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  الدين األسد آبادي يف النهضة األدبية املعاصرة دور السيد مجال

  
  *2نیا ، علی باقر طاهري1فرامرز میرزایی

  
من أهم املوضوعات الىت يعاجلها الباحث ىف األدب املقارن هى دراسة مستوى تأثري مفكر أو كاتٍب ما 

لبداء يف التأثري، من مؤلفات الكاتب، ار أَنْ يحدد نقطة امىف أدب أمة أخِرى؛ فعلى الباحث يف هذا املض
و كذلك جيب حتديد الوسط املتأثر بلداً كان، أم . أو من كتاب واحد، أو من شخصية ذلك املفكر

مث إن هناك . و أخرياً على الباحث أن يحدد مدى هذا التأثري وإطاره. جمموعة مؤلفني، أم مؤلف واحد
  . و التأثري الفين، مث التأثري الفكريأنواعاً من التأثري، وهناك التأثري الشخصي

إن السيد مجال الدين املشهور باألوساط العربية جبمال الدين اَألفغاين ككاتب فارسي و مفكر ايراين 
 بالغة  ولكن الباحثني ىف حياة السيد مجال الدين قد عنوا عناية. قد أثر على العامل العريب تأثرياً مدهشاً

الصحوة االسالمية يف الشرق غافلني عن تأثريه اهلام ىف النهضة االدبية بدراسة تأثريه السياسي يف 
حنن نالحظ أن هذا التأثري قد اقتصر على تأثري السيد مجال الدين . املعاصرة أو مروا عليه مرور الكراِم

إذ أنه بشخصيته الفذّه وفكره العظيم استطاع أن يؤثر . الشخصي والفكري ىف األدب العريب املعاصر
  . تأثرياً هاماً– شعراً ونثراً –لى رواد النهضة األدبية احلديثة ع

لقد حدث التغيري اجلذري والتطور الواسع يف األدب العريب املعاصر يف الربع األخري من القرن 
التاسع عشر حيث تزامن مع دخول السيد مجال الدين مصر واستقراره يف القاهرة، وكان مجال الدين قد 

طاته الفكرية و السياسية واالجتماعية، أن يكون مجاعة فذة من األدباء واملثقفني الذين استطاع بفضل نشا
وذا لعب مجال الدين دوراً هاماً ىف إعطاء . بدورهم قد أعدوا األجواء املناسبة للنهضة األدبية املعاصرة

  : احلديثة وذلك بالطرق التالية دفعة قوية للنهضة األدبية
 والوعي   بواسطه اإلصالح الديين والصحوة اإلسالمية اء املناسبة للنهضة األدبية ِإعداد األجو-أ
  .القومي
 مقاالت سياسية ىف الصحف واجلرائد بلغة سهلة تقل فيها الصنعة، والدعوة إىل حترير   كتابة-ب

يق أمام  الفكر ال يف خدمة األسلوب، و بذلك فتح الطر الكتابة من التعقيد والتقليد وجعلها يف خدمة
  . األدبية الكتاب واألدباء لتطوير الكتابة

 إن حممود سامي البارودي كرائٍد للعشر العريب املعاصر كان من تالميذ السيد مجال الدين وتأثر -ج
  بأفكاره تأثرياً شديداً

ر  إنَّ حممد عبده رائد النثر املعتدل كان من أقرب تالميذ السيد مجال الدين و كان بدوره قد أثَّ-د
  على املنفلوطي والذي يعد رائد النثر العريب احلديث

  
  االسدآبادى الدين االدب املقارن، النهضة االدبية، االدب العرىب احلديث، السيدمجال :الكلمات الرئيسة

                                                        
  ، ايران مهدان،أستاذ مساعد يف جامعة أيب علي سينا. ١
  ايران، مهدان،أستاذ مساعد يف جامعة أيب علي سينا. ٢
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  املقدمة
إن دور السيد مجال الدين األسد آبادي يف النهضة املعاصرة، 

دب املقارن مفهوم  واَأل١»اَألدب املقارن«موضوع يعاجل ىف اطار 
حديث صارعلماً من علوم األدب احلديثة و أخطرها شأناً وأعظمها 

تارخيي، إذ أنه يدرس مواطن » األدب املقارن«مدلولُ . جدوى
التالقي بني اآلداب يف لغاا املختلفة وصالا الكثرية املعقدة وما 

لك التأثري هلذه الصالت التارخيية من تأثري و تأثر أياً كانت مظاهر ذ
، ومن ثَّم يهييء السبلَ الستيعاب النصوص االدبية ٢»والتأثر

استيعاباً دقيقاً، ويساعدنا على التعرف على األسباب املؤدية إىل 
  .نشأة ظاهرة أدبية، خاصةً إذاكانت األسباب خارجية

فمن الواضع أن األدب املقارن يلعب دوراً هاماً ىف معرفة التأثري 
تبادلني بني آداب األمم املختلفة و بذلك يساعدها ىف والتأثر امل

  .تعرف بعظها على بعض وترسيخ العالقات الثقافية الثنائية بينها
ومن أهم املوضوعات اليت يعاجلها الباحث يف األدب املقارن 
هي دراسة مستوى تأثري مفكر أوكاتٍب ما يف أدب أمة أخرى؛ 

طة البدء يف التأثري من فعلى الباحث يف هذا املضمار أن حيدد نق
مؤلفات الكاتب أو من كتاب واحد أو من شخصية ذلك املفكر 
وكذلك جيب حتديد الوسط املتأثر بلداً كان أم جمموعة مؤلفني أم 
مؤلف واحد واخرياً على الباحث أن يحدد مدى هذا التأثري 

مث أن هناك أنواعاً من التأثري، مثل التأثري الشخصي كتأثري «. وإطاره
يف » شكسبري«، أو التأثري الفين كتأثري مسرحيات »روسو«

يف » الفونتني«مانتيكي من الفرنسيني وتأثري وأصحاب املذهب الر
» فولتري«القصة العربية على لسان احليوان، مث التأثري الفكري كتأثري 

  ٣».يف اآلداب األوربية
فيتضح مما ذكرناه، أن أسلوب البحث والدراسة يف جمال تأثري 

  لسيد مجال الدين األسد آبادي، املعروف عند االوساط العربيةا
باألفعاىن، ىف النهضة العربية املعاصرة، ككاتب فارسى ومفكر 

ولكن الباحثني . إيراىن قد أثر على العامل العريب تأثرياً كربياً مدهشاً
ىف حياة السيد مجال الدين قد عنوا عناية بالغة بدراسة تأثريه 

صحوة اإلسالمية يف الشرق غافلني عن تأثريه اهلام يف السياسي ىف ال

                                                        
١. Comparative Literature 

  .٩حممد غنيمي هالل، األدب املقارن، بريوت، دارالعودة، الطبعة الثالثة، ص . ٢
 .٩٨املرجع السابق، ص . ٣

حنن نالحظ أن . ٤النهضة األدبية املعاصرة أو مروا عليه مرور الكراِم
هذا التأثري قد اقتصر على تأثري السيد مجال الدين الشخصي 
والفكري يف األدب العريب املعاصر إذ إنه بشخصيته النافذة وفكره 

 شعراً – على رواد النهضة األدبية احلديثة العظيم استطاع أن يؤثر
  . تأثرياً هاما–ونثراً 
  

  النهضة األدبية املعاصرة
عنوان أطلق على التطور احلديث الذي » النهضة األدبية املعاصرة«

وقد قسم مؤرخو . طرق باب األدب العريب يف القرن التاسع عشر
 بالعصر اجلاهلي اآلداب تاريخ األدب العريب إىل عصور خمتلفة بدءاً

مث اإلسالمي فاألموي والعباسي و عهد االحنطاط و أخرياً العصر 
والتعقيد  فكان األدب ىف عهد االحنطاط يعاين من الصنعة . احلاضر

فكان األدباء حياكون القدماء دون أي إبداع أو ابتكار . و الركاكة
ية يف املعاين و املضامني، فأصبح األدب تعوزه املضامني االجتماع

هذا، وإن األدب ىف ظل النهضة األدبية . و الثقافية والسياسية 
فاهتم . األخرية قد ض من رقدته وصار كائناً حياً ينبض باحلياة

وصاروا حيملون  األدباء باملسائل السياسية واالجتماعية والثقافية 
فتحولت . الرسالة يف هداية األنام و إرشادهم إىل الطريق الصحيح

ة من الغموض والركاكة والتعقيد إىل الوضوح  والرصانة لغة الكتاب
والسهولة فأصبح لألدب دور هام ىف حياة األمة العربية السياسية 

  .والثقافية واالجتماعية
ونالحظ أن السياسة واحداثها اهلامة هي اللبنة األساسية هلذا 

فبناًء على هذا يبدأ عصر األدب . التقسيم التارخيي لألدب العريب
حيث .  م١٧٩٨ريب املعاصر بغزو نابليون بونابورت مصرعام الع

  .٥يوحي اىل أَنَّ النهضة االدبية ايضاً قد بدأ تطورها فور هذا الغزو
 واالجتماعية للغزو  ومبا انه الميكن جتاوز التأثريات الفكرية

النابليوين للقاهرة ولكن الدراسات التارخيية تؤكد أن األدب 
                                                        

هذا ما يتبني بعد املراجعة ىف الكتب التارخيية، اللهم إال أنتا قد رأينا مقاالً لألستاذ . ٤
ن يف االدب العريب املعاصر حيث عاجل الدكتور آذرشب حول دور السيد مجال الدي

 الوثقي،  العروة(املوضوع دون تفاصيل يف املؤمتر الدوىل للسيد مجال الدين األسد آبادي 
 )العدد اخلاص باملؤمتر الدويل للسيد مجال الدين األسد آبادي

، يف االدب ٣٦٥، جرجي زيدان، ص »تاريخ آداب اللغة العربية«: انظر ىف. ٥
، امحد حسن الزيات، ص »تاريخ االدب العريب«. ٢١ الدسوقي، ص ، عمر»احلديث

 .١١، شوقى ضيف، ص »االدب العريب املعاصر يف مصر«. ٣٨٧
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رياً يذكر إال يف أواخر القرن التاسع عشر، فبقى وأساليبه مل تتغري تغي
ر على حاليهما املوروثني عن عهد االحنطاط ومل حيدث عالنثر والش

  .أي تطور هام يف املوضوعات األدبية وأساليب الكتابة
أنَّ مؤرخي االدب العريب ونقاده حني يذكرون رائد الشعر 

ائد للشعر العريب احلديث يشريون اىل حممود سامى البارودي كر
العرىب املعاصر، و إننا لنعلم أن قصائده الرائدة قد ظهرت يف 
السبعينات، والثمانيات أو التسعينات من القرن التاسع عشر، أي 

أويذكرون حممد عبده . ١بعد الغزو النابليوين ملصر مبدة مثانني سنة
ولطفى املنفلوطي كرواد النثر العرىب و يعلم اجلميع اما عاشا يف 

  .٢اخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرينأو
 بداية ١٧٩٨ اذن مع أن مؤرخي األدب العريب قد اعتربوا سنة 

لعصر النهضة احلديثة لكنه ينبغى لنا أن أن نؤخرها إىل قبيل اية  
القرن التاسع عشر، أى بعد مثانني سنة، إذ حتول أسلوب الكتابة  

ة املوضوعات السياسية حتوالً واسعاً واصطبغ األدب بصبغ
أن «ر ـن ذكـوهذا ما أقر به بعض نقاد العرب حي. واالجتماعية

األدب مل يتغري بعد احلملة الفرنسية عما كان عليه قبلها فضالً عن 
أنه ال ميكن أن نؤرخ لبدء عصر األدب احلديث حبادث احتالل 

  .أجنيب لبالدنا مهما كانت نتائجه
 ١٨٨١ العرابية عام  نذ قيام الثورةوأرى أن أدبنا احلديث يبدأ م

 السياسية والفكرية يف  م إىل اليوم، ففى ذلك احلني ظهر أثر الثورة
أدبنا وقام األدب احلديث ىف النثر بريادة اإلمام حممد عبده، و يف 

  .٣»الشعر بريادة حممود سامي البارودي
  

  تأثري السيد مجال الدين املباشر يف النهضة االدبية املعاصرة
 جبب علينا أن – كما ذكرنا يف املقدمة –يف اطار البحث العلمي 

 البدء يف التأثري الشخصي والفكري للسيد مجال الدين  حندد نقطة
األسد آبادي يف النهضة األدبية احلديثة ومدى تأثر رواد النثر 

  .والشعر يف األدب العريب املعاصر بشخصيته وبفكره
                                                        

 م، ج ١٩٧٣عمر الدسوقى، يف االدب احلديث، الطبعة الثامنة، القاهرة، دارالفكر، . ١
 ٣٠٠-٢٨٤، ص ١

ويل، بريوت، داراجليل، حنا الفاخوري، اجلامع يف تاريخ االدب العريب، الطبعة اال. ٢
 ٢٣-٢٢، ص ٢، ج ١٩٨٦

 االويل،  حممد عبداملنعم خفاجي دراسة يف االدب العريب احلديث ومدارسه، الطبعة. ٣
 ٢٢ ص ١، ج ١٩٩٢بريوت، داراجليل، 

ضة األدبية قد حدثت يف الربع لقد سبقت االشارة اىل أَنَّ النه
األخري من القرن التاسع عشر وذلك إثر التطورات السياسية 
والفكرية الىت وقعت آنذالك فماذا كانت تلك التطورات؟ وكيف 

 تأثري  حدثت؟ واجلواب إنْ دلَّ على شيٍء فإنما يدل على مستوى
  .السيد مجال الدين يف األدب العريب املعاصر

قى، املؤرخ و الناقد العريب املعاصر، أن مجال يرى عمر الدسو
الدين هو الدافع األساسي وراء هذه التطورات اليت أدت يف اية 

إذا «: املطاف إىل إنشاء أدب حي يهتم باملسائل اليومية، فقال
أردت أَنْ تقف على الروح اليت تكمن من وراء هذا األدب احلي 

يوية دافقة وهزته هزة عنيفة واليت بعثت يف الشرق االسالمي كلّه ح
فاعلم أن الروح متثلت يف السيد مجال الدين األفعاين ليدين له ... 

  ٤».الشرق االسالمي بيقظته القومية والفكرية يف العصر احلديث
 م واندمج يف حياة ١٨٧١دخل السيد مجال الدين مصر عام 

ر مصر االجتماعية والفكرية ومكث فيها مثاين سنواٍت كانت من أمث
إنه كان يدرس يف بيته . ٥عصوراحلياة املصريه وأكثرها خرياً وبركةً

الفلسفة واملنطق والفلك ألصدقائه راغباً أن يستخدم أسلوباً حديثاً 
كان جلمال الدين ندوة ثانية يف قهوة . مالئماً ملقتضى العصر

البوسطة جبوار األزبكية حيث يلتف حوله مجاعة من األدباء 
هندسني ويأخذون من فمه ماكان يصرح به من واألطباء وامل

كان يرتاد يف هذه احللقات تالميذه . املوضوعات اليومية حراً طليقاً
املقربون كأمثال حممود سامي البارودي، والشيخ حممد عبده، 

. ٦وحممد املويلحي، وابراهيم اللقاين، وسعد زغلول وأديب اسحاق
الً يف املقهى والقاء فاستطاع مجال الدين، بالقاء حماضراته لي

الدروس اراً يف بيته، وذا ترىب مجاعة المعة من اصحاب الفكر 
  .والرأى تربية حسنة

يف حلقات دروسه هذه، مل يكن مجال الدين يعاجل املوضوعات 
السياسية فحسب بل كان حيرض الشبان و تالمذته على نشر 

فه كما  يف الوصول إىل ما كان يستهد املقاالت ىف الصحف رغبة
كان حيثهم على إنشاء االت السياسية وإدارا، مث كان ينشر 

ويطلب اىل من يتوسم فيه املقدرة واملنفعة أن . بنفسه مقاالته فيها
يكتب فيها، وطلب من الشيخ حممد عبده وابراهيم اللقاين أن 

                                                        
 ٣٢٧عمر الدسوقي، السابق، ص . ٤

 .١٦عمرالدسوقي، حممود سامي البارودي، الطبعة الثالثة، دار املعارف مبصر، ص . ٥

 .٣٣٣، ص ١عمر الدسوقي، يف االدب احلديث، ج . ٦
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 التجارة اليت أنشأها أديب إسحاق وكتب  يشتركا ىف حترير جريدة
  .١دين ىف هذه اجلريدة مقالنيالسيد مجال ال

قدم السيد مجال الدين ببذل جهوده املستمرة مجاعة فذة من 
األدباء والكتاب اللذين كانوا يتابعون أفكاره ويعلِّمون ليل ار ىف 

. ٢ساحيت السياسة واالجتماع، فيوقظون العقول و ينهبون األفكار
ربوا عن آرائهم ومن مث صاروا كتاباً المعني كان باستطاعتهم أن يع

يف املسائل املختلفة بلغة سهلة غري متصنعة يفهمها اجلميع دون 
  .عناء

وذا حولَ مجال الدين وتالميذه جمرى األدب فجعلوه يف 
  رض الناس على أن يتغنوا حبقهم ىفحيخدمة األمة يطالب حبقوقها و 

احلرية وأخذ األدب يتحدث عن الشعب، بدا ذلك ىف مقاالت 
  ٣... و أديب اسحاقحممد عبده

   مطبوعاً على  العربية مل يكن مجال الدين مفطوراً على اللغة
اساليبها الفصيحة، ألا ليست لغته األم وإمنا تعلمها تعلماً، ولكنه 
  أفادها فائدة جليلة بإرشاد تالميذه إىل التحرر من القيود الثقيلة
سد كسجع متكلف ممقوت و استعارات غريبة وغري ذلك مما أف

املعىن، كما أرشدهم اىل جتنب املقدمات الطويلة؛ ومن الطبيعي إن 
ومبا أنه مل يكن من املطبوعني على . يصرفهم اىل االهتمام باملعاين

 اجلميلة، إال انه كان ينتزع البالغة انتزاعاً فترى  أساليب العربية
  .٤لقلمه سطوة الترى لكثري من األقالم

أن يوقظ عقول املصريني فعليه أن علم مجال الدين أنه إذا أراد 
خياطبهم بلغة سهلة واضحة خالية من الصنعة يفهمها الناس فهما 

فبناًء على هذا كان قد دعا إىل حترير الكتابة من . واضحاً سريعاً
التعقيد و التقليد وجعلها ىف خدمة الفكر ال ىف خدمة األسلوب، 

 اطالق العقل يف كما دعا إىل حترير الفكر الديين من اجلمود و اىل
وذا هجر الناس السجع املتكلف و الزخارف . ٥حترياته و احكامه

 وكان جلمال الدين وحممد عبده والبارودى أثر ضخم ىف  اللفظية
تطور االدب وحتريره من قيده القدمي و تطلعه اىل كلّ جديد، وإىل 

                                                        
 ٣٣٦املرجع السابق، ص . ١

، ص ٤ احلياة، ج  جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، الطبعة؟، دار مكتبة. ٢
٦٤٢ 

 ٢٧عبداملنعم خفاجى، املصدر السابق، ص . ٣

 ٣٥٠-٣٤٩عمر الدسوقى، املصدر السابق، ص . ٤

 ٨١ السابق، ص حنا الفاخورى، املصدر. ٥

  .٦التعبري عن النفس اإلنسانية يف صدق و إخالص وقوة
 العِني حيث لعب دوراً هاما ىف النهضة األدبية وهكذا نراه رأْي

ىف العامل العرىب، اذ كانت النهضة نشأت على أساسني هامني مها 
اإلصالح السياسى واإلصالح الديين اللذين يدين حدوثهما ىف 

و من هنا حدث . العامل العرىب للسيد مجال الدين االسد آبادي
الزمن بفضل الكُتاب الذين التطور االساسي لالدب العريب يف نفس 
  .تربوا مباشرةً على يد هذا الرجل الكبري

  
  الوسط االديب املتأثر ومدى تأثره بالسيد مجال الدين

رغبة يف ِاتضاِح دور السيد مجال الدين يف النهضة األدبية، ال بد أن 
نتعرف على من تأثروا به و بفكره، مث نعاجل دورهم يف التطور 

  . احلديثة ألدبيةاألديب للنهضة ا
  

  ) م١٩٠٤ – ١٨٣٨( حممود سامي البارودي - ١
إذ » رب السيف والقلم«ِإنَّ مؤرخي األدب العريب و نقاده لقبوه 

كان يف عهد ثورة . كان شاعراً قوياً، كما كان عسكرياً شجاعاً
 م رئيساً للوزراء حيث دافع عن الثوار ١٨٨١ سنة ٧عراىب باشا

خفقت الثورة قدم اىل احملاكمة وحكم بكل ما كان بوسعه، وملا أ
  .فظل ا سبعة عشر عاماً وبعض عام» سرنديب«عليه بالنفي إىل 

ان النقاد قد أمجعوا على أن البارودى هو رائد الشعر العرىب 
 مكانته ويثب به وثبة تاملعاصر، أخذ ينهض بالشعر ضة أحي

 ردت إليه صولته، فأرسله جزل العبارة وفخم األسلوب وكان
أعظم املظاهر يف تطور الشعر على يدي البارودي هي الرتوع به 

 وترك اإلفراط ىف املبالغات وعدم اإلكتراث  أساليب البالغة العربية
وصرح بذلك الدكتور هيكل ىف مقدمة ديوان . ٨باحملسنات البديعية

إن شعر البارودي كان يف عصره جديداً «: سامي البارودي قائال
ه لالقدميني جديدة، وكانت معارضته إياهم كُلّه، كانت حماكات

                                                        
 ١٧عبداملنعم خفاجى، املصدر السابق، ص . ٦

كان أمحد عراىب باشا وزيراً للحرب ىف وزارة سامى البارودى، فقام العسكريون . ٧
ىف وجه وزارة نوبارباشا املفروضة، كان وزير العمل ىف وزارته فرنسياً و وزير املالية 

 بسبب التدخل العسكرى من قبل اجنليزياً والبالد خاضعة لألجانب، ازمت الثورة
 – ٢٢١عمر الدسوقى، املصدر السابق، ص . (االجنليز فأعدم الثوار و حبسوا و شردوا

٢٢٤( 

 ٧٤عبداملنعم خفاجي، املصدر السابق، ص . ٨
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جديدة، فقد هوى الشعر العرىب قبله إىل درك من االحنالل جعله 
 ِإنَّ البارودي أنقذ الشعر من عثرة ١»بالنسبة إلينا شيئاً منسياً

 والروح،  األساليب الركيكة واإلبتذال يف املعاين، ورد اليه احلياة 
 اليت عاش فيها اذ جعله  لفترةحياة نفسه وروح عصره وقومه يف ا

متنفساً حقيقياً لعواطفه ومشاعر امته وما أمل ا من أحداث 
و لذلك كرمه األدباء والنقاد تكرمياً واسعاً وجعله . ٢وخطوب

  .قدوة ألنفسهم... الشعراء من أمثال أمحد شوقى وحافظ ابراهيم 
وكما ذُكر آنفا، كان البارودي تلميذاً للسيد مجال الدين 
وتأثر بشخصيته وبافكاره تأثراً شديداً، أكد ذلك الدكتور عمر 

 العقلية يف  ال نستطيع وحنن نتكلم عن احلياة«: الدسوقى حيث قال
عصر البارودي أن نغفل شخصية علمية كان هلا أكرب االثر يف حياة 

 ٣»، أال وهي شخصية السيد مجال الدين األفغاىن)البارودي(شاعرنا 
 آراء مجال الدين ىف شعر البارودي  دىهذا، وقد انعكس ص

 اليت  السياسي، والشعر السياسي الوطين من أهم االغراض الشعرية
أبدع فيها البارودى حيث دفعه اىل مركز الصدارة بني أبناء شعبه 
وجعل منه زعيماً حمبوباً و هو ذلك الشعر الذي القى به يف غيابة 

د تأثر جبمال الدين يف ِإنه ق. السجن و رمى به بعيداً عن وطنه
شعره السياسي تأثراً واضحاً، فنراه يدعو إىل اإلصالح السياسي 

 للسيد  واألخذ بنظام الشورى الذى كان أساساً للدعوة االصالحية
  : مجال الدين و الذى كان حيرض احلكام على قبوهلا

  سن املشورة و هي اكرم خطة
  

  جيرى عليها كلُّ راٍع مرشِد
  

  لديِن اليت أوحى اهى عصمةُ ا
  

  ى النيب حممدــرب العباد ال
  

  من استعانَ ا تأيد ملكه
  

  و من استهان بأمرها مل يرشد
  

                                                        
 .٥١عمر الدسوقي، سامي البارودي، ص . ١

ر املعارف  الثالثة، القاهرة، دا شوقي ضيف، االدب العريب املعاصر يف مصر، الطبعة. ٢
 ٤٤، ص ١٩٦١مبصر، 

 ٨٨عمر الدسوقي، حممود سامي البارودي، ص . ٣

  أمراِن ما اجتمعا لقائِد أُمٍة
  

  إال جنى ِبِهما مثار السؤدِد
  

مر فيما بينهيكونُ االم مجع  
  

  شورى، و جند للعدِو مبرصِد
  

   امللك دونَ مشورٍةهيهات حيىي
  

  و يعز ركن اِد ما مل يعمِد
  

  
وىف االبيات التالية نراه يشري إىل العدالة والشورى واألمر 
باملعروف والنهي عن املنكر كخصائص ممتازة يف زمن رئاسته فريى 

  : أا أمر مفروض من اهللا تبارك وتعاىل
  ولكنين ناديت بالعدِل طالباً

  
  تنهضت أهلَ احلقائِقرضى اهللا واس

  
  أمرت باملعروِف وأنكرت منكراً

  
  وذلك حكم يف رقاِب اخلالئِق

  
  وهل دعوةُ الشورى على غضاضة

  
  وفيها ملن يبغي اهلدى كُلّ فارِق

  
من اِهللا واجب ا فرضبلى إ  

  
  على كُلِّ حي من مسوٍق وسائِق

  
  كيف يكونُ املرُء حراً مهذباً

  
   يأيت كلَّ فاسِقو يرضى مبا

  
  

  )١٩٠٥ – ١٨٤٩( الشيخ حممد عبده - ٢
الشيخ حممد عبده كان أكثر تالميذ السيد مجال الدين اشتهاراً و 

كان له دور هام يف اإلصالح الديين وتنقيته مما أمل . أشدهم تأثراً به
به من خرافات ومل يلبث أن مزج ذه الدعوة دعوة عامة إىل إنقاذ 
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مني مما حلَّ م من تأخر واضمحالل و فكر يف اإلسالم واملسل
و . وطنه و ما أصابه من جور حكامه و سوء أحواله االجتماعية
  .هذا بدوره كان من أهم عوامل التطور األديب يف النهضة احلديثة

ومما الشك فيه أن مجال الدين هو الذى دفع الشيخ حممد عبده 
 بيته و ىف غداوته و روحاته  دفعاً قوياً يف هذا االجتاه إذكان يلزمه ىف

وهو يلقي دروسه الدينية والفلسفية داعياً إىل اإلصالح السياسي 
 رأسهم حممد  وقد أخذ ميرن تالميذه وعلى. والديين واالجتماعي

عبده على اخلطابة وإنشاء املقاالت يف الصحف وحتولت إىل التلميذ 
دمة دينه خل مجيع تعاليم أستاذه وتأججت يف صدره محاسة الهبة 

اشترك يف الثورة العرابية حىت إذا أخفقت حكم عليه . ووطنه
بالنفي، فذهب إىل بريوت مث تركها إىل باريس ليلتحق جبمال الدين 

، يذيعان فيها على مصر »العروة الوثقى«و أصدرا هناك صحيفة 
  .١ اإلسالمية يف النفوس والعامل اإلسالمى ما يوقد نار احلمية

   عبده دور هام ىف تطورالنهضة األدبيةكان للشيخ حممد
 االعتدال ىف النثر الذي مجع  املعاصرة حيث اعترب من أركان مدرسة

بني القدمي واحلديث وكان خطوة مركزة ىف أسلوب صحيح و 
أنه خري من صور تطور النثر «ذكر بعض النقاد . ٢تفكري قومي

ثر أسلوب أسلوب حممد عبده ىف الن. العريب يف القرن التاسع عشر
طبيعي يعتمد على جزالة اللفظ كما كان يعتمد أسلوب البارودي 
يف الشعر على رصانة الكلمات و كأنّ ما حدث يف الشعر حدث 

النثر، فقد عادت اللغة إىل حريتها وطالقتها ومل تعد ترزح  نظريه ىف
  ٣».حتت معو قات السجع والبديع

ن من أبرر وِمن الواجب أن نذكر هنا املنفلوطي حيثُ كا
فقد عين بأسلوبه وأدى معانيه فيه أداء بديعاً ومل . تالميذ حممد عبده

حياول ىف ذلك أسلوب السجع الذى أمهل و إمنا حاوله يف 
وب لاألسلوب املرسل اجلديد، ولكنه عين عناية بارعة ذا األس

وكان الشباب من الكتاب يف أول القرن العشرين معجبني ذا 
وظلَّ ذلك اإلعجاب يرافق االأدب .  شديداًاألسلوب إعجاباً

  .٤العريب طويالً وبذلك صار رائداً للنثر احلديث
                                                        

 .٢٢٦شوقي ضيف، املصدر السابق، ص . ١

 .٢٣حنا الفاخوري، املصدر السابق، ص . ٢

 .٢٢٦شوقي ضيف، املصدر السابق، ص . ٣

هاميلتو جب، دراسات يف األدب العريب احلديث، دمشق، املركز العرىب للكتاب، . ٤
  ٥٢ص 

كان املنفلوطى قد التقى بالشيخ حممد عبده وتتلمذ عليِه وأخذ 
عنه روح االنفتاح وانطلق إىل جانبه يف عامل األدب واالجتماع 

املختلفة وقد ساد أسلوب املنفلوطي وآثاره يف األجيال . واحلمكة
حيث اقتحم دور التعليم ىف معظم البلدان العربية، ولعل هذا ما 

على » عهد منفلوطى«حدا عباس حممود العقاد على إطالق تسمية 
  .٥من تاريخ مصر األديب فترة

  
  )١٨٨٥- ١٨٥٦( أديب إسحاق - ٣

ولد أديب إسحاق ىف دمشق ونشأ ىف بريوت وعمل يف مصر 
هضة وأملعهم، التقى جبمال الدين كان من أسبق أدباء الن. وفرنسا

وتأثر به وبغريته على الشرق، إذ مها على خط واحد ىف امليدان 
فكتب مقاالت سياسية كثرية ىف حماربة امللكية املطلقة . االجتماعي

  فاز أديب إسحاق بسالمة. والسيطرة األجنبة والتعصب والتأخر
عصر احلديث إىل لغة وصحة بيان ارتفعتا باإلنشاء العريب يف نطاق ال

مستوى عصور البالغة األوىل، وهو كثري االستعانة بالسجع إال أنه 
السياسية   العربية ال يصري فيه إىل التكلف، وبذلك خدم الصحافة

 ورفع مستوى اإلنشاء الصحفي مبا توىل من جرائد  واألدبية
وقد قال إسحاق عن أسلوبه الذي تأثر فيه بتعاليم مجال . ٦وجمالت
رأيت أن أصرف العناية واالجتهاد إىل «: وأسلوبه امللتهبالدين 

ذيب العبارة، وتقريب اإلشارة لتقرير املعىن يف األفهام، من أقرب 
وأعذب وجوه الكالم وانتقاء اللفظ الرشيق للمعىن الرقيق، متجنباً 
من الكالم ما كان غريباً وحشياً أو مبتذالً سوقياً، فإن التهافت إىل 

وفساد التركيب باخلروج عن دائرة اإلنشاء داٌء إذا الغريب عجز 
سرى ىف القراء واملطالعني أدى إىل فساد عام وأغلق على الطلبة 

   اللغة والتنازل إىل ألفاظ العامة يقضي بإماتة. معاين كتاب العلم
  ٧».وإضاعة حماسنها، وإن ىف لغة القوم لدليالً على حاهلم

  
  )١٩٣٠- ١٨٥٨( حممد املويلحى - ٤

حديث عيسى بن «ليس ىف العامل العريب من مل يعرف كتاب 
للمويلحي فقد تتلمذ على والده يف األدب و اتصل بأئمة » هشام

                                                        
 ٢٠٣حنا الفاخوري، املصدر السابق، ص . ٥

رئيف خوري، نصوص التعريف يف األدب العرىب، عصر اإلحياء والنهضة، الطبعة . ٦
 .١٨٥، ص ١٩٧٥األويل، بريوت، جلنة التأليف املدرسى، 

 ١٣٠عمر الدسوقي، يف األدب احلديث، ص . ٧
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 فرامرز مريزايي، على باقر طاهرى نيا  
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العلماء و األدباء من امثال السيد مجال الدين األسد آبادي و حممد 
عبده و حسني املرصفي و سامي البارودي فحذق العربية و برع 

  .١فيها
دب العريب خاصة التراث العريب ايد، كان املويلحى حمبا الأل

فيدعود إىل احلذر من التورط ىف االنسالخ من ماضى األدب 
ألجل هذا نشر كتابه . ٢ الغربية العرىب و االرمتاء ىف جلج احلياة

مسلسالً يف جريدة مصباح » حديث عيسى بن هشام«القَصِصي 
  ةـاص متأثراً باملوروث القصصي القدمي خ١٩٠٠عام ذ الشرق من
يعترب هذا الكتاب أفضل أثر قصصي يف بداية القرن . املقامات
وقد أَهدى املويلحي كتابه هذا اىل كلّ من يقرؤه من . ٣العشرين

أديب جيد فيه طرفاً من األدب وحكيم يرى فيه حملة من احلكمة، 
وإىل ارواح مجال الدين وحممد عبده والشنقيطي والبارودي ويردف 

 تأدب بأدم وأخذ عنهم، و صدر الكتاب ذلك بأم هم الذين
إليه مبناسبة ظهور الطبعة } األسد آبادى{برسالة من األفغاىن 

  .٤األوىل من الكتاب
 مجال الدين وكان يشارك حلقات  كان املويلحى من تالمذة

درسه و قد ساهم ىف الثورة العرابية كسائر تالمذته و بعد اخفاق 
 نشر   ىف لبياً دعوة أستاذه للمشاركةالثورة ترك القاهرة حنو باريس م

  .٥»العروة الوثقى«جملة 
واملسلم به أن هناك مجعاً غفرياً من االدباء و الكتاب الذين 
تأثروا جبمال الدين وافكاره والتسعنا الفرصة لكي نعاجل حيام 
األدبية و السياسية ومدى تأثرهم بأستاذهم العبقري، السيد مجال 

مري شكيب أرسالن امللقب بامري البيان وابراهيم الدين، من امثال األ
  ... .اللقاىن و عبداهللا باشا وآخرون

  
  النتيجة

تبني ممامر، أن التغيري اجلذري والتطور الواسع قد حدث يف األدب 
                                                        

 ٣٤٤، ص ٢، ج عبداملنعم خفاجي، دراسات يف األدب العريب احلديث ومدارسه. ١

حييي ابراهيم عبد الدامي، الترمجة الذاتية يف األدب احلديث، الطبعة األوىل، بريوت، . ٢
 ٦٩، ص ١٩٧٤دارا احياء التراث، 

 العربية احلديثة، الطبعة األوىل،  املثقف يف الرواية عبد السالم الشاذيل، شخصية. ٣
  .٧٥-٧٤، ص ١٩٨٥بريوت، دار احلداثة، 

  .٣٤٣فاجي، املصدر السابق، ص عبد املنعم خ. ٤
  ٢٣٥شوقي ضيف، املصدر السابق، ص . ٥

العريب املعاصر يف الربع األخري من القرن التاسع عشر حيث تزامن 
لقاهرة، وكان مع دخول السيد مجال الدين مصر واستقراره يف ا

مجال الدين قد استطاع بفضل نشاطاته الفكرية و السياسية و 
االجتماعية، أن يكوِّنَ مجاعةً فذَّة من األدباء واملثقفني بدورهم 

واستناداً على هذا .  املعاصرة  للنهضة األدبية مهدوا السبلَ املناسبة
دبية لعب مجال الدين دوراً هاماً يف إعطاء دفعة قوية للنهضة األ

  :احلديثة وذلك بالطرق التالية
 يئة السبل الناجعة للنهضة األدبية، حيث جعلَ اإلصالح -أ

  .الديين والصحوةَ اإلسالميةَ والوعي القومي منطق النضال الوطين
 نشر املقاالت السياسية يف وسائل االعالم املتيسرة يف ذلك -ب

وة إىل حترير الكتابة من الزمن بلغة سهلة تقل فيها الصنعة والدع
. التعقيد والتقليد وصيرها ىف خدمة الفكر ال يف خدمة األسلوب

مصراعيه أمام الكتاب واالدباء للتطوير  وبذلك فتح الباب على
  .الكتابة األدبية

 ان حممود سامي البارودي كرائٍد للشعر العريب املعاصر -ج
تالمذة السيد مجال والشيخ حممد عبده رائد للنثر املعتدل كانا من 

وال خيفى على أحد األثر الذي تركه حممد . الدين و تأثرا بأفكاره
  .عبده على املنفلوطي الذي يعد رائد النثر العريب احلديث

  
  املصادر واملراجع

 خفاجى، حممد عبداملنعم؛ دراسة يف األدب احلديث و -١
  . م١٩٩٢مدارسه، الطبعة األوىل، بريوت، داراجليل، 

، رئيف؛ نصوص التعريف يف األدب العريب، عصر  خورى-٢
االحياء و النهضة، الطبعة األوىل، بريوت، جلنة التأليف املدرسي، 

  . م١٩٧٥
 الدسوقي، عمر؛ ىف األدب احلديث، الطبعة الثامنة، -٣

  . م١٩٧٣القاهرة، دار الفكر، 
الثالة،   الدسوقي، عمر؛ حممود سامي البارودي، الطبعة-٤

  .املعارف مبصرالقاهره، دار 
 زيدان، جرجي؛ تاريخ آداب اللغة العربية، بريوت، دار -٥

  . م١٩٦٧مكتبة احياء التراث، 
 العربية   عبدالسالم الشاذيل؛ شخصية املثقف ىف الرواية-٦

  . م١٩٨٥احلديثة، الطبعة األوىل، بريوت، دار احلداثة، 
 ضيف، شوقي؛ األدب العريب املعاصر ىف مصر؛ الطبعة -٧

  . م١٩٦١لثة، القاهرة، دار املعارف مبصر، الثا
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   املعاصرة دور السيد مجال الدين األسد آبادى ىف النهضة األدبية
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 عبد الدامي، حيىي ابراهيم؛ الترمجة الذاتية ىف األدب العريب -٨
  . م١٩٧٤احلديث، الطبعة األوىل، بريوت دار احياء التراث، 

 غنيمى هالل، حممد؛ األدب املقارن؛ الطبعة الثالثة، -٩
  . م١٩٦٢بريوت، دار العودة، 

العصر (امع يف تاريخ األدب العريب  الفاخوري، حنا؛ اجل-١٠
  . م١٩٨٦، الطبعة األوىل، بريوت، داراجليل، )احلديث
 جب، هاميلتون؛ دارسات يف االدب العريب احلديث، -١١

 . دمشق، املركز العريب للكتاب
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