمِ   ٢٠١٦أما

تلفة ة  العصور ا   :مزايا القصة القص

  ة املمتــدة مــن عــام ــ ــ عــام ١٩٢٢إن الف ــ ١٩٤٨م إ ة مــن بــذرة إ ة تمثــل تحــول القصــة القصــ ــ ــ ف م 

ــذه الف ــ  ة  ة ولــذلك نجــد أن القصــة القصــ ةــ ة  ــ ا مــن اللــوازم الفنيــة للقصــة القصــ ــ تفــوت كث

ــــــا، فا ــــاع والزمــــــان وغ نطبــ ايــــــات مثــــــل وحــــــدة  ا با ـــ ـــ شــــــابه كث
ُ
ة  ــــــ ــــذه الف ــ ـــ  ـــ ة  ـــ لقصــــــة القصـــ

الفة زمان ا انت     .والسرديات كما 

 ة ذه الف موعات القصصية    من ا
ً
ذه املرحلة  مرحلة البداية نجد عددا قليال  .وألن 
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  ة املمتدة من عام ة١٩٧٠إ عام  ١٩٥٠الف ـ82م  مرحلة الن للقصة القص الواقعـة دث وا، وا

ة مثل نكبة عام  ذه الف ذا الفن١٩٤٨  ار    ازد
ً
اما  

ً
نيات لعبت دورا ران  الست ارثة حز  .م و

 ،
ً
ة ازديادا ذه الف ن   ئادعد ولم يزل يزداد ازداد عدد القاص ئا فش  .م ش

 ــ مــن ن أك ــ مــن القاصــ ة، إذ صـــدر لكث ــ ــذه الف ــ  موعــات القصصــية   ازدادت ا
ً
مجموعـــة،  أيضــا

ي عشـرة  ـي سـت مجموعـات مـن أصـل ثمـا يرا ل من ع النـاعوري ومحمـود سـيف الـدين  فأصدر 

 .83مجموعة

  ة  ال نرى ة أعمال النقد للقصة القص  .ذه الف

 زة ا روج ع القوالب ا نيات  مرحلة ا عد الست تية   .املرحلة 

  ــا القصــة القصــ ــ حصــلت ف ــ ال ــ صــورة فنيــة ــذه املرحلــة  ــر  ــ الصــورة الفنيــة وأخــذت تظ ة ع

 .جديرة بالذكر ع الساحة الدولية

 ة ع نطاق واسع ة  القصص القص ة القضايا العصر دت معا  .ذه املرحلة شا

 ماليات الفنية داف ل ا إ أع أ يل ة  س ة سار د القصة القص شا ن   .و

  :الـخاتمة

ـي غنيمـة  وقد أجمع الدارسون ع ـ دمحم صـب أ ردن يرجع إ ة   س القصة القص أن الفضل  تأس

ــــف )١٩٧٠-١٩٠٢(
ّ
ي الليــــل"، فقــــد أل ــــ"أغــــا ا مطبعــــة ال شــــر ــــ  ــــ مجموعتــــه القصصــــية الوحيــــدة ال ــــ، و  ، 

قول فرحان سالمة ١٩٢٢.84دمشق سنة  ردن أن خليـل بيـدس : "و ـ  دبيـة  ركـة  ـ أرَّخـت ا ش الدراسات ال و

جمـــة والنقـــد  ـــ ال ين إ ـــ ـــي، فقـــد ســـبق خليـــل كث ردن والـــوطن العر ن و ـــ فلســـط ة  ـــان رائـــد فـــن القصـــة القصـــ

ـــ  85".والتــأليف ة  ـــو أحـــد رواد القصـــة القصــ مكـــن لنـــا أن نقـــول إن خليــل بيـــدس  ردن، أمـــا املؤســـس للقصـــة و

ــــــو دمحم صــــــب أبــــــو غنيمــــــة، ألن مجموعتــــــه القصصــــــية  ردن ف ــــــ  ة  ي الليــــــل"القصــــــ ، ١٩٢٢طبعــــــت عــــــام " أغــــــا

ليــل بيــدس  موعــة القصصــية  ــان"وا ذ ــ ١٩٢٤صــدرت عــام " مســارح  ي الليــل"، فالقصــص املندرجــة  " أغــا

ــان"و ذ ــ  " مســارح  ة  ــي وقصــص " أول الشــوط"ردن، وتمثــل بــذور القصــة القصــ يرا مــود ســيف الــدين 

عـد  ُ ـي  يرا اتـب محمـود سـيف الـدين  ردن، وال ـ  ة  ة القصـة القصـ ـ
ُ

ه تمثل  زي وغ روكس بن زائد العز

ــرت  ــ وفاتــه، وظ ن ح يــات مــن القــرن العشــر عــد بيــدس، إذا بــدأ بكتابــة القصــة منــذ مطلــع الثالثي ي  القطــب الثــا

                                                                    
تعبيدات دمحم يوسف، القصة ا -82 ، جامعة آل الب ردن، رسالة ماجست   

ً
ة جدا  .لقص

 .املرجع السابق -83
ت-84 ، جامعة آل الب ردن، رسالة ماجست   

ً
ة جدا  .عبيدات، دمحم يوسف، القصة القص

، جامعة جدارا،  -85 ردن، رسالة ماجست ة   ر  القصة القص  .م٢٠١٣ظة التنو
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و سنة مجموع ة "أول الشوط"عنوان  ١٩٣٧ة القصصية  ـ ـذه الف ـ  ا  ـ زي متم قوم روكس بن زائد العز ، و

 مـن 
ً
ـ عمـان رائـدا ـ اللـد وتـو  ن الـذي ولـد  ميـد ياسـ عـد عبـد ا ع، وُ ـ نحـو بـد ة ع مته  القصة القصـ ملسا

ج و أيضا ألف أقاصيص م ة، و ذه الف ة   عنـوان رواد القصة القص مة، وقد صدرت له مجموعة قصصية 

  .١٩٤٢من يافا سنة " أقاصيص"

ـ مصـر  ة، وقـد اسـتفادوا مـن تجـارب  ـ ـذه الف ـ  ة  شـأة للقصـة القصـ يل ال ـ سـ ـدوا  دباء جا ؤالء 

دبــاء، ثــم ترعر  ــؤالء  ــ أيــدي مثــل  ــ ع و ا  شــأ شــأت  ة ُولــدت و ــر، فالقصــة القصــ ة ولبنــان وامل عــت وســور

ا عد يات وما  يات والسبعي مسي ا ع أيدي من خلفوا من الكتاب  ا لغت كمال   .و
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  86كرمأدمحم : الباحث

ة جمعاء فـا سـبحانه  شر داية لل سالم دين ال ا أن  ات ال ال غموض ف من البد

عث هللا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص ليكون  م والعزة والقوة فقد  و دين التفا سالم  و

ـ مـن  سالمية ال  بية  وجاء بال

سانية إ حد أق منذ طفولة املرء قوق  امل شامل يقوم بكفالة ا  .إ آخر مراحل حياته أسا و

ي تجـــاه  ــ خلــق الشــعور الوجــدا تمامـــا واســعا  ــتم باألطفــال ا ــ  ســالمية ف داب  يــة و داب العر أمــا 

افـــات  ر ســـاط وا مثـــال و كـــم و ايـــات وا ـــي وجـــدنا القصـــص وا اث العر ـــ ذا الحظنـــا ال و

ـا  لة وغ ـ السـ راج يـة و ذي قيـع واملنظومـات التعليميـة وال ية ووجدنا أشعار ال لوان الن ا من  وغ

ــتم : "فقــال" طفــل ملــاذا؟أدب ال لقــد ا

ــ  ــذه العنايــة إ ة وامتــدت  ــ ــ بــه عنايــة كب يــاة الطفــل واعت امــل  ــو املــن الشــامل املت ســالمي و الـدين 

سرة قبل والدة الطفل ن  ستعداد لتكو ة تبدأ من املرحلة املبكرة مرحلة  ة كب ."ف

ـ  ـ تركـز ع ن ال ن والصـوفي أقـوال العلمـاء البـارز ـة و حاديث النبوّ ة و

دب ــــذا  ــتمد منـــه  ســ عــــد نموذجـــا رائــــدا  ــــ  ــال و طفـ ميـــة الطفولــــة وأدب  ميــــة  مــــا فأمـــا. أ ــــ أ ــد  نجـ

نــاك آيــات تقــص  ــ موضــوعات مختلفــة فمــثال  ــ  ة و ــ ــ آيــات كث كــيم ف ــ القــرآن ا ــا  الطفولــة ومرحل

آيات  كالم مو عليه السالم مع الفرعـون  م  وقت ذبح البقرة و ود ونب ن ال دل الذى دار ب ا

ـا  ـ عليـه السـالم و قصـة زكر ح ـا السـالم و م عل ا قصـة مـر م صوص وأ ذا ا ناك قصص عديدة   و

ــــ عليــــه الســــالم مــــع  ــــ عليــــه الســــالم والرجــــل الصــــا وقصــــة مو شــــعيب عليــــه عليــــه الســــالم و قصــــة مو

ــف وقصــة نــوح  اب الك ــ مــا الســالم وقصــة أ يم عليــه الســالم مــع إســماعيل وأمــه عل الســالم وقصــة إبــرا
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ة جمعاء فـا سـبحانه  شر داية لل سالم دين ال ا أن  ات ال ال غموض ف من البد

عث هللا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص ليكون ". دى للناس: "يقول  سورة البقرة م والعزة والقوة فقد  و دين التفا سالم  و

م 
ّ
و أفضل معل ان  ا ف ل ة  شر يا لل ذا الكون معلما ومر ـ مـن . ومرّب   سالمية ال  بية  وجاء بال

سانية إ حد أق منذ طفولة املرء قوق  امل شامل يقوم بكفالة ا أسا و

ي تجـــاه  ــ خلــق الشــعور الوجــدا تمامـــا واســعا  ــتم باألطفــال ا ــ  ســالمية ف داب  يــة و داب العر أمــا 

افـــات  ر ســـاط وا مثـــال و كـــم و ايـــات وا ـــي وجـــدنا القصـــص وا اث العر ـــ ذا الحظنـــا ال و

ـا  لة وغ ـ السـ راج يـة و ذي قيـع واملنظومـات التعليميـة وال ية ووجدنا أشعار ال لوان الن ا من  وغ

ة فمــثال ذكــر طلعــت أبــو لــوان الشــعر ــ كتابــه  مــن  ــابط  يــد ال أدب ال"ال

ــ  ــذه العنايــة إ ة وامتــدت  ــ ــ بــه عنايــة كب يــاة الطفــل واعت امــل  ــو املــن الشــامل املت ســالمي و الـدين 

سرة قبل والدة الطفل ن  ستعداد لتكو ة تبدأ من املرحلة املبكرة مرحلة  ة كب ف

طفال مية أدب    :أ

م يات الكر ناك كث من  ـ و ـ تركـز ع ن ال ن والصـوفي أقـوال العلمـاء البـارز ـة و حاديث النبوّ ة و

دب ــــذا  ــتمد منـــه  ســ عــــد نموذجـــا رائــــدا  ــــ  ــال و طفـ ميـــة الطفولــــة وأدب  أ

نــاك آيــات تقــص  ــ موضــوعات مختلفــة فمــثال  ــ  ة و ــ ــ آيــات كث كــيم ف ــ القــرآن ا ــا  الطفولــة ومرحل

آيات  كالم مو عليه السالم مع الفرعـون  م  وقت ذبح البقرة و ود ونب ن ال دل الذى دار ب ا

ـا  ـ عليـه السـالم و قصـة زكر ح ـا السـالم و م عل ا قصـة مـر م صوص وأ ذا ا ناك قصص عديدة   و

ــــ عليــــه الســــالم مــــع  ــــ عليــــه الســــالم والرجــــل الصــــا وقصــــة مو عليــــه الســــالم و قصــــة مو

ــف وقصــة نــوح  اب الك ــ مــا الســالم وقصــة أ يم عليــه الســالم مــع إســماعيل وأمــه عل الســالم وقصــة إبــرا

                                                                    

رو،  رالل  ند( نيو د جامعة جوا وال ) ال   6005153478: رقم ا

 

 

يقول  سورة البقرة

م 
ّ
و أفضل معل ان  ا ف ل ة  شر يا لل معلما ومر

سانية إ حد أق منذ طفولة املرء قوق  امل شامل يقوم بكفالة ا أسا و

ي تجـــاه  ــ خلــق الشــعور الوجــدا تمامـــا واســعا  ــتم باألطفــال ا ــ  ســالمية ف داب  يــة و داب العر أمــا 

م افـــات  .حقـــوق ر ســـاط وا مثـــال و كـــم و ايـــات وا ـــي وجـــدنا القصـــص وا اث العر ـــ ذا الحظنـــا ال و

ـا  لة وغ ـ السـ راج يـة و ذي قيـع واملنظومـات التعليميـة وال ية ووجدنا أشعار ال لوان الن ا من  وغ

ة فمــثال ذكــر طلعــت أبــو لــوان الشــعر مــن 

ــ  ــذه العنايــة إ ة وامتــدت  ــ ــ بــه عنايــة كب يــاة الطفــل واعت امــل  ــو املــن الشــامل املت ســالمي و الـدين 

سرة قبل والدة الطفل ن  ستعداد لتكو ة تبدأ من املرحلة املبكرة مرحلة  ة كب ف

طفال مية أدب  أ

م يات الكر ناك كث من  و

دب ــــذا  ــتمد منـــه  ســ عــــد نموذجـــا رائــــدا  ــــ  ــال و طفـ ميـــة الطفولــــة وأدب  أ

نــاك آيــات تقــص  ــ موضــوعات مختلفــة فمــثال  ــ  ة و ــ ــ آيــات كث كــيم ف ــ القــرآن ا ــا  الطفولــة ومرحل

اية  آيات  كالم مو عليه السالم مع الفرعـون ح م  وقت ذبح البقرة و ود ونب ن ال دل الذى دار ب ا

ـا  ـ عليـه السـالم و قصـة زكر ح ـا السـالم و م عل ا قصـة مـر م صوص وأ ذا ا ناك قصص عديدة   و

ــــ عليــــه الســــالم مــــع  ــــ عليــــه الســــالم والرجــــل الصــــا وقصــــة مو عليــــه الســــالم و قصــــة مو

ــف وقصــة نــوح  اب الك ــ مــا الســالم وقصــة أ يم عليــه الســالم مــع إســماعيل وأمــه عل الســالم وقصــة إبــرا

                           
رو،  86 رالل  جامعة جوا
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م السالم وقصة لقمان عليه السالم وقصة  ا ولوط عل عليه السالم مع قومه وقصص أيوب وشعيب وزكر

س وقصة داود عليه السالم وقصة طالوت وجالوت وقصص ة  آدم عليه السالم مع إبل لة وقصـ أخرى طو

ــــــم كتــــــاب هللا 
ّ
عل ــــــ  ن ع ــال املســــــلم طفــــ ســــــاعد  ــانية متعــــــددة  ســــ ال متنوعــــــة وتجــــــارب إ ذات ألــــــوان وأشــــــ

ـــف. عزوجــل ـــ ســـورة الك عـــا  يـــات القرآنيـــة فمـــثال قـــال هللا  عـــض النمـــاذج مـــن  ـــ ذلـــك تقـــديم  قت : و

يــاة الــدنيا" نــة ا يــات الك. 87"املــال والبنــون ز ــات رشــيدة وممــا توجــه  ــ ســلوكيات محمــودة وتوج مــة إ ر

ة قــال هللا عــز وجــل ــ قـة عمليــة وا ــ أقــم الصــالة: "بطر ــ مــا  وأمــر  يــا ب انــه عــن املنكــر واصــ ع بــاملعروف و

ــ مشـيك: "وقــال 88"أصـابك اقصـد  رض مرحـا: "وقــال 89"و ــ  ذ قـال لقمــان البنــه : "وقــال 90"والتمـش  و

شرك با إن  عظه يا ب ال و  ـن . الشرك لظلـم عظـيمو ـ و نـا ع سـان بوالديـه حملتـه أمـه و نا  ووصـ

ــ املصــ ــ ولوالــديك و ن أن أشــكر  ــ عــام س لــك بــه علــم . وفصــاله  ــي مــا لــ شــرك  ــ أن  ــداك ع ن جا و

ــا كنـــــتم  ئكم بمـــ ــأن ـــرجعكم فـــ ـــــ مــ ـــــ ثـــــم إ ــــن أنـــــاب إ يل مـ اتبـــــع ســـــ  و
ً
ــا ـــــ الـــــدنيا معروفـــ ا  ـــاح ــا وصــ مـــ فالتطع

  .91"عملون 

طفال  القرآنق ية    :ضية تر

ــا  بــوة وأ ــا أصــدق عواطــف  ــ ط ــا تحمــل  ــ أ مــة املــذكورة  يــات الكر ــذه  ــ مــن  وممــا ي

علمــه  ب الصــا ورعايتــه فيخاطبــه و ــ كنــف  شــأ  خــالص للولــد الــذي ي لــق و بــة والكــرم وا تصــّور ا

ـــادئ رقيـــق عبـــارة  بأســـلوب  ن يديـــه  مـــور بـــ ـــ  و وجـــه إليـــه و ـــو يخاطـــب ابنـــه الطفـــل و شـــفافة فمـــثال 

شرك با: "الن  ضوء قوله سبحانه ـا إن تـك مثقـال حبـة : "و نور قولـه جـل وعـال" يا ب ال ـ إ يـا ب

ا هللا إن هللا لطيف خب رض يأت  رة أو  السماوات أو   قيقـة تصـور ". من خردل فتكن   و ا

يات أمامه الالفكرة والقدرة  ذه  ـان  ،ية وعلمه عز وجل ليعلم ا  ء صـغ ـ ـل  فـا عـز وجـل يـدرك 

يم  ل محادثــة ســيدنا إبــرا ــ شــ ــ موضــوع الطاعــة والوفــاء للوالــدين  ــ القــرآن العظــيم  ا فقــد قــال  ــ أو كب

مــا الســالم ابنــه إســماعيل عل ــ املنــام: "و ــى أرى  ّ إ ــ  بلــغ معــه الّســ قــال يــا ب
ّ
ــى أذبحــك فــانظر مــاذا  فلمــا

ّ
أ

ن .تـــــرى  ـــابر ي إن شـــــاء هللا مـــــن الصــ ــا تـــــؤمر ســـــتجد ــال يـــــا أبـــــت افعـــــل مـــ قـــــوق . 92"قـــ عـــــا عـــــن ا وقـــــال هللا 

                                                                    
ف 87    46: سورة الك
 17: سورة لقمان 88
 19: املرجع السابق 89
سراء 90   37:  سورة 
  15-13: سورة لقمان 91
  102: سورة الصافات 92
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ا طفـال  ـان صـاح ـ حـق سـواء أ غ م قتـل الـنفس  ـ تحـر والد و طفال وحقوق  سانية وخاصة حقوق 

ــ بطــن  نــه    فالطفــل منــذ تكو
ً
ا ــ  كب

ً
 أم شــيخا

ً
عــد أن يــرى النــور أم شـابا ــ  أمــه فــرض هللا لــه حقــا محتومــا ح

ــارب  قــ خــــوة و ــــ الوالــــدين و ســــالم برضــــاعته ورعايتــــه وكفــــل لــــه حقوقــــه ع ــــتم  ــتم الّرضــــاعة ثــــم ا أن يــ

ــ حياتــه وأموالــه  فــاظ ع ة والتعلــيم املطلــوب وأمــر بكفالتــه وتأديبــه وتثقيفــه وا بيــة الصــا وضــمن لــه ال

ــال ـــو قــ ــــّن والوالــــدات : "ف ــــ املولــــود لــــه رزق ن ملــــن أراد أن يــــتّم الرضــــاعة وع ــــامل ن  ــــّن حــــول يرضــــعن أوالد

ــ الــوارث مثــل  ا وال مولــود لــه بولــده وع ا والتضــار والــدة بولــد ــف نفــس إال وســع
ّ
ل ن بــاملعروف الت وكســو

ضـعوا أوالد س ن أردتـم أن  مـا و شـاور فـال جنـاح عل مـا و  عـن تـراض م
ً
كـم فـال جنـاح ذلك فإن أرادا فصاال

عملــــــون بصــــــ ــا  ــــوا أن هللا بمــــ اتقــــــوا هللا واعلمــ ــاملعروف و ــــتم بــــ ــ ــــا. 93"علــــــيكم إذا ســــــلمتم مــــــا آت عــ ــال  : وقــــ

ا" ان خطئا كب م   قتل
ّ

ياكم إن م و   .94"والتقتلوا أوالدكم خشية إمالق نحن نرزق

م حـدد قضـية  مـة بـدا لنـا أن القـرآن الكـر يـات الكر ـذه  ي  و ضوء تفس وتوضيح وتحديد معا

طفـال  ـ حيـاة  فـاظ ع ضانة والكفالـة والتعلـيم والتثقيـف وا ـ الوالـدين الرضاعة وا ـط ذلـك ع ثـم ر

م كمـــا قـــال الرســـول ملسو هيلع هللا ىلص م والعطـــف علـــ ـــ رعـــاي نا  مـــن ال: "لـــه بتقـــوى هللا ومخافتـــه وحـــض ع يـــرحم صـــغ

س منا نا فل عرف حق كب   .95"و

ة طفال  السنة النبو   :قضية 

ميـــة مراحـــل  ـــ أ  ونمـــاذج عديـــدة 
ً
ة ـــ  كث

ً
فة وجـــدنا نصوصـــا ـــة الشـــر حاديـــث النبوّ ـــ  ذا رجعنـــا إ و

تلفـــة ســـرة الصـــا. الطفولــة والفتـــوة ا ســـالم الولــد الصـــا ثمـــرة  ـــة  ـــة رؤ ـــ فوفـــق وج ة ولـــذلك اعت

أدبـــوا : "ســـالم بالطفـــل ال فقـــط مـــن يـــوم مولـــده بـــل رعـــاه بفكـــره وخطـــط مســـتقبله كمـــا قـــال رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ـ ظـل عـرش هللا يـوم ال : أوالدكم ع ثالث خصال ته وتالوة القرآن فإن جملة القـرآن  يكم وحب آل ب حب ن

يائــــه وأصــــفيائه ــــم: "لوقــــا. 96"ظــــل إال ظلــــه مــــع أن رواه ابــــن ماجــــه عــــن ابــــن " أكرمــــوا أوالدكــــم وأحســــنوا أد

ـــ لــه مــن أن يتصـــدق : "عبــاس  وعــن جــابر بـــن ســمرة  قــال قــال رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألن يــؤدب الرجــل ولــده خ

  ".بصاع

ة لسماع رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بو لسات ال ناك عديدا من ا كـم ونجد  ـ تلـك ا ـ أحاديثـه املتنوعـة   

                                                                    
   233: سورة البقرة 93
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انــت أســبق  ــ  ســراء واملعــراج ال شــعار والقصــص القديمــة وحــديث  نــاك  حاديــث العظيمــة و الغاليــة و

ـــ ـــ إثـــارة العقـــل ودفعـــه للتخيـــل والتفك ـــ  فقـــال .مـــن أي نـــص  ـــ رســـول هللا : فقـــد روى حســـن بـــن ع علم

لمــات ــ الــوتر ملسو هيلع هللا ىلص  ن  ــ : أقــول ــارك  ــديت وعــاف فــيمن عافيــت وتــول فــيمن توليــت و ي فــيمن  ــد ــم ا الل

ــا  نـــ ـــــ عليـــــك، إنـــــه اليـــــذّل مـــــن واليـــــت، تباركـــــت ر ـــــ واليق ت فإنـــــك تقت ــا قضـــــ ـــــ شـــــر مـــ ــا أعطيـــــت وق فيمـــ

عاليت   .97"و

ا ان صـغ و  ديث و ذا ا سن   ا مـن النمـاذ. وروى ا ـ ـ صـ وكـذلك نجـد كث ج مـن أحاديـث الن

ــ مرحلــة الطفولــة ــم  ــا و مو ابة وف ــ ــا صــغار مــن ال ــ النصــوص . هللا عليــه وســلم روا عــد مــا نظرنــا إ و

ــ  ســرة حافــل بـاألمن والســالم  ن  ســالم بتكـو تمـام  ـة اســتطعنا أن نقــول أن ا حاديــث النبو القرآنيـة و

ــ حمايتــه مــن  صــول حــق الطفــل طــول مراحــل طفولتــه خاصــة  ة وصــيانته ل ــ ط جتماعيــة ا مــراض 

ـــــ حقوقـــــه ـــنة إذا تحـــــدثنا عـــــن الطفولـــــة وعـــــن . ع ـــــ رســـــول هللا أســـــوة حســ ــا  ــنا ولنـــ ـــــ بالوالـــــدين حســـ وأو

يمــان بــا  اعة والصــ و ــ م وقــد اتصــف  رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص باألمانــة وال ا ــ م وعــن خ ــا م وتوج ســلوكيا

ام باألعمــ ــ ل ســالمو ــ صــدر  ــا  ــ اقتــدي  ة ال ميــة . ال الصــا ــور النــاس أ م ــ  فــإن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص و

خـرة كمـا  ـ  ـذه الـدنيا و ـ  تمـع  سـرة وا ن وع  بو ا ع الطفل و ته وأثر الطفل ومسؤوليته وتر

ســـان انقطـــع عنـــه عملـــ: "قـــال الرســـول ملسو هيلع هللا ىلص تفـــع بـــه أو ولـــد إذا مـــات  ـــة أو علـــم ي ه إال مـــن ثـــالث؛ صـــدقة جار

طفـــال مـــع الكبـــار الســـتقبال . 98"صـــا يـــدعو لـــه ـــ مـــن  ـــ املدينـــة خـــرج كث ـــاجر رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إ وعنـــد مـــا 

عــــد طــــول انتظــــار اســــتقبلو  ـــا وصــــل  م الشــــمس وملـ ــــ أحــــرق انتظــــروا ثــــم انتظــــروا ح ــــذا رســــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص و ه 

شيد العذب   :ال

ـــــــطلع الب        ي   اـــدر علينــ   وادعــــــات الــــــمن ث

ـــــــا دعــــــم   ب الشكر عليناــــوج   ه  داعــــــا للـ

ا املبع ـــــــأ   اعــر املطــــجئت باألم  وث فينا ـ

  99ر داع ــا يا خيــمرحب   جئت شرفت املدينة       

رت عـن عبـدهللا ـو داخـل  وقد اش م و لمـات حينمـا أخـذ بخطـام ناقـة الرسـول الكـر ـذه ال بـن رواحـة 

عام ية  دي عد ص ا ا    :مكة  العمرة ال قام 

                                                                    
ي 97 سا مذي وأبوداود وال   .رواه ال

عد وفاته98  سان  ق    .رواه مسلم  كتاب الوصية، باب ما ي
  .120: أحمد سوسلم، أطفالنا  عيون الشعراء، ص 99
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يلـــه         و ب الكفار عن س
ّ
  خل

ي أن   لـــــــهـــــن بقيــــؤمــــــى مــــيا ر

  100ى رسولهــــق هللا فــــــأعرف ح      

طف ية  ام تر سالمأح   :ال  

ــ عنايــة الــدين بالطفولــة  ،ــذا ــ تــدل ع ــم و عــد والد  خاصــة باألطفــال 
ً
نا  وســ

ً
امــا ســالم أح ووضــع 

ن أيديكم يل املثال ب ن ع س ام والس ح ذه  عض  م و شأ تمامه    :وا

 101. الوصية بحسن اختيار الزوجة -

ياة  - اض بجميع صوره(حق الطفل با ج م   102.بتحر

م قتل املولود -  103. تحر

ا - ا وتفطم طفل  104. تأخ حد قتل أو رجم الزانية ح تضع حمل

نئة باملولود -  .ال

قامة  أذن املولود -  105.ذان و

 106.سمية املولود -

 .تحنيك املولود -

سب - نة ملن مات له ولد وص واح شارة با  107. ال

ا بدعاء الولد - عد مو سنات للوالدين   108 .مضاعفة ا

 أو فضةحل -
ً
با  .ق شعر املولود والتصدق بوزنه ذ

 .عقيقة املولود -

سية(ختان املولود  - ة ا تان لل  109). مر با

                                                                    
  120:املصدر السابق، ص 100
ديث  2/100يح البخاري : دمحم بن إسماعيل البخاري  101   1385: رقم ا
ديث 7/7املصدر السابق 102    5090: رقم ا
ر  103   9-8: سورة التكو
سابوري 104 اج الن ديث 3/1323يح مسلم : مسلم بن ا   1695: رقم ا
ي املولود 105 قامة  أذ ذان و    .بحكم 
ن ال: أبوع دمحم بن ع 106 ديث4/101مذي س    1522: رقم ا

ديث 2/73يح البخاري : دمحم بن إسماعيل البخاري  107    124901: رقم ا
د القزو 108 ن ابن ماجة، : دمحم بن يز ديث 2/1207س    3909: رقم ا
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 .حضانة املولود -

عا  القرآن - ن: "إرضاع الطفل وكفالته، قال هللا  امل ن  ن حول  110" والوالدت يرضعن أوالد

 .نفقة الطفل -

ية الطفل -  .تر

 .عليم الطفل -

طفــــال  - كــــيمحقــــوق  ــــ القــــرآن ا ــا  عــ اث كمــــا قــــال هللا  ــــ ــن : "ــــ الكفالــــة وامل ــ ــــ املولــــود لــــه رزق وع

ن باملعروف  111. وكسو

ـــون  بــــوان واملرّ شـــاء  ــا  ـــل مــ ل فيــــه  ـــ بـــيض الصــــفحات  الكتـــاب املفتــــوح  ــــ أرض . فالطفولـــة  و

ـــ حيــــاة الط ـــ املســـتقبل  لــــه  ي أ ــا يـــؤ ـ غـــرس ف ــا  ـــل مــ ة للـــزرع والغـــرس و وذلـــك لكـــون الطفــــل  .فـــلصـــا

أخـــذ الســـبل املســـتقيمة واملنحرفـــة ئة و ســـنة والســـ تـــه العـــادات ا ســـب مـــن بي  . يك
ً
تمامـــا ـــتم ا ســـالم  و

صول ع الطفل إ أن يصبح الطفل  ستعداد ل تمام من مرحلة  ذا  ا بمرحلة الطفولة وامتد  كب

 
ً
ــا . رجــــال ــ ســــالمية وجــــدنا ف عة  ــــ الشــــر ـــا إ ذا نظرنـ ــرته و ــــ الطفــــل وأســ ــالنفع ع عــــود بــ ــــام  ح ا مــــن  ــــ كث

ـ . ومجتمعه وتضمن حقوقه سـالم  ـ رأي  طفال لـن تتحـدد بحـق معاملـه وسـماته إن لـم نتعـرف ع فأدب 

ـــــ  ا منــــذ الـــــوالدة ح ـــــد تع ــا و ـــ نظم و ــانية ف ســ يـــــاة  ســـــالم مــــن ا ته ألن ديـــــن  شــــ يــــة الطفـــــل وت تر

ســالمي لــ .الوفــاة ــو وجــدان والــدين  يــة و ع وتر شــر امــل و ــو نظــام  س مــن املناســك والشــعائر فقــط بــل 

ائنات شاف سر الوجود وكنه ال بع من أعماق الفطرة ال تتطلع إ اك   112"وعمل ألنه ي

دباء والشعراء طفال لدى  مية أدب    :أ

ـ كتـب مختلفـة مـ ـ  ة مـن الشـعر والن ـ ناك نمـاذج كث ديث  جانب القرآن وا ة و ـ كتـب السـ ثال 

ـــاك  نــ ســـــالمية و يات والعلـــــوم الشـــــرعية  الفقـــــه والتفاســــ والـــــدي ســـــالمية  خ والعلـــــوم  ـــار اجم والتــ ــــ وال

ا ال  انات ع لسان الطيور والنمل وأحاديث عن النحل وعن البقرة وعن غ يو مجموعات وقصص ا

طفال  مرحلة الطفولة مية أدب  عليق أ ـي ونت . تدل ع  ع الشـيخ أ ا لمة رو ال عند  ذا ا وقف  

ـ كتابــه  سـن النـدوي  دب"ا ـ  ـ وقــديم : "حيــث قـال" نظـرات  ميــل القـوي كث ـ ا دب الطبي ـذا  إن 

                                                                                                                                                                                                                      
ديث 109   5889: يح البخاري، رقم ا
  233: سورة البقرة  110
  233: سورة البقرة  111
يم دمحم. د 112 طفالو : عواطف إبرا   حدة لتنمية الشعور الدي عند 
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ـــ كتـــب الرســـائل واملقامـــات ولكنـــه لـــم  دب الصـــنا   مـــن 
ً
 وأســـبق زمنـــا

ً
ـــ ســـنا ـــو أك يـــة بـــل  ـــ املكتبـــة العر

دبـــاء وا ــنا يحـــظ بدراســـة  دب الصـ ــا  ـ م كمـــا حظـــي  ــاي ن وعنـ ة  ...لبـــاحث ـــديث والســـ ونأخـــذ كتـــب ا

ـــ أوال فنقـــول  دب الطبي ـــذا  ـــا : كمثـــال ل ـــزات بيانيـــة وقطـــع أدبيـــة ســـاحرة تخلـــو م ـــ م ـــا اشـــتملت ع إ

ــا ا وغنا ــ ســع ــي ع دب العر ــم عــن  113."مكتبــة  ــانوا يتحــدثون مــع أوالد ــو معــروف أن العــرب  وكمــا 

ــــ كــــم والن ــــق الوصــــايا واملــــواعظ وا ــــ املــــواعظ  .طر ــــ تــــدل ع م ال ن القصــــص مــــن القــــرآن الكــــر ــــ ّب و

ـــف  اب الك ـــ ـــ فمـــثال قصـــة لقمـــان عليـــه الســـالم وقصـــة يوســـف عليـــه الســـالم وقصـــة أ والوصـــايا والن

ـــــ مـــــع قومـــــه اب الفيـــــل وقصـــــة مو ـــــ يـــــة . وقصــــة أ خ العر ـــار ـــب التــ ـــــ كتــ ة  ـــــ وقــــد جـــــاءت موضـــــوعات كث

ة لألطفـال و  ية والوصايا الشـعر ق الوصايا الن تلفة عن طر سالمية ا ة والعلوم  سالمية وكتب الس

عاتب ولده قائالف .والكبار ي الصلت    :ا أمية بن أ

لـــــل بما أسعـــع   اـــــغذوتك  مولودا وعلتك يافع   ى عليه وأ

را أتململواك إال ــشك  إذا ليلة جاءتك بالشك ولم أكن   سا

ي أنا املطروق دونك بالذي
ّ
ملـــطرق   أ ي فعي    ت به دو

ا   م أن املوت وقت مؤجلـــلتعل   تخاف الردى نف عليك و

ا   114لـــل أؤمــــــمدى ما كنت قب فلّما بلغت السن والغاية ال إل

ـــ البدايـــ ـــال  ـــذا ا ـــ  ا  ـــ مـــوا كث ـــتم املســـلمون باألطفـــال وال ل ولقـــد ا ـــ شـــ ـــم يقـــرؤون القـــرآن  ة ف

ـم عـدة  ؤلفـون ل م و موال لتعليم أطفال ا  نفقون عل قيمون املدارس و حفظونه  املساجد و الكتاب و

ــال طفــ بيــــة  ــــ موضــــوعات متخصصــــة ومستفيضــــة ملونــــة ب ي  ــــذه املوضــــوعات . كتــــب وقصــــص وأغــــا و

ـــ النظـــرة الشـــاملة ال ـــا تـــدل ع ل ي  غـــا ــا والكتـــب والقصـــص و تمامـ ســـالم نحـــو الطفولـــة ا ـــا  ـــ تفـــرد 

سد والعلم اضة وا ة والر ي املب ع القيم والعقائد وال سا ن أيديكم تلك الكتب. بكيانه  ا ب   :و

 .إحياء علوم الدين لإلمام الغزا -

ا الولد لإلمام الغزا -  .أ

ي بكر الرازي  - طفال أل  .طب 

ام املولود  - ةتحفة املودود بأح وز  .البن القّيم ا

ي - بناء للمغر  .كتاب أنباء نجباء 

                                                                    
سن الندوي  113 طفال: أبوا   نظرات  أدب 
لم، أطفالنا  عيون الشعراء 114   .أحمد سو
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ن للسيوطى - ام أطفال املسلم  .مخطوطة -رسالة  أح

يان للبلدي أحمد - طفال والص با و  .تدب ا

 .جامع بيان العلم وفضله البن عبدال -

والد لشمس الدين أحمد بن سليمان  -  . مخطوطة) ابن كمال باشا(بيان مسألة وقف 

سرو  - مد بن دمحم  ام الصغار  عة مجلدات -جامع أح  . أر

زار - م البن ا يان وتدب  .سياسة الص

ي - ي امل بناء البن ظفر املغر  .كتاب أنباء نجباء 

ه - د البن عبدر  .العقد الفر

 . مقدمة ابن خلدون البن خلدون  -

ه - ن بأدب الدنيا والدين البن عبد ر  .تأديب الناشئ

نون آداب امل - ن البن   .علم

ي الدنيا - افظ ابن أ  .كتاب العيال ل

نصاري  - ا   .اللؤلؤ النظيم  روم التعلم والتعليم لزكر

ي -  .تذكرة السامع واملتعلم  آداب العالم البن جماعة الكنا

ــــر  - ــن  ــــ بــ طفــــال ألحمــــد بــــن دمحم بــــن ع ــــا مؤدبــــو  ــــام وفوائــــد يحتــــاج إل ــــ آداب وأح ــر املقــــال  ــ تحر

يث  .ال

ل - باء البن العميد ا   .تذكرة 

كـذا  طفـال و ميـة أدب الطفولـة وأدب  ي ع موضـوع أ غا وكذلك نجد عديدا من الكتب والقصص و

ـــ  ســـالمية ال يـــاة  ـــ الوصـــول بالطفـــل ل ـــدف إ ـــ  نه وآدابـــه و ســـالم وســـ ـــام  ـــ أح ندة إ ســـالم مســـ ـــ 

ــا هللا لعبــاده عــض . أراد ن  ــامال يقولــون بــأن أدب و ســالم  ن واملعتقــدين ممــن لــم يــدخلوا  ن واملــؤرخ الدارســ

ـــتم فيــه الغـــرب ـــ القــرن الثـــامن عشـــر الــذي ا ميـــة أدب الطفولــة لـــم يكـــن موجــودا إال  قيقـــة  .الطفولــة وأ وا

ــا مرحلــة  ل بمــا ف ميــع املشــا امــل  ــل ال ســالم قــد جــاء با عرفــون بــأن  ــم ال د خــالف ذلــك ف الطفولــة شــ

 ال
ً
ا ــ  كب

ً
تمامــا ــتم ا عاملنــا  وا ــ  ــدًى لنــا   ســتظل معاملــه 

ً
ــي ووضــع لــه أسســا ــ العــالم الغر ــ لــه وال مثــال  نظ

نا لألطفال ان أم أن . ورعاي  
ً
سان ذكرا بية  تم ب سالم دين يقوم ع تقوى هللا و  أن 

ً
فكما ذكرت سابقا

سـ لتحقيـق مـا إنـه  ق بي ـ  بدون التفر يـاة مل ـ ا ـوى بنظـام ثابـت  العـدل واملسـاواة وصـون الـنفس عـن ال
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ــــ عبادتــــه  ســــالم و ــــ ديــــن  ــــ هللا و ــــو أن تكــــون دعوتــــه إ ــــ آخــــر و وجــــد فيــــه مع ــــب والرحمــــة والعــــدل و با

ــا ونقلــه ــ الشــيطان ل غي ــ  ــا ســابقة ع ــ فطــر النــاس عل انــت فطــرة هللا ال ــ دعــوة الشــيطان كمــا   وســابقة ع

كـــم ـــ ذلـــك مـــن ا ـــا ولغ ـــ آداب . 115ع ـــذه  خـــالق والســـلوك املســـتقيم و ـــارم  ـــ م ـــي أبنـــاءه ع فاإلســـالم ير

سـالمي تمـع  ـ ا ا  عمل ع غرس ا و عقيـدة  .وفضائل يجب أن نفخر  تمـام  ـ بـاب  ـ  مـام الغزا قـال 

ــا منــــذ صــــغره ــ ــــ الصــــ يفــــي أو: "الطفــــل وتلقينــــه إيا ــــ أن يقــــدم إ ب جمــــة ي ــــ ال ــا ذكرنــــا  شــــوئه  اعلــــم أنمــ ل

ن  عتقــاد واليقــ ــم ثــم  فــظ ثــم الف  فابتــداؤه ا
ً
ئا  فشــ

ً
ئا ه شــ ــ  اليــزال ينكشــف لــه معنــاه فيك

ً
ليحفظــه حفظــا

سـان أن شـرحه فيـه أووالتصديق وذلك مما  ـ قلـب  ان فمن فضـل هللا سـبحانه ع غ بر  يحصل  الص 

ان ة أو بر شوئه لإليمان من غ حاجة إ    .116"ل

ة  وختامـا أقـول أن  شـئة صــا طفـال ت شـئة  ة لت ــ سـس الوا ــتم بالطفولـة فوضـع  سـالم قـد ا

انـت وسـيلة لمة الطيبة  دب أو ال ـزة لرسـول هللا  و م ليكـون م مـة منـذ أن اختـار هللا عـزو جـل كتابـه الكـر م

تطـور مـع  ش و عـ ن  طفـال املسـلم دب عنـد  ن ومـازال  طفـال عنـد املسـلم مية  ملسو هيلع هللا ىلص إ يوم الدين فبقيت أ

ات ـــذه املصـــط عـــرف  ســـالم لكنـــه لـــم  ـــ جنـــٍب منـــذ بدايـــة   إ
ً
ســـالمي جنبـــا ـــ  دب  والفـــروع والتقاســـيم ال

ــ  م  ة الــدعوة وأســ دب الــذي عــاش مــع كتــاب هللا وســنة رســوله ملسو هيلع هللا ىلص ومــع ســ ــديث فإنــه  ــ العصــر ا جــاءت 

جيــال املتعاقبــة تظــر . أعــداد  ــت الــذي ت ــم عــدة املســتقبل والن  أل
ً
ميــة الطفــل أيضــا عــرف ونــدرك أ نــا  ومــن 

م الثمرة والعطا يل الذي مة م م الس ستمرار و مل و تمع  ث  روح ا ء والتجدد والنماء والقوة ال ت

غش ســمو وترتفــع، قــال دمحم حســن بــر مــة بحــق و قــه  ض عــن طر ــو الــذي وضــع املعــالم : "يمكــن أن تــ ســالم 

ن ملعرفــ ــ الســبل أمــام البــاحث طفــال وتو بيــة  ــق ل ء الطر ــ ــ ت ة ال ــ ة الرا ــ ة خطــوات الــدرب الوا

ــانية  ســ ــــ حقيقــــة الطبيعــــة  ــــا بــــالنظر إ ــــداف الثابتــــة ل بيــــة و ــــ ال ســــاس  بيــــة بــــل ملعرفــــة  وأســــاليب ال

لوقة املسؤولة عن أمانة عظيمة   .117"املكرمة ا

تمع العال قد أعلنت حقوق الطفل   مم املتحدة ال تمثل ا و معلوم أن  نوفم عام  20وكما 

لـــه قبـــل 1959 ســـان  ســـاء وحقـــوق  طفـــال وحقـــوق ال ســـالم قـــد أعلـــن حقـــوق  يـــب فـــإن  س  ـــذا لـــ م و

اضـرة  لما اّدعته املـدنيات املعاصـرة والفلسـفات ا املة وتجاوز  ذلك  قرون ونظر إليه نظرة عميقة شاملة 

ــ كتــاب  ــ  سرو ديــب دمحم بــن محمــود   واســعا، كتــب 
ً
تمامــا ــا ا ــتم  ــام الصــغجــا"وا ســعد ": "مع أح لــم 

                                                                    
  16: فة املودود، صحت  115
 1/94إحياء علوم الدين   116

غش 117  طفال : دمحم حسن بر دافه وسماته، ص -أدب     37-36:أ
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ـــل عنايـــة  ـــ تفـــوق  و شـــأة  ســـالم بال ســـالمية ألن عنايـــة  ضـــارة  ـــ ظـــل ا ــا ســـعدوا  ـــ العـــالم كمـ طفـــال 

ســالمي بمــدى  ســالمي ارتبطــت وضــعية الطفــل  خنــا  ــ تار ســالمي و تمــع  ــ بنــاء ا ــة  ــر الزاو ــا  باعتبار

ســـال  ـــ لتعـــاليم  م التطبيـــق العم ـــان أطفـــال م  ـــ أنفســـ جتمـــا واطمـــأن املســـلمون إ ــا ســـاد العـــدل  لمـ م ف

  .118بمنجاة من عوامل الضياع وأسباب الفساد

م -  القرآن الكر

ه - د: ابن عبد ر  .العقد الفر

سن الندوي  -   .م1988،  و طبعة النظرات  أدب، : أبوا

مذي: أبوع دمحم بن ع - ن ال  .س

 .أطفالنا  عيون الشعراء: أحمد سوسلم -

،  طبعة اليح البخاري، دار طوق النجاة،   :البخاري، دمحم بن إسماعيل -   .ـ1422و

وت، : البكـري، طـارق  - ــ ، ب ـ وزا مــام  سـالمي، رســالة الـدكتوراه مــن جامعـة  صـية  ـ بنــاء ال ــا  طفـال ودور مجــالت 

 .م1999اللبنان عام 

نتأديب  -  .الناشئ

  .املودودفة حت -

ديدى، ع - عة،  :ا ة، طبعة را نجلو املصر طفال، مكتبة    م1988 أدب 

طفال: حسن برغش، دمحم -  دافه وسماته، مؤسسة الرسالة، طبعة ثانية، - أدب   .م1996أ

طفال : حسن عبدهللا، دمحم -  سكندرة  –قصص  ع  شر والتوز ا العري، لل ا الفنية ورواد  ). بدون التارخ(أصول

ش -  زائر،  : خلف  ش، ا ن العلم والفن، دراسة الطباعة الشعبية ل  .2007الكتابة للطفل ب

يم دمحم. د -  طفال، مدار   : عواطف إبرا  .م1979الشروق،  وحدة لتنمية الشعور الدي عند 

، : عبدالفتاح إسماعيل - رة، طبعة أو ية، القا طفال  العالم املعاصر، مكتبة الدار العر  .م2000أدب 

 .إحياء علوم الدين: الغزا -

بية، دار الفكر، الدمشق، : كنعان أحمد، ع - طفال والقيم ال  .م1995أدب 

د القزو - ن ابن ماجه: دمحم بن يز  .س

سابوري اج الن ي: مسلم بن ا اث العر وت -يح مسلم، دار إحياء ال   .ب

  

  

  

  

                                                                    
سرو 118 ام الصغار، ص: دمحم بن محمود    9: جامع أح
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ٔ
      

 119دمحم يوسف م

ضـة  مامـا مـن أئمـة ال ـي والفكـري و د عّد عباس محمود العقاد رائدا من رّواد مدرسة التجديد  ُ

يــة ــقُّ . دبيــة العر ــي املعـــاصر وا دب العر ســتاذ عبــاس محمــود العقــاد مــن عمالقــة  ــان مــن  ــان  أنــه 

ـــــ معرفتـــــه  ه  ســـــاو ـــن ينافســـــه أو  ــر الـــــذي قـــــل مـــــا نجـــــد مـ ـــــي املعاصــ دب العر خ  ـــار ـــــ تــ ن  دبــــاء املوســـــوع

فياإالعميقـــة وثقافتـــه الواســـعة،  ـــ ـــان أديبـــا مبـــدعا وشـــاعرا مثاليـــا و را ومؤرخـــا  نـــه  را وفيلســـوفا بـــا مـــا

ا وناقـدا بارعــا ــ ــان مـن ناحيـة العلــم والثقافـة البحــر الزخـار الــذي . حاذقـا وسياسـيا كب بـل يمكننـا القــول أنـه 

ـــروع املعرفـــــة دومــــا  فــ
ّ
ـــــوره . تــــتالطم فيـــــه أمـــــواج شــــ ـــــ ظ رجــــع الفضـــــل  ن ثقافتـــــه و ــــ تكـــــو ـــــو عصـــــامّي  و

ــــي  ــــي العر د ــــ العــــالم  ــــدة  صــــّية فر ــــ القــــراءة ك ــــ جــــّل أوقاتــــه  ــارة الذاتيــــة بأنــــه ق ّبــ ــــوده ا ــــ ج إ

ــ العــالم  ن كتابــا إ عطــاء ثالثــة وثمــان يــة العامليــة بتقــديم ثــروة أدبيــة عظيمــة و ــ املكتبــة العر والكتابــة وأغ

ي صّية العقاد. د   :يقول شو ضيف عن 

ا بالقسطاس الدقيق، ولعل "         و يالئم بي اته الروحية، بل  ات العقاد العقلية ال تط ع مل مل

ة نزوعه القوي نحو خ اته  ـة، أّول ما يبدو من مل ـا  املثل العليا  الفضـائل النفسـية واملزايـا الفكر مزدر

نجــاب الولـد، وقـد ـ متعـة الـزواج و يــاة ح ا متـع ا يل ، ومتــاع  ـ سـ ـ تلـك املتــع متـاع الضـم ـ ع ع ظــل 

م، ومتاع الفكر، ومتاع الـذوق والشـعور، مقتنعـا مـن مطالـ لق الكر ش بمـا يكفيـه  ةا س ... العـ ـو ال يقـ و

ما املثالّية  ا بمقياس الروح والعقل ومقاصد س سد، إنما يق يحة بمقياس املادة وا ياة ال   120"ا

ول  ة العقاد: املبحث    س

شأته ووظائفه   :والدته و

اد  مدينة أسوان بمصر سنة   
ّ

صـل ،م 1889ولد عباس محمود العق و . من أب مصرّي وأم كردّية 

فوظات، و لكنه استطاع مع ذالك أن يدّبر شؤون أسرته ملـا عـرف  سيطا  إدارة ا فا 
ّ
عمل موظ ان أبوه 

بتدائيـــة .بــه مـــن التـــدب والنظـــام ته  التحـــق باملدرســـة  صـــ ــة، ومنـــذ حداثـــة عمـــره أبـــدى العقـــاد  فالثانو

ـــ العلـــم و املعرفـــة انـــة مرموقـــة  ـــ م ـــاء حـــادا، وحبـــا للمطالعـــة، وحرصـــا ع ـــة، وذ ـــ أن . القو وممـــا ال شـــك 

                                                                    
امعة امللية  119 ية با  .سالميةالباحث  قسم اللغة العر
 59: مع العقاد، ص120
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ــاالت  ــ شــ ا ــان مولعــا باملطالعــة  ــ نفــس الوقــت  ىــة لكــن  بتدائ ادة  ــ الشــ العقــاد لــم يحصــل إال ع

ـــ بـــّز  وأنفـــق جـــّل . العلميـــة تمامـــه وحياتـــه ح ـــل وقتـــه وا ـــب العلـــم  ـــ شـــراء الكتـــب، وو ـــ  نقـــوده  أقرانـــه 

ــا دب والنقــد والفلســفة ومــا إل ــ . الشــعر و ب إ ســاتذة ولــم يــذ ــ  ــ الــرغم مــن أن العقــاد لــم تتلّمــذ ع ع

ن معا رة جــديرة بالــذكر والتقــدير بــ ي إال أنــه نــال شــ بتــدا عليمــه  عــد إتمــام  ــ املدرســة  ته  ه وذاع صــ صــر

ــ  ــاره ح لــه، وكـذلك أنــه وصــل ليلــه ب ــي  دب العر ــ أصــبح أدبـه جــزء ال يتجــزأ مــن  ــا ح ل أنحـاء املعمــورة 

ــا يــة وأد ل ن ــاد تــأثر  وممــا يجــدر  .أتقــن اللغــة 
ّ

نــا أن العق ــ مبادئــه  بالــذكر  ــ شــعره، و ي  ــ ل ن بــاألدب 

ــأثر فيـــه  ـــ نقـــده، وتـ عـــّد إمـــام املدرســـة   121"لـــتاز "دبيـــة، و ـــب الـــذي  ـــ النقـــد، وأ ديثـــة  يـــة ا ل ن

ئة  ر   .122بصراحته ا

ـ مدينـة دميـاط  ـر  ر كومّية ردحا مـن الـزمن، فعمـل بمصـنع ا اد ببعض الوظائف ا
ّ

التحق العق

افرا ديدية ألنه لم ينل من التعليم حظا و ع عشرة من ع. و عمل بالسكك ا مره ح ما إن بلغ العقاد الرا

ــــ الوظــــائف  ـــدة  ــــ مـ ـــد أن ق عـ ر بآرائــــه العلمّيــــة، و 
ّ
ــأث عقــــوب صــــّروف و تــ رة و التقــــى الــــدكتور  قــــدم القــــا

ــــاد الوظــــائف و انصــــرف 
ّ

كومّيــــة تــــرك العق افةإا ــــ ّ ــاون مــــع . 123ــــ ال ــاد مدرســــة الــــديوان بتعــ ــ
ّ

أّســــس العق

ي و عبــــد الــــرحمن الشــــكري إ ـــاز يم عبــــد القــــادر املـ ــرا ــــذ. بــ ـــت املدرســــة  انـ دبيــــة و و  ضــــة  ــــدي ال ه مــــن مؤ

  .التخلص من قالب التقليد التليد

ازلـــت،ع رغـــم مـــن أن العقـــاد لـــم يواصـــل و     ـــاد و
ّ

ن العق نـــاك بـــون شاســـع بـــ مّمـــا يجـــدر بالـــذكر أن 

ادة   ـ الشـ صـول ع عـد ا تـه،دراسته الرسـمية  ـ عبقر ندا إ ته مسـ صـ نـاء  و  بتدائيـة إال أنـه قـام ب

ده  دبيـةبذل قصارى ج فـاق  ـ  رة ح أخـذ يـتألأل  ـو " ازلـت"أمـا .  القراءة الواسعة والثقافة الغز ف

و استغالله العق واملنطقي  ه حقا  اره ومعارفه محدودة وضيقة، ولكن الذي يم طالع، ودائرة أف قليل 

اف حسه ا ر ي وسعة خياله، و د ه صفاء ذوقه  ، وشدة يقظته ألسرار ملا لديه من معلومات، كما يم  لف

ذا ما جعله من كبار  مال، و دب  العالم ا   .نقاد 

ي، العقاد أديبا وناقدا   املبحث الثا

   :العقاد أديبا

ـ عـن  ع ن، فأقـل مـا يمكـن أن  ـ القـرن العشـر م  دبـاء الـذين ذاع صـي عـّد واحـدا مـن   العقاد 
ّ

إن

                                                                    

 
ي، ص: الفاخوري، حنا122 زء الثا ي، ا دب العر خ  امع  تار  300: ا
ي، ص123 لد الثا ي، ا دب العر خ  امع  تار  290: فاحوري، حنا، ا
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ــاب،  لبــ ســــلب  ــــ الكتابــــة بأنــــه  ه  يــــة أســــلو ــــ اللغــــة العر اب بقدرتــــه ع ســــت ة و ــــ ــــ ا ــاس  ك النــ ــــ و

ـــان ذ ـــ القلـــوب و ة ع تـــأث ولة. و ســـ ب منـــه  ـــ ســـان أن يق ـــاد مدرســـة بحـــد ذاتـــه، ال يمكـــن ألي إ
ّ

 .فالعق

عــرف مــن قــول  ــ نحــو مــا  دب القــديم ع ــ  ــ  لــة املتن ســاوي م ــ أدبنــا املعاصــر  ــاد 
ّ

لــة العق ــق أن م وا

ـ: "ور دمحم منـدور الـدكت ـ املتن م مثلمـا قيـل  مـن أنـه قـد مــأل  : والعقـاد مـن أولئـك النفـر القليـل الـذي يقـال فـ

اعة وصــــالبة ــــ ــــ  ـــاض املعــــارك  ــار الصــــدمات والعــــداوات، وخـ ن يكــــن عنــــف . الــــدنيا وشــــغل النــــاس وأثــ و

ه  عصره، وضيق مـن رقعـة ذ خاصـة خصامه قد أرث له من العداوات ما أضعف من قوة تأث لـك التـأث و

ب سياسية  نرى من ا أن ...  خصوماته ال ال تقوم حول قضايا أدبية أو ثقافية، بل حول آراء أو مذا

دب  ــــ تيــــارات النقــــد و ــذا العمــــالق  ــ ــــان  ــاث عنــــد تقــــديرنا مل ــا أي تــ ــ ــــ ال يكــــون ل ا مــــن حســــابنا ح ســــقط

ن    124".املعاصر

ـــنّم     ــر الـــــذي يــ خـــ ســـــتاذ دمحم خليفـــــة  وكــــذلك الـــــدليل  لمـــــات  ـــــ  عكـــــس  ى  ـــــ لـــــة العقـــــاد الك عـــــن م

بعيـه الـذين " فصول من النقد عنـد العقـاد"التو صاحب الكتاب 
ّ
ـاد ومت

ّ
ـدي العق فيمـا يقـول أنـه مـن مر

عدلون به أحدا  الشرق والغرب    125.ال 

ــ قــائال    اف ســتاذ الر مــه : "وصــرح فيــه  ــه وأح ي أكر عتــداد ... أمــا العقــاد فــإ أكرمــه ألنــه شــديد 

احث قد استكمل عدة البحث، قصر عمره  دب، و مه ألنه أديب التملك أداة  بنفسه، قليل  عنان، وأح

ن كتـاب وقلـم  ده ع القراءة والكتابة فال ينفك ب ـم ... وج ـ كـالم النـاس أ ومـن آفـة الـذين يـديمون النظـر 

حـة  ــار القر ابت س كـذلك العقــاديفقـدون اسـتقالل الفكـر و يظــل  فـإن رأيـه لقـوة عقلــه وسـالمة طبعـه،... ولـ

ده أو يفنده يمنا عليه يؤ ا عن رأي الكتاب م سمح أن يذوب فيه أو يتأثر به... متم   126."ولكنه ال 

ســـتاذ العقـــاد  ـــان  ة   ـــ ّ دبّيـــة الفـــذة و صـــاحب الفكـــرة النقيـــة واملدرســـة املتم بـــة  ـــ املو بجانـــب إ

دب ــ توظيــف  ــ مجــال النقــد وحاذقــا  ــي جعلــه شــامخا  د مــة للنقــد  ا و م ر . ناقــدا بصــ ــ تطــو م  ســا

ــا ع ــ مصــر، و قــّدم آراءه النقدّيــة القّيمــة و تطبيق ــديث  ــي ا د تلفــةالنقــد  دبّيــة ا تنــاول . ــ القطــع 

يــة و  مــة العر ــ  تــه ع ــديث، و غ ــ العــالم ا تــه، و اطالعــه ع ــاد النقــد الــذي ســاقته إليــه أحــوال بي
ّ

العق

ا ــي. قضـايا د ـان منــه الفكــري و  ، و جتمــا ــ و  ـان منــه السيا ـ الــرغم مــن أنــه . و قــد تتفــرع نقــده ف ع

                                                                    
 64: مندور، دمحم، النقد و النقاد املعاصرون، ص 124
 65: املصدر السابق، ص125
، العقاد و التجديد  الشعر، ص 126  50: الوكيل، العو
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ــاص بموضــ ف كتابــه ا
ّ
ــ لــم يصــن ته كناقــد بــارع بتقــديم مبادئــه النقدّيــة املتنــاثرة  ــي ذاع صــ د وع النقــد 

يفة، و ال ســـــيما  ـــــ ـــــ جـــــّل مقاالتـــــه ال ـــــ مـــــن كتبـــــه و  ـــن الرومـــــي"كث ي"و " ابــ ــــا ـ ســـــن بـــــن  ـــو نـــــواس ا و " أبــ

ان"و " الديوان" اية قمب  امل ياة"و " رو ن الكتب"و " مطالعات  الكتب و ا عندما . او غ" ساعات ب

ة 
ّ
ــ مجــال النقــد منــذ ســن ــاد ناقــدا فنجــد أنــه أخــذ يكتــب 

ّ
ة 1907نطــالع العق ــالت الشــ ف و ا ــ ــ ال م 

ـــذاك شــــر بــــاكورة نقــــده ســــنة . آنـ ــــ كتابــــه 1912و ــــة"م  ــــ املوضــــوعات " خالصــــة اليومّي ــــ عــــن آراءه  ّ فيمــــا ع

اتب  الل، و ال مال و ا لفاظ، و ا ا الشعر و اما و الشاعر، و النقدية بما ف   .إل

ـــ  عتقـــد أن النقـــد العل ـــان  ، بأنـــه  ـــ ـــ النقـــد العل ـــان العقـــاد مـــن النقـــاد الـــذين قـــاموا بالـــدعوة إ

ــ  قــول  قيقــة و م وا ــ الظــن والــو ة عوضــا عــن الرجــوع إ ــ ن الوا ا ــ دلــة القاطعــة وال ــ  عتمــد ع

ـل التأكيـد ايـة البـدع ا:"ذلك ب عـد سـنة أمـام حقـائق العلـم إننـا منـذ اليـوم نحـس أن غو ـزم سـنة  لسـقيمة ت

خـــالق ع و ـــ الفـــن . ودراســـات الطبـــا ن فو ـــذا البـــاب بـــالتمي بـــ ـــ  ن  ـــت كشـــوف القـــرن العشـــر فـــإذا ان

عم به من ختام ال تنق حسناته ومزاياه   127".وقواعده فأ

ـ الـرفض      ـ القضـاء ع ـام  دد والشـك  يرى العقاد  املن العل أنـه اضـطلع بـدور  ـ املطلـق أو ال

ن  اج بـ ـ ب ام سـ خيـة  ـات أدبيـة أو تار م مـن مرو عـرض علـ عض الناقدين  قبول أو رّد مما  الذي يخامر 

يال قيقة وا اقع وا افة والو ر ن ا ا أو ب    .128الصدق والكذب ف

صـيل ـا جديــدا  ةإن غايـة العقـاد  ـديث توج دب ا ــ توجيـه  ـي  د ــو إــ نقـده  سـانيا، حيـث 

عـد ذلـك موضـوعه وال منفعتـه، : "يقول  عنيـك  يحة، ثـم ال  ـ انـا للـنفس ال أطلب من الشعر أن يكون عنو

ــــنة،  لســ ــا  ــــ ــــــ  ــــــ تل ــــــوادث ال ــيات، وا ماســــ ـــات وا جتماعيـــ ـــــدثك عــــــن  ــــم يحـ ــــــاون إذا لــ مــــــه بال وال ت

مــا ــا ا ــ تقــف  ــ أن ت"و يــرى أن القصــيدة . والصــيحات ال ب ر ي ــا تصــو كــون عمــال فنيــا تامــا يكمــل ف

غامـــه خــاطر  ــن املوســـيفي بأ ـــا، و ال ســة كمـــا يكمــل التمثـــال بأعضـــائه و الصــورة بأجزا ... أو خـــواطر متجا

زته از من أج ا مقام ج ل قسم م سم ال يقوم  ا ة    129".فالقصيدة الشعر

  :آراء العقاد النقدية

 العقـــاد أيضـــا
ّ

ــا أن نـ ـــ أصـــبحت  وممـــا يجـــدر بالـــذكر  ـــ القضـــايا املوضـــوعية النقديـــة ال قـــدم آراءه 

ديـــد دب ا ـــ  ـــا  مي ـــ أ م ع تمـــام ـــدد، وصـــّبوا ا ن النقـــاد ا ـــذه  .محـــل البحـــث وموضـــع النقـــاش بـــ و

                                                                    

ان و ما سيكون لعباس محمود العقاد ، ص  9   227: القرن العشرون ما 
 .129اللغة الشاعرة، العقاد، ص 128
 46: ، ص4: الديوان، ج 129
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ــيدة، وقضــــية  ــــ القصــ ة  ل واملضــــمون، وقضــــية الوحــــدة العضــــو ـــوعّية تضــــم قضــــية الشــــ القضــــايا املوضـ

صــالة وال ، وقضــية  ــ مــال الف ــ ذلــكا دب ومــا إ ــ  والعقــاد قــد تنــاول قضــية وحــدة القصــيدة . ســرقة 

ـ حـد  جـب أن تكـون أبيـات القصـيدة متناسـقة إ رى أن الوحدة  القصيدة الزمة، و ع وجه التفصيل، و

ـا لفظـا ومعنـا  ا الف والتعرض للتفكـك ف ب  جمال ب، يؤدي إ التخر ت بيات، من ناحية ال غي  أن 

نفصـالو 130،ناوف ـب  ة فلـذلك أنـه قـام بتعي ا العضـو ع العقاد بوحدة القصيدة وحد ـ  عبارة أخرى 

ـ وحـدة الـوزن والقافيـة ـا غ  ،بيات ال يجعل القصيدة مجموعة مفككة من أبيـات متفرقـة وال تؤلـف بي

امــل وراح يــزن بــه  ــ رثــاء مصــطفى  ــ قصــيدة شــو  ان ع ــ ــذا امل ــ . قصــيدته املــذكورةوطبــق العقــاد  ّ فغ

ذه القصـيدة  انت إ أن  ندسّية و بيات ال ب  ـ منـه أن تجعـل عاليـة سـافلة أو " ترت غ يـل ال  الرمـل امل

  .131"وسطه  قمته

اكيـــب أو اســـتعمال         نـــة ال لمـــات أو ز ـــ تنقيـــة ال ـــه ال يوجـــد 
ّ
ـــاد أن

ّ
ى فيـــه العق ـــ ـــ ف مـــال الف أّمـــا ا

شـ ــ سـتعارات وال مـال الف ــ قطعـة أدبيـة مــا، بـل ا ـ الكـالم، وال يتعلــق بوجـود التناسـب  ات النــادرة  ب

ة ال  عنصر  ر ام  فلسفة العقاد و إسم آخر ل ـا  .ثان  شـياء مـن أداء وظيف ـن 
ّ

ـا تمك ة أ ر ا و

ارجيــة ولة دون ضــغط القــوات ا ــل الســ ديــب أو الشــاعر  .ب ــ بــه أن  ع ــي  د ــال  ــ ا ســـتطيع أن  و

املة دون الشعور  ة  عة بحر ار الرا ف نه من  ع عما تخت  قرار نفسه من العواطف وما تجول  ذ

اتــه عب لماتــه و ــ  لفــة  ام ال ــ ــب مــن ال جت ــا، و ــ ع يل التعب ــ ســ لة أو عرقلــة  عبــارة أخــرى و . بأيــة مشــ

لقـي العقـاد ضـوء ، و ـ ـ التعب ديب أو الشاعر حـرا  مال الف أن يكون  إن : "عليـه قـائال اع العقاد با

و له قدمان، ألنه أراد أن  ن، بل  ،ألن له قدم سان ال يم ذه حقيقة مقررة، فاإل الوظيفة تخلق العضو 

ــــو ال ، و ــــ ن، يم ــر، ألن لــــه عينــــ ن، ألنــــه أراد أ ينظــ ــــو ذو عينــــ عضــــاء بــــل  ــــ جميــــع  ـــذا قــــل  كـ ــر، و ن ينظــ

ــوارح ــة،...وا ر ــو ا مــال إذن  ولة  فا يــاة فيــه وســ ــة وظــائف ا ــو حر ي  ســا ســم  ــ ا مــال  وا

ــارة مــــن  ــــل إشــ دوات امللبيــــة ل ــام  ــاء مقــ عضــ ــــذه  ــام  ا، وقيــ ســــم ألغراضــــ ــاء ا ــــا، ومطاوعــــة أعضــ مجرا

ا    132".إشارا

ـــ عصـــري القـــديم وكـــذلك أصـــبحت قضـــية اللفـــظ وامل    ـــي  دب العر ن نقـــاد  ـــ نقطـــة النقـــاش بـــ ع

ـذا الصـدد ـ  م القيمـة  ديث بالسواسية، وقدموا آراء ـو يقـول أثنـاء إلقـاء . وا ـ الأمـا العقـاد ف ضـوء ع

                                                                    
 91-90: و النقاد املعاصرون، ص النقد: دمحم مندور 130
ي، ص131 زء الثا دب و النقد، ا  45: الديوان  
ياة، ص: العقاد132  263-259: مطالعات  الكتب و ا
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مية الفكر كون  ،واملع أ مود الفكري و ة واسعة يكون متعرضا  ل ديب ذو رؤ س من املمكن أن  أنه ل

مــــهمجــــردا مــــن ســــ م . رعة ف ــــ منتجــــا مثلــــون  ــــار الســــامية و ف ــــم يملكــــون  ل دبــــاء  ــــ أن  ــــة  وممــــا ال مر

م تمثيال صادقا    133.دبية عصور

ــا رمــز مــن رمــوز انحطــاط الفكــر ــ أ ــ املبالغــة ع ــ  .ثــم يــرى العقــاد  ميــل  ليــل وا وتحــدث عــن ا

لمــة ــ الــنفس وأ: "ــذه ال يــاة ا ــل مــا حبــب ا ميــل  ــاإن ا ــا الرجــاء ف ــا، . بــدى م غتبــاط  ــ  عــث ع و

ا رونق  ب ع ا الوحشة، و ل ما حرك ف و  ليل، ف عة، وأما ا يع والصباح والشباب واملناظر الرا الر

يفة الشتاء والليل والعرم والقفار ا ياة    134".ا

اتــب والشــاعر  ن ال ن الفــرق بــ ــو يبــ ــ روحــه ثــم  اتــب مــن تتج قــول أن ال ــ  و تم ــ كتابتــه، و جليــة 

ــــه، وموقفــــه، ــا من ــ ــــاص مع ــره ا بــــه، وفكــ س الــــذي يــــزن التفاعيــــل،. ومذ ــــو لــــ ــاعر ف أو يصــــوغ  وأمــــا الشــ

شـعر  ـو مـن  نمـا  رات البعيـدة فحسـب، و عـة والتصـو ـازات الرا ي با ـزل أو يـأ  الكـالم الفخـم واللفـظ ا

شعر ميل عن الشعور ال135و   . صادق، فما الشعر إال التعب ا

ا تقـديما تطبيقيـاليق ي    اتـه النقديـة فقـط بـل قـدم نا أن العقاد لم يقتصر ع تقـديم نظر . بالذكر 

ــــ الشــــعراء  ــــ أم ــا عنيفــــا ع ومــ ــــاد فيــــه 
ّ

ــال التطبيــــق فقــــد شــــّن العق ــا مجــ ــد شــــو"أمــ ـــّرده مــــن "أحمــ ، وجـ

ته وأصــالته عــد نقــد  .شــاعر ن العقــاد والشــو  ابتــدأت املعركــة النقديــة بــ ــ و عــض أبياتــه ال ــ  العقــاد ع

ــ شــعره عــن شــعوره الصــادق، بــل  ــ  ع ــاطئ، وأنــه ال  مــه بــالغلو والتقليــد ا ّ ، وا ــ بطــرس الغــا ا  شــد أ

ه  ـــ ـــاء أم ـــي ب امـــل .وقصـــره" بطـــرس الغـــا"يب ـــ رثـــاء مصـــطفى  ن تنـــاول العقـــاد قصـــيدة شـــو   وكـــذلك حـــ

عة أقسام، و التفكك حا قسم نقده إ أر رو وا  .لة والتقليد والولع باألعراض دون ا

ـــ كتابـــه  ـــا العقـــاد  ـــ ذكر س ال ـــا قصـــيدة شـــو " الـــديوان"إن املقـــاي ـــ رثـــاء مصـــطفى "حـــاكم عل

ا العقاد وفقـ" امل ـ شـعر . لشـعر شـو اوالعيوب ال ناقش ـ قـراءة نقـد العقـاد ع عنـدما يتعمـق القـارئ 

دبيـة شو فيتوصل إ أن شعر شو يحتمل ات  اسن الفنية وامل تجرد من ا ولكـّن . العيوب فقط، و

اسن واملعا وا ا ، بل أو ـ شـعره، وكشـفوا ئـالنقاد ال يتفق مع نقد العقاد التطبيقي ع شعر شو ب 

ـــا عصــف  ـــادت  ــا عـــرش شــو و ت  ـــ ــ ا خطـــاء النقديــة للعقـــاد ال ـــق دمحم . عــن 
ّ
يل املثــال، عل ــ ســـ فع

ـــت مــن قصــيدة شــو  منــدور  ــ ب ــ نقــد العقــاد  امــل"ع ب تلـــك : وقــال ."ــ رثــاء مصـــطفى  ــ أن تــذ ونخ

                                                                    
 168: فصول  النقد، ص: العقاد133
 17: خالصة اليومّية، ص: العقاد، عباس محمود134
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ــت شــو  ب بب ــي كمــا حاولــت أن تــذ ــع الشــعر الغر ا ــ مــن رو ــا العقــاد بجمــال الكث ــ يــدعو إل ر ال ــوا ا

ميل   :ا

ياة دقائق و ثوان   دقات قلب املرء قائلة له     أن ا

ـــ ولوعـــا فالعقـــاد يأخـــذ عليـــه   يه ا شـــ ـــذا ال ـــ  ـــرى  ن دقـــات الســـاعة ودقـــات القلـــب، و مـــع بـــ ا

أنــه قــد غفــل أو ر، و ــوا يــاة املتالحـــق،  بــاألغراض دون ا ر نــاطق لفنــاء ا ــت مــن تصــو ـــ الب غافــل عمــا 

ل دقة من دقات القلب تف أن  ياة كما تف دقات الساعة الزمن اجزء و   136.من تلك ا

  :قديأسلوب العقاد الن

عــض آراء              ، وتوجــد  ــ اف ــ نقــد الر ســلوب الــذي اختــاره العقــاد لنقــد شــو اتخــذه أيضــا  أمــا 

ــ كتابــه  شــر ســنة " الفصــول "العقــاد النقديــة توجــد  ال  يم وقــدم فيــه أنــه يــرى أن جمــال املعــا 1932الــذي 

لفــة، ولكــن جم خيلــة املســتعارة املت لمــات املنمقــة أو  بــع مــن ال ــا، ي ــا لوظيف ــ أدا ــا و ــ ذا ــا توجــد  ال

ذا ما عاب به املنفلوطي ا، و   137.وفيما تلزم به طبيع

ـ  القى العقـاد ضـوءأوكذلك     اكيـب ال  ـ ال ـرى فيـه أنـه  دبيـة و اكيـب  ـ ال بتـذال  ـ وجـود  ع

ن، و  ـ الـذ ـ الـنفس وال أثـر  ـا وقـع  اكيـب املبتذلـة ال يكـون ل لمـات، وال لفـاظ ال ـ  بتـذال يكـون  كـون 

ن ترجم كتاب ترجم كتاب  مه حافظ ح عض ما تو   138.وقد عابه العقاد" البؤساء"و 

ــ    ســلوب العل ــي و د ســلوب  ن  نــاك بــون شاســع فيمــا بــ ــرى العقــاد أن  ــي . و د ســلوب  أمــا 

ح ديــب مــن العواطــف و ــ وجــدان  عكــس مــا تخــت  ــو لغــة العاطفــة و ــ  ساســات،ف ســلوب العل وأمــا 

ـار  ف ع عن  و لغة العقل و ن  ف سـلو ـان ولكـن مـن الضـروري أن يمتـاز كـال  ذ ـ  ـ تجـول  عـة ال الرا

الء والوضوح    139.با

ن  م ا  أثر كب من آأجمل عز الدين  قـوال آراء العقاد النقدية ال يوجد ف ـ  ازلـت، ورأى  راء 

ــ  يــال والعواطــفالشــعر " ع ــان الشــعر حلمــا فشــ"و" ســان حيــوان شــعري "و" لغــة ا يــاة ؤ إذ  ون ا

ل"و" كـــذلك عطــــي مـــا يــــدل عليـــه الشــــ ل نفســـه، ولكــــن الشـــعر  عطـــى الشــــ ر  مســـتمدة مــــن كتــــاب " التصــــو

مـا "The Spirit of the Age"ومـن كتابـه " Lecture on English Poets"ازلـت نـاك خالفـا وتناقضـا بي ، و
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صية علما وفكرا من   . ناحية ال

  :خالصة املقال

ــــات   ـــديث، ألنــــه صــــاحب آراء ونظر ــاد للعصــــر ا ــــان رائـــدا مــــن رواد النقــ فقصـــارى الكــــالم أن العقــــاد 

ـــ مجـــال النقـــد مته  ـــديث بـــ لـــه نقديـــة، ملســـا ـــي ا د خ النقـــد  ـــ تـــار ى  ـــ ميـــة ك ديثـــةاأ  .آلراء القيمـــة ا

ــــ  ــــ صــــميمه  ــتحم  اقــ ــــي و د ــد  ــــ النقــ ــــان أقــــرب إ ـــاد  ســــتاذ عبــــاس محمــــود العقـ كــــالم دمحم منــــدور أن  و

ــــ  دبيــــة ال ــــ املعـــارك  ـــان  ــد  ن قــ ــره  ومفعولـــه الشــــديد املتـــ دبيـــة، وأن أثــ ــاته  ـــ دراســ معاركـــه النقديــــة و

ا  ا، والدعوات التجديدية ال قام بدعوة إل ذا... قاد ل  و فوق  ذا، علم من أعالم الفكر و ل  ، وقبل 

حملونه ع مناقشته الرأي  ون دوما القارئ و ث س ن الذين    140.ذا استطاعإاملعاصر

ي -1 دب العر خ  امع  تار وت  -حنا الفاخوري -ا يل، ب   1-1986-دار ا

رة  –شو ضيف  –مع العقاد -2   1988-دار املعارف، القا

رة-دمحم خليفة التو –صول من النقد عند العقاد ف-3   القا

رة  –عباس محمود العقاد  –خالصة اليومية -4 الل، القا   1912-مطبعة ال

رة –دمحم مندور –النقد والنقاد املعاصرون -5 ضة، القا   1962 –مكتبة 

  عباس محمود للعقاد–اللغة الشاعرة -6

رة–عباس محمود العقاد –الفصول -7   1922- القا

رة –للعو الوكيل  –العقاد والتجديد  الشعر  -8   1962-القا

دب والنقد  -9 ي –الديوان   رة –العقاد واملاز   1921-القا

ديثفي مصر -10 ي ا دب العر ل  –تطور  ي رة–الدكتور أحمد    دار املعارف، القا

يل املا شعراء مصر -11 م  ا ئا رة–اد عباس محمود العق –و ة، القا ضة املصر   1950 -مكتبة ال

ن عرض ونقد -12 ي ب س الندوي  –دب العر ع ا   1965-مكتبة ندوة العلماء، لكناؤ  –دمحم را

ي  -13 د ن  –النقد  رة  –ستاذ أحمد أم ة، القا ضة املصر   195-مكتبة ال

ه -14 ي أصوله ومنا د يد سيد قطب  –النقد  رة دار ا–الش ي، القا   1954 –لفكر العر

ياة،للدكتور عباس محمود العقاد -15 رة –مطالعات  الكتب و ا   1924-القا

  

  

  

  

                                                                    
 146-144: النقد و النقاد املعاصرون، ص: دمحم مندور 140
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ّ

        

اق  أم الدين إ

يا سالمية، مال انج    جامعة السلطان أحمد شاه 

  دمحم حل عبد هللا

يا بية، مال س لل   جامعة السلطان إدر

ا ما دمحم زكر   زار

يا بية، مال س لل   جامعة السلطان إدر

  رملة جعفر 

يا ن، مال كوتا كوان ة الوطنية سري م   املدرسة الثانو

ص  :امل

لة، ولكن  ة طو ية ولغة املاليو لف ن اللغة العر ت العالقات الوثيقة ب يـا ال ثب ية  مال اللغة العر

ية ب . تزال لغة ثانية أو لغة أجن س ي الطالب من اضطراب التواصل  عا ية، غالًبا ما  م اللغة العر
ّ
عل و 

ات أو الضعف  إتقان اللغة طـاب، سيواصـل املتحـدث نطقـه باسـتخدام . الصعو ـ ا ومن أجل نقل مع

تصـال مـة  ـذ. بـديل آخـر إليصــال م عــرف 
ُ
اتيجية التواصـلو ـود بإســ ــذا البحـث بتحليــل  .ه ا قـوم  و

يـــة م باللغـــة العر ــاء اتصــــال ا أثنـ ســـتخدمو ـــ  م ال اتيجيا ـــود الطـــالب واســـ ــــ . ج ـــذا البحـــث ع أجـــري 

ية اتيجيات التواصل الشف ذا البحث ع اس ركز  يا و ية  مال ة الدي ستخدم  .طالب املدارس الثانو

ـــ البيانـــاتالبـــاحثون عـــدة طـــ صــــول ع ـــ جميـــع . رق ل يالت صـــوتية وفيـــديو ع ـــ عمـــل  قـــام البـــاحثون 

ــــــ الفصــــــل ن والطــــــالب  ـــات لتحديــــــد  .عمليــــــة التعلــــــيم والــــــتعلم املتاحــــــة للمعلمــــــ ــــــذه البيانـــ ــــــ  ـــــتم  ثــــــم يـ

م ــــا ـــــ خطابـ ــال الـــــواردة  تصـــ اتيجيات  ــاليب . اســـــ ســـــتخدم البـــــاحثون أيًضـــــا أســـ ـــــ ذلـــــك،  اإلضـــــافة إ و

اق ياناتاملر ســت م تحديــد . بــة وأبحــاث املكتبــات و ن يمكــ ــ أن البــاحث ــذه الدراســة البحثيــة  يجــة  إن ن

اتيجية  ســـ ــ  ســـية، و ـــ ثــالث فئــات رئ ا إ اتيجية التواصــل املســـتخدمة مــن قبــل الطـــالب وتقســيم اســ

م ــــ اللغــــة  ــــة الثانيــــة  القائمــــة ع اتيجيات اللغو ســــ يــــةاللغــــة ال(و ســــ) عر ــــو ــــة غ  اتيجيات اللغو

ــا ثقافــة . اللفظيــة يــة وجعل قتنــاع بتحــدث باللغــة العر ــ  ســاعد الطــالب ع ــذا البحــث يمكــن أن  ونتــائج 

ـــ الـــرغم مـــن ضـــعف اللغـــة ـــ . يوميـــة وع م التغلـــب ع تصـــال املناســـبة، يمكـــ اتيجيات  اســـتخدام اســـ و

تصال وتقديم املعلومات باللغة يل  س ية مشكالت اللغة و  .العر

ية:  مية، شف ية، لغة ثانية، م اتيجية اتصال، لغة عر   .اس
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  :املقدمة

ن ــ لغــة القــرآن ولغـة املســلم يــة  ــ يــوم القيامــة بتأكيــد . اللغـة العر يـة ح ضــمن بقــاء اللغــة العر و

بقائه ــ القـــرآن واســ فــاظ ع يــة مـــع تطــور . هللا مــن خــالل ا ـــ نمــت اللغــة العر ســالم  شــار  ان ســـالم، و

يــة ســالم واللغــة . 141جميــع أنحــاء العــالم يجلــب معــه اللغــة العر ن ديــن  ــ العالقــة الوثيقــة بــ رجــع ذلــك إ و

ا ـ ال يمكـن فصـل يـة ال ن. العر ـ عـامل يـة إ ـ لـتعلم اللغـة العر ب الرئ ل عـام، يمكـن تقسـيم السـ شـ ، و

ـــ ال يـــة والعوامـــل غ يـــةمـــا العوامـــل الدي يـــة،. دي ن باللغـــة العر ـــو دليـــل وتوجيـــه املســـلم م   والقـــرآن الكـــر

ية عاليمه فيجب أن يتعلم املسلمون اللغة العر ات القرآن و م محتو   .142ولف

مـا  ن، أول م  مجـال ا القوي ع اللغة  يا وتأث ية  مال مكن املالحظة ع تطور اللغة العر و

ــ اللغــة لمــات  اض مــن ال ــ ــ لغــة  ق ة جــدا ع ــ يــة وا مــا تــأث اللغــة العر ــ لغــة املاليــو، وثان يــة إ العر

ة او روف ا ية املعروفة با روف العر ن اللغة . املاليو باستخدام ا وع الرغم من العالقات الوثيقة ب

يا ال تزال لغة ثانية أو  ية  مال لة، ولكن اللغة العر ة طو ية ولغة املاليو لف ا  العر ية واستخدام لغة أجن

علـــــم العلـــــوم   علـــــيم و ــال  ـــــ مجـــ ـــــ حـــــاالت معينـــــة الســـــيما  ـــر ع ـــــ املؤسســـــات قليـــــل جـــــدا وتقتصــ ســـــالمية 

س مختلــف الفئــات لتقــديم دروس  .143التعليميــة ــ تأســ ــذه اللغــة إ م لــتعلم  تمــام النــاس ومــيل وقــد أدى ا

ــ الـــواليات والفد يــة  ــا املــدارس الدي يــة، م ــم جــدا اللغــة العر يــة م علــم اللغــة العر ــ أن  ــ تنظــر إ راليــة ال

س  املنا الدراسية ا لغة التدر   .وتجعل

تصاالت  )2 اتيجية  ف باس   :التعر

لم عمــدا ــا املــت ــ يقــوم  ــاوالت ال ــ ا تصــاالت  اتيجية  وخصوصــا عنــدما يتحــدث بلغــة  ،اســ

ـ اللغـة ان عنـده اضـطرابات  ـم  ،ثانية و ـة أو يتوقـع أن املسـتمع ال يف ب عـدم وجـود املصـادر اللغو سـ إمـا 

ية اللغة تصال أو مواصلته باستخدام بدائل أخرى . ب لم ترك  الة يمكن املت ذه ا   .144و 

                                                                    
141Nadwah Daud, Nadhilah Abdul Pisal. Permasalahan Pertuturan Dalam Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua. GEMA 

Online™ Journal of Language Studies. Volume 14(1), February 2014, 117-133.  
142Wan Sakiah Wan Ngah, Kamarulzaman Abdul Ghani, Maimun Aqsha Lubis. Persekitaran Pembelajaran Kefahaman 

Bacaan Bahasa Arab Dalam Kalangan Murid J-Qaf. The Online Journal Of Islamic Education Special Issue of 

ICIEd2 014, 1-7 
143Ashinida Aladdin. Analisis Penggunaan Strategi Komunikasi Dalam Komunikasi Lisan Bahasa Arab. GEMA 

Online™ Journal of Language Studies Volume 12(2), May 2012, 645-666. 
144Amilrudin Ishak, Mohd Hilmi Abdullah, Zarima Mohd Zakaria. Arabic Communication Strategy in Learning and 
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ـــارد عنـــدما  ا جـــاك ر ـــ بـــدأ ائـــل الســـبعينات ال ـــ أو تصـــال بـــرزت  اتيجيات  واملناقشـــة عـــن اســـ

ل سية  ناك حاجة . غة ثانيةيتعلم اللغة الفر انـت لديـه حـواجز إوقال أن  تصـال عنـدما  اتيجية  ـ اسـ

ـ  ـو  ـ عـن مـا  ـ التعب لة، و نفس الوقت أنـه ال يـزال يرغـب  ذه املش س قادرا ع التغلب ع  اللغة ول

اتيجيات  .145العقــــل ــــ اســــ ــــط البحــــث  ــيلينك قــــد ر ي ســ ــــ ــــ اللغــــة ل ـــر املعــــروف  خـ ــال والباحــــث  تصــ

علم اللغة الثانية خطاء   اتيجية . لدراسة تحليل  ـ مجـال اسـ ن  ليـ ن ا أما الدراسة من قبـل البـاحث

نات اية الثمان با   دأ تقر   .تصاالت  البالد ال تزال جديدة و

اضيات  )3 ف   :املسائل و

يا فضال عـن  لغة ثانية  مال ية  ـ املـدارس . لغـات أخـرى اليوم تم قبـول اللغة العر ا  سـ ـتم تدر و

ية ومؤسسات التعليم العا ـ . ع نطاق واسع السيما  املدارس الدي سـالمية ال داف املدارس  ومن أ

ل جيـــد شـــ يـــة  ــــالم واللغـــة العر سـ ـــ معرفـــة  ن ع ـــ إنتـــاج الطـــالب القـــادر كومـــة  ا ا شـــأ لـــذلك قـــد . أ

ــا  تمامــ يــــة ا تمــــت املــــدارس الدي ــــ املنــــا ا س  لغــــة التــــدر ا  يــــة واســــتخدام س اللغــــة العر ــــ تــــدر ا  ــــ كب

  .الدراسية

ل وتحــديات ــا مشــا يــا ال تــزال أمام يــة بمال ــة الدي ــ املــدارس الثانو ــا  علم علــيم و ــ . وعمليــة  وع

ـــ ـــ الــــكالم ح أقـــل شـــديدا ع ـــ الكتابـــة و ا ع ـــ ـــ ترك ــتعلم أك انـــت عمليـــة التعلـــيم والـ ــال  يل املثـ يكــــون  ســـ

ية باستخدام لغة املاليو علم اللغة العر عليم و ن والطالب   ن املعلم رة . 146التفاعل ب وأدى ذلك إ ظا

ن والطالب ية لدى املعلم   . امة جدا من ضعف التحدث باللغة العر

اتيجيات املستخدمة من  س ود املبذولة و ذا البحث تحليل ا ذه القضية، فحاول  نظرا إ 

يـــــةقبـــــ ــــال باللغـــــة العر تصـ ن والطـــــالب وخاصـــــة عنـــــد  ـــــ . ل املعلمـــــ ـــذا البحـــــث  ــ ـــــ  ســـــية  قـــــة الرئ والطر

ذه  ا املعلمون، و ية  الفصول الدراسية ال أجرا علم اللغة العر عليم و ي ع عملية  يل الصو ال

ــــاءة والتواصــــــلية ــال والكفــ تصــــ اتيجيات  ــــــ بيانــــــات عــــــن اســــــ قــــــة تحصــــــل ع اإل . الطر ــــــ ذلــــــك و ضــــــافة إ

                                                                                                                                                                                                                      

Facilitating Secondary Religious Schools of Pahang. International Conference on Language Learning and 

Teaching, 25-26 June 2018. 

145 Abdul Rahman Abdullah. Kompetensi komunikatif dan strategi komunikasi Bahasa Arab di kalangan pelajar Sekolah 

Menengah Kebangsaan Agama di Negeri Selangor, Ph.D Thesis, University of Malaya, (2009 ). 

146 Mohd Zaki Ismail, Kaseh Abu Bakar, Nik Farhan Nik Mustapha, Nurazan M Rouyan. Strategi Pembelajaran Kosa Kata 

Berimbuhan Bahasa Arab. Malaysian Journal of Learning and Instruction, Vol. 13 (2016), 113-133 
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ــد  ـــ قـ انـــب ال و عـــض ا يالت لتحديـــد  ـــ ـــت مـــع ال ـــ أجر قـــة املالحظـــة ال ســـتخدم طر فالباحـــث أيضـــا 

يل   . تكون خارج نطاق ال

داف البحث  )4    :أ

تية  مور  ذا البحث إ تحقيق    :دف 

ية  الفصل  )أ  ل الطالب عندما يتحدثون باللغة العر   . تحديد مشا

ـا الطــالب عنــدما يتحــدثون باللغــة ـذه الدراســ ــ يواج ل ال ــ املشــا ــ محاولــة للتعـرف ع ة 

ــــداف  ــــ أ صـــــول ع ل ل ــــذه املشــــا ــــ  م للتغلــــب ع ــــ الفصــــل، وكــــذلك كيفيــــة محــــاول يــــة  العر

م   .اتصاال

اتيجيات جديدة  )ب تصال املوجودة والكشف عن اس اتيجيات  ر اس   .تطو

ات ذه الدراسة عن اس تصال املستخدمة من قبل الطالب عندما يتحـدثون تبحث  يجيات 

اتيجية جديدة ية وكذلك للكشف عن اس   . العر

تصال املعينة  )ج اتيجيات  ب الطالب ع استخدام اس س   . دراسة العوامل ال 

تصـال املعينـة  اتيجيات  ب الطالب الستخدام اسـ س ذه الدراسة إ العوامل ال  تنظر 

موأن ا املفضلة لد انـت . واع ـ  تصـال ال اتيجيات  ـ اسـ ذه املعلومات نظرة عامـة ع وتكون 

م  الكالم ك فعالية ملساعد قة    . عت الطر

م  ) د  تصال ملساعدة الطالب  التواصل بي اتيجيات    . تقييم دور اس

ـــل م ـــ تحديـــد كيفيـــة محاولـــة الطـــالب  ـــذه الدراســـة إ تصـــاالت ـــدف  ــال  ـــ مجـ م  ل شـــا

اتيجيات فعالة تصاالت باستخدام اس م  تحقيق نجاح    . ونرى كيفي

م  )ه ب والفرح للطالب ع التواصل بي غرس ا تصال  اتيجية    . تحقيق ع أن اس

ـــــ  ـــالب ع ـــــب والفـــــرح للطــ غـــــرس ا اتيجيات  ســـــ ـــــ أن  ـــــذه الدراســـــة محاولـــــة ملعرفـــــة ع و

عضــــــ لـــــــول التحـــــدث  ــال مســــــاعدة  تصـــ اتيجيات  يــــــة وتكـــــون اســــــ ـــبعض باللغـــــة العر م مـــــع الـــ

م ل   . مشا

مية البحث  )5  :أ

ًما جـًدا باعتبـاره أفضـل فرصـة للطـالب ملمارسـة  شطة التعليم والتعلم م عت استخدام اللغة  أ

ا ة ال يتعلمو ارات اللغو س . امل ية محدودة للغاية ومحصورة، فل انت فرصة التواصل باللغة العر إذا 
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ذه اللغة طـراف املشـ. 147من النادر أن يتقن الطالب  ـذه الدراسـة  ساعد  يـة س علـيم اللغـة العر ـ  اركة 

يةإع  شاء أوسع مساحة وفرصة ممكنة للطالب للتفاعل باللغة العر طوات الالزمة إل  .تخاذ ا

ــــ  يــــة  ــتوى اســــتخدام اللغــــة العر ــــذه الدراســــة صــــورة حقيقيــــة ملســ عطــــي نتــــائج  ومــــن املتوقــــع أن 

ـــ املدرســـة ر  ـــذه الد. البحـــث والتطـــو ســـتفيدون مـــن  ن الـــذين  ـــان مـــن بـــ ـــم الطـــالب واملعلمـــون و راســـة 

قســـام  يـــة ومـــدراء املـــدارس و ـــذه الدراســـة . قســـام التعليميـــة/ اللغـــة العر ومـــن املتوقـــع أن تكـــون نتـــائج 

الية ز املزايا ا عز شفة و ن نقاط الضعف املك  .بمثابة دليل لتحس

ل  ًيا لتحو ذه الدراسة دافًعا تحف سبة للطالب، يمكن أن تكون  ال ا و
ً
شـط  

ً
اعة وتفـاعال ـ ـ  أك

ن ـــم أو مـــع املعلمـــ يـــة ســـواء مـــع زمال م يجـــب أن . باللغـــة العر ـــ درايـــة بـــأ ـــ التالميـــذ أن يكونـــوا ع يجـــب ع

شطة التعليم والتعلم  الفصل الدرا ية  أ زوا الفرصة الستخدام اللغة العر   .ين

ر  ــذه الدراســة لتطــو ســتفادة مــن نتــائج  ن  مكــن للمعلمــ اتيجيات فعالــة لتكــون  و أســاليب واســ

ــ الطــالب ا ع ً ــ ــ ترك ــ الفصــل  .أك يــة  ن تــوف أوســع فرصــة للطــالب ملمارســة اللغــة العر ــ املعلمــ جــب ع و

ــــ ـــــ الطـــــالب . الدرا ــا وتحف يـــــة دائًمــ ن أيًضـــــا التحــــدث باللغـــــة العر ــــ ذلـــــك، ُيطلـــــب مــــن املعلمـــــ باإلضـــــافة إ

ية   .لالنضمام إ اللغة العر

مك شـطة و يـة، ألنـه مـن خـالل أ شطة املنا الدراسـية باللغـة العر ب أ ية ترت نة اللغة العر ن ل

ــتعلم  س والــ ــــ التــــدر ــــ ع ك س فقــــط ال ــــ نطــــاق أوســــع ولــــ ــتطيع الطــــالب ممارســــة اللغــــة ع ســ الالصــــفية، 

س للمعل. 148اللغــــوي فقــــط ــيم طــــرق التــــدر ـــائج الدراســــة إلعــــادة تقيــ ــــذه الدراســــة نتـ جــــب أن تجعــــل  ن و مــــ

ن والطالب يالت التعلم املقننة للمعلم س متحانات، مع توف  ة نحو    .املتمركزة للغاية واملوج

ســباب  أســاس لتحديــد  ــذه الدراســة  ســبة للســلطات، مثــل قســم التعلــيم، يمكــن اســتخدام  ال و

ن نقــاط ــا لتحســ ــ يجــب اتخاذ طــوات املناســبة ال يــة وا قيقيــة لنقــاط ضــعف اللغــة العر . الضــعف ا

يـــة ـــ إتقـــان اللغـــة العر ـــ ع ك ا بحيـــث يـــتم ال ســـ متحانـــات وطـــرق تدر يل املثـــال، يجـــب تصـــميم  ـــ ســـ . ع

ــــ  نات  ــــذه الدراســــة كمقيــــاس لنجــــاح وفعاليــــة املنــــا الدراســــية وخطــــة التحســــ يمكــــن اســــتخدام نتــــائج 

سالمي  الوالية ن جودة التعليم   .تحس

  :من البحث  )6

                                                                    
147

 Sueraya Che Haron. The Teaching Methodology of Arabic Speaking Skills Learners Perspectives. International Education Studies; Vol. 6, 

No. 2 2013, 55-62. 
148

 Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Strategi Pembelajaran Bahasa Dan Efikasi Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Zamri Ghazali. 

Kendiri Kajian Ke Atas Pelajar Universiti Di Semenanjung Malaysia. Sarjana Vol. 26, No. 1, Jun 2011, 81-99. 
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يان، وضـــع البـــاحثون  لضــمان أن تكـــون  ســـت ــ  ـــة ذات جـــودة وأن تجيـــب ع جميـــع البيانــات املطلو

مـــــع البيانــــات يــــة املســــتخدمة  وليـــــة ، املن ـــل البيانــــات  ـ مـــــع  اقبــــة  ــاليب املر اســــتخدم البـــــاحثون أســ

ـا  ـ تنطـوي عل افيـة ال ـ املعلومـات الديموغر صـول ع يان ل سـت قـة  ة واستخدم البـاحثون طر املطلو

ـــذه الدراســة تصـــميًما وصــفًيا نوعًيـــا .دراســةال ــ البيانـــات النوعيــة باســـتخدام . ســتخدم  صـــول ع يــتم ا

ـــ مجـــال الدراســـة ـــت  ـــ أجر قـــة املالحظـــة ال مـــع بيانـــات عـــن اســـتخدام اللغـــة . طر ـــذه املالحظـــة  ـــت  أجر

ن الطالب ارات التحدث ب س والتعلم  م شطة التدر ية  أ  .العر

ـــذه  اقبـــة عمليـــة التعلـــيم ـــ  قـــة املالحظـــة أو مر الدراســـة، جمـــع البـــاحثون البيانـــات باســـتخدام طر

ـــ ـــ الفصـــل الدرا س. والـــتعلم  ل مباشـــرة عمليـــة التـــدر ـــ ن و ن خـــارجي اقب مـــن . عمـــل البـــاحثون كمـــر

املـة ودقيقـة عـن الوضـع الشـامل املـدروس ـ تـوف صـورة  ـ قـادرة ع ـذه، ف قة املالحظة  تـتم و  .خالل طر

يل خطــــاب  ــــ ي للفيــــديو ل يل صــــو ــــ يل مــــذكرة ميدانيــــة و ــــ اقبــــة واملالحظــــة مــــن خــــالل  عمليــــة املر

شطة التعليم والتعلم  الفصل الدرا قيقي عند تنفيذ أ   .املعلم والتلميذ  الوضع ا

اتيجية النقل امل  )أ    :اس

م أو اللغــات  لمــات اللغــة  ــ يفيــد أن  ــ امل ــ لغــة ثانيــة لالتصــال نقــل املع خــرى املســتخدمة 

ــ  يــة ع ــ أســاس اللغــة العر ــا ع ي ملــة و يــة أو الصــرف وال يــزال نمــط ا صــوات العر تكيــف وفقــا لعلــم 

ن لغــة املاليــو . الـرغم مــن الضـعف ب العالقــة الوثيقــة بـ سـ يــة  ــ اللغـة العر م إ ونقــل املفــردات مـن اللغــة 

ية وترتبط ار    .تباطا وثيقاواللغة العر

غي الرمز  )ب اتيجية    :اس

يــة باســتخدام اللغــة  ــ اللغــة العر لم التواصــل  ــ الرمــز يحــدث عنــدما يحــاول املــت غي اتيجية  اســ

ا ل يــة أو شــ صــوات العر لمــات مــع علــم  ــذه ال خــرى مباشــرة دون محاولــة ملطابقــة  ــذا . م أو اللغــات 

ن يفكـــرون بلغـــ لمـــ ـــ اللغـــة الثانيـــة يحـــدث ألن املت م موجـــودة  لمـــة مـــن اللغـــة  ـــل  عتقـــدون أن  م، و م 

ية ية اللغة العر تصال داخل ب ستمرار   مكن  قة ترجمة مباشرة و   .بطر

رفية  )ج جمة ا   :ال

يــة  ــ اللغــة العر ــة  ــل اللغــة املاليو يا ــ اســتخدام  رفيــة  جمــة ا رفيــة حــدثت . ال جمــة ا وال

ل أسا يــة ومــع ذلــك شــ ــة باللغــة العر مثــال املاليو ــ عنــد محاولــة الطــالب لبيــان الغــرض مــن التعــاب و

ا املستمع م لم أن ينقل املع الذي يمكن أن يف ساعد املت رفية  جمة ا ذه ال   . فإن 

اتيجية التكرار  )د   :اس
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ـــ لمـــة مـــا عـــدة مـــرات، وحـــدث التكـــرار  تصـــاالت يكـــرر الطـــالب  ــال  ـــ مجـ  الصـــوت أو العبـــارة أو و

ملـة لمـة أو ا ـة. ال لة اللغو لم يواجـه املشـ ـ أن املـت ـذا التكـرار يـدل ع لم . و عطـي فرصـة للمـت والتكـرار 

مية املقبلة كمـا  ار، وكذلك لتوف الوقت للعثور ع التفاصيل امل بحث عن أف تذكر و لتمديد الوقت و

ة واللغو  خطاء النحو يح  م لت   .ةسمح ل

ب  )ه اتيجية التقر   :اس

ـة  ي ما زالت متقار يحة ولكن املعا لمات غ  ستخدم ال لم  ع أن املت ب  اتيجية التقر اس

ـ والسـياق املناسـب ـ إيصـال املع لمـات وال يـزال قـادرا ع ي ال ن معا ا عالقة ب ـ  .وف ـ إ ـذا الوضـع يو

لم غ قادر ع إيصال املع امل تصاالت باستخدام أن املت لمة تماما ولكن  محاولة مواصلة   لل

  .املع امل املتقارب وذات الصلة

اتيجية الفاصلة  )و   :اس

لة  نـاك مشــ ـ أن  ع ظــة واحـدة وال  ـ  ــ إيقـاف مؤقـت أو وقـف  يـد ال يـزال يحتـوي ع الكـالم ا

ـــذب املســـتم ن أســـلوب اللغـــة  ـــد وتكـــو ـــة ولكـــن لضـــبط التجو نلغو ـــ ســـياق  .ع اتيجية الفاصـــلة  واســـ

ـ ظـة للتفك ب توقـف  سـ ـ  ن ال ـ اضـطرابات مـن املتحـدث لم يـنظم . تصـاالت  ـ أن املـت ـذا يـدل ع

لمـــة أو تنظـــيم الـــنص يح لل ـــ لمـــات املناســـبة أو يكـــّون النطـــق ال ـــ ال ـــ ع ع ـــار أو  مكـــن أن يحـــدث  .ف و

لمات مثل  توقف  الصمت دون أي صوت أو الصوت أو  و( و) ع(وقفة مع  ا) و   .وغ

ناف  )ز ست اتيجية    :اس

لة  اللغة  ذب املستمع وللتعرف ع أنه يواجه مش لم  ناف  محاولة املت ست اتيجية  اس

ـ نـداء مباشـر يتحـدث علنـا لطلـب املســاعدة أو  .وطلـب املسـاعدة ـ مباشـر، و ل مباشـر أو غ شـ حـدث إمـا  و

لم جرا ع ؟ و و؟ ماذا  ئا من املستمع مثل ما    .طلب ش

ــــل  يـ ـــتخدم ا ســ لم  ـــرف عليـــــه ألن املـــــت ـــــ مباشـــــر وصـــــعب للتعــ ــــداء غ ــا نـ نـــــاك أيضـــ اإلضـــــافة أن  و

صول ع مساعدة تلفة ل يل املثال ،ا لة وصور الوجه  ز الرأسو  رفع حاجبيه وع س والنظرة الطو

 .والوقفة والتكرار واستخدام اللغة غ اللفظية

اتيجية اللغة غ اللفظية  )ي   :اس

تصــال مــع  ــ مواصــلة  ع ــ اللفظــي  اتيجيات التواصــل غ ــ اللفظيــة أو اســ اتيجية اللغــة غ اســ

شـارة واللغــة البد ــ لفظيـة مثــل لغــة  م مـوارد غ ــ والتفــا عطـي املع لم أنــه يمكــن أن  اض املـت ــ ـ اف نيــة ع

ـــ تقــديم النيــة املرجـــوة. للمخاطــب ــدود مـــن  .ــذه اللغـــة قــادرة ع ت ا ـــ ــا ع ــة جـــدا أل ـــ لفظيــة قو لغــة غ
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  .لغات العالم

  :نتائج البحث  )7

تصــاالت وخصوصــ ــ مجــال  يــة  ــز اســتخدام اللغــة العر مــة لتعز تصــال م اتيجيات  ن اســ ا بــ

تصال املالئمة يكون املتحدثون أك ثقة   اتيجيات  ية ومعرفة اس علم اللغة العر الطالب، ومن خالل 

مـــاكن العامـــة ـــ  م والكـــالم  ـــر ـــا . 149مظ كـــون ل يـــة و تمـــام باللغـــة العر ـــ أن تزايـــد  نـــاك شـــك  س  لـــ

ي اليوم تمع املال ان  ا ـ املـدارس ومراكـز التعلـيم ناك العديـد مـن دروس اللغـة . م يـة املقدمـة  العر

فـــــراد ــازل  تلفـــــة . واملســـــاجد ومنـــ تمـــــع ا ـــرائح ا يـــــة مـــــن قبـــــل مختلـــــف الفئـــــات وشــ ودرســـــت اللغـــــة العر

م طفـال . 150ألغراض خاصة  علمـه مـن قبـل  ـتم  امعـة و ـ ا طفـال ح ية  حضـانة  تدرس اللغة العر

امعـــــات ــــا .وطـــــالب املـــــدارس وطـــــالب ا فيـــــة واملتقاعـــــدون  كمـ تمعـــــات الر نيـــــون واملعلمـــــون وا ا امل درســـــ

كوميون    .151ا

لة املصا وامليـول والتصورات  م  حل مش س اتيجيات أن  س ذه  و سياق التعليم يمكن ل

صــعب  يـة صــعبة و عتقـدون أن اللغــة العر م  ا مــ ـ يــة، حيــث أن كث مـن الطــالب الـذين يتعلمــون اللغـة العر

ــة ملتحــدث  ب أمــور نحو ــا مــن العوامــلســ تصــال . 152مــة بقواعــد وغ اتيجيات  فــإن اســتخدام اســ

م بنجاح يل التواصل بي س   .ساعد ع 

سية   تصال  ثالث فئات رئ اتيجيات  مكن تقسيم اس   :و

 م عتمد ع اللغة  اتيجيات ال    س

  عتمد ع اللغة اتيجيات ال    الثانيةس

 عتمد ع اللغة غ اللفظية اتيجيات ال    س

ـــا  علم ـــ  ـــ باللغـــة الثانيـــة ال لم ينقـــل املع ـــود املـــت ـــ ج ع م  ـــ اللغـــة  عتمـــد ع ـــ  اتيجيات ال ســـ

خـــرى  م أو اللغـــات  لمـــات مـــن اللغـــة  م . باســـتخدام ال ـــ اللغـــة  ملـــة  لمـــة أو بنـــاء ا ـــتم اســـتخدام ال و
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ن مطابقـــ ـــ نـــوع م إ ـــ اللغـــة  عتمـــد ع ـــ  اتيجيات ال ســـ مكـــن تقســـيم  ـــ اللغـــة الثانيـــة و ــا  النقـــل : ا بمـ

غي الرمز   .امل و

اتيجيات  ـــــ اســـــ ـــذه الدراســـــة  ــ ــياق  ـــــ ســـ ـــــ اللغـــــة الثانيـــــة  عتمـــــد ع ـــــ  اتيجيات ال ســـــ ــا  وأمـــ

م ملواصــلة ــود يــة وقــد بــذل الطــالب قصــارى ج ــ الــرغم  تصــال باللغــة العر يــة ع تصــاالت باللغــة العر

لة واســـتغلوا مـــوارد  تصـــال مـــن أجـــل حـــل املشـــ اتيجيات  ـــم اســـتخدموا اســـ ـــة، و ات اللغو مـــن الصـــعو

عتمد ع اللغة الثانيـة اتيجيات ال  س م باستخدام  اتيجيات . تصاالت املتاحة ل سـ ـذه  ـ  عت و

ودا ملواصلة اإ ناك ج يةيجابية ألن    153.ديث باللغة العر

عمليـة  طـراف املعنيـة املتعلقـة  ذه الدراسة بمثابـة دليـل ملسـاعدة  االختصار، يمكن استخدام  و

ية  علم اللغة العر   :عليم و

ـــ قـــدرات   )1 عتبـــار ع ن  عـــ خـــذ  ـــ كفـــاءة مـــع  س أك ـــ إعـــداد التـــدر يـــة  ـــ اللغـــة العر مســـاعدة معل

تصال   .الطالب  

تصـال باللغــة مسـا  ) ب ـارات  ــ م ـ ع ك تصــالية مـع ال يـة  عدة واضـ املنـا الدراســية للغـة العر

تصال اتيجيات  ية بما  ذلك استخدام اس   .العر

ــــة وأن   ) ج شــــطة اللغو ـــيم وتخطــــيط  ــــ تنظـ ــات التعليميــــة  ــــا مــــن املؤسســ ــاعدة املدرســــة أو غ مســ

ادة استخدام اللغة العر    .يةتكون خصبة وز

ـــ الـــرغم مـــن   )د ـــذه العـــادة ع يـــة وجعـــل مـــن  ـــ التحـــدث باللغـــة العر م ع ـــ إقنـــاع ملســـاعدة الطـــالب 

ـــــة ــاء اللغو خطـــ ـــذه . نقــــاط الضـــــعف و ــ ـــــ  م التغلـــــب ع ـــال يمكـــــ تصــ اتيجية  اســـــتخدام اســـــ و

ية التا تحقيق التواصل وتقديم املعلومات باللغة العر ل و   .املشا

يع للنـــــ  )ه ـــــ ــاء ال ــــل إعطـــ قـ ـــــ  م محـــــدودة أو ع ـــرغم مـــــن قـــــدر ـــــ الــ يـــــة ع ــــال بالعر تصـ ـــــ  اس ع

م ا  حدي سو ية أو يقت لمات العر   .ستخدمون ال
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يديلب    ا

اط بية العرفان، الر لية علوم ال  املغرب - باحثة 

ـــن  ـــــ ــا مـــ ــــ ــاور جانبـــــ ــــ أن تحـــــ

ــــ  ــ ـــاظ ع فـــ ــا  ا ـــ ـ ــامية، م مــــــة ســــ شــــــغل م ـــب  ــا، فاألديـــ ــاره أديبــــ باعتبــــ

ـــــــواعظ ـــــ ــــم واملــ ـــــ كـــــ ــــ وا ـــــ ـــــ ـــــــديم الع ـــــ ــا، وتقــ ــــ ـــــ ـــ ــــ بمعان ـــــ شـــــ ــانية، والت ـــــ ـــــ ســ ــيم  ــــ ـــــ ـــن . القـــ ـــــ ـــــ فمـ

ـــن  ـــــ ــــــث عـ ــــروع البحـــ ــــ مشـــــ ـــــ ـــــه  ــــــركنا معــــ شـــ ـــرنا و ـــــ ــــورة يبصـ ــــــة والصـــــ ن واللغـــ ـــام ـــــالل  املضــــــ خــــ

ـــن  ـــــ ــــــة مــــ ــــن مجموعـــــ ـــــ ــا مـــ ـــ ـــــ انطالقـ

ــــب ــــ ـــــه ترت ـــــد معـــ ــارات لنعيـــ ـــــ نتصـ ـــن  ــباب، زمـــــ ــــ ــــــن الشــ ــــ زمــ ــــ ــا  ـــــ ـ ـــــؤمن  ــــان يـــ ــــ ــــ  ــــ ـــــار ال ـــ  ف

ـــــة الوجـــــــود ـــر حقيقــ ـــــم ســــ ــ ــــ ف ـــ ــــــنا إ ــــ خلصـ ـــ ــا كقـــــــراء واعـــــــون، ح ــــ ــــا وقناعاتنـ ارنـــ ـــن  أف مــــ

، ــــ ـــ اتب الرو ــــتوي،ال وم اتولســـ ــان، لـــــــذات، مف يمـــــ ـــــفة  فلســ

ـــــوم  ــــ أن العلـــ ـــ ـــل إ ــــــون وتوصــــ ــاة والكـ ــــ يــ ـــــن ا ش تولســـــــتوي عــ ــــ ــا فيـــ ـــ فكـــــــر نيكواليـــ

ــــليمان بــــــوذا ور وســ ـــا قدمــــــه ســــــقراط و شــــــو ــــل مـــ ــــه إال بمثــ ــــ حياتــ ــ ــــن مع ـــن تجيبــــــه عــ ـــــفة لـــ ــــ . والفلسـ ــ ع

ــــــو ــاع، وشــ ـــ وجـــ ـــن  ـــد مـــــ ســـــ ـــر ا ـــــ ــــــه لتحر ســــــــعون إليــ ـــوت و شــــــــدون املـــــ ـــــاء ي كمـــ ــار أن ا ـــــذي اعتبــــــ ور الـــ

ــــ  ـــــ ــــ إ ـــــ م ــــــود و ر الوجـــ ـــا ـــــ ـــــــل مظـ ــ ـــــــزول  ــا تــ ــــ ـــ وال ــــــود، ف ــــ الوجـــ ـــــ ــــ  ـــــ ـــــدأ أسا رادة كمبــــ ــــوة  ـــــــؤمن بقـــــ يــ

ــر  شـــــ ـــدة لل ــــال فائــــ ء، فـــ ــــ ـــ ـــــــل  ـــــبطالن  ــــ بــ ـــ ـــليمان يق ن ســــ ــــ ــــ حـــ ـــ

عــــــد املــــــوت ت عة هللا، و ــــر ــــ شــ ــ ــــ ن ــ ــــــامن  ــــــو  ــاة  يــــ ــــ ا ــ ــــ أن مع ــ ــــتوي إ ــــل توصــــــل تولســ رحــ
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ـــــذه الدرا ـــــ ـ ــاول  ــــ ـــاب تحـــــ ـــــ ــــ كتـــ ـــــ ــ ـــــة  ـــــ اف"سـ ــــ ـــــ ــ ـــــتوي ل" اع ـــــ ـــن تولسـ ـــــ ــا مـــ ــــ ــاور جانبـــــ ــــ أن تحـــــ

ــــ   ــ ـــاظ ع فـــ ــا  ا ـــ ـ ــامية، م مــــــة ســــ شــــــغل م ـــب  ــا، فاألديـــ ــاره أديبــــ باعتبــــ

ـــــــواعظ ـــــ ــــم واملــ ـــــ كـــــ ــــ وا ـــــ ـــــ ـــــــديم الع ـــــ ــا، وتقــ ــــ ـــــ ـــ ــــ بمعان ـــــ شـــــ ــانية، والت ـــــ ـــــ ســ ــيم  ــــ ـــــ القـــ

ـــن  ـــــ ــــــث عـ ــــروع البحـــ ــــ مشـــــ ـــــ ـــــه  ــــــركنا معــــ شـــ ـــرنا و ـــــ ــــورة يبصـ ــــــة والصـــــ ن واللغـــ ـــام ـــــالل  املضــــــ خــــ

ـــــه ط ــــ ــــــرط معـــ ــا ننخـــــ ـــــ ــاة، يجعلنـــــ ــــ يـــــ ــــ ا ـــــ ــ ـــامع ـــــ ـــا وعـــ ـــــ ــــ ـــن ، وكر ـــــ ــــــة مــــ ــــن مجموعـــــ ـــــ ــا مـــ ـــ ـــــ انطالقـ

ــــب ــــ ـــــه ترت ـــــد معـــ ــارات لنعيـــ ـــــ نتصـ ـــن  ــباب، زمـــــ ــــ ــــــن الشــ ــــ زمــ ــــ ــا  ـــــ ـ ـــــؤمن  ــــان يـــ ــــ ــــ  ــــ ـــــار ال ـــ ف

ـــــة الوجـــــــود ـــر حقيقــ ـــــم ســــ ــ ــــ ف ـــ ــــــنا إ ــــ خلصـ ـــ ــا كقـــــــراء واعـــــــون، ح ــــ ــــا وقناعاتنـ ارنـــ أف

  .رحلة البحث عن الذات املطمئنة

: ، ــــ ـــ اتب الرو ــــتوي،ال تولســـ

ـــــوم   ــــ أن العلـــ ـــ ـــل إ ــــــون وتوصــــ ــاة والكـ ــــ يــ ـــــن ا ش تولســـــــتوي عــ ــــ ــا فيـــ ـــ فكـــــــر نيكواليـــ

ــــليمان بــــــوذا ور وســ ـــا قدمــــــه ســــــقراط و شــــــو ــــل مـــ ــــه إال بمثــ ــــ حياتــ ــ ــــن مع ـــن تجيبــــــه عــ ـــــفة لـــ والفلسـ

ــــــو ــاع، وشــ ـــ وجـــ ـــن  ـــد مـــــ ســـــ ـــر ا ـــــ ــــــه لتحر ســــــــعون إليــ ـــوت و شــــــــدون املـــــ ـــــاء ي كمـــ ــار أن ا اعتبــــــ

ــــ  ـــــ ــــ إ ـــــ م ــــــود و ر الوجـــ ـــا ـــــ ـــــــل مظـ ــ ـــــــزول  ــا تــ ــــ ـــ وال ــــــود، ف ــــ الوجـــ ـــــ ــــ  ـــــ ـــــدأ أسا رادة كمبــــ ــــوة  ـــــــؤمن بقـــــ يــ

ـــا ــــ حياتنــــ ـــ ت ــا ت ـــ ـــــاء إرادتنــ ــ ــر  .ن شـــــ ـــدة لل ــــال فائــــ ء، فـــ ــــ ـــ ـــــــل  ـــــبطالن  ــــ بــ ـــ ـــليمان يق ن ســــ ــــ ــــ حـــ ـــ

عــــــد املــــــوت ت عة هللا، و ــــر ــــ شــ ــ ــــ ن ــ ــــــامن  ــــــو  ــاة  يــــ ــــ ا ــ ــــ أن مع ــ ــــتوي إ توصــــــل تولســ

 

 

  

                                                                                                                             

  

ـــــذه الدرا ـــــ ـ ــاول  ــــ تحـــــ

ــتو   ي فكــــــر تولســــ

ـــــــواعظ ـــــ ــــم واملــ ـــــ كـــــ ــــ وا ـــــ ـــــ ـــــــديم الع ـــــ ــا، وتقــ ــــ ـــــ ـــ ــــ بمعان ـــــ شـــــ ــانية، والت ـــــ ـــــ ســ ــيم  ــــ ـــــ القـــ

ـــن  ـــــ ــــــث عـ ــــروع البحـــ ــــ مشـــــ ـــــ ـــــه  ــــــركنا معــــ شـــ ـــرنا و ـــــ ــــورة يبصـ ــــــة والصـــــ ن واللغـــ ـــام ـــــالل  املضــــــ خــــ

ـــــه ط ــــ ــــــرط معـــ ــا ننخـــــ ـــــ ــاة، يجعلنـــــ ــــ يـــــ ــــ ا ـــــ ــ مع

ــــب ــــ ـــــه ترت ـــــد معـــ ــارات لنعيـــ ـــــ نتصـ ـــن  ــباب، زمـــــ ــــ ــــــن الشــ ــــ زمــ ــــ ــا  ـــــ ـ ـــــؤمن  ــــان يـــ ــــ ــــ  ــــ ـــــار ال ـــ ف

ـــــة الوجـــــــود ـــر حقيقــ ـــــم ســــ ــ ــــ ف ـــ ــــــنا إ ــــ خلصـ ـــ ــا كقـــــــراء واعـــــــون، ح ــــ ــــا وقناعاتنـ ارنـــ أف

رحلة البحث عن الذات املطمئنة

  .املوت حكمة

 

ــــليمان بــــــوذا ور وســ ـــا قدمــــــه ســــــقراط و شــــــو ــــل مـــ ــــه إال بمثــ ــــ حياتــ ــ ــــن مع ـــن تجيبــــــه عــ ـــــفة لـــ والفلسـ

ــــــو ــاع، وشــ ـــ وجـــ ـــن  ـــد مـــــ ســـــ ـــر ا ـــــ ــــــه لتحر ســــــــعون إليــ ـــوت و شــــــــدون املـــــ ـــــاء ي كمـــ ــار أن ا اعتبــــــ

ــــ  ـــــ ــــ إ ـــــ م ــــــود و ر الوجـــ ـــا ـــــ ـــــــل مظـ ــ ـــــــزول  ــا تــ ــــ ـــ وال ــــــود، ف ــــ الوجـــ ـــــ ــــ  ـــــ ـــــدأ أسا رادة كمبــــ ــــوة  ـــــــؤمن بقـــــ يــ

ــــدم ـــاإو. عـــ ــــ حياتنــــ ـــ ت ــا ت ـــ ـــــاء إرادتنــ ــ ن

م ــــ عــ ـــن  عــــــد املــــــوت ت. مـــ عة هللا، و ــــر ــــ شــ ــ ــــ ن ــ ــــــامن  ــــــو  ــاة  يــــ ــــ ا ــ ــــ أن مع ــ ــــتوي إ توصــــــل تولســ
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دود سد املادي  العالم ا دود تاركة ا سان إ عالم الفردوس غ ا   .روح 

ــام  تم عــ ــي ــــ التاســــع مــــن ســ ــتوي، ولــــد  ش تولســ ــــ نيكواليــــا فيــــ دب الرو ــي، وأيقونــــة  ــ ا ـــو الرو

تمع السائدة1928 شأ وترعرع ع حسب عادة ا دبو  ، م بروسيا،  ـ .   املوسـيقى مال إ   20وتـو 

ــم أعمالــه م1910نــون ــرب والســالم"، ومــن أ نــا"، "ا ار ، "قــوة الظــالم"، "مملكــة الــرب داخلــك"، "أنــا 

ش"   ".الطفولة و الصبا والشباب"، "موت ايفان ألي

اف تولســتوي  ــ ــ روســيا واملســتوى الرفيــع "اع ــزء مــن الفضــاء الثقــا الســائد  اشــفة  صــورة 

نـا للفلسفة الر  يـاة، يخ ـ ا ـ امللكـوت عـن مع بحـث  سـانية وجوديـة، و ر أسـئلة إ ٍ
ّ

وسية،نص قلـق يجـذ

عيـــدا عـــن  عتقـــاد  يمـــان و قيقـــة  ليوقـــد شـــغف  وة البحـــث عـــن ا شـــ ايـــة حيـــاة منفلتـــة مـــأخوذة  بح

ا ــارج تخصصــــ ــات خــ ــــ ال تملــــك إجابــ ــــ . العلــــوم ال ــــ أن تنج ــات إ ــ ــــل املتا اضــــن ل ــد لــــألدب ا ــــو تخليــ

مان ودعوة إ البحث املستمر بحثا عن مع جديدا  . الظلمات بالوصول إ نور 

ـــامية  ـــا الســ ــ دراك معان ــاة و يـــ ـــــ رحلـــــة البحـــــث عـــــن ا ـــــ  رثودوك ــي  ـــق تولســـــتوي املســـ انطلــ

ـ عاملـه املثـا كمـا  فـة  عـدما عـاش حياتـه امل ـة، بمشـاعر متناقضـة،  عيدا عن املصا الذاتية والوجا

ـــ  أحـــب شـــعر بأنـــه طقـــس فـــارغ مـــن املع ـــان  عيـــدا عـــن الـــدين الـــذي  ـــ "وشـــاء،  فـــإن املعتقـــد ال تـــأث لـــه 

عـــض،  م مـــع  عضــ ـــ عالقــات النـــاس  يــاة و ال  يـــاة، ...ا انــت الســـيادة ل يـــاة  لمــا تنـــازع املعتقــد و ا و

ـــا ارجيـــة مـــن كيا ر ا ول ال تتعـــدى املظـــا اقتنـــ" 154ألن قـــوة  ـــل فخـــر و ـــ " اع ثـــم يقـــول ب قـــد طرحـــت ع

يته ء و لك لم أقدر أن أو ما علمته  صباي و ما برحت أؤمن  قد آمنـت بإلـه، أو . يمان الذي 

لـه الـذي لـم أنكـر وجـوده  ـذا  ئا عن  ـ لـم أنكـر .باألحرى لم أنكر وجود إله ولكن لم أقدر أن أو ش إن

قيقة ال تد عاليمه، ولكن ا د  ئا املسيح و لم أ ا ش ذه التعاليم لم أعرف ع ا    "155ور عل

دب، مــــؤمن  ي، وعاشــــق  ح الــــذ ــتقراطي، الصــــر رســ ســــب  ســــب  وال ي ذو ا ــــ ــاب ال ــذا الشــ ــ

ن ن واملتطوســ ن الغليظــي الطبــاع  واملــرائ س مثــل املتــدين يــاة ، ولــ ــ عــالم الكتابــة . بنــور املعرفــة  وا و

                                                                    

اف تولستوي ص   154   11اع
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ا، يقـول إرضاء لغرور ذاته املتمردة الطموحة ا ـ "بة للقوة، ون ف ـذه املـدة بـدأت  بالكتابـة ال ـ  و

اذبــــة رة ال ح، والشــــ ــــ للــــر ــا ســــوى غــــروري و محب ــ ــــ عل ــــان النــــاس ...لــــم تحمل را، و ـــا ــا بـ ــــت نجاحــ ن

ن ن شــاكر ي مـادح ن حـال املاديــة "، " 156يقـرؤون كتابــا ـ تحســ ـرد الرغبــة  ـ الكتابــة  لـذلك عمــدت إ

امغمضا عي عن  ل ياة  ي أو الغاية من ا ر املشـا عنـدما " 157البحث عن حقيقة حيا بل أصـبح أشـ

ـو  لـه  ـم النـاس مـا يج ِ
ّ
عل ا الذين علمـوه أسـرار الكتابـة ، حيـث يمكنـه أن يـدرس و  احتك بكبار كتاب أورو

ـ كنـت أقـبض أجـ."نفسه ـ أقـل معرفـة بـه ولكن ت وعلمت ما لـم تكـن  رة عـن وأنا ،الفنان و الشاعر، كت

ـــ جتماعيـــة . عم فـــالت  ـــ الـــوالئم، وا ة ع ـــ مـــوال الكث ـــ املنـــازل الفخمـــة، وأنفقـــت  ـــت لنف فاقتن

ة، وســيطر "  158... ـ لتـه ا ـذه النجاحــات لـم تجـب عــن أسـئلته الوجوديـة، فتملكـه الشــك و أ ـل  ولكـن 

ــال،  يـــاة ،وعـــن الكمــ ــــ ل ــا عـــن مع ــــذه " عليـــه القلـــق، باحثــ ـــ عصـــمة  العقيـــدة، فعمــــدت بـــدأت أشــــك 

ن  ـة متخـالف ـذه النظر ـان  ـ رأيـت ك ـ الشـك أن ـ إ ا  بـأوفر دقـة و فطنـة و أول مـا دفع ا و أدرس أفحص

ا ا و العمل  م م  ف   " 159...فيما بي

ــ وجـوه الفقـراء مـا ع نــة والسـكينة اللتـان يرا ـ للطمأن سـتطع أن يجـد مع م  -لـم  ــ الـذين اعت

ــبابه حيوانــــ ــام عنفــــوان شــ ادئــــة  -ات أيــ ــال،  ـــا البــ م مرتـ ــدنيا ولكــــ ــاع الــ ئا مــــن متــ الــــذين ال يملكــــون شــــ

ـ  ي غ قـادر ع و املثقف، ال ستقبلون حقيقة املوت بال وجل، و نتحار، بل  م، وال يفكرون   نفوس

و لة  سيطة وساذجة  الو ة ألسئلة بدت له  ستطعم الراحة وال أن يجد أجو   . أن 

  :أمام  حكمة املوت تولستوي حائر 

ا البتــار يقطــف 
ُ

رة موجبــة للتأمــل،  فســْيف بة املـوت، كظــا ــ مصــ اف ع ــ ع ــذا  ــ  اتــب  ركـز ال

ظـــات مســـروقة دون إخبـــار ـــ  ســـان بإقبـــاره . رواح  ــانية  سـ عـــدم  إ ــا عـــال شـــأنه –و مـ وتقديمـــه –م

ـــو يـــؤمن بـــاملوت  غا للديـــدان، ف ــا ســـا ــارات حـــ -طعامـ ايـــة  كحقيقـــة ال منــــاص والــــنص مســـبوق بإشـ ول ال

ــا ــ أي    -م يلــة للــزوال  يــاة  ــذه ا ــ ومــن يقــف وراء  ــا عــن مع ــا بالبحــث ل ــ  مواج ســ إ ولكنــه 

  .ظة

ـرم بالصـندوق مـن  فـه صـوت ارتطـام رأس ا
َّ
سـا، ومـا خل شاعة حادثة إعـدام  الرجـل بفر فبعد 
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اره، وزعزعة لقناعاته  ن ضـعف و أثناء إ"ارتجاج ألف ـرم ـ منظـر إعـدام أحـد ا ـر  س أظ قام  بار

قـــت جراحـــه وتفاقمـــت أوجاعـــه، .... اعتقـــادي الـــو بالتقـــدم عمَّ ي املـــؤمن   ـــ خ م عـــد حادثـــة مـــرض  و

ــا  ــــان  مؤمنــ ـــم أنــــه  ــا؟ رغـ ــات متأملــ ــاذا مــ ــاذا عــــاش و ملــ ب موتــــه،  ملــ ب وجــــوده وال ســــ ســــتوعب، ســــ ــــو لــــم  ف

ــذه  ســة،  ن بضــرورة ومتعبــدا وفيــا للكن ــ اليقــ ختالفــات مــا دفعــه إ خطــاء و  ــرت مــن  ــ أظ ة ال ــ خ

ــات أخــرى  ـــ متا يــاة  ر ا ــ آخـــر . البحــث عــن جــو يـــاة  ثــم انقلــب إ ــ ا ســانا مقــبال ع ــان تولســـتوي إ

يــــاة، يــــة ا ــز العلــــوم عــــن مــــده بجــــواب عاقــــل يفســــر ما ــ ســــب  ــا  ــ ــا ع ــــا ثنائيــــة ضــــدية منحــــت  راغبــ إ

اف"   .  قوة الصدق، وفتحت باب الشك" لالع

ــــ  ـ ن ع ــال املرتكـــــز ـــدم و الكمـــ ـــت بالتقــ ـــــ اضـــــطراب إيمانـــــه الثابــ ن عمـــــال ع ــابق دين الســـ إنَّ املشـــــ

ســاؤل املســتمر عــن قيمــة نجاحاتــه ــ ال ــة والعقــل، ودفعــاه إ ر ســاءل مــاذا . ا فتأمــل حياتــه  الصــاخبة و

صول ع فدادي بناء و ا مالك ورعاية  ـل مـا عـاش مـن عد تدب  دبية ؟ إن  رة  ن و أحصنة و الش

رة واملتـاع و املـال  سـرة و الشـ ـو محكـوم بـاملوت فمـا فائـدة  ء ، وطاملـا  ا ال  عي ظة  أجله بدا له   

ش؟   .و الع

نتحـار،  ـ  نة ودفعته إ التفك  ذه القوة ال سلبته الطمأن ولـم أكـن اقـدر "شرع يبحث عن 

عــد أن أتخلــص مــ ،ألن  اقــب أعمــا ــو ير ــي و ر  ــ ي و  ــ حســا ــنعم ع ائنــا ي ــ أن الوجــود  ــ  ن التفك

ســـدي،  ته بالـــدرس و النمـــو الفكـــري و ا ن مـــن العمـــر الـــذي قضـــ مســـ ن، وكـــدت ابلـــغ ا عـــ ر أن جـــزت 

ــ رأس جبــل املعرفــة اقفــا ع ــ و يــاة، أرى نف ــ قمــة إدراك ا عــد أن بلغــت كمــال رشــدي،  ووصــلت إ  و

ــــ  ـ ء  ــــ ـ ــا  ـــ ــد ف ــــم يوجـــ ش ألجلـــــه و أنـــــه لـ ــــ عـ ء  ــــ ـ ــاة  يـــ ــــ ا ـ س  ــا بمـــــلء املوضـــــوع انـــــه لـــــ مـــ ة  فا شـــــر ال

ــــــزء  . املســـــتقبل ة و ال ر ــــ ـ ـــد منــــــه ســـــوى ال ـــم يقصــ ــاة لــ يـــ ــــــذه ا ــــد  ـــد أن الـــــذي أوجـ ـــت اعتقـــ ولـــــذلك كنــ

ا ا ال." 160بأبنا سـان، مشـ ـل إ تميـة ل ايـة ا ـ حقيقـة  ال ر بقصة الب كداللـة ع
َّ

غصـن ثم ذك رة   ـ

ـ أوراق  ـار، والعسـل ع بـيض بالليـل و ال سـود و ـرذان  ، والـوحش بـاملوت، وا ن بـالق ياة، والتن ا

ياة  رة بملذات ا   ).سرة و الكتابة والفنون (ال

ز عــــن إيقــــاف دائــــرة الــــزمن،     ــــال ــــة املــــوت و او ــر، ازداد إحساســــه بالــــدنو مــــن  ومــــع تقــــدم العمــ

ان مجلبة للسـعادة نه، وما  ت أحواله وانقلبت مواز رة واملـال( فتغ دبيـة و الشـ تحـول  ...) النجاحـات 
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ان حلوا صار مّرا علقما. إ مجلبة  لليأس ل ما    .و

  :تولستوي واملرض العق 

سـلك ع    ف تولستوي بإصابته باملرض العق الناتج عن التعب و التحمل الكب ألعبـاء العمـل 

ا  املرض العق" القضاء والكتابة واملدرسة ـذا النفـق إال بـالزواج " فوقعت  أخ ولم يجـد مخرجـا مـن 

ن الطبيعة النقية ـ مـن خمـس ذه السعادة ال لـم . وأخذ قسط من الراحة إلعادة بناء الذات ب تـدم أك

ـــ  ا  شــاء و التـــأليف"عشــرة ســـنة  قضــا ة واليـــأس  . و كتابــة مـــا يحبـــه القــراء" صـــناعة  ـــ ثـــم عاودتــه ا

ــــ داخلــــــه  ــ ستع ــــؤال  ـــب، والســ ــــ يكـــ ــ ــــا ف ــــ الوجــــــود، ومــ ــ ـــن "حــــــول مع ــــ الغايــــــة مـــ ــ ــا  ش؟ و مــــ ــــ عــ ــاذا  ملــــ

  "  ؟161حياتك

ــ مجـــال الفلســـفة و املع ـــاره  ـــت فبــدأ يبحـــث عـــن ســبل لتنظيـــف أف ــ مـــا فت رفــة، تلـــك العلـــوم ال

ــ مســائل  ــا عــاجزة عــن تقــديم إجابــات شــافية  ــ دروس لذيــذة وشــيقة للتأمــل، لك ة وشــك، ف ــ زادتــه ح

ياة، يقول تولستوي  ذه املعرفة" ا ليك ما يقوله أنصار  نحـن ال نقـدر أن نقـول لـك مـا أنـت، وال ملـاذا :"و

ــذه  ــذا العــالم، فأننــا ال نــدرس مثــل  ــ  ش  لفــة . املســائلعــ ع النــور، و عــرف شــرا ولكــن إذا أردت أن 

تلفــة،  جســام ا ــ  ســود ع ــ  ع ال ــ معرفــة الشــرا ة، و اذا رغبــت  ائنــات العضــو ــة، ونمــو ال الكيماو

ـــنحن  ع فكـــــرك فـــ ـــرا ـــم شـــ علــ ذا أردت أن  ا بـــــاألخر، و ــــد ــــا أحــ ـ ــــا، وعالق ـ م ـــام، و جســـ ـــذه  ــ ال  ــــ وأشـ

ــــة د ــــل ذلــــكقــــادرون أن نقــــدم لــــك أجو ــــ  ة ع ــــ ســــتطيع أن "  162قيقــــة وا إذن فــــالعلوم الطبيعيــــة ال 

سـان دون أن  ائن  فكـر  ر عظمة ال ة تظ ردة، والعلوم النظر ا املادية ا تقدم إجابات خارج مباح

عمـــق الشـــعور بالضـــياع و التيـــه ، ـــوة و ت ال ـــ نـــا ك ـــ  مـــا وراء الطبيعـــة والفلســـفة،  ـــذا " يتعـــدى إ ـــ  ع

اضــية و الطبيعيــة، املنــوال  ــ نــور العلــوم الر ــأ، ال  ــ م ة، فلــم أجــد  شــر ــ املعرفــة ال ــي الســبل  ضــلت 

ـ  ـا مـن السـ  إ ـل خطـوة ف ي  انـت تقـود ا مفتوحة أمامي، و ال  ظلمة الفلسفة، ال  انت سبل ال 

ــ ظالمــا ك ــ  ا انــه لــم يكــن ، ولــ -ســوأ ومــن املظلــم إ ــ ــت لــدي أخ ــ أن ث ء ممــا إ ــ ــ الوجــود  ن يكــون 

ش عنــه يــاة، كنــت أجــد .أفــ ــ حــل قضــايا ا م النــاس قدرتــه ع ــ عنــدما تبعــت نــور العلــم، الــذي يتــو ألن

ا ــــد شـ ــــ أ ـ قيقـــــة ال ا عـــــن ا ــــ ـ ـــد كث عــ ــــ أ ـ ، وزادت .نف ـــطة فـــــو ســ ـــماء املعرفـــــة املن ت ســ ــــ ـ ــا و لمـــ و

طـــالع  ا، و  ـــ إدراك أســـرار عمقـــت  ا و  ر ـــ عـــاظم  ـــا، و عيـــدة عـــن نقاو ا  ــا، كنـــت أجـــد ـ ـــ دقائق ع
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، قاصرة عن مجاو ع مسائ   ." 163قضاء حاج

ور  ــ حياتــه إال بمثــل مــا قدمــه ســقراط و شــو اقتنــع بــأن العلــوم و الفلســفة لــن تجيبــه عــن مع و

ــليمان بـــــوذا ــاع، . وســـ وجـــ ـــن  ســـــد مــ ـــر ا ــ ـــعون إليـــــه لتحر ســ ـــوت و شـــــدون املــ كمـــــاء ي ــار أن ا ــــ اعتبـــ ـ ع

ور ا ـ وشو م ر الوجـود و ـل مظـا ـا تـزول  وال ـ الوجـود، ف ـ  رادة كمبـدأ أسا لـذي يـؤمن بقـوة 

ـــ عـــدم ـــ حياتنـــا. إ ت ـــاء إرادتنـــا ت ان شـــر مـــن .و ء، فـــال فائـــدة لل ـــ ـــل  ـــ بـــبطالن  ن ســـليمان يق ـــ حـــ

م   .ع

ـل    ـو الـذي عـاش منكـرا ل ياة  و ان العلم بفروعه قاصر عن تفس مع ا عارضـه  إذن إذا  مـا 

ــــ تقــــديم  ــادرة ع ــــ قــ ــــ الشــــروحات العقليــــة  غ يــــة ع انــــت الفلســــفة و املعرفــــة املب ذا  أو يختلـــف معــــه، و

يـــاة؟ يقـــول  قيقـــة؟ وأيـــن توجـــد حكمـــة ا ـــ ا ـــ  أســـئلته، فـــأين  ســـ "  :إجابـــات شـــافية ع أنـــت كمـــا  

تلفـــة ــاد مؤقـــت مـــن الـــذرات ا ـــذه الـــ. حياتـــك، اتحـ ن  كة بـــ ركـــة املشـــ عـــض قـــد وا ا مـــع  عضـــ ذرات 

سميه حياتك ن الذرات املتألف منه جسـدك، تظـل لـه حركتـه زمنـا محـدودا، . أوجدت ما  ذا التجمع ب و

ــــ  ـــ ع ــا يق ـ ا ا حياتـــك، و بان ســـم ــــ  ـــذه القـــوة ال ا  ـــدو ـــ  ت عــــده، فت ـــذه الـــذرات  ـــدأ حركـــة 

شغل فكرك اليوم ذه املسائل ال  ن أنت كتلة متجمعة. جميع  ن إ حـ ولة من ح ا ا ـذا .أجزاؤ و

يــاة ا، وتــزول . التجــدد يطلــق عليــه النــاس اســم ا ، فيبطــل تجــدد ــ ــذه الكتلــة ال تلبــث أن تتال ولكــن 

ل املسائل و الشكوك   164"معه 

عقلــــه وثروتــــه ــــو الرجــــل املغــــرور  ــــول، و ســــتطع أن يصــــدق أنــــه كتلــــة متجمعــــة مــــن ا ووقــــف . لــــم 

ج ذه  وال أمام  ـق جديـدة، .ابة الصادمةمذ ـ خـوض طر اصطدم  بجدار الالجواب، ففكر مـرة أخـرى  

م  ــــ ــــب إلـ ـ ـــودة، ذ شــ ــالته امل ــــ ضـــ ـ م ع ــــد ــــ عنـ ـ ع ــاه  ســـــطاء عســـ ــــ طبقـــــات النـــــاس ال ـ ــأ إ ـــ ـــــذه املـــــرة  و

عة أصناف ا أن الناس أر يجة مفاد ياة،  فتوصل إ ن م ضد رعب ا شف سالح   . ليك

ـل ، وف  -1 س با ور و سـقراط و سـليمان بـوذا، وأسـطورة ناك صنف  عيـدا عـن شـو يـاة  ـم ا

ئا م ش ع ل  .الب ال 
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يل   -2 ـ املسـتقبل  كسـ ـ  يـاة  دون التفك وة و التصـا مـع ا ـ الشـ روب إ ناك صنف آخر آثر ال و

ـــة وحـــش املـــوت ــا و أغمـــض العيـــون عـــن رؤ ـ ك بفـــرح، واشـــرب ." كفيـــل لالســـتمتاع  ـــ ـــل خ ـــب  فأذ

  63ص..." قلب مسرورخمرك ب

ا  -3 عـــــد معرفـــــة شـــــر يـــــاة الشـــــقية   ـــــذه ا ـــــ القـــــوة والعـــــزم وذلـــــك بوضـــــع حـــــد ل ــأ إ ـــ ــاك مـــــن  نـــ ثـــــم 

ا طال ـ .( و م، أو قطـار يقفـون  ن يقطعـون بـه قلـو غرقـون فيـه، أو سـك حبـل حـول العنـق، أو مـاء 

قه  ) طر

ــ ا  -4 افظــة ع ــ ا ــ ذلــك  تج ــو صــنف الضــعفاء، و ــ  خ اوالصــنف  والبحــث . يــاة رغــم شــقا

ذه   طبقة تولستوي  عيدا عن القتل، و ح عن النفس  و  .عن وسيلة لل

ـــ نفســـه مــن مشـــاعر متناقضـــة، فــرغم تأييـــده لفكـــرة  اتـــب أملــا و انكســـارا ملـــا يحــدث  تزايــد مخـــاض ال

ـ  و ـ قـادر أن يكـون مثـل الفئـة  ـان غ  انـه 
َّ
ـا، إال ياة ووجـوب الـتخلص م ـلا(بطالن ا ة با سـ ) مل

شبه  و  واته، ف س خلف ش ي"ألنه مفكر وعاقل، وال يمكنه  أيضا أن  امو ز أن يكون مثـل "سي ، و

ـ املـوت ان راغبـا  دفعـه دفعـا  لالحتمـاء . الطبقة الثالثة وان  ـوال يمنعـه مـن ذلـك و ـا مج ئا قو نـاك شـ

قرب إ ق ا ف  ان يرفض ن  عة و   .لبهبجماعة الفئة الرا

سطورة ء ألغاز    :السر

ف  ِ
ّ
اف"غامر مؤل ـز العلـوم " اع يـة   عتقـاد بقـوى غي يمـان و ـ عـالم  باستكشاف آفاق رحبة 

ا ــ آن معــا إلقناعنــا بــأن .عــن توضــيح ات تــارة ضــيقة وأخــرى رحبــة رحابــة الفضــاء  ــ مســتو تقــل بنــا إ و

ياة و سر إدراك قوة ا   . يمان، الذي ال سلطان للعقل عليه  

ـــ أنـــه لقـــد أدرك خطـــأه  نـــون، فتوصـــل بالـــدرس إ ـــ ا ـــذا العقـــل الـــذي يقـــوده إ ســـاءل عـــن أصـــل  و 

يــاة  ا. ثمــرة ا ر ــ ــ أثمرتــه  يــاة ال ــذا العقــل أن ينكــر ا عقــل ل يــاة " إذن كيــف  ــ أن ا يحــدث عق

ء أسـ . مناقضة للعقل ـ س  الوجـود  قيقة أنه ل ء أع من العقل، وا فإن لم يكن  الوجود 

يــاة... العقــل مــن ــ ا ــو الــذي خلــق  ــذه أن ينكــر . فالعقــل إذن  الــة  ــذا العقــل، وا ســتطيع  فكيــف 

ا؟ ياة ال أوجد ـو ابـن ...وجود ا ـ عقـل، ولـذلك فـإن العقـل بحكـم الطبـع  ـان  ـ حيـاة ملـا  لو لم تكن 

ــاة يـــ الـــــة." 165ا ـــامية، وأن ا رض تحكمـــــه حكمـــــة ســ ـــذه  ــ ــــ  ـ ــا ع ـــــل مـــ ـــث أن  ــــل بالبحــ ـــــة  وتوصـ الفكر
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ــ تــوازي   شــاف قــوة عظ ال لــم تكــن ســوى حماقــة حياتــه القاصــرة عــن اك ا زمنــا طــو ــ عاشــ ة ال املضــطر

ن املـوت ـ نـه و ـ حالـت ب فية  ال ذه القوة  ا ياة، و ا الشعور با ـ " يقـول .قوة العقل اسم ـ ال و

غي ا ع  ا و عملت أخ وة اليأس ال سقطت ف اري  شلت من  ا أف   " .166بأسر

ـــدود،  ـــ ا ـــدود وغ ن ا ـــ بـــ ـــ ســـؤال ال يم اتـــب أنـــه مـــن العبـــث الســـ وراء جـــواب ع شـــف ال واك

يـاة إال  ـ ال جـدوى ا ـم  كمـاء رأ شـارك ا ان  ياة ال أثمرته، فمع أنه  عقل ينكر ا ستخف  جواب 

ـــا بالـــدرس والبحـــث ـــ توصـــل إل ـــ النتـــائج ال ا  ـــان مشـــك ـــ  فاملعرفـــة.أنـــه  ا العقـــل تنكـــر مع ـــ يقـــدم ال

ـ  ـ تطلـب مع و القـوة الوحيـدة ال ذا العقل  يمان تنكر العقل، ولكن  ا  ياة،  واملعرفة ال يمنح ا

ـــا توقـــف ليــــون  ر يجـــة املتناقضـــة ظا ـــذه الن ــاة بدونـــه؟ عنـــد  يـ ـــ ا ـــم مع ــاة فكيـــف يمكـــن أن ُيف يـ ا

عيد عن العقـل بمقـدار  تولستوي، فما سماه معقوال  بدا ال أثر للعقل فيه، وما دعاه غ معقول لم يكن 

ــاز . مـــا خطـــر لـــه قـــل  تمتـ ـــ  ـــ ع ـــام العقـــل ف مـــا خالفـــت أح يمـــان م ا  ـــ يقـــدم ـــة ال جو فـــأيقن أن 

صــول  ــذه العالقــة ال يمكننــا ا ــدون  ــدود و ــ ا ــدود وغ ن ا ط بــ ــل ســؤال يــر ــا تقــدم جوابــا ل بكو

ــ جــواب ن وأدرك  أ.  ع يــاة يوجــد بــ ــ ا يــاة "ن مع مــوات الــذين بنــوا صــروح ا حيــاء و  ن مــن  املاليــ

ســانية،  ســتطيعون تــأليف  ــو واملئــات منــه ال  ــم، ف ن مــع ذوا ن متصــا ــم فــرح ــا  و ــ يتمتعــون  ال

ــــم مــــا ورا ــــ ف ــــدودة ع م ا م وقــــدر ــيم م وقــ ــــار ــــ أف ــــل الفالســــفة الــــذين تب لــــه  وج ء ووقــــف عنــــد ج

ـــل مـــن فيـــه . الطبيعـــة ـــ بـــه و عت ـــذا الكـــون لـــم يخلـــق عبثـــا، بـــل لـــه رب  ـــذا .ف شـــعر  س ـــي  وأدرك أنـــه ل

ــ ســول الفق ضــرب املثــل بامل الــذي تــم نقلــه مــن  167يمــان يجــب أن يمتثــل للواجبــات املفروضــة عليــه و

ـ الب ـام متنوعـة  رجاء ليدير الناعورة، ثم تقلـد م ت فسيح  ق الطرق إ ب ثـم ضـرب مثـاال آخـر . ـتمف

طعمـــه  ـــ بـــه و عت ـــذا العصـــور ومــن  ــى  رة، فمـــن أيـــن أ ــ ـــ ال بالعصــفور الصـــغ الـــذي ســقط مـــن أع

لوقـات غايــة  ه مــن ا ـ ـو  قطعــا لـم يخلـق مــن عـدم، كمــا أنـه البـد أن  لوجــوده  وغ ش؟ ف علمـه سـر العــ و

ور . عظ انط  وشو ذا امللكوت؟ ما عادت فلسفة  ـان " إذن من يحكم  ومع أن كنت واثقا بـأن ال

ــ الن  ــ وجــود هللا مســتحيل ع ــذا، و أنــا قبلتــه و تمســكت بــه" كنــت"ع ــ  ــر  فقــد ظللــت .الفيلســوف اظ

عـادة قديمـة أخاطـب  ي، عمـال  ـل أيـام شـكو ـ  ، وكنـت  ـ ضـال ش عـن إلـه، وأؤمـل بـالبلوغ إ أس و أفـ
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ــ أن أجــده ي مــن غ لــه بصــال ــ م" 168ــذا  نــه وال ح ــؤول ب ــ ا ــا قــادرة ع با ســة ور اقفــه مــن الكن و

امـــل  وصـــادق  ســـ إليـــه؟ إنــه يبحـــث عــن إيمـــان حقيقــي  يمـــان الــذي  ن  معرفـــة هللا، و لكــن مـــا نــوع  ــ و

ــــ  ــ ـــدون مع دونــــــه ال يجـــ م و ـــا يـــ ــــل  ـــد عنــــــد الفقــــــراء، ألنــــــه مكمــ ــــــذا يوجـــ ــان و بــــ ات الر ــلو ــــن ســــ ه عــ ــــ ــ م

رض ـــ  م ع ـــو وحـــده قـــوة  فاإليمـــان يحمـــل. لوجـــود ـــا ألنـــه  افظـــة عل يـــاة وا ـــ محبـــة ا ســـان ع

جابــة  لـون  عــس حالـة يج ـ أ ـانوا  ــار الـذين  ب دراسـة أف سـ ـان  ـا ، وشـقاء تولســتوي  ر يـاة وجو ا

ا ــ استخلصــ ــ ال يجــة أخــرى غ ــ ن ــ جــدا أن ال يتوصــل إ م، وطبي شــ ــ أنــه لــم .عــن جــدوى ع أضــف إ

انت    .بحاجة إ مراجعةيدرس نفسه ال 

ــأل  ســــالم واملســــيحية، وســ ــــ  دراســــة البوذيــــة و ــاة، اتجــــه إ يــ ــــ ا ــــ خضــــم رحلــــة البحــــث عــــن مع و

ــا  ـــــم أيضـــ ــا يبحـــــث عنـــــه، ف ــر لـــــه مـــ م اســـــتطاع  أن يفســـ ــال الـــــدين، و لكـــــن ال أحـــــد مـــــ ن ورجـــ ــاء املـــــؤمن علمـــ

ســطاء م. يخــافون املــوت واملــرض و الفقــر والشــيخوخة، عكــس ال ــت أن إيمــا ــ   وث ال ال شــ ل مــن  شــ

يـاة م تجــاه ا ــم ورغبـا يـر ذوا ــا لت ـؤون إل ـل أســئلته  املؤرقـة مــن . ي ــة  ل ــ إيجـاد أجو كمــا توصـل إ

ب بــــه؟  أدرك  ســــتطيع املــــوت أن يــــذ ــــ ال  ــاة مع يــ ــــ ا ــــل  ش؟ و ـــب أن أعــــ قبيــــل أيــــن  هللا؟ وكيــــف يجـ

ــل مــا أعــ يــاة، و لمــا آمــن بــا شــعر با اقتنــع أنــه   يمــان شــعر بــاملوت و ــذا  ــ "رض عــن  ســ إ عــش ل

ــاة  يــــ ــــعرت بقــــــوة ا ، فشــ ــــ ــ ــاق قل ـــن أعمــــ ا مـــ ــــ ــ ــــــذا آمنــــــت أخ ــــل  ـــدون هللا، بمثــ ــــون بـــ ـــاة ال تكــ يـــ هللا، الن ا

ــ اليــوم ي ح ــ حيــا ــذا النــور الــذي أشــرق ع قيقيــة، ولــم يفــارق  ــ تمتــع "169ا ، عــادت لــه الســعادة ال

ي  ــا قبــــل معــــا ــبابه حينمــ ــــ فجــــر شــ ــا  دراك ــ ــــا عــــن معرفــــة و ن يقبــــل  ــا، ولكــــن  ــ م يــــاة بــــدون أن يف ا

 .يح وعقيدة ثابتة

ن ســفر مثمـــر  ســطاء و العــامل ن، ال خــر ــ عـــالم  ــا إ ــ قــام  انــت محصــلة تولســتوي مــن الرحلـــة ال

يــاة  يمــه املغلوطــة حــول ســعادة ا ــ الصــبا، ...ــ مفا خ حيــاة عابثــة وماجنــة  وقــدم لنــا خالصــة تــار

ــــارو  بصـ ــــ  ــ ــا موعظـــــة ألو ـــ م، ." لك ـــا م حيـــ ــــد ين ألفقـ ــــ ــ ــارزت الكث ـــرب، و بـــ ـــ ــــ ا ـ ين  ــــ ــ ـــد قتلـــــت الكث قـــ

ن، وكنـت قاسـيا  ـ بـأعراق الفالحـ ـ وصـلت إ ة ال ـ مـوال الكث ة باملقـامرة،  وأنفقـت  ـ وخسرت أمو كث

ر  يال مــن ســبل الفســق و الــدعارة مــع العــوا ــ معاملــة خــدامي، و لــم اتــرك ســ ــ  عاتيــا  إال ســلكته، ولــم تفت

ــداع و املراوغــة قــة مــن طــرق ا ــ ... كــذب وزنــا و ســرقة و ســكر وتمــرد وقتــل: طر ي  ــذا جــزء مــن حيــا ــل 
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يــام ــا. تلـك  مـة واحــدة لــم ارتك ــرائم جر ـ قــاموس ا س  مــا  -فلــ ـل ذلــك مكرمــا مح ـ كنــت مــع  ولكن

ي كرجل أديب فاضل   ."170من أبناء عش

تاج البحث   :  است

اف"إنَّ مؤلف  ـو إعـالن  أللـم" اع سـان،  و درس عظيم لإل ة العـاجزة "نـا " لتولستوي  ـ املتك

ئ  مقابـل  ا ش ال ياة والع ر ا سـيط والسـعيد بحياتـه " خـر"عن إدراك جو الـذي يمثلـه املـواطن ال

ـــذه  ــ ســـــر ســـــعادة  حســـــاس  ـــن  ـــرة عــ ـــره القاصــ ـــــة نظــ ـــن وج ــــ عادلـــــة مــ ـ ــــ معادلـــــة غ ـ ــاقة،  الطبقـــــة الشـــ

ادحـــــة ـــــذا . ال ـــــو  نـــــة؟  وكيـــــف  ـــــذه الطمأن ـــــ  ـــــل لالعتقـــــاد الـــــدي دور  ــاؤل  ســـ ـــــ ال ــا دفعـــــه إ ـــذا مـــ ــ و

نــا  عــد ســنة مــن املعانــاة؟ تولســتوي  نــا متأملــا ومــات  عتقــاد؟  ألــم يكــن أخــاه مؤمنــا ومــع  ذلــك عــاش حز

يمــان شــعر معــه كمــا لــو أننــا نركــب أمــ.يبحــث عــن نــوع  خــاص مــن  بحــر ال . واج بحــر عاصــفونحــن نقــرؤه 

ن ســتك طــراف باحثــا .ســتقر وال  امــي  ــ يــم م ــو يتخــبط بزورقــه  ــ مــن املؤلــف و و فمنــذ الصــفحات 

ــ  لنفســه،  ه وال ح ــ ن ســنة مــن عمــره دون أن يقــدم أي خدمــة لغ ــ  ثالثــ فــا أنــه أم قيقــة، مع عــن ا

ـــ أن ر وتوصـــل إ ـــ عيـــدا عـــن هللا، فتعـــب و ا بنفســـه   ـــ عة هللا،  عـــاش مغ ـــ شـــر ـــ ن ـــو  يـــاة  ـــ ا مع

دود سد املادي  العالم ا دود تاركة ا سان إ عالم الفردوس غ ا عد املوت ترحل روح   . و

ن سبحان.تر.لذة النص. روالن بارط س شر .1ط.فؤاد صفا وا قال لل  1988املغرب . دار تو

ن مبخاىيل طاب . باخت يا اطبمان دار  ،ترجمة دمحم برادة.الروا  1987. 1ط.املغرب. الر

ل الروا. بحراوي حسن ية الش ي،يب وت .املركز الثقا العر  1991. 1ط.لبنان.ب

ب   ن، شكري دمحم عياداملذا ي ت.1993سلسلة عالم املعرفة .دبية والنقدية عند العرب و الغر و  .ال

ن سعيد طاب ال،يقط يتحليل ا ئ . السرد.الزمان .روا وت.الت ي ب  1ط.1979.الدار البيضاء.املركز الثقا العر

و، در خشبة.دب الروعمالقة   وت 1الطبعة.حمد قاسم جودةأترجمة .برتون راس  2017.ب

Alberto cavallari-guilio Einaudi1986.christian Bourgois- editeur.1986.2005.2010. 

Pour la traduction frncaise.ISBN.978.22.67 02694 

L Anarchisme par Henri Arvon. Cinquieme edition mise a jour . Press universitaires de FRance-108-boulvard saint-

Germani.paris.1971 
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  دكتور معراج أحمد معراج الندوي ال

ا ية وآدا اتا  اللغة العر ند -جامعة عالية، كول   ال

افة  ـ ـ مجـال السياسـة وال انـة الصـدراة  ع أبو الكالم آزاد ع م بفكـره وفلسـفته ونزعاتـه ي

ن ــ القــدير  تنــاول الكتــاب والبــاحث  ــذا السيا

ـــل جانـــب مـــن جوانـــب حياتـــه وكتبـــوا عـــن  حثـــوا عـــن  و

ة، وعقيـــدة  ــ ــ أنـــه صــاحب فكـــرة وا وال شـــك 

د بــه  ة وموا تــه الشـــعر وقدراتـــه  بيــةعبقر

ســالم  ــض للــدفاع عــن  ــ مصــا موطنــه و كــرس حياتـه 

خطار م  وجه  ن وتضام عظمته وخلود مبادئه وحرص ع وحدة املسلم   . مشيدا 

افة، السياسة،  ند،ال   .ئفيام الطاال

وســـاط  ـــ  ـــم أصـــداء  ن الـــذين ل دبـــاء البـــارع ا مـــن  ـــ صـــبة كث ا ا ـــ أرضـــ نـــد  نجبـــت ال

ـــيد  ي، والســـ ـــا ــب النعمـــ ســــــتاذ شــــ م  ــــ داب والثقافــــــة، ومــ ــــ  ــ ـــــولة  ــــم جولــــــة وصـ ــ ــــة، ول دبيــ العلميــــــة و

س وموالنا دمحم ع جو  ر، والس سـيد أحمـد خـان، سليمان الندوي، ومسعود عالم الندوي، ودمحم ا

خــر  ســ النــدوي و ــ ا ســن ع ــ و ا ب إ ن، إنمــا يرجــع الســ

م  ـ نفوسـ ـ عمـا  ـل طبقـة مـن النـاس، وللتعب ـ  عـة إ م الرا ـار ا إليصال أف افة ال استخدمو ال

دب والبالغــة والفصــاحة وقــاموا بــدور بــارز فيمــا أرادوا 

م،  ــــ ــــار النــــــاس إلــ ــــا أنظــ ــ ــــبوا  شــــــود والغــــــرض املطلــــــوب والغايـــــة القصــــــوى وكســ ـــدف امل ـــ وقصـــــدوا مــــــن ال

تـــارة  ة والنخبـــة املمتـــازة ا ـــ ن تلـــك الكوكبـــة الن م، فمـــن بـــ ـــار م وتملكـــوا زمـــام أف ـــ عقـــول وســـيطروا ع

أفـــذاذ الرجـــال قلمـــا مـــن عبـــاقرة العلمـــاء و  نـــوادر الزمـــان و
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ا قسمبستاذ املساعد،   ية وآدا اللغة العر

افة  ـ ـ مجـال السياسـة وال انـة الصـدراة  ع أبو الكالم آزاد ع م ي

ســالمية حــول العــالم مــة  نــد و اتــه تجــاه ال ن قــد. تجا تنــاول الكتــاب والبــاحث

ا الكب  ـــ ــيم وال ـــل جانـــب مـــن جوانـــب حياتـــه وكتبـــوا عـــن قـــراءة ودراســـة، واملفكـــر العظـ حثـــوا عـــن  و

ســـالم والقضــايا   ســالميةـــ السياســة و ة، وعقيـــدة . مـــة  ــ ــ أنـــه صــاحب فكـــرة وا وال شـــك 

ـــا مديــة وعموم لـــود الرســالة ا ة عــن ا ــ داســتخدم . را بــه  ة وموا تــه الشـــعر عبقر

شــر عقيدتــه وشــعوره ودعوتــه ــ  افية  ـ ســالم  .ال ــض للــدفاع عــن  ــ مصــا موطنــه و كــرس حياتـه 

خطار م  وجه  ن وتضام عظمته وخلود مبادئه وحرص ع وحدة املسلم مشيدا 

فتتاحية لمات  سالم، :ال افة، السياسة،  أبو الكالم آزاد،  ند،ال ال

وســـاط  ـــ  ـــم أصـــداء  ن الـــذين ل دبـــاء البـــارع ا مـــن  ـــ صـــبة كث ا ا ـــ أرضـــ نـــد  نجبـــت ال

ـــيد  ي، والســـ ـــا ــب النعمـــ ســــــتاذ شــــ م  ــــ داب والثقافــــــة، ومــ ــــ  ــ ـــــولة  ــــم جولــــــة وصـ ــ ــــة، ول دبيــ العلميــــــة و

س وموالنا دمحم ع جو  سليمان الندوي، ومسعود عالم الندوي، ودمحم ا

ســتاذ أبــو  ــ املــودودي و ع خــر  والســيد أبــو  ســ النــدوي و ــ ا ســن ع ا

م  ـ نفوسـ ـ عمـا  ـل طبقـة مـن النـاس، وللتعب ـ  عـة إ م الرا ـار ا إليصال أف افة ال استخدمو ال

ــ قمــة عاليــة مــن   ــا بلغــوا مــا بلغــوا  م، و دب والبالغــة والفصــاحة وقــاموا بــدور بــارز فيمــا أرادوا وقلــو

م،  ــــ ــــار النــــــاس إلــ ــــا أنظــ ــ ــــبوا  شــــــود والغــــــرض املطلــــــوب والغايـــــة القصــــــوى وكســ ـــدف امل ـــ وقصـــــدوا مــــــن ال

تـــارة  ة والنخبـــة املمتـــازة ا ـــ ن تلـــك الكوكبـــة الن م، فمـــن بـــ ـــار م وتملكـــوا زمـــام أف ـــ عقـــول وســـيطروا ع

نـــد أبـــو الكـــالم آزاد مـــن عبـــاقرة العلمـــاء و عـــد أبـــو الكـــالم آزاد . إمـــام ال

 

 

  

  

ص   : امل

افة  ـ ـ مجـال السياسـة وال انـة الصـدراة  ع أبو الكالم آزاد ع م ي

ســالمية حــول العــالمو  مــة  نــد و اتــه تجــاه ال تجا

ا الكب  ـــ ــيم وال واملفكـــر العظـ

ــاره  ســـالم والقضــايا  أف ـــ السياســة و

ـــا مديــة وعموم لـــود الرســالة ا ة عــن ا ــ را

شــر عقيدتــه وشــعوره ودعوتــه ــ  افية  ـ ال

خطار م  وجه  ن وتضام عظمته وخلود مبادئه وحرص ع وحدة املسلم مشيدا 

فتتاحية لمات  ال

  : املدخل

وســـاط ألقـــد  ـــ  ـــم أصـــداء  ن الـــذين ل دبـــاء البـــارع ا مـــن  ـــ صـــبة كث ا ا ـــ أرضـــ نـــد  نجبـــت ال

ـــيد  ي، والســـ ـــا ــب النعمـــ ســــــتاذ شــــ م  ــــ داب والثقافــــــة، ومــ ــــ  ــ ـــــولة  ــــم جولــــــة وصـ ــ ــــة، ول دبيــ العلميــــــة و

س وموالنا دمحم ع جو  سليمان الندوي، ومسعود عالم الندوي، ودمحم ا

ســتاذ أبــو  ــ املــودودي و ع والســيد أبــو 

م  ـ نفوسـ ـ عمـا  ـل طبقـة مـن النـاس، وللتعب ـ  عـة إ م الرا ـار ا إليصال أف افة ال استخدمو ال

ــ قمــة عاليــة مــن   ــا بلغــوا مــا بلغــوا  م، و وقلــو

م،  ــــ ــــار النــــــاس إلــ ــــا أنظــ ــ ــــبوا  شــــــود والغــــــرض املطلــــــوب والغايـــــة القصــــــوى وكســ ـــدف امل ـــ وقصـــــدوا مــــــن ال

تـــارة  ة والنخبـــة املمتـــازة ا ـــ ن تلـــك الكوكبـــة الن م، فمـــن بـــ ـــار م وتملكـــوا زمـــام أف ـــ عقـــول وســـيطروا ع

نـــد أبـــو الكـــالم آزاد إمـــام ال
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ـــان ــــه الزمــــ ـــــود بمثلـــ ــــــدين . يجــ ن الـ ــــ دب، بـــ ــــــم و ن العلـ ــــ ــــــة بـــ ـــــازة جامعـ ــية ممتــ صـــــ ــية آزاد  صـــــ ـــت  انــــ

وانــب  طــراف، متعــددة ا اميــة  ته م صــ انــت  ديــد النــافع، و ن القــديم الصــا وا والسياســة، بــ

ـــبومتنوعـــة املو  ـــان . ا ا، ف ـــ افيا كب ـــ اتبـــا قـــديرا، و ـــا، عاملـــا بارعـــا، خطيبـــا مصـــقعا،  و ـــان رجـــال مو

ـــاعبقر  ـــاالت وم ـــل مجـــال مـــن ا ـــ  نديـــة  ــا  مـــة ال ا موالنـــا آزاد ملصـــا  ـــ اتخـــذ افة ال ـــ مجـــال ال

ز   . والوطن العز

شأته   :مولده و

يــ نــدي وأم عر ــ مكــة املكرمــة1888ة عــام ولــد موالنــا آزاد أبــو الكــالم آزاد مــن أب  ســماه أبــوه . م 

ن من . باسم م الدين أحمد ت س عد مولده  سرة  نـدانتقلت  لكتـه بال ـ مدينـة  بـاه هللا قـد . مكـة إ

نـــا حـــرا متنـــورا منـــذ صـــباه ـــ. ذ ـــ مجـــاالت الدراســـة والفكـــر والتعب شـــفت نفســـه طرقـــا جديـــدة  ولـــم . فاك

غا لنفســـــه قـــــ ـــا ـــــ ســ ع ـــل التقليـــــد  ـــب . طيجعــ يـــــة الكتــ ــية والعر ـــــ الفارســـ ـــــ لغ يـــــة  درس الكتـــــب املن

ميـــة البالغـــة يـــة املعتمـــدة ذات  بتـــداو . الدي عليمـــه  ـــ أبيـــه مـــن  يتلقـــى  ـــت ثـــم بـــدأ القـــراءة ع ـــ الب

صــية  ــا مــن خــالل مطالعتــه ال ار أف ــا و يــة وفنو ــ العلــوم الغر ســالمية ثــم أخــذ يتعــرف ع العلــوم 

نــه مل ـ صــار ذ ــارح ف ديــد النــافع يمتـاز بطــراوة  عــا للقــديم الصـا وا ــ الــدين . تقـى را ولـم يخــرج ع

تطــــور  ــــ و ــــ  والعلــــم الــــذي يتغ الــــد الــــذي ال يتغ ن الــــدين ا ـــع بــــ تقــــدم بــــل جمـ ــــان يــــؤمن بالــــدين . و إنــــه 

ــــ أســــس املنطقيـــة. نيـــف بقوتــــه ونفــــوذها ســـالمية ع ــات العقائــــد  ـــ إثبــ ة  ــــ ـــات لــــه خ ــال . و ــــ مــ آزاد إ

ــان الشــع بداعيــة فالشــعر ف ــر لقوتــه  الت يملــك مــؤ ال  أدرك نفســه بأنــهو  ،"آزاد" اختــار لقــبر أول مظ

ك فائقــة بــأن يكــون شـــاعرا ف افةــ ــ ــ مجـــال ال ـــال ودخــل  انـــت وك ،ــذا ا ــ  عـــض القضــايا ال تــب 

نفد قـوة ة يـمذات أ ـع واسـ ــا فكـرهـ أسـلوب را الـم يكـن موال . ف ـ انــت ، ففيا تقليـديا أو فنيـانـا آزاد 

ع العل سمة بالطا خية م ية وتار   . مقاالته متعددة املواضيع من سياسة واجتماعية ودي

  :موالنا آزاد خطيبا مصقعا

ـــور  ــــل العصــ ـ ــــ  ـ ــــة العاليـــــة  انـ ــــة، ذات امل يـــــة املوروثـ دبيـــــة الن ـــن الفنـــــون  طابـــــة مــ ــد فـــــن ا عـــ

ـ  طابة من أك ألوان الن تلفة، وا يـاة و  ا ـ ا ميـة بالغـة  ـا أ  ول
ً
شـارا ـ ان ـا يتوقـف تحقيـق الكث عل

د تامن أ ية والسياسيف ا جتماعية والدي ـا . ةمع  طابـة وتأث ميـة ا ـان علقد أدرك آزاد أ ـ أذ

تمع ـذا البـابف ا ـ  ه  ـ طابة وأصبح خطيبا مصقعا ال يوجد نظ ـان يتصـدى . خاض آزاد  مجال ا

م  إللقـــاء ا ـــ رؤســـ ـــأن ع أى الســـامعون  ـــ ا ي ـــان موضـــوع مـــا أيـــا  ـــ حفلـــة ا ـــم الطبـــة  طيـــور وأ
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ي مـــن فـــوق الســـماء ـــ صـــوت يـــأ را . ســـتمعون إ ـــ انـــت  ـــ  ن بخطبتـــه ال ـــ حشـــود املاليـــ ـــ ع غ ـــان  و

ع  ـــان لـــه أســـلوب بـــد ي خـــالل خطب. النـــاس أمـــاملتحـــدث لحـــالال، ولـــم يكـــن مكثـــارا وثرثـــارا بـــل  ـــان يـــأ تـــه و

ـ  م  يـة وتـارة أخـرى يخـاط طابـة العر ـ قـوة ا عة، يخاطب الناس تارة  عة واستعارات بد ات را شب ب

ــــ ســــلك حديثـــــه  ــــة  حاديــــث النبو ـــات القرآنيــــة و يـ ــــان يــــنظم  ــا  مــ ــــ وجمالــــه ور ـــزل الفار حــــالوة الغـ

ــــــواتيم ــــ ا ـــ ــــوص  ـــيع الفصـــ صـــ ــــ. ك لمـــ ــــاظ وال لفــ ــــ  ـــ ــــية  ـــــد جاذبيــــــة مقناطســـ ـــــه انـــــــت توجــ ات بتعرضــ

اتــــه ــادل . ومحا نــ ــادم مــــع ا تصــ ـــر يمــــوج و ــــ الســــماء وأن البحـ ـــع  وق تلمـ ــــ أى أن ال ــــ ــــان يتحــــدث ي ذا  و

قـــــة ــا طر ـــ ـــق ف ــار ليخلــ ـــ ـــــ أحـــــد. و ماســـــ إذا وال ي ــــا آزاد ا ـــــ خطـــــب موالنـ ــتمع إ ية زمـــــن حركـــــة اســـ

ـــا  اءســـتقالل فاعلي ـــ ـــور الغ ـــ ظ ـــ ع ا مـــادام يم طابـــة للـــدفاع عـــن اختـــار آزا. وشـــدة أســـر د فـــن ا

  .   سالم وعن الوطن

   :موالنا آزاد أديبا بارعا

ي الكــالم    ــ عـن جــدارة  بـأ دب والبالغــة واللغـة، وك ـان أديبــا ذا . ـان أبــو الكـالم آزاد مــن رجـال  و

ـ ذلـك العصـر ردي  دب  ان  عد من أر ت،  ـ. ص ـ كتابـة الن ـد  خ . لـه أسـلوب فر ـ التـار ولـو كتـب ع

ـــــان ذلـــــك  ــا  مـــ ــر عـــــن آزاد م غـــــض النظـــ ــاليبه، ال  ردي وأســـ ــــ  ـ ــبا العمـــــل مـــــوجزاالن إن صـــــفحات . مقتضـــ

ـــدة ال مجـــ ـــالل"ت جر د بقـــوة كتابتـــه و " ال ا ولكـــن " التـــذكرة"شـــ ســـم بـــه يحمـــل أســـلو رغـــم ثقلـــه الـــذي ي

ه" خاطر غبار"كتابه  ـ ـ  .يمثل صفاء أسلوب كتابته أك مـن غ ـ تـراث الن عـد الكتـاب مـوادا يفتخـر بـه  و

ـــ  ه وســـالمة بيانـــه، وخ ـــ ذلـــك كتابـــه ردي بتعـــدد مقاالتـــه وروعـــة أســـلو ـــ ترجمـــة " التـــذكرة"دليـــل ع و

ــــ التوطئــــة والتصــــو  ــــ  ــــظ أن آزاد لــــم ي.  رحياتــــه ولكنــــه انت ــوء ا ــــذا العمــــل مــــن أعمالــــه  تــــهومــــن ســ

مـــة خ ذلـــك " التـــذكرة"ولـــو قـــدر لـــه أن يكمـــل . الكتابيـــة امل ا تـــار ـــان مـــرآة صـــافية يمكـــن أن نـــرى بوســـاط ل

ل وضوح وصراحة   .     العصر ب

مموالنا    :آزاد مفسرا  للقرآن الكر

م مصدر  و أ م  ـامع   إن القرآن الكر ـاء، وا ـو مرجـع للعلمـاء والفق ن، و ع لدى املسـلم شر لل

م ـــرآن الكــــر ميــــة تفســــ القـ ياتيــــة، نظــــرا أل يــــة وا ــــل املعــــارف الدي ــا آزاد، ل أن يكتــــب تفســــ  أراد موالنــ

م ـ تفسـ القـرآن. القرآن الكر ـان لـه ذوق خـاص  م و ن . الكـر ـ " ترجمـان القـرآن"و انـة عاليـة  يحتـل م

رديـــة ـــ اللغـــة  ـــذا التفســـ. تـــراث تفســـ القـــرآن  ول مـــن  ـــزء  ـــ مـــن  إن ا ختصـــار أك ـــ  بإيجـــاز  و يتم

جزاء ول بتفس أم الكتاب وقد سـماه . بقية  زء  ذا ا لـم تنـاول آزاد ". بـأم القـرآن"لقد خصص آزاد 
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ســــبة  ــا  ــ ا م ومحتو ــاول فيــــه جملــــة مباحــــث القــــرآن الكــــر ــل تنــ فيــــه ســــورة الفاتحــــة بالتفســــ فحســــب، بــ

ـــيل ــال و التفصـــ جمــــ طنــــــاب، أو  ــاز و ـــ ـــب . يجـ ي واملطالـــ ـــا ـــعة للمعـــ ـــا واســـ ــــتح آفاقـــ ـــــه فــ ــــه فإنـ ـــــك فيــ وال شـ

ديثة ـ قلمـه ب. والتحقيقات ا ـزء يتم ـذا ا تلـف املواضـع مـن  ه  ـ تفسـ روعـة اليبـان نجد املؤلـف 

ا من  ا  غ ـ مأك مما نجد ـزء ع ـذا ا ن صـفحئجزاء حيـث يقـع  ن وخمسـ تنـاول آزاد سـورة . ةتـ

ــــ أم القــــرآن الفاتحــــة ســــورة الفاتحــــة مليئــــة بالفوائــــد . بقــــدر مــــن التفصــــيل ألنــــه رأى و ه  إذ، إن تفســــ

ــاب التفســــ ــن بــ ردو مــ دب  ــــ  ـــع  ـ ا ــــ أســــلوب فصــــيح ور ــا أراده مــــن تحقيــــق و . العلميــــة  ن آزاد مــ قــــد بــــ

ـ  ـا أك ـ قلمـا تخلـو ع ـ النقـائض ال ا إ ـ عملـه مشـ م والـن الـذي اختـاره  ه للقـرآن الكـر الغاية بتفس

ــال. كتـــب التفســـ ـــا كتـــاب يخلـــو مـــن : "فقـ ى القرآنيـــة والتـــدبر ف ـــم املعـــا ــر لف ـ الغايـــة مـــن تأليفـــه أن يظ

ــ عامــة  ــم طنــاب الزائــد الــذي  نجــده  ــل مــا يحتــاج إليــه القــارئ لف افر فيــه  ، ولكــن يتــو كتــب التفســ

ـامال يحا  ما  جمـة . القرآن ف رديـة ال م باللغـة  ـ أن يقـدم ترجمـة للقـرآن الكـر و اولـة  انـت ا ف

شـــرح القـــر  ـــ  ـــامال حيـــث ال يبقـــال يضـــاح ىآن شـــرحا  ـــد مـــن  ـــ مز وظـــات . إحتيـــاج إ ـــ امل اإلضـــافة إ و

ــــ تقــــع ا مــــع املفــــ ال ــــ تواصــــل ســــ ـــر وال ن وآخـ ن حــــ ا الســــورةابــــ ــم ــــ تتضــ ــــذا i."يم واملطالــــب ال إن 

امـــة ة وخصـــائص  ـــ ـــدد، بـــ. التفســـ لـــه مزايـــا كث ن القـــدامى وا بـــع املفســـر ل لـــم يقلـــد آزاد أحـــدا ولـــم ي

سانية اختار ا يطابق بروح الكتاب والسنة والفطرة  ع وسلك مسل   .لنفسه املثل 

  :نا آزاد وطنيا صادقاموال 

ــاء بالشـــــعارات،  كتفــ ـــدم  قيقـــــي لــــه، وعـ ــاء ا ــان بالشــــعور باالنتمــ ســ ـــــ  يتمثــــل حــــّب الــــوطن 

ــب ــ عــن صــدق ذلــك ا ّ ع
ُ
ــا ألفعــال حقيقّيــة  ــ تنــادي بــذلك، بــل أن تــتم ترجم تافــات ال شــك أن  ال. وال

ة ال ُجِبل مور الفطر س  حب الوطن من  سان ، فل ا  سـان وطنـه الـذي عل  أن ُيحـب 
ً
 أبـدا

ً
بـا غر

ن  ن ــان بـــا سـ شـــعر   أن 
ً
بـــا س غر ــا أنـــه لـــ ن جنباتـــه، كمـ ـــ ثـــراه، وترعـــرع بـــ ـــ أرضـــه، وشـــبَّ ع ــأ ع شـ

نتمــاء رتبــاط وصــدق  ــ قــوة  ــاٍن آخــر، فمــا ذلــك إال دليــٌل ع ــ م غــادره إ ُ ــان . الصــادق لوطنــه عنــدما 

سرب ا صادقا مخلصايموالنا آزاد وطن ـو إ ،  حـب الـوطن "قلبه حب الوطن ألنه يؤمن بقول الرسول و

يمـــان مـــا ".  مـــن  ان البلـــد م ـــ جميـــع ســـ كة  ـــ مشـــ ـــذه الوطنيـــة ال ـــ  ـــذه الفكـــرة ودعـــا إ ض آزاد  فـــ

م ــــ ــا بيــ م مختلفــــــة ومتباينــــــة فيمــــ ـــا م وديانـــ ـــا م وثقافـــ ـــاد ن عنــــــد آزاد . انــــــت معتقـــ ــــلم ــا وطنيــــــة املســ أمــــ

م، ف سـالم كمـا يقولـه آزادوقومي م ع  ق  حالة قيام ذا الطر م   سالم نفسه يرشد :" إن روح 

يل تقـدم الـبالد ورقيـه، بـل تكـون  خه وعلومه وفنونه وحضارته عقبة  سـ سالم وتار عاليم  وال تصبح 
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ــذه ا ــذه العلــوم والفنــون، و خ، و ــذا التعلــيم والتــار ــا، ذلــك ألن تنميــة  ــ الــبالد، ال مســاعدة ل ضــارة 

ناءه م الفطري و ر بالد ل البالد لتطو ن مع أ م سالمية م مة      ii."يمكن إال إذا ناضل أفراد 

اتـه السياسـية قبـل  ـ نظر ـان تب مات آزاد الوطنية والسياسية فنجد أنه  إذا ألقينا نظرة ع مسا

ن عامـــا ،م1912عـــام عـــ ـــا طـــول حياتـــه حـــوا أر عـــارض . ودأب عل ـــان  ـــان وطنيـــا مخلصـــا صـــادقا و إنـــه 

ن ــ دولتــ نــد إ ــل مـــا  .انقســام ال ــا وقعــت  ظــة ولك ـــ آخــر  نــد إ ــ وســعه أن ال تنقســم ال ـــل مــا  ــذل  و

ــ مجـــال السياســة. وقعــت متـــه  ز نقســام ســـوء حظــه و ـــذا  ـــ موالنــا آزاد  ـــ . اعت ـــذا يــدل ع ســـمو إن 

ــا للمــــؤتمر الــــوط لع. نفســــه وحبــــه للــــوطن ســ ــــان رئ ســــتغرق ســــبعة أعــــواممــــو ـــدة  نــــد ملـ ــا . وم ال وأول مــ

ن ســنة ســا للمــؤتمر لــم يتجــاوز عمــره خمــس وثالثــ ن أن . انتخــب رئ ســتطيع أحــد مــن الزعمــاء السياســي ال 

ر الل  اتمـــا غانـــدي وجـــوا ـــدمات الوطنيـــة إال امل ـــ ا ـــذه الســـابقة العظيمـــة  وعنـــدما نالـــت . ـــرو يمثـــل 

ســـتقالل عـــام  نـــد  ر التعلـــيم،م 1947ال ـــذه الـــوزارة ملـــدة عشـــرة أعـــ تـــم اختيـــاره كـــوز قـــة وقـــاد  وام بطر

ـــة حيـــث أصــبح م ديـــد  اسســـؤ حســنة نا نـــد املســـتقلةــ اللتعلـــيم ا ـــذا. ل ـــ  إن : "الصـــدد يقــول آزاد 

عشـــ كة  نحياتنــا املشـــ ـــذ قــرون صـــاغت قالبـــا ر ا، بـــل ه القوالــبلقوميــة متحـــدة، وأن  ، ال يمكـــن صـــنع

ـا خـتم القـدر سـواء  ـت عل ا وتث ن صـياغ ا  قـرون، وقـد تـم  فية بنفس ا بأيادي الفطرة ا يتم  صنع

سـتطيع أي فكـر منـا للفصـل ا، وال  ـا أو تقسـيم نديـة، أمـة ال يمكـن فك ن أمة  نا، ولكننا أصبحنا   ش

ـــ  ب ـــ وحـــدتنا، في ـــ بنـــاء قـــدرناونبقضـــاء الفطـــرة ون اضـــيا لنـــا أن نكـــون ر  أن يث ومـــن  iii.مـــن جديـــد بـــدأ 

انــــت مركبــــة مــــن حــــب الـــوطن وحــــب تــــه الوطنيــــة  ـــ أن رؤ ــــ آن واحــــد الوا ــانية  ــــان . ســ ــز و جــــل  يركــ

ندي وصالحه وسعادته ة الشعب ال ل ما  وسعه  حر بذل  تمامه و   .        ا

  : موالنا آزادسياسيا قديرا

ميـــــة السيا ي أ ـــأ ـــا املـــــؤثر تــ ــ ــــة مـــــن كو جتماعيـــــة ةسـ ــاة  ــــة،ظل . بحيـــ ماعـ ــــ الفـــــرد وا فـــــإن مصـ

ــــذلك  ــية، و يــــاة السياســ ــــ العالقــــة بالسياســــة وا ع  بالدولــــة، والعالقــــة بالدولــــة 
ً
 وثيقــــا

ً
 ارتباطــــا

ً
مرتبطــــا

ـتم بمسـألة   مـن حيـاة الفـرد، ومـن حقـه أن ي
ً
ا  ومحور

ً
اما  

ً
ياة السياسية، جزءا أصبحت السياسة، وا

ـل شـأن مـن شـؤون حياتـه، السياسة والدولة، ونوع  ـ  تـدخل  ه، و ه يقـرر مصـ
ّ
النظام الذي يحكمه؛ ألن

ـــاة السياســــية يـ ــــ وا ن بالعمــــل السيا تمــــ ــــ طليعــــة امل ض أن يكــــون آزاد  ــــ ــا آزاد  .ومــــن املف ــــان موالنــ

عيدف. جديد منفردا من طراز  اسياسي سـاليب العاديـة للسياسـة اان  ي حافـل . عـن  سـا خ  إن التـار

ـــماء ارتبطـــــتب ات اجتماع أسـ ـــــ تغ ــــات وثـــــورات و ديـــــد. يــــةبحر نـــــد ا خ ال ـــــ تــــار ـــاح ألجـــــل  -و خ الكفــ تــــار
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ـة ر ـع ا ـ مقدمـة قـادة طال ي  ي الكالم يأ ستقالل نجد اسم موالنا أ ة و ر انـة يبـدو . ا ـذه امل نـه  و

خـالص. أعظم القادة والزعمـاء مـة و علـم وشـرف وعز ـ  ـ دوره السيا ك بـالقيم وعـرف بالتمسـ .لقـد تم

يلـــة ال توجـــد لـــه مثيـــ ـــ ميـــدان السياســـةالن نعـــدم خاصـــة  يـــاة و ـــ مجـــاالت ا ـــ . ل  لقـــد مـــر موالنـــا آزاد 

ذه املراحل إ ثالث مراحل. حياته السياسية بمختلف مراحل وأدوار    .و يمكن لنا أن نقسم 

ــ و ــ عــام1906مــن عــام: املرحلــة  ــذه ا1916م إ ــ  ــر  ــم، وظ  ة موالنــا آزاد كداعيــة إســالميلف

ــــذه املرحلــــة جعــــل آزاد . ومحــــب للــــوطن ــــ  ســــالمية العامليــــة" و ســــالم"و " خــــوة  ــاء تــــراث  ــــ " إحيــ ع

ز . أسس معقولة ة لوطنه العز ـة وفكـرة  انت له رؤ انت لـه نظر ند كما  سالمية  ال ولشعبه ولألمة 

سالمة حول العالم   .  امة لألمة 

ـــ عـــام 1916مـــن عـــام : رحلـــة الثانيـــةامل    ســـر حـــوا . م1919م إ ـــ  ا آزاد  ـــ قضـــا ة ال ـــ ـــذه الف و

ع سنوات ن  أر اوح عمره ب ـ السـاحة السياسـة الوطنيـة بوصـفه و . سنة 35 -32وت ذه املرحلـة ع رز  

سالمية"قائدا من قادة  الفة  ي"و " حركة ا نجل" حركة العصيان املد   . الغاشمضد حكم 

ة مـــن حياتـــه السياســـية تمتـــد مـــن : املرحلـــة الثالثـــة ـــ ـــ 1919ـــذه الف ة . م1958م إ ـــ ـــذه الف ـــ  و

ــا  ــــرف موالنــــ خ عــ ــــار ـــــن التــ ــــة املمـ نديـــ ـــــة ال ــــه للقوميـ ــاء ؤ آزاد بتمحســ ــادة والزعمـــــ ـــ ـــــة القـ ــــ طليعـ ــ ــــــرز  ـــدة و حـــ

ن ن . الــوطني ــؤمن بالوحــدة بــ نــدوس كمــا اــان موالنــا أبــو الكــالم آزاد يحــب وطنــه حبــا جمــا و ن وال ملســلم

ـا   يؤمن بوحدة ـ مالذ مـة  يام إيمانا بـأن وحـدة  ندية منذ وقت مبكر  حياته، فزادته  مـن مة ال

ــــار زد ــــ التقــــدم و ــا إ ــ ق خو  ،وطر ــــ حفــــظ التــــار ــــة للعــــودة إ ا النا ــا . وســــيل ــ نديــــة بموقع فألمــــة ال

ــا ا ائلــة وثروا ة ال شــر ــا ال ــد وطاق ، وتكــون الفر ــ الركــب العــال انــة ســامية  لــة لتحتــل م لغنيــة مؤ

ــتقبل،عنصــــ ــــ وضــــع حضــــارة املســ ــر  را مــــؤثرا  شــ ــنعم ال مــــم ليــ ن  ــاء والتعــــاون بــــ خــ ــــ  حضــــارة تقــــوم ع

بة  م رأيات ا   .السالمو بالرخاء وا وترفرف عل

افة ته  مجال ال   : موالنا آزاد ومس

افة    ر آزاد  آفاق ال و من أولئـك الـذ ظ ند، و ـدفا سـاميا ونمطـا ي ال افة  ـ ن أعطـوا ال

ضــرب بــه املثــال افته نموذجــا يحتــذى به،و ــ ت  ســلوب والتوجيــه حيــث أصــ ــ  ــ . جديــدا مــؤثرا  ق

ــر  ـ يئـــات تحر ـــ  ك  ـــات واشــــ افة وأصـــدر عـــدة دور ــــ ـــ ال ة كمـــا أخــــرج ــــ معظـــم حياتـــه  ـــ ف كث ـــ

ـــا ــــــالت بمـــ ف وا ــــ ــ ــا  ال ــــ ـــدوةال"ف ــباح"و" نـــ ـــ ــــالم"و " املصـ ــــك عــ نــ ــان الصــــــدق" و" ن ـــ ـــــالل"و" لسـ ـ و " ال

ند". البالغ" افة  ال ا جديدا  ال افة آزاد أسست من   .  إن 
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افة إ ثالث مراحلإيمكن لنا أن نقسم   اماته  ال   : س

واملرحل    ة ال أصدر : ة  نك عالم"ا آزاد فو الف ـات وشـ" لسـان الصـدق"و" ن ـ دور ارك 

دبية. مختلفة عة  ذه املرحلة فقد غلبت ع فكره ال   . و 

ــا : املرحلــة الثانيــة  ــ أصــدر ف ة ال ــ ــ الف ــالل"و ع " ال ــذه املرحلــة الطــا ــ  ، بــرز  ــ و ــ املــر ة 

ل وضوح وصـراحة سالمة ب عة  ـ. الدي وال ـ  ـ عنـده  سا ول واملقيـاس  ان  ـ ـان امل ـو و ل شـ 

ة تو  iv.ســـالم ـــ ـــذه الف ـــ  ـــدة قفـــولكـــن  ـــا جر ـــالل"ت ف ـــرت "ال ة ظ ـــ عـــد مـــدة وج قيـــت ". الـــبالغ"، و و

دة  الل"ع نمط " البالغ"جر ل" ال   . من حيث املضمون والش

دة : املرحلة الثالثة  ا جر ة ال صدرت ف الل"و الف انـت مـ" ال عـد مـا  قـد " الـبالغ"ن جديـد 

ــر .بقاوقفــت ســاأ ــ تحر ــدأت تــدعو إ عــة الساســية، و ــا ال ســتعماراالــوطن مــن بــر  قــد غلبــت عل  ،ثن 

شـــر الـــو ،د أيـــدت سياســـة حــــزب املـــؤتمر الـــوطولقـــ ــــ  ــارز  ــاد  وقامــــت بـــدور بـ ـــ إيجــ ــاه السياســـة و تجــ

ن وة  نفوس املسلم   . ال

افة املوقف السيا   : ملوالنا آزاد  ال

ـــد     ـــ عـــن املـــان أبـــو الكـــالم آزاد يؤ نجل ـــ إجـــالء  ـــ السياســـة الداخليـــة وخاصـــة  وقـــف الـــوط 

نـــد ال . ال ـــد حركـــة ا ـــان دائمـــا يؤ ـــ إبـــرام و ـــان لـــه دور فعـــال  الفـــة وحـــزب إفـــة، و ركـــة ا ن ا تفـــاق بـــ

ي ودع. املؤتمر الوط فغـا ـان يـدعم فكـرة جمـال الـدين  وتـه إلتحـاد العـالم أما ع الصعيد العـال ف

سالمي،أقام الصال سالمي، وعندما قام بجولة   وع العالم  مع الشيخ رشـيد رضـا املصـري وتبـادل  ةر

ار ف ـ السياسـة. معه  ـي الكـالم آزاد  ان له تأث كب ع فكر أ ـن شـديدة  v.و عـرض أبـو الكـالم آزاد 

ن لف ـــ اقفـــه السياســية، فقـــد زج بــه ال يجــة ملو لــة، وفرضـــت عليــه غرامـــات ماليــةن ات طو ولكـــن لـــم . ـــ

ـــ   ـــة  ـــان شـــديد الل نــه عـــن رأيـــه، بـــل  يطانيـــة و ي كومـــة ال ـــ ا نـــدنتقــاد ع ـــ ال ا  ـــان أبـــو . سياســـ

م وثقافــا ــ اخــتالف ديانــا نــود ع ن ال ن املــواطن ــ إيجــاد التقــارب بــ ــ  ام فع إنــه . مالكــالم آزاد  لــه إســ

ن ال بـد أن ح ضد  أن الكفا ى ان ير  عتقـد أن املسـلم ـان  ن، ف ـ املسـلم ـاد ع نجل الغاصب بمثابة ج

ــر  ــ ــــ حركــــة تحر مة فعالــــة  موا مســــا انــــت نظرتــــه الثاقبــــة تــــوســــا ــبالد، و إليــــه أن الــــوطن ال بــــد أن  الــ

ي يطا ستعمار ال يام من  ن تلقت دعوتـه قبـوال . يتحرر  يوم من  ـ أوسـاط املسـلم ن واملـواط عامـا  ن

ن م  وزاد إقبالال ل جن لتحر  الس مود  ند منر البالد وطرد الكيان    .    ال

افيا ثائرا  : موالنا آزاد 
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شــر املعلومــات   ــق  ــ توجيــه الــرأى العــام عــن طر ــ  ــا دور كب ــ وظيفــة اجتماعيــة، ول افة  ــ ال

ــــالت ف وا ــــ ــاعر النــــاس مــــن خــــالل ال ــــ مشــ ــــار إ ف ــا . و ــ ــا تــــدور حول ــ انــــا محور افة م ــــ تحتــــل ال

جتمعايــة والسياســية يــاة  ــ مــن شــؤون ا يــاة وتتوقــف عليــه كث افة تفــتح . ا ــ لقــد أدرك آزاد أن ال

مــ ــ  ــ ر ــا دور بــارز  ي، ول ســا ــانآفــاق الفكــر  ــ أذ ــا النفــوذ والقــوة ع ت ة، ول ــا و النــاس، و قــف عل

ــ  ر الـبالد، و ـ تطــو ــ أقـوى وســيلة  افة  ـ مــم، ألن ال ــامصـ  ل  آزاد فاتخــذ. أسـاس البلــد ولسـان أ

ا  افة كجــزء مــن حياتــه واســتخدم ــ افة منــذ طــوال حياتــه ال ــ ــان مولعــا ومغرمــا بال مــة، و ملصــا 

ــ الكتابــة، . عومــة أظفــاره ــن أخــاذ فــتمكن بأســرع وقــت ممكــن ع ــان لــه ذ ــ عنفــوان شــبابه بــدأ و ــان  و

اديــة عشــر  ز عمــره آنــذاك مــن ا ا ولــم ينــا ــ نــة وظيفيــة، أو ةحياتــه ك افة لديــه م ــ ، فلــم تكــن ال

ــ  ــا  ان افة وم ــ ميــة ال ــ مــدى أ ــي يطلــع عامــة النــاس ع ــا ل عمــل لقضــاء الوقــت فحســب، بــل اختار

ئة ض أبو الكالم عازما ع أن ين. غي ما عليه من الب ـ عامـة ف ستقالل واليقظـة  ة، و ر فخ روح ا

ـــــام ـــــذا امل ــــ تقـــــوم  ـ ـــدة ال ــيلة الوحيــ ــــ الوســـ ـ افة  ــــ ـ ـــاس، ورأى أن ال ــــ . النــ ـ ـــرة خاصـــــة  ـــت لـــــه نظــ انــ و

ــا البنــاء افة وظيف ــ عتقــد أن ال ــان  طــار، و ــذا  افة ال تخــرج كتاباتــه مــن  ــ دعم املثــل العليــا لــ ةال

مة وا شر رسالة ساميةلو  تمـع،  vi.لوطنوخدمة  ـ البنـاء ا ـا  افة ودور ـ فقد أو موفقه من ال

ـــــو يقـــــول  ـــم  ل :و ـــمان، القســ افة قســ ـــــ جـــــري وراء منفعـــــة ل ـــاري مـــــنحط، و ع تجــ ـــا ســـــم بطــ ول الـــــذي ي

ــ للتجــارة،  أســلوب تق افة  ــ عامــل ال ــ  يــة، و ور افة  ــ ــو مــا تمثلــه ال ي  رخيصــة، والقســم الثــا

ــر واســتج ــ حســن املظ ــا، ثــم تحــرص ع ــا أداء ــ رســالة مطلــوب م لتفــات إ ابة ذوق الشــعب مــع عــدم 

، أمــا ا تكســـب أمـــو ن بالـــدعوة  بــدور ـــ مــن املشـــتغل ـــذ الصـــفة أن أنـــا فـــأعت نف ســالمية وتطـــالب 

ــل مــا أكتــب وأعــرضأ ــ  خــالص  ــان أبــو الكــال  vii."تمســك بالصــدق و ــاد و افة كقائــد و ــ م آزاد يــرى ال

ستإ  قة  ا إ الصراط املستقيمطر   . طيع الناس أن يصلوا مع

ـــد باللغـــــة  أصـــــدر  رائــ ـــالت وا ــ عـــــض ا ـــم  ــــة ثــ رديـ ــــة باللغـــــة  ــــا أبـــــو الكـــــالم مجـــــالت مختلفـ موالنـ

يـــة ا. العر نـــك عـــالم" فـــأول مجلـــة أصـــدر ر نـــوفم عـــام) ألـــوان العـــالم" (ن ـــ شـــ رديـــة  م 1899باللغـــة 

اتــا، ثــم أصــدر مجلـــة باســم  اتــا عــام" ملفتــاحا"بمدينــة كول رديــة بمدينـــة كول م، ولــم تصـــدر 1901باللغــة 

ـــر مجلـــة  خبـــار"ملـــدة إال وأن توقفـــت، ثـــم تـــو رئاســـة تحر م الـــذي أسســـه موالنـــا 1902ـــ ســـنة " أحســـن 

ما م لة" لسان الصدق"جلة أحمد حسن  البداية وتل ذه ا عد ما صـدرت مـن  ف ـ 1903توقفت  م إ

ا عشر 1905 ـ العـالم،م، وصدرت ل ا  افة وُسـمع صـدا ـ ـزت دنيـا ال ـا  دبـاء  ة أعداد، ولك ف  ـ واع
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ف ــ ــا يو وال ــا وأد ــا بحســن ديباج ن إل في ــ دبــاء وال لــة أنظــار  ت ا ليلــة وكســ ا ا ن بمقاصــد

ــا ي ــا وتز ــا وأناقــة ترتي ا الرشــيق وجمــال تراكي ديــب والشــاعر ألطــاف حســ. الرفيــع وأســلو ن تــأثر بــه 

ي وموالنـــا ســـتاذ شـــب النعمـــا ـــا و ـــ  ا ، وتح ســـ ـــذا الك وحيـــد الـــدين ســـليم ا ون كيـــف تمكـــن  ـــ ث

ــذ ـــ  ســلوب وعمـــق الفكـــر  ةالســـن املبكـــر  هالغــالم  ــة الكـــالم ورشـــاقة  راء  مــن الكتابـــة البليغـــة وعذو و

نة ــــ . الســــديدة الرصــــ اب إ ــــور "وملــــا منحــــت لــــه الفرصــــة للــــذ ــــ " ال ا للمشــــاركة  أنجمــــن "حفلــــة عقــــد

ـو " إسالم ـ أنـه  عـرف ع عـد مـا سـمعه و ا فلـم يكـد يصـدق  ن ا ناك من الشيخ ألطاف حس فقابل 

ن" لســان الصــدق"مــدير  ب املضــام ــذ ســ ــ  نة  ــار الرصــ ف ــذا ةالســن املبكــر  هالعميقــة و ، وقــد كــرر 

، ؤ الســ ــ ــل أبــو الكــالم أبــوك؟ فأجــاب ال، أبــو الكــالم اســ ولق كــذا حــدث حــادث ال  وأنــا أبــو الكــالم، و

دب  لــــــة تنميــــــة ذوق اللغــــــة و ـــــذه ا ــاء  شــــ ــــــداف إ انــــــت مـــــن أ ي، و ـــا ــب النعمـــ ــتاذ شـــ ســــ مـــــع الشــــــيخ 

تمع صالح ا    viii."والتنقيد، و

لــةولكــن  عــد  تلــك ا ن  عــد عــام ــ ســنة إتوقفــت  ــل  ــ مدينــة 1905بر م، ثــم غــادر موالنــا آزاد إ

ســتاذ شــبة مو لكنــاؤ اســتجابة لــدعو  ــة إليــه مــن قبــل  ي، والتحــق بمجلــة  ج الصــادرة " وةالنــد"النعمــا

ر  ر مـارس عـام 1905من مدينة لكناؤ، وذلك  أكتو ـل جـد .  م1906م إ ش لـة ب ـذه ا ـ  عمـل  ـدأ  و

ــ عقــول النــاس  ســيطر ع انــت تأخــذ بمجــامع القلــوب و ــ  دبيــة ال شــرت مقاالتــه العلميــة و ــاد، و واج

، فغــادر ولك لــة ألســباب شــ ــذه ا ــ  ــوده  ســتطيع أن يواصــل ج عــد ســنة لــم  ــ نــه  ســر"إ حيــث " أمر

يفة  ـ سـنة " الوكيل"أسس  اتـا، 1906نصف أسـبوعية، وذلـك  ـ كول م، ثـم انتقـل بـدعوة مـن أبيـه إ

يفة  ـ نـاك  شأ  ـالل"وأ افة 1330سـبوعية سـنة" ال ـ ـ سـماء ال ـ طلعـت  ـالل"ــ، ال ـا ول" ال ك

لـة  امـل، وأول عـدد صـدر  عد بصورة بدر  رت فيما  ـالل"تألألت وظ عـد 1912يوليـو عـام13ـ" ال م، و

ن توقفت  نوفم عام ت ب 1914س س عد ما صـدرت عشـر م  نجل  شـاء مؤامرة  ن عـددا، ثـم قـام بإ

يفة  ــــ ــــنة " الـــــبالغ"ـ لـــــة1915سـ ـــــذه ا ـــن  ــا آزاد عــ ـــول موالنـــ ــــ أنيقــــــة صـــــممت أن تكـــــو : "م، يقــ ـ ن مجل

ـذا  ـة التقليديـة، ول ر ـ الطباعـة ا عة، ال ع الت الطا ة الدعوة والفكرة، وتطبع ع  الطباعة، قو

ر يونيــو عــام ــ شــ ــا  ول م ــالل، وصــدر العــدد  ا 1912أسســت مطبعــة جديــدة لطبــع ال ــان صــدور م، و

افة إذ نالت  أقـل وقـت إقبـاال لـم  خ ال ـا الشـعب أيمـا نقطة التحول  تار ـب  ، وأ ـ سـبق لـه نظ

ــــ  ــــة ال ن القو ـــام ديــــدة فحســــب، بــــل تــــأثروا باملضـ وراق ا اقيــــة، و ــا الر ــ ــاب ال مــــن ناحيــــة طباع ــ إ

ة ن حركة ثور ن عامة املسلم الل ب ا، وخلقت ال    ix.شرته ع صفحا
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ــذا الصــدد وقــال موالنــا  ــ  ــالل"ال جــرم أن دعــوة "مســعو عــالم النــدوي  انــت دعــوة قرآنيــة "  ال

عتصــام بكتــاب  ــ  ن إ ــا عامــة املسـلم ، ودعـا آزاد مــن خالل نــد الــدي خ ال ـ تــار خالصـة، وفتحــا جديــدا 

انــت أو سياســية عــل  يــة  ل دي م مــن مســائل ومشــا ضــ ع ــل مــا  ــ  مــا  ــة، والرجــوع إل هللا والســنة النبو

صطالح     x."حسب 

ـ ول  ـ العـدد  لـةوكتب موالنـا آزاد  ـ " الـبالغ"  ا نة ال يـة الرصـ مقالـة افتتاحيـة باللغـة العر

رة  ـ قدرتـه القـا ـ جانـب آخـر ع سالمية، و ية و تدل  جانب ع سعة دراسته وتضلعه بالعلوم العر

ــة حاديــث النبو م و اد باآليــات مــن القــرآن الكــر شــ س يــة الفصــ مــع  ــ باللغــة العر عــد ســنة . للتعب و

ــام توقفــــت  ــــ مــــارس عــ ــا  لــــة أيضــ ــذه ا ــــ 1916ــ ــرا إلجالئــــه فأدخــــل  ــال أمــ م، وملــــا أصــــدرت حكومــــة بنغــ

ـــ  ن  ـــ ـــ"ال شـــأ مجلـــة أســـبوعية " ران عـــد مـــا أطلـــق ســـراحه أ ـــع ســـنوات، و نـــاك أر " بيغـــام"ومكـــث 

ـــ أن يصـــدر مـــرة أخـــ) الرســـالة( ـــان يتم ـــ موالنـــا عبـــد الـــرزاق امللـــيح آبـــادي، و ـــا إ ر ســـلم رئاســـة تحر رى و

يفة  ــــالل"ــــ ر  "ال ــــ شــــ ا  ــام  10فأصــــدر عــــد 1927جــــون عــ ا إال وأن توقفــــت  ــــا لــــم تطــــل مــــد م، ولك

ســم  ر د ــ شـ ور  رديــة xi.م1927بضـعة شـ انــت باللغـة  ـا  ل ــالت  ـذه ا ن باللغــة ثـم أصــدر مجلتـ .و

ما ية  امعـة: "العر ـ سـنة " ا اتـا  ـ كول ـ صـدرت  الصـادرة مـن نيـو " نـدثقافـة ال" م، ومجلـة 1923ال

ا1950دل  عام ند استقالل   . م عندما حرزت ال

امعة"مجلة    ": ا

امعة"أما مجلة  ا" ا دف من إصدار ان موالنا آزاد  ـا  إ ف ـي ماقـام  ف العـالم العر أن يقوم بتعر

ستقالل، وطلب التأييـد مـن ملـوك العـرب، وكـذلك تأييـد  ة و ر يل ا مة  الكفاح  س ند من مسا أبناء ال

ســـــالمية الفــــة  ــــ عـــــام. ا ا  شـــــا لـــــة 1923أ ـــــذه ا س  دف آز اد بتأســــ اتــــا، وقـــــد اســـــ ة آلـــــم بمدينـــــة كـــــو ل

كيـةالفة العثمانلمساندة  لـة. ية ال ـ غـالف ا لـة وكتـب ع ـذه ا ـذه أمـتكم : "قـد ا ختـار آزاد شـعارا ل إن 

كــم فاعبــدون  امعــة" أمــة واحــدة وأنــا ر ر  ". ا ــ الشــ ن  لــة مجلــة أدبيــة اجتماعيــة تصــدر مــرت ــذه ا انــت 

ـــ ســـتاذ الشـــيخ أحمـــد امل ســـالمية والشـــرقية تحـــت رعايـــة  امعـــة  ـــ ا ي الكـــ يتـــدعو إ لـــة بـــأ الم، مـــن إدارة ا

رر واملدير املسؤ  25مطبعة البالغ  ند، ا اتا ال يت كول ن اس نوي : لو ر    xii."عبد الرزاق اللك

ـــــا اللغــــة املقدســــة لـــــدى  نــــد، أل ــاء ال ــــ أرجــ ـــــا  ر يــــة وتطو شــــر اللغــــة العر لـــــة  ــــذه ا ــــداف  ومــــن أ

خال جتماعيــة و م  رض كمــا أن حيــا ــل بقــاع  ــ  ن  ــذه املســلم ــذه اللغــة، وقامــت  يــة مرتبطــة  قيــة والدي

ـد،  يـة والعلميـة لعلمـاء ذلـك املع شر املقاالت الدي ق  سالمية وذلك عن طر لة بدور كب  إحياء العلوم  ا

ن نحـــو  ـــ إثـــارة حميـــة املســـلم ـــا  م، وأدت واج م بـــأمور ديـــ ف عـــر ن و ـــ إيقـــاظ املســـلم كمـــا قامـــت بـــدور مـــؤثر 
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م و مســؤ  ــ مــارس لي ا إذ توقفــت  ــ ــا كث ــا لــم يطــل ولــم يمتــد الزمــان  م السياســية بــالرغم مــن أن عمر وواجبــا

ـ ،م1924عام  ن بـن ع ف حسـ قتصـادية وسـقوط حكومـة الشـر ا  ب سوء أوضاع ـان  س ـاز الـذي  ـ ا

لـــة ـــذه ا س  ـــ تأســـ ول  ب  افة . الســـ ـــ خ ال ـــ تـــار ئة  لـــة نقطـــة مضـــ ـــذه ا ـــ  عت نـــد، و ـــ ال يـــة  العر

مـــا للمعلومـــات املتعلقـــة باألوضـــاع السياســـية خـــالل املـــدة  نـــد 1924 -1923ومصـــدرا م ـــل مـــن ال ـــ  ـــاز و م  ا

لة إ توحيد  xiii.وتركيا دفت ا ـ  صفوف لقد اس اصة والدعوة إ ن من الناحية ا سـالمية املسلم خـوة 

ية من الناحية العامة، كما ا مم العر دفت ميع  ة إس ة السياسية والفكر ر صول ع ا   .   ا

ند"مجلة    ": ثقافة ال

ا موالنـــا آزاد عـــام شـــأ يـــة ثقافيـــة أ نـــدي للعالقـــات 1950ـــذه مجلـــة علميـــة عر لـــس ال ـــ رعايـــة ا م 

ــي نــد والعــالم العر ن ال ــ بــ ــ . الثقافيــة لتوطيــد دعــائم العالقــات والتبــادل الثقــا والفكــري والتعــاون العل ف

ـــ  ا مــن املقــاالت والبحــوث ال ــ شــر عـــددا كب انــت أو حديثــة وت نديــة بــدون أي تحديـــد قديمــة  تتمثــل الثقافــة ال

يــة نــد والــدول العر ن ال ــة بــ ــز العالقــات الثقافيــة والفكر عز نــد"ــتم مجلــة . ســاعد  تمامــا بالغــا " ثقافــة ال ا

ــتم أن تكـون مق نديـة قــديما وحـديثا كمـا  ضـارة ال جمـة با ــ م االـة غ ن العــرب  شـر عــض الكتـاب واملفكـر

ــــا نــــد وثقاف ــارة ال ــادل الثقــــا والفكــــري مــــن خــــالل . عــــن حضــ تمــــام بالتبــ لــــة تبــــدى  ــــ أن ا ــــذا يــــدل ع و

ا شــر  .صــفحا ا ولتكــون وســيلة ل نــد والعــرب ثقافيــا وحضــار ن ال ــذرة لتوثيــق الصــالت بــ ا لتكــون نــواة و شــأ أ

يـــــة  نـــــد، وعنـــــدما صـــــدرت مجلـــــة اللغـــــة العر ــاء ال ن أبنـــ نـــــد"بـــــ ــال آزاد" ثقافـــــة ال نـــــدي : "قـــ لـــــس ال وأرى أن ا

شـر  سـتعد إلصـدار مجـالت و فـتح قاعـة للمطالعـة و ب له أن ي لنفسـه دارا للكتـب و ابط الثقافية، ي للرو

   xiv.مطبوعات مؤقتة أخرى 

افة آزاد   : الدين والسياسة  

ــ  نجل ت أقــدام  ــ ــدأت الفكــرة بــأن  عنــدما ر ــا و ا ازداد إقبــال النــاس عل نــد وتأصــلت حضــار ــ ال

ن. الدين ال صلة له بالسياسة رة ممنوعـة عنـد املسـلم ـ ـار . والسياسـة  ف ـذه  فقـام أبـو الكـالم آزاد بتفنيـد 

ــ صــفحات  دامــة  ــالل"ال ا". الــبالغ"و" ال عضــ ــان يــرى أن الــدين والسياســة توأمــان ال ينفصــل  . خـــر عــن و

خـرى  ديـان  ـات مـن  ة  السياسة تختلف عن النظر سالم له نظر بانيـة . وأن  سـالم ديـن ال ر إنـه يـرى أن 

يــاة ميــع نــوا ا امــل شــامل  ســالم نظــام  ــل مجــال مــن مجــاالت . فيــه، وأن  ــ  ن  ســالم يرشــد املســلم و

انـت إقتصـادية أو د انت اجتماعيـة أو سياسـة،  ياة،  يـةا سـالم يـرى خضـوع السياسـة لـه. ي كتـب آزاد . فـإن 

ــالل"ــ  ء واحــد، ال ": "ال ــ ســة  ــ الــدين إذا؟ الــدين والسا عــزل السياســة، فــإن عزلنــاه فمــاذا يبقــي  تطــالبون 

ننا النؤمن  ما، و س مقبـوال عنـدنا، بيمكن انفصال بي م، لـ ـ القـرآن الكـر أن الفكر الذي يكون مستمدا من غ

سالم وشمولهوأن السي ار، والوقع أنكم لم تدركوا عظمة  ف      xv."اسة فكر من 
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لـة      ـ افتتاحيـة أخــرى  قـول أبـو الكــالم آزاد  ـالل"و ن ": "ال ـ ــ أم أيــا صـاح ال ــاب متفرقـون خ أر

ــار ــا مــن ســ؟هللا الواحــد الق ا أنــتم وآبــاءكم مــا أنــزل هللا  عبــدون مــن دونــه إال أســماء ســميتمو لطان، إن ، مــا 

علمون  عبدوا إال إياه ذلك الدين القيم ولكن أك الناس ال  كم إال  أمر أال  يا قوم اعلموا وأدركوا بأنه ما " ا

نــــد قــــد  ي اليــــوم الــــذي تكــــون فيــــه ال ــا مــــن أحــــد يحــــول دون حدوثــــه، وســــيأ قــــدر أن يكــــون ال بــــد أن ســــيكون، ومــ

ل التـار  ـ ، وس ـ ضـة، أفـال فكــرتم اجتـازت آخـر مراحـل التطـور السيا يل ال ـ سـ ـا  خ تقــدم الـبالد وخطوا

له التـ ــ خ عــنكمافيمـا س ول مــن مجلـة  xvi.ر ـ العــدد  ن  باللغــة " الــبالغ"ونمــوذج آخـر ممــا ســطر قلمـه الرصــ

عنـــوان  يـــة  ـــاد والتقليـــد"العر ج ن  ســـالم دينـــا ونصـــب لنـــا : يقـــول " املســـلمون بـــ ـــ لنـــا  مـــد هللا الـــذي ر ا

م مـــن الداللـــة  عـــم هللا علـــ دي بـــه صـــراطه املســـتقيم، صـــراط الـــذين أ ســـ نـــا وأمرنـــا أن  انـــا مب ته بر ـــ ـــ  ع

يائـــــه ورســـــله  ــاتم أن نـــــا دمحم خـــ ـــــ ســـــيدنا ونب ن، والصـــــالة والســـــالم ع داء والصـــــا ن والشـــــ ن والصـــــديق يـــــ الن

يـــة لو عثـــه بتوحيـــد  ـــ وحيـــه الـــذي  ـــ عبـــاده، وأمينـــه ع تـــه ع لـــق مـــن رق  وصـــفوته مـــن خلقـــه و ليحـــرر ا

ية م من رق التقاليد الدي ية ليعتق و توحيد الر رضية و ة و    xvii.العبودية، للعوالم السماو

ص البحث   : م

ان عاملـا    صية آزاد تحمل جوانب عديدة، ف ا انت  ـ يـا وأديبـا بارعـا  كب خطيبـا مصـقعا و وزعيمـا دي

ام الطـائفي، لقـد ا صـادقا مخلصـا يحلـم بالنيان وط. وسياسيا قديرا ـ امـل القـومي و وحـدة الوطنيـة والت

ـ منصـة واحـدة، دعـا امل سالمية ودعا إ ندوسية و نصاح  خطبته الطائفية ال نـد ل عـاون ـ حضـارة ال نـد إ ل

ا كة ووطني م. املش ل ن ومشـا افة شـؤون املسـلم ـ ـ، و لقد تناول آزاد  كتاباتـه مـن خـالل ال حلـوال  مقـدم ل

ـــا القضـــايا  إســـال  نـــديســـياجتماعيـــة والسمية كمـــا تنـــاول ف ـــ ال ن  .ة الســـائدة  تـــه بالوحـــدة بـــ ــا نظ ـ وقـــدم ف

ــا   ــ مالذ نديــة  مــة ال ــ  نــدوس ألنــه رأى أن الوحــدة  ن وال ــاراملســلم زد ــ التقــدم و ــا إ ق لقــد . مــن وطر

ة  شــر ــا ال ــد وطاق ــا الفر نــد بموقع ــا الر رأى آزاد بــأن ال ا الغنيــة وثقاف ــدةقيــة اوحضــار انــة  مؤ أن تحتــل م

ــ الركــب العــال ضــاري  ، وأنســامية  ــ التقــدم ا ــ  نــود لــه دور كب ن ال ن مــواطين نــد . خــاء والتعــاون بــ وال

لة أن تكون قائدة العالم من جديد عة مؤ ة الرا ا الفكر وا  ب
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رة، مصر، املص : عبد املنعم النمر، أبوالكالم آزاد. 1 سالمية، القا ع للشؤون  لس  ، ا   م1960الدي

داب ، مصر، .  2 م، مكتبة  ندية وحضار ن  شبه القارة ال خ املسلم ي، تار   م1959أحمد محمود السادا

ديث، مكتبة املعارف، .  3 سالمي ا ندي  اث ال ، جوانب من ال ميد عبد العا   م1979خليل عبد ا

رة، مصر، دمحم. 4 ي، القا تحاد العر ا، دار  افي ا وجغر ا وتقاليد خ ند تار ى الليل، ال   م1965 مر أ

رة، مصر،. 5 ديد، القا د ا ند، دار الع سالم  ال خ    م1959عبد املنعم النمر، تار

س. 6  اب  ية ، م ند، دار العر سالمية  ال خ الدعوة  ند، مسعود عالم الندوي، تار   م1967تعالمات، ال

7 . ، ابط الثقافية، نيو دل ند للرو ندي، مجلس ال اث ال ،  ال   م1955مايون كب

رة، . 8  ي، القا ية أبن سالمة وعبد املنعم، دار الفكر العر ديدة، نقله إ العر ند ا ، ال شاتر   م1955أتول 

سالمية . د. 9  افة  ند ، سليم الرحمن خان الندوي، ال ، دار : ال سالمي العل مع  ا، ا ا وتطور خ تار

ند    م 2010العلوم ندوة العلماء، لكناء ، ال
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ليم   دمحم 
رو، نيو دل  ر الل  قية، جامعة جوا فر ية و  الباحث  مركز الدراسات العر

 mdkaleem.khn@gmail.com 

ف عن الكتاب واملرتب   :عر

سان مثقف انة لدى مجتمع متحضر وعند إ كمة وم يل . إن  الشعر  ي ون ل طفل ذ و

، ألجل ذلك نقدم  تغ ن يتذوق من الشعر و  ثوب " محاسن الشعر" كتاب  استعراضاإ الدارس

ة و ية تر ب وصبغة دي ة لطالب الصفوف  " رمحاسن الشع"فـ. قش بتدائية والعليا مجموعة شعر

صال  ليل الدكتور أجمل أيوب  قق الكب والعالم ا ا ا ا ورت سالمية ال اختار للمدارس 

ن،. الندوي  م و مشتملة ع جزئ ن  املتوسط  ا ول يحتوي ع خمس زء  املعتاد، فا

ول سنة  زء  و ل ة 1398صفحة، وقد صدرت الطبعة  سراي م بمدير صالح  ـــ من مكتبة 

ند ش، ال ن صفحة، . أعظم كره  والية أترابراد و ينطوي ع مائة وعشر ي ف زء الثا وأما ا

و صدرت سنة  موعتان منذ  ــــ1401والطبعة  اتان ا من املطبعة املذكورة أعاله، وال تزال تطبع 

موعتان كمن درا لط اتان ا ذا، واخت  ن ح يومنا  ية  املرحلة ذلك ا الب اللغة العر

صالحبتدائية واملرحلة العليا   ند ملدرسة    .ال تقع  أعظم كره  ال

ذا الك سمية  ديث عن  و طبعا من محاسن " محاسن الشعر"تاب فسماه املرتب وأما ا ف

ذ الكتاب  ي املرتب دليال ع اسم  سالمي كما يأ ع الشعر  ا سالمي وصفوة مختارة من رو الشعر 

ذكر قوله  بداية الكتاب ع صفحة  عا عنه و ن سيدنا عمر الفاروق ر هللا  بقول أم املؤمن

امحاسن الشعر تدل : "خاصة خالق وتن عن مساو ارم  موعة " ع م ذه ا درس  فمن يطالع و

ة البارزة ذه امل ة يجد  بيات والقصائد ال تدل ع . الشعر قران  اختيار  املرتب قد فاق 

ة  موعة الشعر ذه ا ت وقصيدة من  ل ب خالق والفضائل ف ارم من  اسن وامل عكس صورة ا

لقيالشعر الدي   .  وا

اد، فتوسع نطاق  ش س ذا السفر أن يختار من الشعر الذي قيل  عصور  م املرتب   وال

موي فحسب، فانتقى املرتب من محاسن الشعر ما ختيار  ختيار إ العصر  ان يالئم غرض 

موعة دير ولكن ا. بومستوى الطال ذه ا ول من  زء  ل  من الشعر  بالذكر أن ا الدي الس

فيف  ن وال يدخل  صميم املن و ا ن والناشئ و املدخل إ . للطالب املبتدئ ي ف زء الثا وأما ا
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ي القديم، حسب مستوى املن لالشعر ال ن حسب . طالب الصفوف العلياعر وقّسمه صاحبه إ قسم

س بيات السائرة ل ه بمائة من فرائد 
َ
ث

ّ
تفعوا مستوى املقطوعات، ثم ثل ا و حفظو ا الطالب و ر تظ

م أقالم م و ا ألسن ة عميقة ح تجري  اشية . بما أودعت من حكمة بالغة وتجر وعلق املرتب  ا

حيان عض  لمات الصعبة   عض ال شرح  و  يجاز كما  غاية من    .ترجمة جميع الشعراء 

عة  سالمية الرا ة  بيات الشعر ذا املنتخب من  ول تم اختياره من كتاب و زء  من ا

سالمية " أما : "كما ذكر املرتب  مقدمة الكتاب عن صدد اختياره قائال" مجموعة شعر الدعوة 

سالمية ال إذه املقطوعات فإن اعتمدت   مصدر  ا ع مجموعة شعر الدعوة  صطفاء معظم

اض تحت إشراف ال ية بالر لية اللغة العر ا  د العلمية باململكة أصدر ليات واملعا رئاسة العامة لل

ية السعودية   ".العر

موعة  تلفة من ا   :النماذج ا

طفال من توحيد  ن  ية السمحة  ذ سالمية والتعاليم الدي فالشعر ير العقيدة 

يح وتقد س سليم، س، ودعاء وسوال، وتضرع و وتمجيد، و نابة، وصالة و ة و ال، وتو من تقوى و ب

ل عليه و  يل هللا، والتو بيات ع س عض  نا  ية والفداء  جل ثناءه، فنذكر  ستعانة به، والت

ميدة وتحث ع العبادة والعكوف ع الصلوة والصوم ذه الصفات ا نه قد . املثال ال تدل ع  و

ول " (محاسن الشعر"بدأ كتابه  زء  عنوان ) ا ة  عبدإي"بقصيدة قص بيات من " اك  عض  فقدم 

عا عنه نصاري ر هللا  سان بن ثابت  لة    :القصيدة الطو

ـــــد ــي          بذلك ما عمرت  الناس أش ــ ـــــي وخالقـــ ـــــه العــــــرش ر   وأنت إلـ

ا أنت                ــــد عاليـــت رب الناس عن قول من دعا       ســــــواك إلــــــ ـ ــ   أعلــــى وأمجـــ

ـــــد               عبــ ــاك  ـــ ــــ ي ــدي و ــــ ــ س لــــــه          فإيــــــاك  مـــــر  لــــق والنعمـــــــاء و   لك ا

زء  د بن عمرو بن نفيل  بداية الكتاب ل ا ز يان قصيدة للشاعر ا ى ب واملرتب قد أ

ي من  الق الباري مع النقد " عرمحاسن الش"الثا يمانا صادقا با ا عا و عرض القصيدة وصفا را و

لية ا ة الباطلة ا ل ك له"و تحت عنوان . الالذع ع    ":الشر

ــلــــد الصبـــــــور                     ــــ ـ ـــذلك يـــــفعـــــــــل ا ــــت الالت والعـــــزى جميعـــا    كـ   تركــ

ــيــــــر                   ـــ ــلــــ صغـــ ر، إذ حـ ــا     لنا  الد ـــ ــــ ـــال أديـــــن، وكــــان رّ بـــ   وال 

مـــــ                   ـــت  ـــ ــــ ـــقــــســــــــــمــ ـــــن، إذا تــ ـ ــ ــ ــ ـــدا أم ألـــــف رّب     أديـــــ ـــ ــــ ــا واحــ ـــ ــ
ّ
ـ   ـــــور ــأر

ة لغرس حّب  موعة الشعر ذه ا ة  شأن الن املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص   ة كث ناك مقطوعات شعر

موعة  ذه ا ة   طفال الصغار والكبار، فقد جمع املرتب املدائح النبو ن و ن  الناشئ رحمة للعامل

ي ول والثا زء  م ص هللا عليه وسلم يقول و م. ما ال يمكن إحصاءه وعده  ا دح الن الكر
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عنوان  وا عليه"الشاعر القاسم بن يوسف وذكر املؤلف 
ّ
موعة" صل ذه ا ول من  زء    : ا

ــرم                   ـــ ـــــدي والتقـــــي والكـ ــّي ال ـــــي آدم          نبـــ ــ ــر بـــــنـــــــ ــــ ـــ   أال إن خيـ

ـــم                  ـــرب و ـــاس من عــ ــو     ل إ النــــ ـــــد املصــــطفى والرسـ
ّ
  محمـ

ـــــأم                   ـ ــ ــ ــ ـــــة أو ســ
ّ
ـــل ــ ــنه مـ ـــــــه        ولــــــــم يـــــثـــ ــ

ّ
ــ ــــة عـــن ر ــالــ ـــ   فـــــأّدى الرسـ

ســـــــــمعليــــــ                  ــــ ـــــاري الــ ــاد و ـــ ــعبـــ ــــى عليه      رّب الــ
ّ
  ــه الســــــالم وصل

مــــم                  ــــــــــه خيـــر 
ّ
ــل ــلــــت فــــي الكتـــاب     وحيــــــامــــن الـــــ ـــــه جعـــ ـ ــ ـــتـــ   وأمــ

ة الدالية و باب مدح الن املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص بيات من القصيدة الش عض   قد ذكر املرتب 

عنوان مشوق  م  نصاري   شأن الن الكر سان بن ثابت    ":رسول الرحمة"ل

ــادي                ـــ ــــ رسول الرحمـــة ال
ّ
، ما حملت أن وال وضعت     مثل الن   تا

ـــار، أو بـــميعـــــــــادوال بـــ                ــــتـــه         أوفـــــى بذمــــــة جـــ ــا من بـــــرّ ــــ ـ   ـــــــرئ هللا خلقــ

رشــــــــاد               ــــدل و مـــــر، ذا عـــ ــــتــه         مبــــــارك 
ّ
ـ ـــا من بر   وال بــــــــــرئ هللا خلقــ

خ  اء، والشعر يحث ع  ود وال خاء، والصدق والعفاف، وا ب و الق الفاضلة مثل ا

وات وكذلك يحرض الشعر  د، والص والشكر، والعزوف عن الش والرحمة واملؤاساة، والقصد والز

ادة د والكد وا ن من الطلبة والطالبات ع ا ي الناشئ  العلم كسبواملثابرة وطلب املعا و  العر

خرة، و الفضل والشرف و  م ع  الدنيا و اء، واملساعدة تح يثار وال املؤاساة واملساواة، و

ثام والذنوب واملؤازرة، و  ةجتناب عن  اسن املطلو مودة وا صائل ا يأ . ، وما إ ذلك من ا ف

ي ول والثا زء  خالق من ا بيات املنتخبة  باب  ذه  ناك أبيات م. بنا نقرأ  ختارة من قصيدة ف

ية تحت عنوان  ي العتا وى "الشاعر الكب أ اد ال   " :ج

ــى                    ـــــــــوى         وما كـــــــرم املرء إال الــــتقـ ــاد ال ـــ ــــــ اد، ج   أشد ا

ذى                     
ّ

ـــل وكــــف ميــ   وأخالق ذي الفضـــل معروفة       ببذل ا

ل الغنـــى                    ـــد        ولكـــــن غنـــى النفــــس  ـــ ــــ شــــــــب  ي س الغنـــــــي    ول

ــانــــع ال يـ                   ـــــى صـــ ـ ــ ــــــــــــــر          يــــــــــــــدل علـــ نا لفــــــــــــي صنــــــــــــــــــــع ظا   ــرى ــــــو

ا قد قرض  ان خطيبا مصقعا وحكيما خب ن  لي ا عمرو بن معديكرب من حكماء العرب ا

ن  ات ته العميقة وحكمته البالغة فذكر املرتب  بيات  قصيدته الدالية ال تدل ع تجر ذه 

لة وعنونه عنوانا مشرقا  ن فقط من قصيدته الطو ت قيقي"الب مال ا ي" ا زء الثا ذه   ا من 

ة موعة الشعر   :ا

ـردا                          
ُ
ن رّديــت بــ ــال بمئــزر       فاعــلم، و ــس الــجمـ   ل

ــــدا                          ـــن مجــ ــادن         ومنــــاقب أورثــــ ـــ ـــــ ـــال معـ مـ   إن ا
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ــاب الع ــــ بــ ــا  ــ ــــ ع ــات مــــا ال غ ــــي بأبيــ ـــد أ ـــــو املرتــــب قـ ــــ ة و موعــــة الشــــعر ــــذه ا ــــ  ــله  لــــم وفضــ

مامــة ــ طلــب العلــم والفــن لنيــل درجــة  ن ع شــد يحــرض الناشــئ أبياتــه  والقيــادة فــأبو عمــر بــن ســعيد ي

  ":لو ال العلم"تحت عنوان 

ـــا                    ـــــ ـــــ ـــــ ــــــه آبــ ــدتــ ـــــ ن ولـ ف       و ــامرأيت العلم صاحـــــبه شر ـــــ ـــــ   ء لئـ

ـــــــرام                    ـــــــوم الكــ ــــدره القـــ عــظــــم قـ ــــــه إلــى أن         ـــزال يرفعـــ   وليـــس يــ

ــــ                   ـــــ ــ ــــا ف ــــ ــــاملـــــ ــــق      ومن يــــــك عـ ـــــ ـــل أفـــ حمل قـــولــــه  كـــ ـــــــامو مـــ   ـــو 

ــرام                   ـــ ـــ ــــالل وال ا ـــرف ا   فلـــــوال العـــلــم ما سعـدت نفـــوس    والعــ

ــالم                    ـــا      ومصـــباح يضــــ به الظــ ـــل إ املعـ ـــــادي الدليـ   وال

يل ية ا   :دور الشعر  تر

ا البالغ إن دور  ن وكذلك أثر ذ عقول الناشئ طفال و ذيب نفوس  بيات   القصائد و

و الالئق املناسب س بخافوتكو   خلق ا ما قصيدة واحدة . مثقفو  لماععن  ن الرأي العام ل فر

ي سًرا غا ناشيد و ددون  ب به الناس، فالشبان ي ي بأمر  ت الوحيد يأ ائب والب ي بال  تأ

لسات،  فالت وا ا  ا تغنون  سواق والبيوت، و غرفات النوم والدرس و ياًبا   اًبا و ًرا، ذ وج

ا أمام املد دون  ش س ن و خر ان أمام  ر ا كدليل و قدمو دوًما لألبيات والقصائد تأث عميق . و

و املناسب الالئ ي وخلق ا سا تمع  غي ا   . قوأثر حاسم  

عد  سالمي  ننا اليوم بأمّس حاجة إ الشعر الدي  ور  و ي املد حركة ظ  الفكري  والغزو  الغر

دف ه سالم عقيدة إ إضعاف ال  شو سالم و غ  الشك وزرع سمعة  نفوس أبناء  وغرس الز

نيف، سالمي ا ن تجاه الدين  ث املسلم اع روح و شر ال ق الشعر دب  والفرقة و املاجن عن طر

دب طفال ستلعب دورا فعاال . و ن و سالمية للناشئ ية  ة الدي موعة واملقطوعات الشعر ذه ا ف

م ف التزال باقية مدى  م ووع ا  ذاكر ق حفظ له  الطفولة عن طر سالم وأ لغرس حب 

ي ر"كما قيل ،اةا النقش  ا فظ  الصغر  يل ، وكما ت"ا طفال وا موعة  ذه ا حث 

ديد ع كسب العلم والفن والتح باألخالق الفاضلة   .ا

  :خالصة القول 

صال ا  يل القد أراد الدكتور أجمل أيوب  ما نا محاسن  الشعر لندوي أن يقدم أمام ا

م وتر  ا ذ أذ م و ا م وتن مل م وتثقف عقول ف شعور م وتر ّي نفوس ي تز م املعا  قلو

خالق الفاضلة اسن و يلة وا سانية الن   .سالمية والعواطف 
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  *الدكتور محسن عتيق خان        

لة * ر  س التحر ند"رئ ونية" أقالم ال   لك

وساخ  ا  دراج باتصال فيلقي عل ر الو يقبل  ان ماء ال ا غات حيث  جلست ع أدراج 

ا  أحيان أخرى  ب  ذ حيان، و عض  ت  جامعة منذ أن .  نه عي عودت ع  مدينة ب أستاذا كنت 

ي من املكتب إ شق لالنتعا ذا الساحل حوا ساعة خالل روحا ش قليال وللتخلص من أن أتوقف ع 

عض الراحة القلبية، وذلك يحدث صول ع  ون ع   الشعور بالوحدة، ول با إال أن أ ل يوم تقر

ناك رأيت .ل نما كنت أنقل نظري  وجوه الناس،  غوصون   و ر  عض الفتيان الذين  ذا ال

عض ا  ذه ليجدوا  قاع م خالل  عض عرفت ع  م  القروش، وكنت قد  الوقفات اليومية، فلوحت إل

م م  بأيد عض ا . بيدي ولوح  م ال أخرجو غادرون بقروش عندما أوشكت الشمس ع الغروب بدأوا 

ا جزء من إسم  أ م  لمة  سمونه إال يردفونه  م فال  ر الذي بمثابة معبود ل ذا ال من بطن 

ر م .ال ة بدون  ولذلك يرمي فيه الناس قروشا خالل مرور ل سبون به أجرا عند  ح ب و سر القر با

طر ن ل ع ا عرض أطفال الفقراء ا ذا  م  وا بأن عمل   . أن يدر

ناك ال يزال يبحث عن القروش، وعندما  ا ولكن ف  ت الشمس تاركة سماء مصفرة خلف قد غر

ذه املرة لي غوص، استعد  ر و سمع ستدعيألقي نفسه  ال ي ه ولكنه لم  ا ر، فقمت من م وغاص  ال

ي أمامه، فبعد أن أخرج من فمه ثالثة قروش، سلم  ذه املرة وجد انه، وعندما خرج  بت من م واق

ان يبدو جليا ه  سم ع وج زن املر سما ولكن ا عد، فقد غرقت الشمس " قلت له .مب غادر  ملاذا لم 

ذا الوقت ي خالل أ" :فأجاب قائال .والغوص خطر  مثل  يته عدد من من أصدقا ب  عرف، فقد ذ

ذا  رة و مس الغز ر يفيض بأمطار  ي، فال سنة ماضية، ولكن لم أجد اليوم قروشا تكفي إلطعام أسر

ر صعبا جدا س  ." يجعل بحث القروش  قاع ال ت ولم يكن لدي أي تفك للتدر ان ذلك يوم الس

ل " :بجن ثم عرضت عليه حزمة رقائق البطاطس بدون تردد قائالاليوم التا فأشرت إليه أن يجلس 

ي عن أسرتك؟ سارع أنفاسه وأن يجمع  "يمكن أن تخ الء أمامه قليال محاوال أن يتمالك ع  فحدق  ا

اره ثم شرع  القول   :أف

سمت  ذ  صورة ال تم أعرف ال! سيدي" عض حوادث ار ناك  ا حدثت  من حيث أبدأ ولكن  أ و

ي، فقدأن ذلك اليوم أتذكر جيدا، .باألمس ي ثالثة أ م ع موت ان أصعب يوم   حيا ولم  يامأ

له، ت ش نأ ي بوقفات و  أمي انت يكن  الب االتزال تب ن قد نفدت دمعا ن جافت الذي  و اليوم  .عين
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ي، ار لنا أحضر مات أ سار ا لت اطعام الذي غرفته  ال ي  مع فأ انوا من  إخوا والضيوف الذين 

م عد واحد ح غادر آخر غادرون واحدا  ن، ثم بدأوا  م حضروا للتدف ي و م أصدقاء أ ي  وأقر إ أ

ائنا، فلم .عند املغرب ناك أحد من أقر ب  ولم يكن  ي، أو عن أي قر أسمع قط عن جدي أو جد

كذا بقيت .آخر ي و ن  يوم التا أحضر الغداء جارناو ال .وحيدا مع أسر سكن  جانب اليم خر الذي 

لنا لغرف منا فأ م رغم  نا البالغ ع موت ب مس،  لقمة  فمه منذ أحد منا  إذ لم يكن يضع أب مساء 

ئا ا   ح ولكن أمنا لم تذق ش بت بصدمة عنيفة أوقع انت أص ئا باألمس فقد  اليوم كما لم تذق ش

ة ب، ال موا ح ا وال قر سأل، ال صديق ل ب، وممن  عرف إ من تذ شة ال  ا  ود ي   ل ان أ والموازي، ف

سبة ل  شياء ألمي، بال مون أك  ا الذين ال يف   .ثم أطفال

ــا  ـ ـــ عيو ـــة وحاملـــة  ـــ القر ين  ـــ ـــا الفق ـــة مـــن بيـــع أبو ار ــا  نـ ـــذا الرجـــل مدينـــة ب انـــت جـــاءت مـــع 

ة ـــ بــة، ولكـــنأحالمــا كث ـــذه املدينـــة الغر ـــ  ـــا  قبـــة مســـتقبال ثر ـــي ، وم ـــا الـــذي أ رة  ـــ حبـــه ـــان أوقع بمظـــا

ــة ــ القر فــة  ســه  حيــاة م ــر بمال ــان يظ ــة  ــ القر ــب إ لمــا ذ ــر نفســه، ف ــان أظ قيقــة كمــا  ــ ا لــم يكــن 

شـفت أمـي أنـه صـاحب أمـوال طائلـة، واك ب و أنه يرجع من مدينة الذ ا  س قة ل حقيقتـه عنـدما فـرت  وطر

ذه املدينة ب  .معه ووصلت  سـ يـار  ـ وشـك  أنـه ع ـ قـديم يبـدو  ـ مب انـت غرفـة مسـتأجرة  فمسكنه 

ــدران نــاك مـن ا نـا و ســمن املنـتفض مــن  ـص  لــة  وأثــر ا ثقـة مــن املز ــة املن ــا، والرائحـة الكر املـاء عل

نـاك  ش  ـا العـ نـاكالواقعة بجوار املب قد جعلت ل ن  خـر ـا مثـل  عـودت عل ـ  انـت  .صـعبا ألسـابيع ح

ــت؟ ومــاذا  ــا دخــول الب ــا أبوا ــة، ولكــن مــاذا لــو رفــض ل ــ القر ــا  ــ بي عــود إ نــاك و فكــرت مــرارا أن تفــر مــن 

انـت  ـ  يـاة ال ايـة فضـلت ا ـ ال ـار وأسـئلة مختلفـة أليـام و ا أف كذا طافت برأسـ ا؟ و ان ع سيقول ا

كشـــا الدواســـية لكســـب القـــوتاختـــارت  ـــة ر ـــ الـــذي يقـــود عر ـــذا الرجـــل الفق يـــاة مـــع  ا، ا ولســـوء . لنفســـ

ــاب  ــ توصــل الر ــة ال كشــا ذات البطار ب حلــول ر ســ كشــا الدواســية  عــد يركبــون ر ــ النــاس لــم  حظــه، أك

ــا كشــ ـــة ر ى عر شــــ ـــ ل رات وح ــن نقـــود ومجــــو ــاءت بـــه مــ ـــل مــــا جـ كـــراء أقــــل، فأعطتـــه أمــــي  ذات  ســـرعة و

ــ مــن ذي قبــل ــي أك ســب أ كــذا بــدأ يك ـة، و ــذه املدينــة حــوا عشــر ســنوات  .البطار ــ  مــا  ــ مجي ـ ع م

، وعندئـذ  ـ و ـ السـنة  ـا  ـا سـمعت عـن مـوت أب ـذه السـنوات إال أ ـة خـالل  ـ القر عرف مـاذا حـدث  ولم 

أ ع ـ ـا ولكـن لـم تج ــا وتـزور أم ـ بي سـافر إ سـتطع أن تتحمـل نظــرة كـم اشـتاقت أن أمـي أن  عـود فلـم  ــ أن 

م مسون فيما بي ا أشياء و قارب الذين يقولون ع ان و ـذا الرجـل الـذي  ا ا قـد انـتفخ مـن  ان بط إذ 

ـا ـ جاء  ـ ذلـك سـتة .نـا إ ـ ع ر م ـاء أشـ ـزة فبكـت ب ـا العز ال وقضـت طـول  افسـمعت عـن مـوت أم طـو

ـا رة متـذكرة أيـام طفول ـذه،  الليل سا ـا  ان البن ـ ا مـع ا ار ـ ـا، و ا عل ـا، وشـفق ـا ل ا، وح ـ أحضـا

حــزان برضــاعته ا  ســ نــه و ا بأن آســ ــاءه و ــا بب ار ــا مــن أف ديــد يخرج ــا ا ــان مولود نمــا  عــرف  .ب ــل  و

ان ذلك الطفل، أنا ذلك الطفل   .من 
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ع السبعة بما فينا أوالد آخرون ح بلغ عددنا تبع ل ونلعب  أر بنات وثالثة أبناء، وكنا نأ

شاجر  معا، نا ون انأو  فيما بي ا  ذل و يوم من    .مع أوالد ا ل ش أ ع ذا ال الذي  يام زار 

ؤس طفال عض أفراد و لموا مع  ومية فت ية غ ح م   منظمة رفا ا م وأم ن  الزقة وآبا الالعب

م وقاموا غي اب إ  ب بة وقاموااملدرسة الرسمية  الذ م  القر قالم، وذكروا ل عض الكتب و ع  بتوز

ار ال توزع مجانا ع طالب املدرسة ذه املدرسة .وجبة نصف ال عض فبدأت أزور  طفال تحت  مع 

م رغبة   شأت الذين ال يقل ح لم يبق إال عدة أطفال من  طفال  طمع الوجبة ثم بدأ عدد لد

م فلم عليم ما عدا الوجبة،الت ن أن وكنت واحدا م خر ،  نقبل مثل  انية  ال عمل  الورشة املي

باز، أو أو ن لدى ا ي  مطعم و غمز الطح وا ي  .غسل  وأتذكر جيدا ذلك اليوم الذي طلب فيه أ

، أو ذ  أعمل  أن أبحث عن عمل لنف ا من  ا ال إ  مع صديقه الذي يقود باصا صغ

ح بأن ل الرفض وقلت له فرفضت آخر، د أن  بصوت صر ون  أواصل الدراسة  املدرسة أر مسؤوال  أل

ي ب أ ا، فت د، إقائالشفقة  ع رأ ثم مرر يده مما قلت له كب   .أنت حر فعل ما تر

ن وار بي و ذا ا ي  ولم يمض ع  ادث الفاجع ا أسبوع أ ذا ا ت جميع ح حدث  لذي ش

ي كصاعقة يا سيدي ة عند فلق الصبح  .أحالمي، ووقع ع وع أسر ته البطار ي قد خرج مع عر ان أ

نما كنا ال نزال  فراشنا ابه  .العادة ب عد ذ يقظت  دأت أستعد للمدرسة،  حوا اس نصف ساعة و

نما كنت أمشط شعر رأ أمام مرآة  الشرفة إذ سمع عو ، اض أطفال ال يصيحون بت أصوات  س

عض الرجال يحملون رجال م  ان مع شت وسمعت رجال  و ي فد متلطخا بالدم ولم يكن ذلك الرجل إال أ

عيد  ي من  أن صوته يأ ن عندما   ان أبوك"يقول و ة مملوءة بالراكب ة الصغ ته البطار يقود عر

لف وقتلت جم ا اصطدمت به حافلة من ا انوا عل م أبوكيع من    ."بما ف

ي ثالثة أيام !سيدي ن ثم غادر أصدقاؤه، وم ع موت أ ت،  أمنا شعل  ولم تم التدف موقد الب

ان ي ف وع، أشقا نون با صغر، ي حاول أن يمص  يحاول أن الطفل الرضيع وأ  يمضغ حلمة أمه، و

اء عندما ا، ثم يبدأ  الب ن م ن ين ال  عض قطرات الل عض قطرات الل صول ع  انت  ، ا فقد 

ا قد جفت مثل ا ثديا ل عين م، ولم أكن  كنت .منذ موته إذ لم تأ امس عشر من عمري،  تجاوز أأك ا

ان ع أن ئا رغم أن  و سب ش ت أفعل، فخرجت أكن متأكدا ماذا لم أك ت وتوج إ املدرسة  من الب

ار ة  طفال مع وجلست .متذكرا وجبة منتصف ال ن ع حص املدرسة  انتظار الطعام، ولكن خر

ي دأ يضر الحظ  أحد أساتذ عطي فطلب و فرصة  عصاه قائال أين كنت منذ ثالثة أيام بدون أن 

سمع عن عذري  للكالم، ستاذ حاولت أو  ات  ه أن وخالل ضر ي، ولكنه أخ ما إن سمع عن  عن موت أ

شدةلمة املوت ح اشتعل غ دأ يضر  س لديك " :أك قائال ضبا و أي عذر آخر، أنت القذر أل

ناك، فذلك أر إال أن فلم  ".أباك تميت شق عليه  أفر من  راذل ف ه ونفوره للفقراء و ستاذ معروف لكر
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م  املدرسة   .وجود

ا عندما مررت دراج متفكرا ماذا أفعل نا توقفت  ذا الساحل جر ووضعت  ؟وجلست ع أحد 

ن  رأ يال ركبب شرد  ظالم حالك من ا ي وأ دأت أب أدرك كيف م ثالث ساعات ح  ولم .و

،  قليال فألقيت نظرة أفقت لون من   ورأيت حو ا،دراج عض الناس ي سلقو م ي عض عد  و وع 

ن، بضعة أقدام رأيت ر ثم يخرجون فرح غوصون  ال م  وعندما أمعنت أطفاال  م أدركت بأ عد ف

ئا، ا ش خرجون م م و م من املاء يفتحون أفوا ت خروج بت فسر م متوجسا واق دت  نحو م فشا م

م قروشا تخرج من م لساعة مد  .أفوا د ب م شا حظللت أشا أنت تبدو " : وقال  محدأ اق

ذه د  ل تر نا،  ش إ "؟حز ان  و  ززت قرش و عم، فقال رأ   يده، ف ملاذا ال تنضم إلينا، " : 

، أوالدي قد مات قبل ثالثة أيام،   ن، فقلت له بأ"غنيك عن والديك قروشا ستجد ا ش س لد م فل ما 

ب  ي يده ع رأ مم و وما إن سمع ذلك اق م  كرجل كب ثم أخذ بيدي وجر : إ أصدقائه، وقال ل

ديد وسيجمع" عطيه منذ الغد، القروش معنا ذا صديقي ا ية  أال يمكن أن  ل منا اليوم عملة ر

ية." واحدة م ح اجتمع لدي ثالثون ر ل ان  انت الشمس قد اصفرت .ففعل ذلك  وقت العودة قد  و

ت  حان فخرجت م من الساحل ثم توج   ."إ بي مع

ــــــدما دخلـــــــــت ــ ـــــــــ عنـ ـــــــان بيـــــــــدي بي ـــــــــ ـــ ــــــــة مــــــــــن ا ـــــــم حزمـ ــ ــاري ال ـــــ ـــ ــــــرى ل ــ ــــــــد  كنـــــــــت ، وحزمـــــــــة أخـ قــ

ا ي انـــت أمـــي مطعـــم نمـــ اشـــ  ، ـــ ي ال ـــان إخـــوا ـــدار، و ـــ ا ي ال تـــزال تجلـــس متوكئـــة ع يجلســـون  وأخـــوا

م قــد ــل مــ ــأن  ن، ف ــوك ن، م ــا محــزون يــاة و حول ــس مــن ا ســب أ نــاك مــن يك س  ــم  تأكــد مــن أنــه لــ ل

ــم طعم ــ .و م وعنــدما التقــى عي شــأ عيــو ــ يــدي مــن الطعــام  ــان  م نــوع  والحظــوا مــا  مــن الــتالأل ــ عيــو

ـ وجــه أمـي ثـم فجـأة، وأول مـا فعلـت ـم ـو رش املـاء ع بت ال عـد ذلـك وضـعت صـ ن، و ــ ـ فــم  ـ  لقمـة 

عت أمي ـاء مـرة  وتا شـت بالب يـاة مـن جديـد، ولكـن أج عض لقمات فعادت إ ا م  لت  أس من املاء، أ ب

ـــــــــ ــ ــا وضـــــــــــع رأ ـــ ــ ـــــــد مــــ ــ عــ ــــــرى  ــ ا أخـــ ـــــــــ ـــــــــ حضــ ـــــة ــ ــ ـــــــــ: "قائلــــ ــ ــــــت  ــ ن، وأنـــ ــا  ــــ ــ ـــــــت أملنـــ ــ ــاأنــ ـــ ــ ـــــــــ لنــــ ــــــت  "ل شــ ــ ــــــم دعـــ ــ ثـــ

ل بناء جميع ل واحد منا .لأل م، ف ل ب افيا مللء بطوننااورغم أن الطع بدأ يأ افيـا  م لم يكن  ـان  ولكـن 

لقي فينا ليعطينا ياة حياة جديدة، و   .رمقا ل

ـــا ســـيدي ـــذا الســـاحل ألجمـــع عـــددا مـــن القـــروش تضـــمن ! "و منـــذ صـــباح اليـــوم التـــا بـــدأت أحضـــر 

عــض  ي  ــ فقــ . خبــازألســر ــ الصــغ جــاء يبحـــث ع ـــو أ ــذا  ـــأوه،  ا ولعــل أمــي قلقــت ع ـــ ، د تــأخرت كث

ن   ."أستأذنك 

ـ ـ أعمـاق نف ة تـدوي  ـ ـ أسـئلة كث ـ رأ ـ وتـرك  ذا الف ـدأت غادر  ي و ـا ، قمـت أنـا أيضـا مـن م

دراج ح خرجت من الساحل، ووجه ذأ   .لك الف اليزال يدور أمام عيسلق 


