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Abstract 
This is a study about the emergence and the development of the notion of „al-Adab 

al-Islami‟ or Islamic Literature. The focus is on the conceptual thinking 

underlying Islamic Literature as a discourse. The term “Islamic Literature” 

consists of two fundamental components, “Islamic” and “Literature”. In order to 

understand the concept of Islamic Literature, an appropriate understanding of the 

nature within Islam is inevitable. This study looks at the fundamental question 

whether Islamic Literature should give priority to its religious or its literary 

proper ties. This study observes the development of the concept of an Islamic 

Literature throughout the history. Islamic Literature draws its inspiration from the 

Quran and the Hadith, the sayings of the Prophet Muhammad. 
 

 

 جألدخ جإلعال٢ٓ : دسجعس ك٢ جُٔلّٜٞ

 ٓكٔذ ذذس ػحُْ 

 جُرحقع ك٢ هغْ جُِـس جُؼشذ٤س

 ؾحٓؼس آعحّ، ع٤ِطشحس.

 جألدخ جإلعال٢ٓ 

ِف ؾذ٣ذ ، ذَ ُٚ ضحس٣خ ؽ٣َٞ، جُوشإٓ ٛٞأٍٝ ٓظذسُألدخ جإلعال٢ٓ، ٝذؼذٙ أقحد٣ع سعٍٞ ٛٞ ٤ُظ ذٔظط

ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ, ٗشأ ٛزج جُ٘ٞع جُخحص ُألدخ ك٠ كؿشٛٔح ٝػ٘ٞج ػ٘ح٣س شذ٣ذز، ٝأػِٖ جُوشإٓ -هللا 

٣لؼِٕٞ،ئاّل جُز٣ٖ جٓ٘ٞج ٝجُشؼشجء ٣طّرؼْٜ جُـحؤٕ، أُْ ضشأْٜٗ ك٢ ًَ ٝجٍد ٤ٜ٣ٕٔٞ،ٝأْٜٗ ٣وُٕٞٞ ٓح ال :’’جٌُش٣ْ 

ٝػِٔٞج جُظحُكحش.
1

 

ٖ جُشؼش ُكٌٔس’’ٝٓٔح آغشػٖ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: ِٓ ‘‘ئٕ 
2

، ٝجُكٌٔس ٗؼٔس ٖٓ هللا ضؼح٠ُ ًٔح  

‘‘ٖٝٓ ٣إش جُكٌٔس كوذ أض٢ خ٤شجً ًػ٤شج’’ هحٍ:
3

 . 

                                                           
.225-222. سورة الشعراء :  
1
 

. رواه البخاري . 
2
  

.247. سورة البقرة :  
3
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ئٕ ٖٓ  ’’ٌُٝ٘ٚ هحٍ: ‘‘ ئٕ جُشؼشقٌٔس’’ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ُْ ٣وَ -كإ سعٍٞ هللا

، ك٤ؼ٢٘ إٔ ذؼغ جُشؼشقٌٔس ٝذؼؼٚ ٤ُظ ًزُي. ذَ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓلغذج أٝ ششج، كحألدخ ‘‘جُشؼشَُِكٌٔس

 جُز١ ُْ ٣ؼرشػٖ جُك٤حز ضؼر٤شج ؾ٤ٔال ٖٓ خالٍ ضظٞسجإلعالّ ٛٞ ٣غطكن إٔ ٣غ٢ٔ ذحألدخ جإلعال٢ٓ.

ٝ ٓخظظس ُٜح . ئٕ ٓظطِف"جألدخ جإلعال٢ٓ" ٣طٌٕٞ ٖٓ ًِٔط٤ٖ ،ؾحءش غح٤ٗطٜٔح طلس ُألٍٝ ٝ 

 ٢ٌُٝ ٗظَ ئ٠ُ ً٘ٚ ٛزج جُٔظطِف ، ٝٗطؼشف ػ٠ِ دالُطٚ ٣ؿد إٔ ٗٔؼٖ جُ٘ظش ك٢ ٛحض٤ٖ جٌُِٔط٤ٖ.

ئٕ "جألدخ" ًِٔس ٓلطٞـ جُذالُس، ٣ٝطْ ضخظ٤ظٜح ُطكذ٣ذ جُذالُس ٝجُٔوظٞد ٜٓ٘ح، ٝٛزج جُطخظ٤ض  

دخ جُو٢ٓٞ ٝجألدخ هذ ٣ؿة ػٖ ؽش٣ن ٝطلٜح ذظلس ًٔح ك٢ ٓظطِف جألدخ جإلعال٢ٓ، ٝك٢ ٓظطِك٢ جأل

جُشٝٓحٗغ٢ ٝؿ٤شٙ. ٝهذ ٣ٌٕٞ ضخظ٤ض ًِٔس "جألدخ" ذحإلػحكس، ق٤ع ٗوٍٞ أدخ جُضٛذ ٝأدخ جُٔشأز 

 ٝؿ٤شٙ.

غْ ئٕ جػطرحسجش ٛزج جُطخظ٤ض ضط٘ٞع ٝضطؼذد ٗظشج ئ٠ُ جٌُِٔحش جُط٢ ضشد طلس ٌُِٔس جألدخ . كوذ  

ٝع٢ ٝجألدخ ج٤ُٜٞد١ ٝؿ٤شٙ، ٖٝٓ صج٣ٝس ٣ٌٕٞ ٛزج جُطخظ٤ض ٓ٘طِوح ٖٓ صج٣ٝس جُؼو٤ذز ٓػَ جألدخ جُٜ٘ذ

جألدخ  -ٓػال –جأل٣ذُٝٞؾ٤س ق٤٘ح آخش، ٝجُٔوظٞد ذٜح جُٔزجٛد جُؿذ٣ذز جُط٢ قذغص ك٢ ج٥ٝٗس جألخ٤شز، ك٤وحٍ 

جُش٤ٞػ٢ ٝجألدخ جُٞؾٞد١. ٝأق٤حٗح ئٕ ٗحق٤س جُِـس أٝ جُو٤ٓٞس ٢ٛ  جُط٢ ضغرد ك٢ ضخظ٤ض جألدخ، ٓػَ 

ض١ ٝجألدخ جُلشٗغ٢ . كوذ ٣شجد ٖٓ ٛزٙ جُٔظطِكحش جُػالغس جألدخ جٌُٔطٞخ جألدخ جُؼشذ٢، ٝجألدخ جالٗؿ٤ِ

ذِـس ٖٓ ٛزٙ جُِـحش : جُؼشذ٤س ٝجالٗؿ٤ِض٣س ٝجُلشٗغ٤س،ذظشف جُ٘ظشػٖ ؾ٘غ٤س جألد٣د ٣ٞٛٝطٚ جٌُٔح٤ٗس، 

ٚ ٖٓ ٝق٤٘زجى ٣ٌٕٞ جألدخ أدخ ُـس . ٝذٜزج جُٔلّٜٞ ٣ٌٕٞ جألدخ جٌُٔطٞخ ذحُؼشذ٤س ػشذ٤ح، قط٢ ُٝٞ ًحٕ ًحضر

أذ٘حء جُذٍٝ جألخشٟ جُط٢ ٤ُغص جُِـس جُؼشذ٤س ُـطٜح جألط٤ِس ًحُٜٔزج٢ٗ ٝجُػؼحُر٢ ٝؿ٤شْٛ ًػ٤شٕٝ ك٢ ضحس٣خ 

أدخ جُِـس جُؼشذ٤س. ٣ٝشجد ٖٓ ٛزٙ جُٔظطِكحش جُٔزًٞسز آٗلح جألدخ جُز١ ٣٘طؿٚ جألدذحء جُٔ٘طٕٔٞ ئ٠ُ ٛزٙ 

٣ذخَ ذذ٣غ جُضٓحٕ جُٜٔزج٢ٗ ٝجُػؼحُر٢ جُو٤ٓٞس ذـغ جُ٘ظشػٖ جُِـس جُط٢ ضؼْ ٛزج جألدخ . ٝػ٤ِٚ 

ٝجُضٓخشش١ ٖٝٓ ػ٠ِ شحًِطْٜ ك٢ هحتٔس جألدذحء جُلشط، ذ٤٘ٔح ْٛ ٣ؼذٕٝ ذظٞسز ػحٓس ٖٓ أدذحء ًٝطحخ جُِـس 

جُؼشذ٤س. ٝهذ ٣ٌٕٞ جُطخظ٤ض ػ٠ِ أعحط جُٞؽ٤٘س ٓػَ جألدخ جُغٞس١ ٝجألدخ جُٔظش١ ٝجألدخ جُغؼٞد١، 

٣ٌٕٝٞ ٓؼرشج ػٖ أشٞجهٚ ٝٛٔٞٓٚ ٝهؼح٣حٙ ٝٓشٌالضٚ، ذأ١ ُـس ًحٗص ، كٌَ أدخ أٗطؿطٚ هشجتف أذ٘حء ٝؽٖ ، 

ٛٞ جألدخ جُٞؽ٢٘ ُزُي جُرالد. ٝ  ػالٝز ػ٠ِ رُي هذ ٣ٌٕٞ جُطخظ٤ض ذٔٞؾد ٓزٛر٤س ٓكذدز ٓػَ : جألدخ 

جُظٞك٢ ٝجألدخ جُٔؼطض٢ُ ، ٝهذ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ أعحط جُٔٞػٞع ٓػَ : أدخ جُضٛذ ٝؿ٤شٙ. ٝهذ ٣٘ظش ك٤ٚ ئ٠ُ ٖٓ 

ًطد ُٚ ٓػَ :جألدخ جُ٘غحت٢ ٝأدخ جُٔٞج٢ُ، ٝهذ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ أعحط ٓزٛد ٖٓ جُٔزجٛد جُكذ٣ػس ٓػَ :  ًطرٚ أٝ

جألدخ جُشٝٓحٗغ٢ ٝجألدخ جُكذجغ٢. ٝهذ ٣شجػ٢ ك٢ جُطخظ٤ض صٓحٕ أٝػظشخحص، ئ٠ُ رُي ٖٓ جُضٝج٣ح 

ٖٓ  ٝجُٔ٘طِوحش جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘طِن ٜٓ٘ح جألدخ، ٌُٖٝ الذذ ٌَُ أدخ ٣ذخَ ضكص ػ٘ٞجٕ ٓظطِف

 جُٔظطِكحش ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ٓالٓف ٓشطشًس ٝخظحتض ٓط٤ٔضز.

كٖٔ أ٣س صج٣ٝس ٖٓ ٛزٙ جُضٝج٣ح ضْ ضخظ٤ض جألدخ ذظلس "جإلعال٤ٓس" ك٢ ٓظطِف "جألدخ  

جإلعال٢ٓ". ئٕ جألدخ جإلعال٢ٓ ٤ُظ أدذح ٝؽ٤٘ح أٝأدذح ه٤ٓٞح أٝ أدذح ُـ٣ٞح ، ٝرُي إٔ ٛزج جألدخ ٤ُظ ٓوظٞسج 

ُـس، كوذ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓح ًطد ذحُلشٗغ٤س أٝجالٗؿ٤ِض٣س أدذح ئعال٤ٓح ٝٓح ًطد ذحالسد٣س ػ٠ِ ُـس ٓؼ٤٘س دٕٝ 

ٝجُؼشذ٤س أدذح ؿ٤شئعال٢ٓ الخطالف جألدذ٤ٖ ك٢ جُٔ٘حق٢ جُلٌش٣س جُط٢ ٣٘طِن ٜٓ٘ح جٌُطحخ . ًٝزُي ال ٣طؼحسع 

٤س ُذٟ جألد٣د جألدخ جإلعال٢ٓ ٓغ جألدخ جُو٢ٓٞ أٝجألدخ جُٞؽ٢٘، ئرج ًحٕ ضزٝسجُٞؽ٤٘س أٝجُوٞٓ

ٝجُشحػشػرحسز ػٖ جُطظٞسجإلعال٢ٓ ُِٞؽ٤٘س أٝجُو٤ٓٞس،ٝال ٣ٌٕٞ ضٔؿ٤ذج ُِؼشم ٝجُطشجخ ٝجقطوحسج ٝقطح ٖٓ 

 شإٔ جألْٓ ٝجُشؼٞخ جألخشٟ. ٣وٍٞ ٓكٔذ هطد ك٢ ٛزج جُظذد :

ًٔح إٔ جألدخ جإلعال٢ٓ ٤ُظ أدخ جُٔٞػٞع ، قط٠ ٣كٌْ ذحضظحكٚ ذحإلعال٤ٓس أٝخِٞٙ 

ٔٞجػ٤غ جُط٢ ٣ركع ػٜ٘ح رُي جألدخ. ٝرُي إٔ جألدخ جإلعال٢ٓ أدخ ػٜ٘ح ٗظشج ئ٠ُ جُ

أٝال ٝئعال٢ٓ غح٤ٗح، ٝئٕ ٓؼٕٔٞ جُ٘ض ٜٓٔح ٣رِؾ ٖٓ جُوذجعس ال٣ؼط٤ٚ ػ٘حطشجألدخ 

جُك٣ٞ٤س. ُٝزج ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ جُٔٞػٞع جُز١ ٣طكذظ ػ٘ٚ جألد٣د ٝجُشحػش ئعال٤ٓح 

ِْ أٝػٖ ؿضٝز ٖٓ ؿضٝجضٚ طشكح، ًإٔ  ٣طكذظ أد٣د ػٖ جُشعٍٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝع

، أٝػٖ قو٤وس ٖٓ قوحتن جُؼو٤ذز ، أٝ ٣ظق ٛؿشز سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ 

ٝطلح ضوش٣ش٣ح ٓرحششج ، ال٣خِن ؾٜذٙ أغشج أد٣رح ، ٜٓٔح قشذ ُٚ ٖٓ أُلحظ ٝػرحسجش. 

ًٝزجُي جُشحػشجُز١ ٣ؼشع ػظٔس جإلعالّ ٝش٤ُٞٔطٚ، ٝهذسضٚ ػ٠ِ جُٔشٌالش 
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حششج ال٣شٌَ رُي هظ٤ذز ذٔؼ٠٘ جٌُِٔس ، ٜٓٔح ًحٕ ػشػٚ ٓطحذوح جإلٗغح٤ٗس ػشػح ٓر

ألصٝجٕ جُخ٤َِ . ٝػ٠ِ جُؼٌظ ٖٓ رُي هذ ٣ٌٕٞ جُٔٞػٞع ٓٞػٞػح ؿ٤شئعال٢ٓ 

ك٢ جُؼو٤ذز جُ٘ظشج٤ٗس ، كارج ض٘حُٝٚ جألد٣د  –ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ –ذكطح ًوؼ٤س جُطػ٤ِع 

ال ٓؼو٤ُٞطٚ ك٢ ُـس سك٤ؼس ، جُٔغِْ ض٘حٝال ئعال٤ٓح كٌشق قو٤وطٚ ٝأذؼحدٙ ٝض٘حهؼٚ ٝ

كإ ٛزج جألدخ ٣ؼذ ٖٓ ط٤ْٔٔ جألدخ جإلعال٢ٓ 
4
. 

ٝجألدخ جإلعال٢ٓ أ٣ؼح ٤ُظ أدخ صٓحٕ ٝػظش ذؼ٤٘ٚ، ًٔح ٣طشجءٟ ك٢ ذحدب جألٓش، ئر رٛد ذؼغ              

 ٓإسخ٢ جألدخ ئ٠ُ ضغ٤ٔس كطشز ٓكذدز ٖٓ ػظٞس ق٤حز جُِـس جُؼشذ٤س ذحُؼظشجإلعال٢ٓ.

ٞػغ ضؼش٣ق جألدخ جإلعال٢ٓ ؾحءش ٖٓ هرَ جُش٤ٜذ ع٤ذ هطد ، جُز١ هحّ ذطؼش٣ق جألدخ ذأٗٚ ٝئٕ ٓكحُٝس ُ

ضؼر٤ش ٓٞـ ػٖ ه٤ْ ق٤س ٣٘لؼَ ذٜح ػ٤ٔشجُل٘حٕ. ٛزٙ جُو٤ْ، ض٘رػن ػٖ ضظٞسٓؼ٤ٖ ُِك٤حز ’’ ًغحتشجُلٕ٘ٞ: 

ٝجالسضرحؽ ك٤ٜح ذ٤ٖ جإلٗغحٕ ٝجٌُٕٞ ، ٝذ٤ٖ ذؼغ جإلٗغحٕ ٝذؼغ.
5
  

أٗٚ أقظ إٔ ٛزج جُطؼش٣ق ُْ ٣طؼف جإلضؼحـ جُٔوظٞد كؼحد ٣ز٣ِٚ ذوُٞٚ أٗٚ:جُطؼر٤شجُ٘حشة ً’’ ٝ              

‘‘ٖٓ ئٓطالء جُ٘لظ ذحُٔشحػشجإلعال٤ٓس
6

  . 

ذوُٞٚ  –ٝجألدخ ٗٞع ٖٓ أٗٞجع جُلٖ  -غْ ؾحء ذؼذٙ أخٞٙ جألعطحر ٓكٔذ هطد ذطؼش٣ق جُلٖ جإلعال٢ٓ

‘‘ٗغحٕ ، ٖٓ خالٍ ضظٞسجإلعالّ ٌُِٕٞ ٝجُك٤حز ٝجإلٗغحٕ.ٛٞجُطؼر٤شجُؿ٤َٔ ػٖ جٌُٕٞ ، ٝجُك٤حز ، ٝجإل:’’ 
7
  

ٝضطحذغ ذ٤ٖ جُوطر٤ٖ ًطحخ ذحقع ٣ذسعٕٞ جألدخ جإلعال٢ٓ ، ٣ٝكحُٕٝٞ ضؼش٣لح ُٚ ك٢ ػٞء دسجعطْٜ 

ُٚ : ٖٝٓ جُٔالقع إٔ جُطؼحس٣ق جُٔخطِلس جألخش١ ئٓح جخطظحس أٝ ششـ ُٜزج جُطؼش٣ق أٝ ئػحكس أٝ قزف أٝ 

:’’ ؼحس٣ق : ئٕ جُشٝجت٢ جإلعال٢ٓ جُذًطٞسٗؿ٤د ج٤ٌُال٢ٗ ػّشف جألدخ جإلعال٢ٓ ذوُٞٚ ضؼذ٣َ. ٝٛزٙ ذؼغ جُط

ضؼر٤ش، ك٢٘ ، ؾ٤َٔ ، ٓإغش، ٗحذغ، ٖٓ رجش ٓإٓ٘س ، ٝٓطشؾْ ػٖ جُك٤حز ٝجإلٗغحٕ ٝجٌُٕٞ ، أكن جألعظ 

و٤حّ ذ٘شحؽ جُؼوحتذ٣س ُِٔغِْ ، ٝذحػع ُِٔطؼس ٝجُٔ٘لؼس، ٝٓكشى ُِٞؾذجٕ ٝجُلٌش، ٝٓكلض الضخحر ٓٞهق ٝجُ

‘‘ٓح
8

‘‘ضؼر٤ش ؾٔح٢ُ ٓإغش ذحٌُِٔس ػٖ جُطظٞسجإلعال٢ٓ ُِٞؾٞد’’ . ٣ٝؼّشف جُذًطٞسػٔحد جُذ٣ٖ جُخ٤َِ : 
9

 .

ٛٞجُطؼر٤شجُل٢٘ جُٜحدف ػٖ ٝجهغ جُك٤حز ٝجٌُٕٞ ٝجإلٗغحٕ ػ٠ِ ’’ ٝػّشكٚ جُذًطٞسػرذ جُشقٖٔ سأكص ذحشح : 

‘‘ػّض ٝؾَ ٝٓخِٞهحضٚٝؾذجٕ جألد٣د ضؼر٤شج ٣٘رغ ٖٓ جُطظٞسجإلعال٢ٓ ُِخحُن 
10

. ٝػّشكٚ جألعطحر ٓكٔذ 

‘‘جألدخ جإلعال٢ٓ ٛٞجُلٖ جُٔظٞسُشخظ٤س جإلٗغح٤ٗس ٖٓ خالٍ جٌُِٔس جُٔإغشز’’ جُٔؿزٝخ : 
11

 . 

جألدخ جإلعال٢ٓ ذحُِـس ، ٣كَٔ خظحتض ’’ ٝجُذًطٞسػذٗحٕ جُ٘ك١ٞ ٣ؼشف جألدخ جإلعال٢ٓ ذوُٞٚ: 

ألدخ جإلعال٢ٓ ٛٞ ٝٓؼس جُطلحػَ ذ٤ٖ جُلٌش ٝجُؼحؽلس ك٢ ج’’ جُلٖ، ُٝٚ ػ٘حطشٙ جُل٤٘س ٝ جُخحطس ذٚ .ٝ

كطشز جإلٗغحٕ ٓغ قحدغس أٝ قٞجدغس، ق٤ٖ ضذكغ جُٔٞٛرس جألدذ٤س ٛزٙ جُٞٓؼس ٓٞػٞػح ك٤٘ح ٣٘طِن ػ٢ِ أعِٞخ 

جُطؼر٤ش ذحُِـس ، ٓٔطذج ك٢ أؿٞجس جُ٘لظ جإلٗغح٤ٗس، ٝجُك٤حز ، ٝجٌُٕٞ ، ٝجُذ٤ٗح ، ٝج٥خشز ، ٓغ ػ٘حطشٙ جُل٤٘س 

ط٢ ٣ٜد ًَ ٜٓ٘ح جألعِٞخ هذسج ٖٓ جُؿٔحٍ جُل٤٘س ، ٤ُشحسى جألدخ جألٓس ك٢ ضكو٤ن أٛذجكٜح جإل٣ٔح٤ٗس ظحٛشز جُ

‘‘، ٝق٤حز ئٗغح٤ٗس ٗظ٤لس، ٝٛٞ ٣خؼغ ك٢ رُي ًِٚ ُٜٔ٘حؼ هللا جُكن جُٔطٌحَٓ هشآٗح ٝع٘س
12

 

ذأ١ّ كٖ ٖٓ كٕ٘ٞ جٌُالّ  ٛٞ جُطؼر٤ش’’ ٝجألعطحر ػرذ جُشقٖٔ قغٖ  قرٌ٘س ج٤ُٔذج٢ٗ ٣ؼشف جألدخ جإلعال٢ٓ: 

‘‘جُؿ٤َٔ جُٔإغش ، ذششؽ إٔ ٣ٌٕٞ رج ٓؼٕٔٞ ال ٣ط٘حك٠ ٓغ ٓح أٓش ذٚ جإلعالّ أٝ ٢ٜٗ ػ٘ٚ ، أٝ أرٕ ذٚ
13

 .

ٝجألعطحر ٓكٔذ قغٖ ذش٣ـش ، ػؼٞ سجذطس جألدخ جإلعال٢ٓ جُؼح٤ُٔس ٣ؼغ ضؼش٣لح ُألدخ جإلعال٢ٓ ذوُٞٚ 

‘‘شذطٚ ك٢ جُك٤حز ٖٓ خالٍ جُطظٞس جإلعال٢ٓجُطؼر٤ش جُل٢٘ جُؿ٤َٔ ُألد٣د جُٔغِْ ػٖ ضؿ:’’ 
14

. ٣ٝؼشف 

                                                           
020-021 -، صمنهج الفن اإلسالمً . األستاذ محمد قطب :  
4
  

.0761. الطبة السادسة  00-, صفً التارٌخ, فكرة ومنهاج. األستاذ سٌد قطب :  
5
  

.26, صفً التارٌخ, فكرة ومنهاج. األستاذ سٌد قطب :  
 6

  
.4, ص:  الفن اإلسالمً منهجاألستاذ سٌد قطب  :  . 
 7

  
.63ص: ، مدخل إلً األدب اإلسالمً.  
8
  

.36ص:  ،. مدخل إلً نظرٌة األدب اإلسالمً 
9
  

.63ص:، . نحو مذهب إسالمً فً األدب والنقد  
10

  
.51ص: ، .  األدب اإلسالمً فكرته ومنهاجه  
11

  
.55-54،  ص: األدب اإلسالمً إنسانٌته وعالمٌتهعدنان على النحوي :. 0 

12
  

مقال قضاٌا حول الشعر العربً واألدب اإلسالمً.‘ 50ص: ‘ . نحو أدب إسالمً  
13

  
.002ص: ‘ . األدب اإلسالمً أصوله وسماته  
14
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ػ٘ذٓح ٣طِو٠ جُل٘حٕ جُك٤حز ٖٓ خالٍ جُطظٞسجإلعال٢ٓ :’’ جُذًطٞس عؼذ أذٞ جُشػح ٛزج جألدخ هحتال 

ُٜح ، ٣ٝ٘لؼَ ذٜح ك٢ ئ٣طحس ه٤ْ جإلعال٢ٓ ٝٓرحدتٚ،غْ ٣ظٞؽ ٛزٙ جُطؿشذس ط٤حؿس ؾ٤ِٔس ٓؼرشز ٓٞق٤س، ق٤٘ثز 

شؼشج ًحٕ أٝ هظس أٝ ٓغشق٤س أٝ ؿ٤شٛح ش٤ثح ٖٓ عٔحش  –ُؿ٘ظ جألدذ٢ ذخظحتظٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣شٌَ ٛزج ج

‘‘جألدخ جإلعال٤ٓس
15
. 

ئٕ جألدخ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ أدذحً قو٤و٤ح ’’ ٣ٝإػكٚ جألعطحر جُغ٤ذ أذٞ جُكغٖ ػ٢ِ جُكغ٢٘ جُ٘ذ١ٝ : 

‘‘ٝكطش٣ح ئٕ ُْ ٣ٞؾذ ك٤ٚ جإل٣ٔحٕ ذحُكوحتن جُذ٤٘٣س ٝجألُْ ك٢ جُوِد
16

 

إلعال٢ٓ ، ٛٞ ٤ُظ أدذح ُـ٣ٞح ، ٝال أدذح ه٤ٓٞح ، ٝال أدذح ٝؽ٤٘ح ، ٛٞ ٤ُظ أدخ ٓٞػٞع ٤ُٝظ أدخ كحألدخ ج

 صٓحٕ ٌُٝ٘ٚ ٓطلشد ، ٝٛٞ كٞم جُطظح٤ٗق جُٔزٛر٤س ٝجُلِغلس ٝجُوحتذ٣س ٝكٞم أ١ّ ضظ٤٘ق.

ئٕ ًٕٞ جألدخ ئعال٤ٓح أٝؿ٤شئعال٢ٓ ٛٞجُطظٞسجُز١ ٣وّٞ ػ٠ِ أعحعٚ جُؼَٔ جألدذ٢. كارج ًحٕ 

ط٣ٌٖٞ جُ٘لغ٢ ٝجُشٝق٢ ُألد٣د أٝجُشحػشئعال٤ٓح ،ٝطذسك٢ سؤ٣طٚ جإلذذجػ٤س ٝضظٞسٙ جألدذ٢ ػٖ ٛزج جُ

جُط٣ٌٖٞ كٜٞأدخ ئعال٢ٓ، ًحت٘ح ٓح ًحٕ ٓٞػٞػٚ جُز١ ٣ؼحُؿٚ.أٓح ئرج ضأغش ذوشجءجش أخشٟ طذسش ػٖ 

٤ح ، ًُٝٞحٕ ضظٞسؿ٤شئعال٢ٓ ، كطشرغ ذٜح، ٝجهطل٠ أغشٛح ك٢ جُشؤ٣س ٝجُطظٞس، كِٖ ٣ٌٕٞ أدذٚ ئعالٓ

 ٓٞػٞػٚ ٖٓ ط٤ْٔ جإلعالّ .

 ٣وٍٞ جُذًطٞس ٓظطل٠ ػ٤ِحٕ :          

ئٕ جإلعال٤ٓس ك٢ جألدخ ضظٞسكٌش١ ك٢ ضؼر٤شأدذ٢، ال٣وق ػ٘ذ قذٝد جالعطؼحٗس 

جُٔرحششز أٝؿ٤شجُٔرحششز ذٔؼح٢ٗ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٝجُكذ٣ع جُ٘ر١ٞ جُشش٣ق، ٝئٗٔح 

ِٗٔغٜح ك٢ جُط٤ٔضجُز١ أسجدٙ جإلعالّ ألدذٚ ٝأدذحءٙ ك٢ جُطؼر٤شػٖ طذٟ جُو٤ْ ك٢ 

٢ٓ ، ك٢ٜ ضطؼذٟ ٓح ٣ِٞـ ك٢ ظحٛش جُ٘لظ ضؼر٤شجق٣ٞ٤حٓ٘رػوح ٖٓ جُطظٞسجإلعال

جُ٘ض ئ٠ُ ٓح ٣ؿٍٞ ك٢ دجخِٚ ٖٓ كٌش ٝ ئقغحط ٝضظٞس، ٝٓح ٣ؼشف ك٤ٚ ٖٓ ئ٣كحء 

ذٔٞجهق ئعال٤ٓس 
17
. 

جد جألسذؼسٝ ّٝ  جُش

جُ٘ظق  جإلخٞجٕ جُٔغِٕٔٞأٍٝ ٖٓ ٗحدٟ ػ٠ِ طلكحش ؾش٣ذز   سيد قطب الشهيدًحٕ جألعطحر  

جألٍٝ ٖٓ خٔغ٤٘حش ٛزج جُوشٕ ، ٝذؼشٝسز ٓزٛد أدذ٢ ئعال٢ٓ، ٝهحّ ذٔكحُٝس ذذجت٤س ك٢ ضؼش٣ق ٛزج جألدخ 

، ٝذ٤حٕ ذؼغ ٓؼحُٔٚ ج٤ُٔضز، غْ أؽِن ٗذجء ػحٓح ق٤ع قع جٌُطحخ ػ٠ِ جُؼَٔ ضؿحٙ ئذشجص خظحتض ٛزج 

ٝٓشحًِٚ، ٝضطر٤وح ُٚ ك٢ ٓخطِق جألدخ ٝضو٣ٞطٚ ٗوذج ٝششقح، ٝذ٤حٗح ُخطٞؽٚ جُؼش٣ؼس ، ٝدسجعس ُوؼح٣حٙ 

 كٕ٘ٞ جألدخ .

،ٝأخشؾٚ  ٜٓ٘ؽ جُلٖ جإلعال٢ٓٝ جعطؿحذس ُذػٞضٚ هحّ شو٤وٚ جألعطحر ٓكٔذ هطد ذٞػغ ًطحخ ذحعْ    

ّ ، ٝهحّ جألعطحر ٓكٔذ هطد ك٢ ٛزج جٌُطحخ ذرغؾ ٝئ٣ؼحـ كٌشز أخ٤ٚ ع٤ذ هطد ، ٝض٘حٍٝ 1691ك٢ ػحّ 

ذحُركع ٝجُذسجعس ، ٝٗحهشٜح ٓ٘حهشس ٓغطل٤ؼس ٖٓ ٝؾٜس  -كشٝع جُلٖ ٝجألدخ أقذ -ضوش٣رح ؾ٤ٔغ هؼح٣ح جُلٖ 

ٗظشجإلعالّ ك٤ٜح، كٌحٕ ٛزج جٌُطحخ ٖٓ ٛزٙ جُ٘حق٤س أٍٝ ًطحخ ْٜٓ قٍٞ جألدخ جإلعال٢ٓ ، ٝسؤ٣طٚ ٝهؼح٣حٙ 

 جألدذ٤س .

٣س ٝهذ هحّ جألعطحر ٓكٔذ هطد ذر٤حٕ جُخطٞؽ جُؼش٣ؼس ُٜٔ٘ؽ جُلٖ جإلعال٢ٓ ، ًٔح أذحٕ أعغٚ جُلٌش 

ٓظكٞذح ذؼشع ٓغٜد ُطر٤ؼس جإلقغحط جُل٢٘ ٝؽر٤ؼس جُطظٞسجإلعال٢ٓ ُإلٗغحٕ ٝجٌُٕٞ ٝجُك٤حز ، ًٔح 

ضكذظ أ٣ؼح ٓٞهق جإلعالّ ػٖ جُؼٞجف جُرشش٣س ، ٝجُؿٔحٍ ، ٝجُوذس، ٝقو٤وس جُلٖ جإلعال٢ٓ ٝٓؿحالضٚ، غْ 

جإلعال٤ٓس ٖٓ شؼشٝهظس ػٖ جُوشإٓ ٝجُلٖ جإلعال٢ٓ، ٝهذ شلغ رُي ذطوذ٣ْ ٗٔحرؼ ٖٓ جُلٕ٘ٞ جألدذ٤س 

ٝٓغشق٤س . ٌُٝ٘ٚ هذّ ػٖٔ جُ٘ٔحرؼ ٗٔٞرؾ٤ٖ ٌُحضر٤ٖ ؿ٤شئعال٤٤ٖٓ أ٣ؼح هحتال : "أٜٗٔح ٣ِطو٤حٕ ك٢ ذؼغ 

جُ٘وحؽ ٓغ ٜٓ٘ؽ جُلٖ جإلعال٢ٓ، ٝئٕ جخطِق ؽش٣ؤٜح ك٢ ؽش٣ن ض٘حٍٝ جُك٤حز 
18

". 

٘ظ٤ش ُذػحز ٜٓ٘ؽ جألدخ ٝذٜزج أطرف ًطحخ جألعطحر ٓكٔذ هطد ٓشؾؼح ست٤غ٤ح ك٢ ٓؿحٍ جُطوؼ٤ذ ٝجُط 

 جإلعال٢ٓ قط٠ ج٤ُّٞ . 

                                                           
.5ص : ‘ . األدب اإلسالمً وقضٌة وبناء  
15

  
ه.0202-/ شوال3 –. جرٌدة كاروان أدب  
16

  
02 -ص‘ المً . د. مصطفى علٌان : مقدمة فً دراسة األدب اإلس

17
  

202 -ص‘ منهج الفن اإلسالمً . األستاذ محمد قطب :   
18

  



                                                      প্রতিধ্বতি the Echo 
ISSN: 2278-5264 

 Volume-II, Issue-I                                         July 2013                                                                   21 

 

ٝذؼذ ع٘ط٤ٖ ٖٓ طذٝسًطحخ جألعطحر ٓكٔذ هطد ، هذّ جألد٣د جُشٝجت٢ جُطر٤د  

ئ٠ُ ػحُْ جألدخ ًطحذٚ"جإلعال٤ٓس ٝجُٔزجٛد جألدذ٤س"، ٝهذ عؼ٠ ك٢ ًطحذٚ ٛزج إٔ ٣ٌٕٞ  الدكتورنجيب الكيالني

ٚ ذؼغ جُ٘وحؽ ٝجُوؼح٣ح جُط٢ ُْ ٣ٌٖ ض٘حُٜٝح عِلٚ،ٝهذجضؿٚ ٓطٔٔح ٌُطحخ جألعطحر ٓكٔذ هطد ، ق٤ع ض٘حٍٝ ك٤

 جُذًطٞسج٤ٌُال٢ٗ ذذسجعطٚ ٝؾٜس أدذ٤س كؿٔغ ك٤ٚ ذ٤ٖ جُ٘ظش٣س ٝجُططر٤ن . 

ٝهذ ض٘حٍٝ جألعطحر ج٤ٌُال٢ٗ ػذدج ٖٓ جُوؼح٣ح ذحُركع ٝجُذسجعس ، ٜٓ٘ح جُذ٣ٖ ٝجُلٖ ، ٝجُخظحّ ذ٤ٖ  

ذ٤س ٝضٌِْ ػٖ جالُطضجّ ٝجُكش٣س ، ٝأعٜد جُوٍٞ ػٖ جالُطضجّ جُلٖ ٝجُذ٣ٖ ، ٝػ٠ِ جألخض ك٢ جُكؼحسز جُـش

ك٢ جألدخ جُؼح٢ُٔ ، ًٔح عِؾ أػٞجء ػ٠ِ ذؼغ ٓالٓف جإلعال٤ٓس ك٢ جألدخ ، ٢ٛٝ جُطلحؤٍ ، ٝجُر٘حء ، 

ٝجُٞع٤ؾ ذ٤ٖ جُزجض٤س ٝجُٔٞػٞػ٤س . ٝئ٠ُ رُي ضكذظ ػٖ ٓٞهق جألدخ جإلعال٢ٓ ٖٓ هؼ٤س جُؿ٘ظ ، 

ئٕ ٗظشضٚ ك٢ ٛزٙ جُٔٞػٞػحش ٝجُوؼح٣ح ٤ُغص د٤٘٣س ككغد ، ذَ ئٗٚ ٣٘ظش ذؼ٤ٖ ئ٠ُ ٝجُٔك٤ِس ٝجُؼح٤ُٔس . ٝ

جإلعالّ ٝٓظحدسٙ جألط٤ِس ، ٣غطٞق٢ ٜٓ٘ح جُلٌش، ٝذؼ٤ٖ آخش٣٘ظش ئ٠ُ جُٔزجٛد جألدذ٤س ، غْ ٣ذ٢ُ ذوُٞٚ ك٢ 

 ٛزٙ جُوؼح٣ح . 

ٓ٘ز ذذج٣طٚ قط٠ ج٤ُّٞ ٝضطشم جألعطحر ج٤ٌُال٢ٗ أ٣ؼح ئ٠ُ ٓٞػٞع طِس جألدخ جُؼشذ٢ ذذ٣ٖ جإلعالّ  

، ق٤ع أُو٠ ك٤ٜٔح ٗظشز ٓغ جألدخ جإلعال٢ٓ جُكذ٣عجُوذ٣ْ ٝ  ٓغ جألدخ جإلعال٢ٓ، ٝػوذ كظ٤ِٖ ذؼ٘ٞجٕ، 

ػؿ٠ِ ػ٠ِ جألدخ جُؼشذ٢ جُوذ٣ْ ٝجُكذ٣ع ، ٝػشع ٗٔحرؼ ٖٓ جألدخ جإلعال٢ٓ جُظحدسػٖ شؼٞسئعال٢ٓ 

ذؼغ أْٛ جُٔزجٛد جألدذ٤س، ٌُٝ٘ٚ جخطحس ك٤ٚ ُرؼغ جٌُطحخ ٝجُشؼشجء جُٔؼحطش٣ٖ، ٝأسدف رُي ذحُكذ٣ع ػٖ 

أعِٞخ ػشع عش٣غ ٓٞؾضج ؿح٣س جإل٣ؿحصذك٤ع ال٣طؿحٝص جُكذ٣ع ػٖ جُٔزجٛد جألدذ٤س جُـشذ٤س غٔح٢ٗ 

 طلكحش ٖٓ جُوطغ جُظـ٤ش، ٣ٝخِٖٞٓ ذ٤حٕ جُشؤ٣س جإلعال٤ٓس ك٢ ٛزٙ جُٔزجٛد ٝكٌشٛح .

ٗٔحرؼ ٖٓ جألدخ جإلعال٢ٓ جُكذ٣ع ، خظض جُذًطٞس ج٤ٌُال٢ٗ جُلظَ جألخ٤شٖٓ جٌُطحخ ُطوذ٣ْ  

ٝٛزج جُلظَ ٖٓ أؽٍٞ كظٍٞ ٛزج جٌُطحخ . ٝهرَ ضوذ٣ْ ًَ ٗٔٞرؼ ضكذظ ػٖ عرد جخط٤حسٙ ُٜزج جُ٘ٔٞرؼ ، 

 ٝقحٍٝ ضر٤ٖ جُؿحٗد جإلعال٢ٓ ك٤ٜح ٝضشطَٔ جُ٘ٔحرؼ ػ٠ِ جُوظض جُوظ٤شز ٝجُٔغشق٤س ٝجُشؼش .

ت٤س ُألدخ جإلعال٢ٓ ٖٓ هشجتحضٚ ك٢ دٝج٣ٖٝ ٣ؼطشف جُذًطٞسج٤ٌُال٢ٗ ذأٗٚ جعطٞق٠ جُلٌشز جُرذج 

ّ،  1611شحػشجإلعالّ جُل٤ِغٞف جُذًطٞسٓكٔذ ئهرحٍ، ئر ٝهغ ك٢ ٣ذٙ، ق٤٘ٔح ًحٕ ٗض٣َ عكٖ أع٤ٞؽ ػحّ 

ذذج٣س ؾذ٣ذز ’إلهرحٍ جُز١ ًحٕ ضشؾٔٚ شؼشججُٔشقّٞ ػرذ جُٞٛحخ ػضجّ ، كٌحٕ ٛزج جُذ٣ٞجٕ  ػشخ ج٤ٌُِْد٣ٞجٕ 

ًٔح ٣وٍٞ :"ٝجعط٤وظص ٖٓ خالٍ ٓح ًطرٚ ئهرحٍ إٔ ‘. كِٔٚ ٛزٙ جٌُِٔس ٖٓ ٓؼ٠٘ ك٢ ق٤حض٢ جألدذ٤س ذٌَ ٓح ض

جُطوؾ جٌُػ٤شٖٓ جُخ٤ٞؽ قٍٞ ٓح ٗغ٤ٔٚ ج٤ُّٞ ذحألدخ جإلعال٢ٓ 
19

". 

ٝقذجذٚ ضأغشٙ ذاهرحٍ ئ٠ُ ٝػغ ٓإُق خحص ذشحػشجإلعالّ عٔحٙ " ئهرحٍ جُشحػش جُطأغش" ٝضكذظ ك٤ٚ  

 ػٖ شؼشٙ ٝكِغلطٚ ٜٝٓ٘ؿٚ جُل٢٘ . 

هحّ جُذًطٞسج٤ٌُال٢ٗ ذاعٜح٤ٖٓ آخش٣ٖ ك٢ ٓؿحٍ   جإلعالّ ٝجُٔزجٛد جألدذ٤سٓؼحكح ئ٠ُ ًطحخ ٝ 

جُز١ طذسػٖٔ  عِغِس  ٛٞ  ٓذخَ ئ٠ُ جألدخ جإلعال٢ٓض٘ظ٤شٝضوؼ٤ذ جألدخ جإلعال٢ٓ ، ٝجٌُطحخ جألٍٝ 

جُٔشضود ،  ّ. ٝئٕ ٛزج جٌُطحخ ٣شٌَ ُر٘س أعحع٤س ك٢ ذ٘حء ٜٓ٘ؽ جألدخ جإلعال1691٢ًٓطحخ جألٓس ُؼحّ 

ٝجعطٌٔحٍ ٓلح٤ٛٔٚ ، ٝضكذ٣ذ هغٔحضٚ ، ٝذِٞسز ٓظطِكحضٚ ، ٝسعْ ذؼغ ج٥كحم ٝجألذؼحد جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ 

 ٣شضحدٛح جألدذحء جإلعال٤ٕٓٞ .

، ٣ٞٛٝشٌَ دسجعس ذغ٤طس ٓرذت٤س ضٜذف ئ٠ُ أعِٔس  قٍٞ جُٔغشـ جإلعال٢ٓأٓح جٌُطحخ ج٥خشكٜٞ  

ض٘حٍٝ ك٤ٚ ذحُركع جُؼالهس ذ٤ٖ جُذ٣ٖ ٝجُٔغشـ ، ًٔح ضطشم جُٔغشـ قط٠ ٣ظرف ذكن ٓغشقح ئعال٤ٓح ، ٝهذ 

ئ٠ُ ذكع شٌَ جُٔغشـ ٝهٞجػذٙ ، ٝجألكٌحس ٝجُٔٞػٞػحش جُط٢ ٣شضحدٛح جُٔغشق٤ٕٞ ، قحٍٝ إٔ ٣٘ظش ئ٤ُٜح 

ك٢ ػٞء جُؼو٤ذز جإلعال٤ٓس ًٝزُي ػوذ ٓوحسٗس ذغ٤طس ذ٤ٖ جُلِغلحش ٝجُٔزجٛد جُٔؼحطشز ٝذ٤ٖ جألطٍٞ 

ّ ، ٝأ٠ٜٗ جٌُطحخ ذطوذ٣ْ ذؼغ جُ٘ٔحرؼ جُٔؼحطشز جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ٗٔحرؼ أ٤ُٝس ُِٔغشـ جُؼوحتذ٣س ك٢ جإلعال

 جإلعال٢ٓ . 

ٝجُكن إٔ جُذًطٞسج٤ٌُال٢ٗ ٣شٌَ ٝجعطس ك٢ ػوذ جُشٝجد ٝجُٔ٘ظش٣ٖ ُألدخ جإلعال٢ٓ ، ق٤ع ئٗٚ ُْ  

هذٓح ئ٠ُ ٗششٗٔحرؼ  ٣ٌطق ػ٠ِ ئذشجصجألدخ جإلعال٢ٓ ٖٓ ٗحق٤س جُط٘ظ٤ش ٝضأط٤َ كٌشضٚ ككغد ، ذَ رٛد

ضطر٤و٤س ك٢ ٓؿحٍ جُوظس ٝجُشٝج٣س ٝجُشؼشٝجُ٘وذ، كؼال ػٖ ض٘حٍٝ ٗٔحرؼ ٓخطحسز ٖٓ أدخ جُٔؼحطش٣ٖ ، 

ض٘طرن ػ٤ِٜح جالشطشجؽحش جُٞجؾد ٓشجػحضٜح ك٤ٔح ٣طِن ػ٤ِٚ جألدخ جإلعال٢ٓ. ٝئ٠ُ رُي ئٕ جُطؿحسخ جُـ٤٘س 

                                                           
15 -ص‘ رحلتً مع األدب ٌاإلسالمً  . نجٌب الكٌالنً :

19
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ح ذحُـح ك٢ ئذشجصٛزٙ جُذػٞز ٝضؼ٤ٔوٜح ، جُط٢ هذٜٓح جُذًطٞسج٤ٌُال٢ٗ ك٢ هظظٚ هذ أعٜٔص ئعٜحٓ

ٝجضظحكٜح ذحُؿذ٣س ٝجأل٤ٔٛس ، كحُكشذ جُٜحتَ ٖٓ جُشٝج٣حش جُط٢ هذٜٓح أٗٔٞرؼ ُألدخ جإلعال٢ٓ ضطؿٍٞ 

ػرشجُؼذ٣ذ ٖٓ أٝؽحٕ جُٔغ٤ِٖٔ ، ٝضٔطذ ػ٠ِ خش٣طس جُضٓحٕ ُٝٞؾح ك٢ جُٔحػ٢ ٝجقطؼحٗح ذٔشحًَ جُؼظش، 

 ؼحٗحضْٜ ك٢ ٓ٘حؽن ٓخطِلس ٖٓ جُٔؼٔٞسز ذأعِٞخ أدذ٢ أخحر. ٝجعططحػص إٔ ض٘وَ ّٛٔٞ جُٔغ٤ِٖٔ ٝٓ

ٝضؿحٝذص ٓغ ٛزج جُظٞش جُؿذ٣ذ جُز١ جسضلغ ك٢ ٓظشأؾٞجء جُؼشجم، ٝٛد ٜٓ٘ح ًحضد هذ٣ش، ٝأخز  

ػ٠ِ ػحضوٚ ٓغث٤ُٞس ضؼش٣ق جألدخ جإلعال٢ٓ ذأذؼحد ؾذ٣ذز ك٢ ٓؿح٠ُ جألدخ ٝجُ٘وذ ، ٝخطح خطٞز سجتذز 

، ك٢ ذذج٣س  جُ٘وذ جإلعال٢ٓ جُٔؼحطشأٛذٟ ئ٠ُ ٌٓطرس جألدخ جإلعال٢ٓ ًطحذٚ  ك٢ ٓطوذٓس ك٢ ٛزج جالضؿحٙ، ٝ

جُغرؼ٤٘حش ، ٝٛٞ جٌُحضد جإلعال٢ٓ جُذًطٞسػٔحد جُذ٣ٖ خ٤َِ ٖٓ جُؼشجم . ٝذحُشؿْ ٖٓ إٔ ٛزج جٌُطحخ ك٢ 

ػٔحٍ أطِٚ ٓؿٔٞػس ذكٞظ ٝٓوحالش ًطرٜح جُذًطٞسػٔحد جُذ٣ٖ خ٤َِ خالٍ جُغرؼ٤٘حش، ٝٗوذ ك٤ٜح ذؼغ جأل

جألدذ٤س ٖٓ ٝؾٜس ٗظشئعال٤ٓس ، ٗششش ك٢ طكق ٝٓؿالش ك٢ ضٞجس٣خ ٓخطِلس ، ٌُٜٝ٘ح ك٢ جُٞجهغ ٖٓ أ٠ُٝ 

جُٔكحٝالش جُؿحدز عؼ٠ ك٤ٜح جٌُحضد ئ٠ُ ٓٔحسعس جُ٘وذ جألدذ٢ ِٓطضٓح ذحُٔلّٜٞ جإلعال٢ٓ ُألدخ، ٝذذٝسٙ ػ٢٘ 

٤س ذٞؾٜس جُ٘ظشجألدذ٤س، ٝؾٔغ ذ٤ٖ ذاسعحء هٞجػذ جُ٘وذ جإلعال٢ٓ، ٝهذ ٓضؼ ك٤ٜح ٝؾٜس جُ٘ظشجإلعالٓ

جُط٘ظ٤شٝجُططر٤ن، ًٔح ػ٢٘ ذلٖ جُٔغشـ جُز١ ٣ؼطرشأػط٠ جُلٕ٘ٞ جألدذ٤س ذطر٤ؼطٚ جُخحطس سػٞقح ُإلعالّ ، 

ٝقحٍٝ سعْ جُخطٞؽ جُؼش٣ؼس ُِٔغشـ جإلعال٢ٓ ، ٝضٞجطِص ؾٜٞد جُذًطٞس ػٔحدجُذ٣ٖ خ٤َِ ك٢ ٛزج 

ٓكحٝالش ٝٛٞج٥خش ٓؿٔٞػس دسجعحش ٓٔحغِس ٓغٜرس ، ٝعٔحٙ  جُٔؿحٍ كأخشؼ ًطحذح ُٚ آخش ك٢ جُػٔح٤ٗ٘حش، 
، ٝهحّ ك٢ ٛزج جٌُطحخ ذوشجءز ٗوذ٣س ُشؼشجألعطحر جُشحػشٓكٔذ جُكغ٘ح١ٝ، ٝسٝج٣س  ؾذ٣ذز ك٢ جُ٘وذ جإلعال٢ٓ

ػٔحُوس جُشٔحٍ ُِذًطٞس ٗؿ٤د ج٤ٌُال٢ٗ، ٝػذز هظض هظ٤شز ُِوظحص جإلعال٢ٓ ٓكٔٞد ٓلِف. ًٔح عحْٛ 

جُز١ ضكذظ ٓذخَ ئ٠ُ ٗظش٣س جألدخ جإلعال٢ٓ ، ٓؿحٍ ض٘ظ٤شجألدخ جإلعال٢ٓ أ٣ؼح ذٌطحذٚ  جُذًطٞس خ٤َِ ك٢ 

ك٤ٚ ػٖ جألعظ جُؿٔح٤ُس ك٢ جإلعالّ ، ٝجألسًحٕ ٝجُؼ٘حطشجألعحع٤س ُِؼَٔ جألدذ٢ جإلعال٢ٓ ، ئ٠ُ ؾحٗد 

 دسجعس جألدخ جإلعال٢ٓ ٓوحسٗس ذح٥دجخ جألخشٟ .

ح   ّٓ عٜحٓٚ جٌُطحذ٢ ٓطأخشج ش٤ثح ٖٓ جُ٘حق٤س جُطحس٣خ٤س، ٌُٝ٘ٚ ٖٓ ، ٝئٕ ؾحء ئعبد الرحمن رأفت باشاأ

جألٝجتَ جُز٣ٖ دػٞج ئ٠ُ جألدخ جإلعال٢ٓ، ٝخذٓٞٙ خذٓحش ؾ٤ِِس ، ٝهذّ ػ٤ِٔح ٓح ُْ ٣وذٓٚ ؿ٤شٙ ، ُٖٝ ٣ٌٕٞ 

ذؼ٤ذج ػٖ جُظٞجخ ئرج ه٤َ إٔ دخٍٞ سؤ٣س جألدخ جإلعال٢ٓ ٖٓ سقِس جألذكحظ ٝجُذسجعحش ئ٠ُ ٓشقِس قشًس 

 ذ٣ٖ ذٔغحػ٤ٚ جُؿرحسز، ًٔح عٞف ٗشٟ ك٤ٔح ذؼذ .أدذ٤س ٓ

ٖٝٓ خذٓس جُذًطٞس ذحشح ُألدخ جإلعال٢ٓ أٗٚ أدخَ ٓحدز جألدخ جإلعال٢ٓ ك٢ ٓوشسجش جُذسجعحش  

جُؼ٤ِح ُألدخ ٝجُرالؿس ك٢ ؾحٓؼس جإلٓحّ ٓكٔذ ذٖ عؼٞد جإلعال٤ٓس ، ٝٓطأع٤س ذٜح أدخِص ؾحٓؼحش أخشٟ ك٢ 

ك٢ ٓوشسجضٜح جُذسجع٤س، كأطرف ُألدخ جإلعال٢ٓ قؼٞسٓغطٔشذ٤ٖ أ٣ذ١ ذالد جُخ٤ِؽ ٝؿ٤شٛح ٛزٙ جُٔحدز 

ك٢ جُٞجهغ ٣ٔػَ قظ٤ِس ضؿشذطٚ   ٗكٞ ٓزٛد ئعال٢ٓ ك٢ جألدخ ٝجُ٘وذجُطِرس كؼال ػٖ جُرحقػ٤ٖ. ٝئٕ ًطحذٚ 

ك٢ ٓؿحٍ ضذس٣ظ ٛزٙ جُٔحدز ك٢ جُؿحٓؼس جُط٢ ًحٕ أعطحرج ذٜح . ًٝحٕ ٗط٤ؿس شـلٚ ذٜزٙ جُٔحدز أٗٚ ٝؾٚ ؽالذٚ 

العطخالص جُ٘ظٞص جألدذ٤س ك٢ جُشؼشٖٓ ذذج٣س ػٜذ جُشعحُس ، ٓشٝسج ذؼٜذ جُخالكس جأل٣ٞٓس، ئ٠ُ ٜٗح٣س 

حصٛزٙ جألذكحظ ضكص ئششجكٚ ، كٞطَ ٓحػ٢ جألدخ جإلعال٢ٓ ذكحػشٙ جُخالكس جُؼرحع٤س ، ٝهذضْ كؼال جٗؿ

ٝٝكشُٚ ٖٓ جُٔٞجد ٝجألعظ ٓح ٣ٌٖٔ إٔ ٣وّٞ ػ٤ِٜح طشـ ٓزٛد ئعال٢ٓ ك٢ جألدخ ٝجُ٘وذ ، ٝقشًس أدذ٤س 

 ضططحٍٝ ذشأعٜح أٓحّ جُٔزجٛد جألدذ٤س جألخشٟ. 

جُٔإُق ػذ٣ذج ٖٓ هؼح٣ح  كوذ ػشع ك٤ٚ  ٗكٞ ٓزٛد ئعال٢ٓ ك٢ جألدخ ٝجُ٘وذٝك٤ٔح ٣خض ًطحخ   

جألدخ جإلعال٢ٓ، ؾحٓؼح ذ٤ٖ جُط٘ظ٤شٝجُططر٤ن ، ٝرًش جُ٘ٔحرؼ جُط٢ ضٌشق ٝؾٜس جُ٘ظشجإلعال٤ٓس ك٢ ًَ 

ُِكذ٣ع ػٖ أْٛ جُٔزجٛد جألدذ٤س جُـشذ٤س ٝ ٓٞهق  -ُكذ ػ٢ِٔ -هؼ٤س ػشػٜح، ٝهذ ضؼشع ك٤ٚ ألٍٝ ٓشز

جإلعال٢ٓ جُط٢ ض٤ٔضٙ ػٖ ؿ٤شٙ ٖٓ ج٥دجخ،  جإلعالّ ٜٓ٘ح ًٔح أٝؾضجُوٍٞ ػٖ جُخظحتض جُؼحٓس ُألدخ

ٝجٗط٠ٜ ٖٓ جٌُطحخ ٓغِطح أػٞجء ًحشلس ػ٠ِ ذؼغ جُوؼح٣ح جُخحطس ذحُٔؼٕٔٞ ٝجُشٌَ، ٝأعٜد جُوٍٞ ك٢ 

 ذ٤حٕ ٓٞهق جألدخ جإلعال٢ٓ ٜٓ٘ح . 

ٝذؼذ ٛزٙ جُشٝجد جألسذؼس جٗلطف جُٔؿحٍ ٝجعؼح ٌُِطحخ ٝجُذجسع٤ٖ ٝجضخزش جُذػٞز ُألدخ جإلعال٢ٓ  

ج، ٝضطحذغ ذؼذ رُي طذٝسجٌُطد ٝٗشش جُٔوحالش ٝجُركٞظ ك٢ جُٔؿالش ٝجُظكق ، ًَ ٣ط٘حٍٝ ؾحٗرح أٝ طؼذ

ػذز ؾٞجٗد ٖٓ جألدخ ٝجُ٘وذ جإلعال٢ٓ ٣ِو٠ ػ٤ِٜح جُؼٞء ٖٓ جُ٘حق٤س جإلعال٤ٓس أٝ ٣وّٞ ذٔوحسٗطٜح ذح٥دجخ 

٣حش، ٝٓغشق٤حش ٝهظض هظ٤شز ٝجُٔزجٛد جألدذ٤س جُـشذ٤س ، ًٔح جػط٠٘ ج٥خشٕٝ ذٔؿحٍ جُططر٤ن ٝضوذ٣ْ سٝ
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، ٝدٝج٣ٖٝ شؼش٣س ذٔح ٣طلن ٝسؤ٣س جألدخ جإلعال٢ٓ ٓغ ٓشجػحش ؾحٗد جألدخ ٝجُلٖ ك٤ٜح ، كأغشٝج 

خالٍ كطشز ٝؾ٤ضز جألدخ جإلعال٢ٓ كٌشج ٝأعِٞذح ٝٗٔحرؼ ق٤س . ٝأًذٝج ػ٠ِ ٝؾٞدٙ ك٢ ٓخطِق ٓؿحالش 

جألدخ جإلعال٢ٓ ك٢ جُؼظش جُكذ٣ع (  جُز١ جألدخ ، ٝئٕ ٗظشز ػؿ٠ِ ػ٠ِ جُؿضء جألٍٝ ٖٓ ) د٤َُ ٌٓطرس 

 ٣وطظشػ٠ِ جألدخ جإلعال٢ٓ جٌُٔطٞخ ذحُِـس جُؼشذ٤س ضٌل٢ ُطرش٣ش ٛزج جُوٍٞ .

ئٕ جألدخ جإلعال٢ٓ ٣شطشى ٓغ ج٥دجخ جألخشٟ ك٢ جُشًٖ جألٍٝ، ٝٓح ُٚ ٖٓ ششٝؽ  ٝذحالخطظحس

ط٢ ٣طؼٜٔ٘ح عٞف ٣خشؼ جُؼَٔ ٝضؿحَٛ ئقذٟ جُؼ٘حطشجُلشػ٤س جُ ٝٓغطِضٓحش ك٤٘س، ٝئؿلحٍ ٛزج جُشًٖ،

جألدذ٢ ذذٕٝ شي ػٖ ًٞٗٚ أدذح، كؼال ػٖ ًٞٗٚ أدذح ئعال٤ٓح.غْ ئرج ضٞكشٛزج جُششؽ جُل٢٘، ٣٘ظشك٢ رُي 

جألدخ َٛ أٗٚ ٣ظذسك٢ ٓؼٔٞٗٚ ٝٓكطٞجٙ جُلٌش١ ٝجُ٘ظش١ ػٖ جُطظٞسجإلعال٢ٓ ُِٞؾٞد. ٝ ٛزج 

ػٖ جُطظٞس جإلعال٢ٓ ُِٞؾٞد ذذٕٝ جٌُِٔس جُطظٞسٛٞجُلحسم ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ جألدخ ؿ٤شجإلعال٢ٓ. ئٕ جُطؼر٤ش

جُٔإغشز ٝجُوذسز جإلذذجػ٤س، أٝجٌُِٔس جُٔإغشز خِٞج ٖٓ ٛزج جُطظٞسجُخحص ال٣ٞؾذ جألدخ جإلعال٢ٓ ك٢ 

شة،ٜٓٔح ًحٗص جُطؿشذس ػظ٤ٔس،ٝجُلٌشز ٝجػكس،ذَ الذذ ٖٓ ٝؾٞدجُش٤ًٖ٘ ذٌَ ػ٘حطشٛٔح جُلشػ٤س، ٠ٌُ 

ٖٓ ضكون جُوذسز جُل٤٘س ٖٓ ؾٜس، ٝ ٗوحء جُطظٞسجإلعال٢ٓ ٝع٤حدضٚ  ٣طكون ٓلّٜٞ جألدخ جإلعال٢ٓ، أ١ الذذ

 ػ٠ِ ٓح ٣ظذسػ٘ٚ كٌشج ٝػٔال، ٖٓ ؾٜس أخشٟ.




