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Abstract
Muhammad Wazeh Rashid al-Hasani al- Nadawi is an eminent scholar of Islamic sciences
and Arabic language and literature and also a celebrated Arabic journalist in contemporary
India. He belongs to a famous family of Rai- Berali (U. P.), viz. Shah Elmullah family. He is
an alumnus of Darul Ulum Nadwatul Ulama, Laknow and Aligarh Muslim University, two
prestigious institutions of India. He is now occupying the post of Education Secretary in
Darul Ulum Nadwatul Ulama, Laknow. He is also the chief editor of Al Raid (a fortnightly
Arabic news paper) and sub editor of Al- Ba’sul Islami (a monthly Arabic Journal). Till now,
he has produced many articles, research papers which are published in various national and
international journals and also written a good number of Arabic books in history of Arabic
literature, biography, Islamic culture etc. which are well accepted among the readers. One of
his famous book is ( اإل س الم ية ال صحوة أدبThe literature of Islamic awakening). In this
book the writer discussed the contribution of many Islamic thinkers, philosophers, writers
such as Amir Shakib Arsalan, Hasan al- Banna, Al- Sayeed Kutub, Ali Tantawi, Muhammad
Ekhba, Abul Hasan Ali Al Hasani al- Nadawi etc. in all round development of their society
and also mentioned how they use their outstanding literary works to awaken the people of
their society from their deep sleep in respect of religious and worldly affairs. This book is an
important guide for those who want to do something for betterment of their society. I have
studied this book analytically and the present article entitled “ اإل س الم ية ال صحوة أدب:
 "ت ح ل ي ل ية درا سةis the output of this study.

 دراسة تحليلية:أدب الصحوة اإلسالمية
ٍ يٍ انلٌُٕ أ٘ انُضشٛ انصجبؿزٙت انكهًبد انًالئًخ كٛ‘ ْٕ رشرliterature’  روبثم كهًخٙكهًخ ’األدة‘ انز
خٛخ ٔانخبسعٛبح انذاخهٛخ ثؾوبئن انؾٚالَّ ػُبٛت يٍ خالنّ ػٍ ػٕاغلّ ٔأككبسِ ؽغت ؽؼ ٕسِ ٔيٚؼجش األدٚ ،ٔانُطى
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ثأعهٕة ثهٛؾ سائغ يب ٚؤصش ك ٙػبغلخ انوبسا ٔخٛبنّ ْٕٔ .يشآح انًغزًغ ٔكزنك أداح يؤصشح إلسؽبدِ ٔإٚوبظّ ٔأٚعب أعهؾخ
هٕٚخ خالف األػذاء يضم انشيؼٔ ،انغٛق ٔؿٛشًْب ثم أؽذ رأصٛشا يًُٓب ك ٙثؼط األؽٛبٌ.
َغذ ك ٙيغزًؼُب يُز هذٚى انضيبٌ كضٛش يٍ األدثبء انزٚ ٍٚج ٌُٕٛثكزبثبرٓى األدثٛخ يٕاغٍ ظؼق يغزًؼٓى ص ّى
ٚوذيٌٕ ؽهٕنٓب ٔكزنك ُٚجٌّٕٓ ػهٗ يؤايشاد األػذاء انهطٛلخ ٔأٚعب ٕٚهظَٕٓى يٍ ؿلٕرٓى .كٛغًْ ٙزا األدة ثأدة
انصؾٕحٔ .نًب ُٚغزؼًم ْزا األدة إلكبهخ انًغهً ٍٛيٍ ؿلٕح انغٓم ٔيٍ انًؾذصبد ٔاألككبس ٔاالرٓبيبد انغبْهٛخ انًغزٕسدح
ٔؿٛش انًغزٕسدح ٔإلٚوبظٓى يٍ عكشح انز ّل ٔانزجؼٛخ ٔانٕٓاٌ .كٛغًْ ٙزا األدة ثأدة انصؾٕح اإلعاليٛخ.
كل ٙأٚذُٚب كزبة نٕاظؼ سؽٛذ انُذٔ٘ انًغًٗ ثـ’أدة انصؾٕح اإلعاليٛخ‘ نهذساعخ انزؾهٛهٛخْٔ ،زِ انُغخخ كٙ
انطجؼخ انشاثؼ خ نهكزبةٔ .هذ عجن أٌ صذسد نّ صالس غجؼبد يٍ دٔس َؾش ػبنًٛخ ك ٙانوبْشحٔ ،ديؾنٔ ،ػًبٌَٔ .لذد
كمّ يشح َغخ انكزبة ك ٙيذح هصٛشح ْٔزِ رذل ػهٗ أًْٛخ انكزبة ٔ يوجٕنٛزّ ث ٍٛأٔعبغ انوشاءٔ .ك ٙانًشح انشاثؼخ اْزًذ
داس انشؽٛذ ثهكُؤ (انُٓذ) ثطجؼّ ك ٙػبو ٢٠٠٢و.
ْٔزا انكزبة ٚعى  ١١١صلؾخ ك ٙؽغى (7إَؼ×4.75إَؼ) ْٕٔ .ك ٙانؾوٛوخ ثؾش هٛى هذيّ انؾٛخ يؾًذ ٔاظؼ
سؽٛذ انؾغُ ٙانُذٔ٘ نًؤرًش انُذٔح انؼبنًٛخ األٔنٗ نألدة اإلعالي ٙانز ٙػوذد ك ٙداس انؼهٕو نُذٔح انؼهًبء ك ٙعًبد٘
األٔنٗ ػبو . ِ١٤٠١
ْٔزا انكزبة ٚؾزٕ٘ ػهٗ  ١١ػُٕاَب يغ كهًخ انُ بؽش ٔاعزؼشاض انكزبة ثوهى أؽًذ ثغبو عبػ( ٙنُذٌ) ٔ ،يوذيخ
ثوهى انؾٛخ يؾًذ انشاثغ انؾغُ ٙانُذٔ٘ ٔكٓشط انكزبة.
ٔك ٙاعزؼشاض انكزبة غشػ أؽًذ ثغبو عبػ ٙخًغخ أعئهخ ػٍ انصؾٕح اإلعاليٛخ ْٙٔ ،يزٗ ثذأد انصؾٕح
اإلعاليٛخ ك ٙاالدة ٔانؾٛبح؟ ٔيٍ ثذأْب؟ ٔيٍ ث ّؾش ثٓب؟ ْٔم ؽ ًهذ انًغهً ٍٛعًٛؼب أو اهزصشد ػهٗ انؼشة ٔؽذْى؟
ْٔم صذسْب ؿٛش انؼشة يٍ انًغهً ٍٛإنٗ انؼشة ،أو انؼكظ؟ ص ّى ؽوّن انكهًخ "انُذٔ٘" ٔ اػزشف ثبنلعٛهخ األّٔنٛخ نذاس
انؼهٕو نُذٔح انؼهًبء ك ٙرخشٚظ انؼهًبء انز ٍٚكزجٕا يؤنلبرٓى ثبنؼشثٛخ انز ٙرأصش ثٓب انًغهًٌٕ ؽز ٙانؼشة .ص ّى َظشا إنٗ
األعئهخ انز ٙأنوبْب أٔال اعزؼشض انكزبة ثأعهٕة عٛذ أَٛن.
ٔك ٙروذٚى انكزبة رؾذس انؾٛخ يؾًذ انشاثغ انؾغُ ٙانُذٔ٘ أٔال ػٍ األدة اإلعالئٔ ٙصبهخ صهزّ ثبنًٕظٕع
صى ركش ٔعؼزّ هبئال" :أ ّيب األدة ؿٛش اإلعالي ْٕ ٙؽش كؾشٚخ انؾٛطبٌٔ ،نكٍ األدة اإلعالي ٙكٕٓ أدة ٚهزضو ثأخالهٛخ
انز ٙكشض اإلعالو انزضايٓب ك ٙانؾٛبحٔ ،اإلعالو نٛظ يُٓغب يؾذٔدا ظٛوب نهؾٛبح ،كهٛظ أدثّ أدثب يؾذٔدا ٔظّٛوبٔ ،نٛظ
اإلعالو رض ّيزب ٔاَكًبؽب ك ٙانؾٛبح ،كهٛظ أدثّ أدة انزض ّيذ ٔاالَكًبػٔ ،نٛظ يؾصٕسا كَ ٙبؽٛخ أٔ كَٕ ٙاؽ ٙيؾذٔدح يٍ
انؾٛبح ،ثم يزّغغ كبرغبع انؾٛبحٔ ،يزؼذد انغٕاَت ٔنكٍ كزؼذد عٕاَت انؾٛبح ،انًهزضيخ ثبألخالهٛخ اإلعاليٛخ 1".ص ّى رؾذس ػٍ
ثذائخ انصؾٕح اإلعاليٛخ ٔأدثٓب ٔربسٚخ رطٕسِ ك ٙانًشاؽم انًخزهلخ ٔأخٛشا ركش أًْٛخ انًٕظٕع ٔأظٓش اسرٛبؽّ نًوجٕنٛزّ
ػُذ انؼهًبء ٔانًلكش ٍٚاإلعالي.ٍٛٛ
ٔػبنظ انًؤنق رؾذ انؼُٕاٌ األٔل انًؼٌُٕ ثـ’أدة انصؾٕح اإلعاليٛخ‘ ػٓذ ارصبل األدة انؼشث ٙثبنؾٛبحٔ ،هبل
إٌ اثٍ خهذٌٔ ْٕ أٔل ؽخص هبو ثزغذٚذ أعبنٛت انكزبثخ نكٍ أعهٕثّ نى ُٚزجغ ثكزّبة ػصشِ ؽزٗ ك ٙػصش انُٓعخ انؼهًٛخ
ك ٙػٓذ يؾًذ ػهٗ ك ٙيصش .ص ّى أؽبس إنٗ أٌ األدة انؼشث ٙارصم ثبنؾٛبح أٔال ثًؾبٔنخ انذػبح ٔانًصهؾ ٍٛانز ٍٚخبغجٕا
األيخ اإلعاليٛخ يجبؽشح ٔؽبٔنٕا إٚوبظٓب يٍ انـلٕح ،نكُٓى نى ٚزخهص رًبيب يٍ انوٕٛد انوذًٚخ ٔانضخبسف انهلظٛخ ،ص ّى عبء
ثجؼط ًَبرط أعبنٛت انكزبثخ ك ٙانؼٓذ انًزكٕس.
ٔرؾذس انُذٔ٘ رؾذ انؼُٕاٌ انضبَ ٙػٍ يغبْ ًخ انغٛذ عًبل انذ ٍٚاألكـبَ ٙك ٙرؾغ ٍٛأعبنٛت انكزبثخ األدثٛخ
انؼشثٛخ ٔرٕنٛذ انـٛشح اإلعاليٛخ كَ ٙلٕط انًغهًٔ .ٍٛهبل إَّ أٔل ؽخص اعزؼًم األدة كغالػ أهٕ٘ نهذػٕح ٔاإلصالػ،
ٔإَّ أَؾأ عٛال يٍ انكزّبة ٔاألدثبء ٔانصؾل ٍٛٛانز ٍٚنٓى دٔس هٛبد٘ ك ٙيغبل انؾشكخ األدثٛخ انزغذٚذٚخ يٍ يُظٕس انـٛشح
اإلعاليٛخ .ص ّى رؾذس انًؤنق ػٍ انًغهخ "انؼشٔح انٕصوٗ"انز ٙأصذسْب عًبل انذ ٍٚاألكـبَ ٙثًؼبَٔخ رهًٛزِ يؾًذ ػجذِ،
ٔانز ٙكبَذ أٔل يغهخ إعاليٛخ ٔثذاٚخ انؾشكخ اإلعاليٛخْٔ .زِ انؾشكخ اَزؾشد ثؼذ ك ٙؽجّ انوبسح انُٓذٚخٔ ،كبٌ يؾًذ
ػه ٙعْٕش ٔؽٕكذ ػه ٙيٍ سٔاد ْزِ انؾشكخ كٓٛب.
ٔك ٙانؼُٕاٌ انضبنش انًغً ٙثـ’َؾأح انكزبة انًزـشث ‘ٍٛه ّذو انًؤنق سأ ّٚكَ ٙيٍ ْى أدثبء انؼشة ك ٙانٕاهغٔ ،هبل
إٌ انكزبة انًزـشث ٍٛأ٘ انزَ ٍٚظشٔا إنٗ انؼٓذ انضوبكخ انؼشثٛخ انًوذعخ ثبؽزوبس ٔؽكٕا ك ٙأدة انؼشة ٔؽؼشْى ٔربسٚخٓى
ٔصوبكزٓى ٔإٌ كبَٕا ُٚزًٌٕ هٕيّٛب إنٗ انؼشة ال ٚغزؾوٌٕ أٌ ٚؼذٔا يٍ انكزّبة انؼشة ٔاألدثبء انؼشة األهؾبػ ثم األدثبء
انؼشة األهؾبػ ْى انز ٍٚداكؼٕا ػٍ انزشاس انؼشث ٙاألدثٔ ،ٙانضوبكٔ ،ٙانلكش٘ٔ ،انزبسٚخ انؼشثٔ ٙدػٕا إنٗ إؽٛبء ػُبصش
انًغذ انؼشث ٙانز ٙيُؾذ انؼشة هٛبدح انؼبنى.
ّ
ّ
ٔػبنظ انًؤنق ك ٙانؼُٕاٌ انشاثغ  -انكزبة اإلعالئ ٌٕٛعٓبدْى ظذ انزـشٚت -ثؼط انكزبة اإلعالي ٍٛٛانزٍٚ
ٚشثٌّٕ ثزشثٛخ انذُٛٚخ اإلعاليٛخ ٔثزنٕا يغٕٓدا ؽبيال ٔعؼٕا إنٗ انؾشٚخ انكبيهخ ػٍ االعزؼًبس ٔإػبدح يغذ انًغهًٍٛ
ٔركٕ ٍٚصوبكزٓى يٍ عذٚذ.
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ٔثؾش انًؤنق رؾذ انؼُٕاٌ ’أدة يٕاعٓخ انلكش انـشث ٙثأعهٕة دكبػ ٙؽزس‘ ػٍ يؾبٔنخ انًزـشث ٍٛانخجٛضخ
ظذ اإلعاليٛخ ٔؽًهخ انًغزؾشه ٍٛان ؼهًٛخ ػهٗ اإلعاليٛخ ثئنوبء انؾجٓبد ك ٙػوٕل انًغهً ٍٛؽٕل انؼهٕو اإلعاليٛخ
انًخزهلخ.
ٔهبو انًؤنق رؾذ انؼُبٔ ٍٚانضًبَٛخ (يٍ انؼُٕاٌ انغبدط إنٗ انؼُٕاٌ انضبنش ػؾش ) ثبنجؾش ػٍ دٔس صًبَٛخ
األدثبء ٔانكزبة انًغهً ٍٛك ٙيكبكؾخ انزـشٚت ٔإَؾبء انـٛشح اإلعاليٛخ ك ٙههٕة انًغهًْٔ .ٍٛى األيٛش ؽكٛت أسعالٌ،
ٔيصطلٗ نطل ٙانًُلهٕغٔ ،ٙيصطلٗ صبدم انشاكؼٔ ،ٙاإليبو ؽغٍ انجُبء انؾٓٛذٔ ،انغٛذ هطت انؾٓٛذٔ ،انكبرت انكجٛش
يؾت انذ ٍٚانخطٛتٔ ،انؾٛخ ػه ٙانطُطبٔ٘ٔ ،انذكزٕس يصطلٗ انغجبػ.ٙ
ٔك ٙانؼُٕاٌ انشاثغ ػؾش عهػ انًؤنق انعٕء إٚغبصا ػهٗ يغٕٓداد انكزبة اإلعالي ٍٛٛيٍ انُٓذ كَ ٙؾش انلكش
اإلعالئ .ٙهبل "أعًٓذ انُٓذ ك ٙانذػٕح اإلعاليٛخ ٔ ،صذ انـبسح انؼهًٛخ ٔانغٛبعٛخ ػهٗ اإلعالو ٔانًغهً ٍٛإعٓبيب كبٌ
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نّ رأصٛش عْٕش٘ ػهٗ االرغبِ انلكش٘ نٛظ ك ٙانُٓذ كؾغت ثم ك ٙانؼبنى كهّ".
ٔك ٙانؼُبٔ ٍٚانضالصخ األخٛشح اعزؼشض انًؤنق يلصال يغٕٓداد صالصخ كزبة انُٓذ انكجبس ك ٙإٚوبظ انًغهً،ٍٛ
ْٔى األعزبر أثٕ األػهٗ انًٕدٔد٘ ٔانذكزٕس يؾًذ إهجبل ٔانؾٛخ أثٕ انؾغٍ ػه ٙانُذٔ٘ٔ .ركش انًؤنق رأصٛش انكزبثبد
األعزبر انًٕدٔد٘ هبئالٔ" :هذ كبٌ نكزبثبد األعزبر انًٕدٔد٘ رأصٛش ػبنً ٙس ؿى أَّ أنق ك ٙانهـخ األسدٚخ كأدثبء انُٓذ
اٜخشَٔ ، ٍٚوهذ يؤنلبرّ إنٗ نـبد يخزهلخ  ،كبَزؾشد ك ٙعبئش أَؾبء انؼبنى اإلعالئ ،ٙخهلذ رأصٛشا هٕٚب ػهٗ انلكش
اإلعالئ ،ٙهذ ارؾق األعزبر انًٕدٔد٘ انًكزجخ اإلعاليٛخ ثًؤنلبد هًّٛخ يؤصشح ك ٙؽشػ اإلعالو ؽشؽب ػصشٚبٔ 3".هبل
ػٍ انذكزٕس إهجبل" :كبٌ انذكزٕس إهجبل يؼزضا ثزشاس اإلعالو ٔؽعبسرّ ٔربسٚخّ ٔيب خهذِ أػالو اإلعالو يٍ ػهٕؤ ،يب
أثذػٕا يٍ كٌُٕ ٔ ،سٔائغ انلكش ٔ ،اصن انصهخ ثزاد انشعٕل – صهٗ هللا ػهٔ ّٛعهى – ٔيٍ اْزذٖ ثٓذ ّٚيٍ انصؾبثخ
انكشاو ٔ ،يزجؼٓٛى يٍ انذػبح ٔاألٔنٛبء ٔانغالغٔ ٍٛانؼهًبء ٔ ،كبٌ ُٚظش إنٗ انزبسٚخ اإلعاليَ ٙظشح اؽزشاو ٔرًغٛذ ال
اعزٓبَخ َٔوذ ،كًب كؼهّ انكزبة اٜخشٌٔٔ ،نى ٚكٍ ٚذػٕ إنٗ روهٛذ انـشة  ،ثم كبٌ ٚذػٕ إنٗ إؽٛبء انزبسٚخ اإلعالي، ٙ
ًٔٚغذ دٔس األٔائم يٍ ؽًهخ اإلعالوٚٔ ،زـُٗ ثًب كؼهّ األٔائم ٔ ،يغ رنك كبٌ ٚذػٕ إنٗ االهزغبة يٍ انؼهٕو انؼصشٚخ يب
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ٚالئى غجٛؼخ ْزِ األيخ ٔ ،انُجٕؽ كٓٛبٚٔ ،ذػّ ٙ
أٌ ْزِ االيخ رؾًم يؤْالد كجشٖ نهوٛبدح".
كخالصخ انكالو أٌ انكزبة اعزؼشض انًؤنق ك ّٛأدة انصؾٕح اإلعاليٛخ ثزوذٚى غبئلخ يٍ ًَبرعّ انًخزهلخ.
ّ
"كئٌ انًٕظٕع يٍ أْى انًٕظٕػبد انزٙ
ٔاػزشف انؾٛخ يؾًذ انشاثغ انؾغُ ٙانُذٔ٘ ثأًْٛخ يٕظٕع انكزبة هبئال:
رغزؾن يُّب انؼُبٚخ ثبنجؾش كٓٛب ٔإنوبء انعٕء انوٕ٘ ػهٓٛب ،ؽزٗ ٚؼشف عٛهُب اإلعالي ٙانصبػذ يب ػُذِ يٍ رشاس أدثٙ
ػهً ٙػظٛىٔ ،ال ٚجوٗ رؾذ انغزبس انًعهم نذػبٚبد األدثبء األػذاء نإلعالو ٔانًغهً ٍٛك ٙأهطبس انؼبنى 5".كبنكزبة يٓى
عذا نكم يٍ ٓٚزى ثأيش انصؾٕح اإلعاليٛخٔ .أيب َيٍ ْى خبسط انصؾٕح ،كّ ًٛكُٓى ْزا انكزبة يٍ كٓى انصؾٕح يٍ داخهٓب،
ٔيؼشكخ ؽوٛوزٓب ٔرطهؼبرٓبٔ ،يب ْٕ انًُطن انز٘ ٚؾكًٓب ٔرصذس ػُّ ،ثذالً يٍ انجوبء ك ٙدائشح األْٔبو ٔانًخبٔف ٔانزغُٙ
ٔاالكزشاء.

المصادر والمراجع

 )١انُذٔ٘ ،يؾًذ ٔاظؼ سؽٛذ انؾغُ.ٙأدة انصؾٕح اإلعاليٛخ .نكُؤ :انًغًغ اإلعالي ٙانؼهً ،ٙانطجؼخ األٔنٗ٢٠٠٢ ،و
 -)٢أؽًذ ،أؽلبم .يغبًْخ انُٓذ ك ٙانُضش انؼشث ٙخالل انوشٌ انؼؾش َٕٛ .ٍٚدنٓ :ٙيطجؼخ يكٕف٢٠٠٣ ،و.
 )٣ث ّكبس ،أ .د .ػجذ انكشٚى .انصؾٕح اإلعاليٛخ.انوبْشح :داس انغالو نهطجبػخ ٔانُؾش ٔانزٕصٚغ ،انطجؼخ األٔنٗ٢٠١١ ،و
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