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و والدي سراج، إلى والدتي 

الكريمين الذين ربياني؛ الدين 

، و علماني مباد تربية إسالمية

العلوم اإلسالمية تحت عطفهما و

رحمتهما ، و بذال لي كل غاٍل و

ثميٍن في تسهيل سبيل العلم و

و إلى رفيق حياتي، المعرفة 

بهار أحمد الذي ضحى و أبي حِنين

قدم لي الكثير و الكثير أثناء

أهدي هذا دراسة ؛ال هتكميل هذ

البحث و أدعو هللا سبحانه و تعالى

عظيمًا في أن يعطهم أجراً 

 آمينالدارين. 
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  المقدمة
الحمد هلل رب العالمین، و الصالة و السالم على خاتم النبیین سیدناو 

ه و سلم أجم   .نعیعلى آله و أصحا
ار الموضوع اب اخت   أس

عد:   و
شرة لخصائصها  ة من أرقى اللغات ال من المعلوم أن اللغة العر
حانه و  ة هذه اللغة أن هللا س في إلبراز أهم ا المختلفة،  المتنوعة و مزا
ه و لغة رسوله المصطفى المجتبى، و لغة  تا تعالى قد اختار لتكون لغة 

و شرف ال  علوم هذه اللغة و فروعها فضیلةأصحاب الجنة ، ولذا االشتغال 
عطي من  نهه إال من أوتي حظًا وفیرًا من اللب ، و ذلك فضل هللا  یدرك 

م.  شاء و هللا    ذو الفضل العظ
ة للتخصص ألدرسها درسًا  ة اخترت اللغة العر انطالقًا من هذه األهم
ن لي أن أتأمل في  م ة ، و  ة و األدب شامًال و ألستفید من الدراسات اللغو

ة.الدراسات اإلس ة بواسطة اللغة العر   الم
ة من جامعة  وٕانني لما فرغت عن دراسة الماجستیر في اللغة العر

رت  ، و رأیت من الالزم شاور وني من طالبها ، فف خدمة هذه اللغة ألجل 
ٍ أؤد أ طر ه.یف أخدمها، و  أ صورة أؤد    الواجب علّي، و 

ر   نت في هذا الف فتح هللا لي الطر في خدمتها فمخلصًة ، و حیث 
ة، ف حث على موضوٍع من موضوعات اللغة العر ل إعداد  ت رضعفي ش

تور نصیب دار محمد رتي هذه على األستاذ الد ة – ف ة اللغة العر ل عمید 
ة،  ة و القانون شاور،و الدراسات الدین الج  ة  عد النقاش  بجامعة إسالم و 

حثي "فن المقال  ر المدید اتف معي على أن اختار موضوع  ل و الف الطو
مور ة– عند محمود ت حث إلى لجنة الدراس. "  - دراسة نقد ات فقدمت خطة ال

ا للقبول، فتكرمت اللجنة حثي العل عد التسجیل شمرت عن . و قبول خطة 
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تعلقة من مصادر الموضوع و مراجعه. المواد الم ساق الجد و شرعت في جمع
ما یلي : ار الموضوع فهي  اب اخت   أما أس

األدب ال )1(  حدیث، و األدب الحدیث قّلما ُیدرسیتعل هذا الموضوع 
ه القارة اكستان على  في جامعات ش على العموم وفي جامعات 

توراه موضوعالخصوص. و لذا أردت أن أتناول هذا   .أطروحتي للد
مور )2( ثیرٌة و  األدیب محمود ت اء العصر الحدیث و له أعماٌل  من أد

ما أعلم–جهوٌد ضخمٌة و لم یدرس  خترت هذا ، فاهذا األدیب -ف
سد هذا الفراغالموضوع أل  .قوم 

مور )3( تب و مقاالت عدیدةشهیر، و  أدیب محمود ت و قلیٌل من ، له 
عرفون هذاالدارسین  احثین  و قلیل من  .؛ ألنه مصر األمر و ال

اكستان د ألعرف هذا األیب عرفونه ، فبذلت جه طالب جامعات 
م.  العظ

مة و ا )4( و هناك أعمال ضخمة و لجدیدة . فن المقال من الفنون القد
مور ارٌة في هذا الموضوع، و محمود ت اع في هذا  جهوٌد ج ل ال طو

فحاولت أن أبرز  ،تحتاج إلى الدراسة و التأمل هومقاالت ،المیدان
 جهوده في هذا المجال.

ة الموضوع   أهم
حثي هذا  ار موضوع  إن ما سب من أهم األمور التي ساعدتني في اخت

فٍن أدبي ، و ما  ة المقال  عًا من قوة تأثیره في ناإلضافة إلى أهم لمسه جم
ارالنفوس  ن أخالقهم و آرائهم عامًة و  ،و األف ه في تكو و مد تأثر الناس 

اب منهم خاصة.   الش
ة المقال و دوره الكبیر في الصحافة و تأثیره  وهناك أمٌر آخر و هو أهم

طالشدید في قارئها و تأثر القارئ بها  ذلك ارت قًا. و المقال  تأثیرًا عم
دیني و اجتماعي و علمي. و من وتنوع موضوعاته بین أدبي و  ،الصحافة

شارك في شؤون المجتمع و أحداثه المختلفة. و  ثم اتسع و تطور مجاله ل
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طر على أعمدة النثر في الصحافة. ح المقال بذلك هو المس   أص
اء المصرین إنتاجًا ، وفي مجال المقال  وٕان محمودًا من أغرز األد

ة و قالقصص الوا تحدیدًا ، و مع ذلك أنه قدم ألوانًا مختلفة من ة و الرومانس ع
ة، و ت ما برع في فنون القصة القصیرة و الروا ة،  ة و االجتماع ثر أالتارخ

اء و ال بیٌر من األد ثیرًا من ر ه عدٌد  ة و روائیین الذین أفادوا  ادته األدب
ة ؛ فسار  ن لمقاالته وا على دره و نسجوا على منواله. و إإبداعاته القصص

ة  ة السائدة في عصره.أهم   بیرة ألنها تكشف الستار عن النظم االجتماع
حث منهج   ال

حث المن ة ال تا ع في  ة:هج المت   یتلخص في النقا اآلت
مو   )1( قراءة موسعة في معظم مؤلفات محمود ت و اهتممت  رقمت 

 الجانب األدبي و فن المقال على وجه الخصوص في تلك المؤلفات.
مور  )2( تب محمود ت ة من  و مقاالته ، و حاولت  جمعت المادة العلم

ار ة في االخت ان أن أكون موضوع و بذلك تجنبت  ،قدر اإلم
 اإلطالة على نفسي و على اللجنة المشرفة.

مور  )3( ه الجانب  درست المقال عند محمود ت ما ف من عدة جوانب 
 و االجتماعي و الجانب األدبي و العلمي. يالدین

ر اآل  )4( ة بذ ات القرآن ة و رقمها في السورة و قمت بخرج اآل
ة،  األحادیث تب األحادیث ، و األمثال العر ة من أشهر  النبو

مور ة التي استشهد بها محمود ت  . واألشعار العر
انت   )5( تبت ترجمة األعالم التي  اشرًة و  مور م محمود ت لها العالقة 

تب التراجم. اشرة من   و غیر م
حث ب ا ل   تبو

حث فهو على النحو اآلتي : ب ال   أما تبو
مة. قسمت األطروحة إلى مقدمة و تمهید و أرعة أبواب و خات  )1(

اره ، و أما ان الموضوع و سبب اخت االمقدمة فتشتمل على ب المنهج ب
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ه في الوصول حث. الذ التزمت   إلى إكمال ال
 .سلطت الضوء في التمهید على النثر العري الحدیث  في مصر  )2(
ة لألبواب فإنني قد  )3( النس اب إلى فصلین حسب أما  ل  وّزعت 

اب.  مقتضى عنوان ال
اب األولأما  مور - ال اة محمود ت ه و منزلته في األدب  ح و أد

مورالفصل األول منه قد و في ف -الحدیث و  ضحت سیرة محمود ت
 العوامل التي أسهمت في بناء شخصیته.

ة. وفي الفصل الثاني لهذا اب: بینت مفصًال منزلته األدب  ال
اب الثاني  مورو فن المقال   –أماال بینت  هالفصل األول من ففي - محمود ت

 نشأًة و تارخًا.   المقال لغًة و اصطالحًا و
مور وفي الفصل الثاني من هذا اب وضحت روافد المقال عند محمود ت  ال

 في عصره.
مور اب الثالث : أغراض المقال عند محمود ت   ال

عبر  ، بل هو  تب شیئا أو عن شيء، فهو ال یرفع قلمه سد الكاتب عندما 
ار، سواء  ة أم عما یجول بخاطره من األف ة أم اجتماع ار دین أكانت هذه األف

ة. فبناء على ذلك نحن نسلط الضوء على أغراض مقاالته في  ة أم علم أدب
ون الفصل األول في المقال الدیني واالجتماعي و  اب. ف فصلین من هذا ال

 ون الفصل الثاني مختصا للمقال األدبي والعلمي.
ع : ا اب الرا مورال ة في مقال محمود ت    لخصائص الفن

مور ة لمقال محمود ت في الفصل  العامة و الخاصة وضحت الخصائص الفن
اب  .األول و الثاني من هذا ال

رت الخالصة لل الخاتمة: وفیها  )4( ما حث و النتائج التي توصلت إلیها، ذ
ة عن قدمت االقتراحات للذین  حوث على الموضوعات األدب یردون إعداد ال

مور  . محمود ت
ر و ا  لتقدیر لمة الش
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مْ انطالقًا من قوله تعالى :  ُ َدنَّ ْرُتْم َألَِز َ قول الرسول صلى هللا ، و  َلِئْن َش
ه وسلم : " ر هللاعل ش ر الناس لم  ش ر هللا  ؛ أر لزامًا علّي أن "من لم  أش

حث.  حانه و تعالى على ما وفقني إلكمال ال   س
حث الشاق ان تملؤني الثقة و  لقد مضیت في هذا ال قه، و  اهلل و توف

ره حانه وتعالى، فأش قه س حانه ، من توف تور نصیب و أش س ر األستاذ الد
قبول اإلشراف ع دار محمد ه ، و منحني الكثیر من ألنه تفضل  قته الغالي و ل

حث و المراجعة، و أفادني الكثیر  ح ال ثرة مشاغله في تصح الثمین ، رغم 
ه یتوقف  ة و نصائحه الصادقة ، و وجدته أثناء تردد عل بتوجیهاته السام

حث و التنقیب. ثیر من ال شجعني نحو    معي توقَف المرشد الحنون، ف
ر إلى أو  الش عقوبتوجه  تور  خان مروت الذ استفدت  األستاذ الد

تا ثیرًا في  مامنه  حث ، و إنني اعترف  ادته من نقدات  ة هذا ال ان لس
ة و توجیهات سدیدة. فجزاهما هللا خیر  الصحة و صائ الجزاء و متعهما 

ة ر الجزل و ا العاف ادتهما الش   لثناء المستطاب.في الدین و الدینا. و أقدم لس
ة  ة العالم الجامعة اإلسالم تور فضل هللا  ر األستاذ الد ذلك أش و

اد شاوربإسالم آ ة بجامعة  ع األساتذة في قسم اللغة العر ر جم  ، و أش
  فجزاهم هللا خیر الجزاء في الدارن.

ت ر أمناء الم ة قسم محمد رؤوف أمین ات و خاصة األخ ما أش ت م
شاور ة بجامعة  ثیرُا في توفیر الكتب والوصول اللغة العر ، الذ ساعدني 

ة ت ر أمین الم حثي، و أش ا إلى مصادر  شاور عطاء هللا ںاألخ م  بجامعة 
ة  ة العالم ة الجامعة اإلسالم ت الذ ساعدني في توفیر الكتب، و أمین م

اد األخ  ر بإسالم آ ضًا أش نوروز خان الذ ساعدني في توفیر الكتب و أ
اد. فجزاهم هللا أحسن س مادام نر  ة بإسالم آ ة العالم ة اإلسالم ت أمینة الم

  الجزاء في الدارن.
قاو أقدم  ر إلى صد حث تي اللواتي بجزل ش ساعدنني بإكمال ال
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م مجید وعلى رأسهن  سلمى أنجم و نازه بي بي و عظمى إلهي و األخت شم
ارك في عمرهن و یجزهن و  ه بي بي فاهلل أسأل أن ی اسمین و شا ل 

  أحسن الجزاء في الدارن.
قتي  ر أختي و صد ًا عن محمود  فته خانمشو أش ت التي أرسلتني 

مور شمیر فجزاها هللا خیر الجزاء في الدارن. ت   من 
ر و االمتنان الجزل لكل من : الش   ومن عائلتي أتقدم 

  ان له أكبر الفضل علي في حب العلم ، و الذ غرس والد الكرم الذ 
ة و ساعدني بإكمال   الدراسة.في نفسي حب اللغة العر

 .ة  وال أنسى الوالدة الكرمة التي ساهمتني بدعواتها الحارة، و نصائحها الغال
  و زوجي الحبیب الذ ساعدني على االستمرار في تحصیل العلم، مع

ان خیر م  و خیر مشجع. عّینمساهمة في شؤون البیت ، و 
ر أخواتي و إخوتي الذین ساعدوني في إكمال الدراسة.   و أش

حث ، حیث والفضل یر  ضًا في إكمال هذا ال جع إلى أصهار أ
عد الزواج فجزاهم هللا خیر  ساعدوني و شجعوني على مواصلة الدراسة حتى 

  الجزاء.
شرة تحتمل الخطأ و ا نت لصواب؛ فإما أن هذا الجهد محاولة  ن 

نت موفقة فمن هللا تعالى ، و أسأل هللا العفو ،  أخطأت  فهو مني ، و إن 
ما أسأله أن یجعله في میزان حسناتي یوم  ما أسأله أن یجعله نافعًا لقارئه 

امة  مٍ "الق قلٍب سل   ."یوم ال ینفع ماٌل و ال بنوٌن إال من أتى هللا 
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  التمهید
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  )النثر العري الحدیث (في مصر
في العصر الحدیث أن تنهض نهضة واسعة في النثر  استطاعت مصر

عثات  العري، و قد بدأت هذه النهضة في القرن التاسع عشر منذ أرسلت ال
عض ما ت ر في إدخال  عثات لما رجعت أخذت تف رفت عإلى أورا، فإن هذه ال

رة الترجمة ، و بدأت هذه الترجمة مقیدة  ة، فظهرت ف ه من اآلداب األور عل
ماك"تفي ترجمته " )1(حو عند رفاعة الطهطاو على ن فإن من یرجع إلى  )2(ل

ع البد ما یجدها مقیدة  السجع المتكرر القوافي    .)3(هذه الترجمة یجدها مقیدة 
ادل ال قد ُاستخدم النثر في الصحافة رسائل و في تألیف الكتب و في ت

ة و في الدعوة إلى اإلصالح و في  ة ، وفي الحر ة و في الترجمة األدب الخطا
ة ، و قد تعاون لها على تقدم النثر و صقله حتى وّف أن یخطوالعلم  ت هذه 
  .)4(هذه الخطوة الواسعة

                            
ك بدو بن علي بن محمد بن علي بن رافع، و    )1( یلحقون نسبهم هو السید رفاعة 

مدیرة جرجا  اقر بن علي زن العابدین بن الحسین بن علي، ولد في طهطا  محمد ال
ه : المذاهب األرعة، 1290ه و توفي سنة 1216من صعید مصرسنة  ت ه، و من 

ة العرب، و القانون المدني اإلفرنجي، و غیرها. (انظر: جرجي زدان ، تراجم شرح الم
:مش الفجالة مصر2اهیر المشرق في القرن التاسع عشر،  عة الهالل  ، ، مط

 ).1/19م، 1911
ة اسمها    )2( ة فرنس ماك روا س فرنسي  les Aventure de Telemaqueتل تبها قس

ماك" و  Fenelonیدعى فنلون  ة "مواقع األفالك في وقائع تل و قد سمى رفاعة الروا
ماك. انظر : عمر لعل األدب الع ة ترجمت قبل تل ة فرنس عرف روا ري الحدیث لم 

:  .1/49م، 1966، ، دار الكتاب العري ، بیروت7الدسوقي، في األدب الحدیث ، 
:د.شوقي ضیف   )3( ه في النثر العري،  ، د ، دار المعارف ، القاهرة10، الفن و مذاه

 .391ت، ص/
ة النهضة المصرة ،  أحمد أمین   )4( ت ي نجیب محمود، قصة االدب في العالم، م و ز
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عد محمد عليوقد فتر  ة  عثات العلم اس ثم  )5(ت ال في عهد خلفه ع
ة ذات لم تقتصر عسعید، ثم نشطت في عهد إسماعیل ، و  لى الدراسات العلم

الثقافة  ان االتصال  ة . ف ذلك وجهة أدب حت، بل اتجهت  ع العلمي ال الطا
عثات  عد مد ، وقد بلغ عدد أعضاء ال ة في عهد إسماعیل أوسع و أ األجنب

  .)6(و مائة نعیفي عصره اثنین و س
عثات ثم نشطت مرة  دت رح ال وفي السنین العجاف من عهد احتالل ر

عد تصرح  ه مصر 28أخر  شیئا من حرتها في  فبرائیر الذ نالت 
ام حتى بلغ حدًا مّن  عثات یزداد على مر األ ار ال ة ، فظل ت استها الداخل س

الد العرب للثقافة ة في  ق اح، و  الحق الرضا واالرت انة جدیرة  أن تحتل م
الد الغرب في شاطرت الجامعات وزارة المعارف في إرسا عثات إلى  ل وفود ال

ًال ال ینقطع. و لقد  عثات س حت ال شتى نواحي العلم و المعرفة، حتى أص
قي  ه الحرة و االستقالل الحق االستفادة العظمى من  –عنى العهد الجدید ف

                                                                                   
 .310-3/309م، 1959، القاهرة

ه 1848- 1769( محمد علي   )5( ضع سنین و تر عد مولده ب م آغا  م) توفي والده إبراه
ه فأحسن تریته  عد عمه احتضن أحد أصدقاء أب ه و  عد أخ لكفالة عمه الذ توفي 

ش  الج ضمن الحملة  لماني، وقد جاء إلى مصراألقدر ما في  استطاعته، و التح 
ت في إخراج  ة التي اشتر م وقد امتدت أطماعه إلى 1801الفرنسین سنة التر

ره أن  ًا، و استطاع بدهائه و م بیرة ثان س إمبراطورة  مصر أوًال ثم تاس االستقالل 
ة التي ظهرت قوتها اثناء مقاومة الفرنسیین حتى ولته تلك القو  یخدع القر الشعب

الد سنة  الحدیثة قبل االحتالل  م. (انظر: عبد العزز، مصر1805حاكمًا على ال
عة مصر عده، مط ة مساهمة مصرة، د  ت، ص/ - البرطاني و  . و أحمد 27شر

ل مصر، ص/ه  .)26، تطور األدب الحدیث 
الفجالة، د     )6( ة النهضة المصرة  ت دروش الجند ، الرمزة في األدب العري، م

 .380/ت ، ص



~12~ 

  .)7(مناهل الثقافة
عد قلیل من ظهور عوامل النهضة أن یتحرر  ذلك استطاع النثر  و 

، و من  انت یتقید بها . فتحرر من السجع و انطل و تدف القیود الثقیلة التي 
حتاج إلى السرعة و  ان للصحافة أكبر األثر في ذلك ألن األسلوب الصحفي 

ة األخر  ع ما تحرر من المحسنات البد   .)8(االنطالق ، 
حًا حرًا من أغالل  ح النثر الفني الحدیث في جملته صح ذا أص ه

ع  ح مالئمًا للذوق الجدید و البد ما أص ، نقي األسلوب، برئا من االبتذال ، 
  .)9(المیول الجدیدة ، و تعددت ألوانه

  النثَر من حیث هو إلى ثالثة أقسام :قسم علماء تارخ األدب 
 ) النثر األدبي3(    النثر العلمي  )2(    النثر الدیواني )1(

قسمون النثر األدبي إلى قسمین:   ثم 
ة ةوال ،    الخطا  كنا

ضًا إلى : ة أ قسمون الكتا   و 
ةالو   )4(  قصة الو ) 3(  مقالةالو    )2(  رسالة ال )1(  مسرح

عة هي :   و من هنا یتبین أن أقسام النثر س
ة (3) النثر العلمي (2النثر الدیواني ( )1( ) المقالة 5) الرسالة (4) الخطا
ة7)القصة (6(  .)10() المسرح

                            
 .381نفس المرجع، ص/   )7(
ي نجیب محمود ، قصة األدب في العالم،  أحمد أمین   )8(  .3/310و ز
مصر،    )9( ابي، األدب العري من االنحدار إلى االزدهار، دار المعارف  د.جودت الر

 .320م، ص/1989
:محمد بن سعد بن حسین ، األدب الحدیث تارٌخ و    )10( ، دار عبد العزز آل 6دراسات، 

 .1/210م، 1997حسین، 
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  و سنحاول أن نبین هذه األقسام:
  األول : النثر الدیواني

تاب الدیوان في  ة تعني بها حصیلة عمل المحررن و  ة الدیوان الكتا
انت  انات و القرارات و ما أشبهها ، و  ومة و المؤسسات األخر مثل الب الح

ة  ة تر ة و اإلسالم فرضت علیها فرضًا ، لغة الدیوان في األقطار العر
ة عیتها للخالفة العثمان م ت الغة في  ح انت في ذروة الفصاحة و ال عد أن 

ك و من قبلهم ام الممال تاب  .أ انت لغة  و حین جاء العصر الحدیث ، 
ال ا ن في العالم العري  ة الرالدواو ة و اللهجة ستثناء مزجًا من العر

طر أرابها على العالم العري قبل العصر  ة و اللغات التي س المحل
  .)11(الحدیث

ر و أتاح له و  ان أول رجٍل اهتم بإصالح لغة الدیوان عبد هللا ف
ه في أعمال الدولة في مصر صلح من أوضاعها، و لكن  تقل ان الأن  داء 

ه في زمٍن وجیزٍ  قضي عل ر سنة )12(أقو من أن  . وقد مات عبد هللا ف
الغاً 1889 عد أن أّثر في النهضة الحدیثة أثرًا    .)13(م 

في ان عبد هللا عف ة  )14(اتب دیوان الملك فؤاد ما  تا أّثره على 

                            
 .1/210محمد بن سعد ، األدب الحدیث تارٌخ و دراسات،    )11(
 .1/211نفس المرجع،    )12(
ي نجیب محمود ، قصة األدب في العالم،  أحمد أمین   )13(  .3/315و ز
م) ابن الخدیو 1936-1917 () ملك مصرَ 1936-1868السلطان الملك فؤاد (   )14(

اور السلطان  عد َتَخرُّجه  ة، عّین  لیتها الحر ا، وتخرج في  طال إسماعیل، تعّلم في إ
شؤون الثقافة  فرأس اللجنة التي 1890 عبد الحمید الثاني، و عاد إلى مصر م، عنى 

ة  م الجامعة المصرة األهل س و تنظ ه السلطان 1906قامت بتأس م . و عند وفاة أخ
و االعتراف  م، و اضطر اإلنجلیز إلى رفع حمایتهم عن مصر1917حسین األول 
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ة احتذتها  ة في زمنهم إلى مرت الد الدیوان ، فوصلت الكتا ن في ال فیها الدواو
ارة  ة الدیوان في طر اإلصالح من وضوح الع تا ة األخر و استمرت  العر

فضي  ل ما  عاد  س في أسالیبها لى إو قرب الفهم و تحدید المقاصد، بإ الل
ح ة فص فهمها سائر الناس ، وهذا أقصى فهي عر سیرة  ة ، و لكنها سهلة 

ة الدیوان تا طلب في    .)15(ما 
  النثر العلمي: الثاني 

ه  ة أو النثر العلمي ، ذلك األسلوب الذ تصاغ  ة العلم الكتا قصد  و 
اء و تارخ األدب و نحو  م ا و الك الفقه و التارخ و الجغراف ة  الحقائ العلم

  ذلك.
ة الوضوح التام ، و أن تتوفر في لغتها  ة العلم طلب في الكتا و أهم ما 

اشرًة ، و و أسالیبها الفص الغة، وأن تكون داللة اللفظ على مدلوله م احة و ال
ه  ان ف ه فإنه مقبول، إذا  ة ، أما التشب ان فیها للمجاز و الكنا من هنا فال م

ضاح المعنى و تقرٌب له ضًا إ   .)16(أ
  لنثر األدبي: الثالث ا

انت من  النثر األدبي تناول في القرن التاسع عشر موضوعات جدیدة 
قلم األدیب وصف البؤس و الفقر و الحرب و  قبل وقفًا على الشعر ، فتناول 

                                                                                   
ادة، فأعلن فؤاد االستقالل في  م  و منح 1922مارس  15بها مملكة مستقلة ذات س

؛ اعترف  و مصر م عقد معاهدة بین إنجلترا1936م، و في صیف 1923الدستور 
ا بـ مصرَ  ازات فیها برطان ادة، و عاونتها على إلغاء االمت  دولًة مستقلة ذات س

ة، و خلف فؤاد على العرش ابنه فاروق.(انظر: محمد شفی غرال، الموسوعة  األجنب
سرة، ص: ة الم   .)2/1328العر

 .1/212تارٌخ و دراسات،  محمد بن سعد ، األدب الحدیث   )15(
 نفس المرجع و الصفحة.   )16(
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ة من  ما ظل سائدًا في الرسائل اإلخوان ، و شتى ألوان العواطف،  الحدائ
هر في زة و رجاء و شفاعة و دعوة و اعتذار وغیر ذلك. و ظعتهنئة و ت

ه الكاتب  حتاج ف عض الرحالت و األماكن المشهورة . و هذا النثر  وصف 
ارته و تخیر ألفاظه ، و االهتمام  قاه ، حتى یخرج إلى التأن في ع موس

ان ، ألن الكالم مشرقًا منیرًا ، لطیف الوقع في النفوس، حلو النبر في اآلذ
ة التي یتوخاها األ ه في نفسه إلى سواه ، دیب هي نقل األثر الذ الغا حس 

ة   .)1(وهذه من العوامل التي تساعد على الوصول إلى هذه الغا
ة  ال  (أ)  النثر األدبي قسمان:  ةال    (ب)   خطا   كتا

ة  )أ(   :الخطا
هي الكالم الذ یلقى في جمهور الناس لإلقناع و التأثیر، و هي من 

م وجد مع اإلنسان ه النابهون في اإلرشاد و الخصومات ، و الحث  ،قد یلجأ إل
ه و استقرت الحرة و  لما استجدت دواع على الحروب و السالم، و یرقى 

ة للشعوب رة و الكالم   .)2(الف
طة في العصر الجاهلي و اإلسالمي ، و خیر مثال  ة نش انت الخطا

ه انت خطب زاد بن أب ة  اس ة  الخطب الس و نظرائه ، و للخطب الدین
صر  ه هذان  خطب الحسن ال ان عصرًا قد ازدهر ف ، و العصر األمو 

اسیین لما ضغطوا على الناس و حرموهم الحدیث  اللونان للخطب،  لكن الع
ة و فقدا النضرة  )3(في شؤونهم ة ، فسرعان قد ذبل هذان اللونان للخطا اس الس

                            
ر العري ، القاهرة   )1( ، عمر الدسوقي، نهضة النثر الحدیث و تطوره، دار الف ، د ت 

 .104ص/
)2(   : ة النهضة المصرة ، القاهرة8أحمد الشائب، األسلوب،  ت م، 1988، ، م

 .116ص/
:، األدب العري المعاصر في مصرد. شوقي ضیف   )3( مصر، 7،  ، دار المعارف 
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ة عوامل نشاطها التي من  اة ، ثم تاله عصوٌر لم توفر للخطا النضرة و الح
انت الحال للشعب العري قبل  ذا  أعظمها الحرة و الوعي القومي ، و ه

ان الشعور القو  اسة و  ه في شؤون الس مي النهضة فلم تكن أحٌد أن یبد برأ
ٍر  ل ف ر في شیئ غیر نفسه ، ف ف ن ألحد معها أن  م قد جمد إلى درجة 

انلكل و  یف ین :احٍد  ش هو، و  ع یر في الوطن قي یف  الشر، و أما التف
  .)1(لته لم تكن قد بلغتفمنز 

ة في مصر   الخطا
ة  ة الدین ة میتة، و الخطا اس ة الس جاء عصر الحدیث إذن و الخطا

ار  حرة و تنقل أنها األخر میتة، فلما أخذ مصر القضاء الغري إلى د
ة جدیدة عرفها  عادت مصر ، و أنشئ خطا ة إلى النشا اس ة الس الخطا

غ في  ة ، فوجد المحامون و وجد المدعون ، و ن ة القضائ الخطا األوریون 
اء القضائیین بیرة من نابهي الخط   .)2(الطرفین مجموعة 

ة في األدب العري  ح لمصر أن تنشط في اللونین من الخطا و أت
انت الحر ا ، و لم الحدیث ، إذ  ة الخاضعة لتر الد العر بوتة في ال ات م

قت مصر   .)3(في هذین اللونین ینقل إلیها النظام القضائي الغري وقد س
ان جمال الدین األفغاني أول خطیب، یبلور شعور الناس و  )4(ف

                                                                                   
 .185م، ص/1961

ي نجیب ، قصة األدب في العالم،  أحمد أمین   )1(  .3/331و ز
 .185، ص/، األدب العري المعاصر في مصرد. شوقي ضیف   )2(
 نفس المرجع و الصفحة.   )3(
الد  السید جمال الدین : ولد السید جمال الدین األفغاني   )4( نر ب اد من  في قرة أسد آ

م من أسرة شرفة تنسب إلى اإلمام الترمذ المحدث 1839ه/1254األفغان سنة 
ادئ العلومالمشهور، وترتقى إلى اإلمام الحسی  =ن بن علي رضي هللا عنهما، فدرس م
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ة  سب الحقوق ، و رفع الظلم، و المطال ان ستحثهم للعمل، و  العدل، ف
یجلس و حوله الناس في المقهى أو بیت من بیوت الخاصة ، و یتحدث حدیثًا 

انًا یخطب في الجماهیر ة في جمٍع صغیٍر و أح ون بخطا ه ما     .)1(هو أش
م ة عبد هللا ند ان خط)2(ثم خلفه في النبوغ في الخطا ًا و ؛  ًا شعب ی

اته  ة الجماهیر قدیرًا على التأثیر ، و بدأ ح ان زل اللسان عارفًا بنفس
علم ان  ة مذ  ة الخیرة في  الخطاب اإلنشاء و األدب في المدرسة الجمع

ندرة عرف أن دعوته إلى  )3(اإلس ة في لسانه ، و  ق ة حق انت موه ، و 
ة ام الثورة العراب ة أ لن تصل  )4(اإلصالح و إلى الثورة ، و إلى التعبئة القوم

                                                                                   
ة من حساب و جبر وهندسة =  ذلك العلوم الراض ة و فلسفة، و اس ة س مة عقل و ح

انت وفاته في  من مارس سنة  9و فلك، ودرس نظرات الطب و التشرع، و 
1898: ، دار الكتاب العري 7م. انظر: عمر الدسوقي، في األدب الحدیث، 
 .1/330، ، لبنانبیروت

ي نجیب، قصة األدب في العالم،    )1(  .3/331د. أمین أحمد و ز
ا الحسن    )2( ه إلى إدرس األكبر من أس نتهي نس م، و اح بن إبراه هو عبد هللا بن مص

ندرة سنة  اإلس التاسعة، و م، فحفظ القرآن الكرم، قبل أن یبلغ 1843بن علي، ولد 
م  اءه و نجابته أدخله مدرسة جامع الشیخ إبراه سار فلما رأ ذ ان أبوه وسطًا في ال
، وعلوم األدب  اخ، فأتقن فقه الشافعي و األصول و المنط اشا، فقرأ على أكابر األش
قول الشعر الرقی و النثر  ة، وهو في سن المراهقة فأخذ من ذلك الحین  اللسان

ه، وتساب بلغاء الكتاب و المسجوع المح م، و ما لبث أن سارت األمثال بدائع آدا
ة إلى ذلك العهد قاصرة على السجع، و توفي  انت الكتا الشعراء إلى  مطارحته، و 

ر سنة  11شهر  ، تراجم مشاهیر الشرق في القرن م. (انظر: جرجي زدان1896أكتو
 .)2/105التاسع عشر، 

ي نجیب، قصة األدب في العالم،  د.   )3(  .3/332أمین أحمد، ز
ة،   )4( ة،غرابي یتمثل العنصرالمصر الثورة العراب ة و الخلق صفاته الجسم هاألصیل   =وف
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ة ، و ل ة لفشو األم هم إلى عن طر الخطا أثر تإلى أسماع العامة و قلو
السماع و المشاهدة   .)1(الناس 

امل ان  )2(ثم خلفه مصطفى  ارع في مناهضة االحتالل ، ف الخطیب ال
لیز فدعا إلى مصر  ة ، وفي فرنساالعر و حرتها ، یخطب في مصر اإلن

الد یثیر الح ة ، و یتنقل في ال عث في مالفرنس ة ، و ة ، و ُشعل نار الوطن
ة الكرامة القوم   .)3(النفوس الشعور 

ة و التي إذن  مصر ة القضائ ة إلى إنشاء الخطا الد العر قت ال س

                                                                                   
ة على الظلم الذ =  زت آمال األمة و آالمها، وتعد ثورته أول ثورة مصرة واع تر

م، یهزم عرابي 1881هذه الثورة في طال أمده، و تعد ثورة شعٍب ال ثورة فرٍد، ووقعت 
انة ف سبب الخ انت ثورة ي التل الكبیر  ش، و م 1952التي دبت في صفوف الج

ة موفقة. انظر:  مة قاض امتدادًا لثورته، و إن تأخر بها الزمن إال أنها جاءت مح
عدها. 1/427عمر الدسوقي، األدب الحدیث،   و ما 

 .1/395،  عمر الدسوقي ، في األدب الحدیث   )1(
اِمل (   )2( غة  1908 -  1874ُمصَطفى َ اشا) ابن علي محمد: نا امل ( م) مصطفى 

ة. مولده ووفاته في القاهرة مصر ان أبوه في عصره، وأحد مؤسسي نهضتها الوطن  .
فرن مه فأحرز شهادة الحقوق من جامعة (تولوز)  طا مهندسا، عني بتعل سة، قبل ضا

ان، انصرف إلى مقاومة االحتالل اإلنجلیز  حا، ساحر الب ان فص بلوغه العشرن. و
ة في صحف فرنسة ومجتمعاتها، وأنشأ  اس ه. ونشر دعوته الس ت ه ومقاالته و بخط

ة سنة  في مصر الد المصرة  1900جردة (اللواء) الیوم وجعل یتنقل في ال
ة واإلنجل الده. وأنشأ جردتین إحداهما والفرنس ا وراء استقالل  ستقر، سع اد  یزة، ال 

ض من  ضا، فأخذت آراؤه تف ّال منهما (اللواء) أ ة، سمى  الفرنس ة  اإلنجلیزة والثان
ته الثالثة. ودعا إلى إنشاء (الحزب الوطني) فانعقد أول اجتماع له (سنة  ) 1907ألو

سا ل ا، فرثاه شعراء مصربدار (اللواء) وانتخب رئ اته. وتوفي شا تابها. ه طول ح  و
لي  .7/237، األعالم، انظر: الزر

ي نجیب ، قصة األدب في العالم،  د. أحمد أمین   )3(  .3/332، ز
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اؤها عن  قرأ خط ان  ما  اة رائعة فیها  عث ح ة و  اس ة الس اء الخطا إح
ادئها في ال ة و م قرءالثورات العر انوا  ما  تاب  ون عندحرة و اإلخاء ، و 

ة   .)1(الغرب المختلفین في الحقوق اإلنسان
ةا  )ب( ة األدب   لكتا

ن لها وجود في مطلع العصر الحدیث ، و ذلك  ة لم  ة األدب والكتا
ة نتیجة ضعفها و تأخرها و تصرف  سبب الجهل الذ ران على األمة العر

  األعاجم في أمرها.
ة في الشام ، و منه تسر إلى مصر ة الفن ان أول انتعاش الكتا من  و

ع  سهم الصحف و المجالت و المطا اء الشامیین إلیها و تأس طر هجرة األد
ة في حین بدأت الشام  و دور النشر. و أخذت مصر بزمام الزعامة األدب

ة و االنجلیزة  حل اللغتین الفرنس تتقهقر ، و ذلك أن االستعمار الفرنسي بدأ 
ات و المدارس محل اللغة  ة في شتى في الكل اء العر ة ، و بدأ أد العر

اء  حذون حذو أد اختالف من احتذوا من  مصرأقطارها  ، و اختلفت أسالیبهم 
  الكتاب . 

ع عشر للهجرة میدانًا  انت الصحف في النصف األول من القرن الرا و
ة و ازدهرت ه أقالم الكاتبین فنمت الكتا ار ف   .)2(تت

ة هي :و أقسام    الكتا
ةال  -د    قصة ال   -ج  مقالة ال   -ب    رسالة ال  -أ  مسرح

  الرسالة -1
تعد الرسائل أقدم فنون األدب في النثر العري ، منذ استحال إلى 

                            
 .186، ص/مصر ، األدب العري المعاصر فيد. شوقي ضیف   )1(
عدها.1/228محمد بن سعد بن حسین ، األدب الحدیث تارٌخ و دراسات،    )2(  و ما 
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ة على ید عبد الحمید الكاتب م في )1(صناعة فن ان للرسائل شأن عظ ، و 
اء استط غ فیها جمهرة من أكابر األد اسي، و ن اعوا أخرات العصر الع

ة  ة الوزارة. ثم صار دیوان اإلنشاء في الدول العر صلوا إلى مرت أقالمهم أن 
ة الرسائل ، و لقد ورث  تا فتن في  ة ال یتواله إال أدیب زمانه الذ  المتعاق
اء عددًا ضخمًا من هذه الرسائل  عد عصر اإلح اء في العصر الحدیث ،  األد

اء عض هذه على مر  التي دبجتها أقالم األد اء أن  العصور، و وجد األد
رسالة الشطرنج لعبد الحمید ، و دفاع  الرسائل تطول حتى تبلغ حد المقال 

الرسائل عن البخل لسهل بن هارون  ، و من أشهر المدارس التي عنیت 
ان لهذه أثرها البین في )2(مدرسة ابن العمید ، وهي مدرسة النثر الشعر و 

                            
الكاتب (   )1( حیى المقلب  م) شامي األصل نشأ بین 750أبو غالب عبد الحمید بن 

ة  علم الصب ان في أول أمره  ا، وقیل إن والءه في بني عام، و  ن عر الغرب و لم 
، و ی مروان بن محمد األمو ي أنه علم في الكوفة حتى اتصل  نتقل في البلدان، و ح

قي  الخالفة أخذه معه إلى الشام، ف ع  تب له، فلما بو ة، ف ان أمیرًا على أرمین و 
ة و ضعفه عن إخمادها و اشتد الطلب  فارقه مع اشتداد الثورة الخراسان مالزمًا له ال 

عت هزائم ك و إن على مروان و تتا ك ألد ه، فقال لعبد الحمید : القوم محتاجون إل
ك، فاستأمن و أظهر العذر بي فلعلك تنفعني  ك یدعوهم إلى حسن الظن  إعجابهم 

ا معًا إلى أن قتال في بوصیر بـ مصر ق عد مماتي، و اتي أو  طرس في ح . (انظر: 
ستاني اء العربال ع جدیدة، دار مارون عبود،  ، أد ة و صدر اإلسالم، ط في الجاهل

 .)401ص/
ان ذا فضٍل و أدٍب و أما    )2( ابن العمید، و هو أبو الفضل محمد بن الحسین المعروف 

الغة،  ه المثل في ال ضرب  ة و  ان أوحد عصره في الكتا والده أبو الفضل فإنه 
ه في البراعة في حسن الترسل و  نتهي إل جزالة األلفا و سالستها إلى سمو المعاني و

ا ابن العمید غداد، فقال له:  اد إلى  یف و نفاستها، سافر إلى الصاحب بن الع  !
ان ابن العمید متوسعًا في  اد. و األستاذ في الع الد  غداد في ال غداد؟، فقال:  وجدت 

  =م. انظر: 979ناس، و توفي سنة علوم الفلسفة و النجوم، جلیل القدر في ال
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  .)1(أدب الحدیث
ة   الرسالة قسمان: (أ) ة اإلخوان ة  (ب)    الكتا ة الدیوان   الكتا

ة  )أ( ة اإلخوان   الكتا
عض ألوان النثر تمیل إلى التقلید الذ خلفته عصور التخلف،  انت 

ار تافهة، قة، و تناول أف قیود  من حیث التحرك في أغراض ض ة  و العنا
ان أكثر ألوان النثر أخذًا بهذا  ع التي في مقدمتها السجع و الجناس... و  البد
ة اإلخواینة"  سمى "الكتا ن أن  م االتجاه التقلید المتخلف، هذا اللون الذ 
انت مجال نشا  ات، و التي  ة التي تدور حول اإلخوان و نعني بها تلك الكتا

اء ا لتقلیدیین ممثلة في الرسائل لتهنئة و االعتذار و قطع لطائفة من األد
غلب علیها الجانب الفرد أو  م، و ما إلى ذلك من أغراض ،  التقرظ و التقد
ما تبدو فیها سذاجة الموضوع و تفاهة المعاني ثم تتراجم بها  الشخصي، 

ع، و خاصة الجناس و السجع   .)2(ألوان البد
اً  –و ظل هذا اللون  ي  - تقر ان علیها العصر التر على الصورة التي 

عد عن  و ما تاله ، إذا استثنینا شیئًا من صحة اللغة و سالمة التعبیر، و ال
اللحن و الدخیل، و الخالص من عدم استقامة التراكیب، و ما إلى ذلك من 
قة ، و زاد حظها منها في الفتر  ة مظاهر بدأت تكسبها اللغة منذ الفترة السا

ه الشیخ علي  ت ة ما  ة اإلخوان التي نسوق عنها الحدیث. ومن أمثلة هذه الكتا
ه بـ مصر قول :أبو النصر من منفلو إلى أحد أصحا   ، حیث 

                                                                                   
 =:  ، :د.على نجیب عطو ة، تحقی ، مؤسسة 1رشید یوسف عطاء هللا، تارخ اآلداب العر

 .372م، ص/1985عز الدین، 
 .105عمر الدسوقي ، نشأة النثر الحدیث و تطوره، ص/   )1(
ل   )2( :، تطور األدب الحدیث في مصرد. أحمد ه ،د ،دار المعارف،القاهرة7، 

 .67-66ت،ص/
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ة ،  ه النفوس األح ستضاء بنوره في إن أبهى ما تسر  و أبهج ما 
اجي ح د ة، دون ما رسمه یراع المشوق، و أبدعه مما   سن و یروق....المح

)1(  

ة الدیوا  )ب( ةالكتا   ن
ن في العصر الحدیث إلى اتساع المجال أمام  قد أد تعرب الدواو
ة ، و من هنا  ة رسم تا ة  ة الدیوان عض الشیئ ، فالكتا ة لتطور نفسها  الكتا

ة - ثیراً - ال تتحمل  ة و المحسنات اللفظ ، التي من  هذه األالعیب اللغو
ة اكشأنها أن تغلف الر ة و تستر التفاهة، أو على األقل تحدث جّوًا من السلب

ة تخصهم وحدهم. و أن  ة و فرد ه بین األصدقاء یتناولون أمورًا شخص و التف
ة  ة الدیوان عدًا  - عموماً –الكتا ة و اتجاهًا إلى الترسل ، و  ًال إلى الموضوع م

ة ة اإلخوان   .)2(عن أبرز عیوب الكتا
اتب  اتب المقال االفتتاحي في ولذلك نر أن  قابل  ة  الرسالة الدیوان

ة ، أو هما معاً  اسة الصحف   .)3(الصحافة الحدیثة ، من حیث التعبیر عن س
عید أنشودة النصر التي  ه من قرب أو  انت تش ة  ثم إن الرسالة الدیوان

ون تعبیراً  ًا مفع عبر بها الكاتب عن مشاعر الجماهیر فال بد أن  مًا قو
اة   .)4(الح

ر  عبد هللا ف ًا  ات ، وقد وجدنا في القرن التاسع عشر أدی تا تب 

                            
ل   )1( :، تطور األدب الحدیث في مصرد. أحمد ه ،د ،دار المعارف،القاهرة7، 

 .67-66ت،ص/
 .68نفس المرجع، ص/   )2(
، أدب المقالة من المعاصرة إلى اإلصالة، دار الجیل ، بیروتد. عبد العزز شرف،    )3(

 .85م، ص/2000
 نفس المرجع و الصفحة.   )4(
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تب في المسائل  ، فهو حین  أخر ة  ات دیوان تا تب  طرقة ، و  ة  إخوان
ة یج سجع و یتكلف ما یتكلفه التقاإلخوان تب في نس و  لیدیون؛ ثم هو حین 

ة  ه المجددون... و المسائل الرسم ّسط و یترسل ، و یجنح إلى ما یجنح إل ُی
ادین التي ساعدت على تطور النثر  ة میدانًا من الم ة الدیوان انت الكتا ذا  ه

ة المتخلفة ة ، و التخلص من عیوب التقلید   .)1(و ترسل الكتا
عث النثر  اء و ال ة اإلح ان إمامًا في حر ر  و الح أن عبد هللا ف

ارودما  عث الشعر  )2(ان ال اء و ال ة اإلح   .)3(إمامًا في حر
  لمقالا -2

اتبها عن  عبر فیها  المقال أو المقالة فٌن من فنون األدب الحدیث 
االختصار ثیرة .واقعة أو شخص   على تحتو   فألفاظها قلیلة و معانیها 

ع جوانب شخٍص أو واقعٍة. القرن التاسع و هذا الفن بدأ و نشأ في أوائل  جم
 .   عشر في أورا، و منها انتقل إلى آداب المناط األخر

عرف أدب المقالة في هذه الصورة الحدیثة، و لو  ان  األدب العري  
الرسائل أو أدب  سمى ذاك  م شبیهها ، و  أننا نجد في األدب العري القد

                            
ل   )1(  .69، ص/ ، تطور األدب الحدیث في مصرد. أحمد ه
اُرود    )2( اشا) ابن ح 1904 -  1839(: ال سن حسني بن عبد هللا م) محمود سامي (

ارود المصر  ة. ورحل إلى  ال القاهرة. تعّلم بها في المدرسة الحر ومولده ووفاته 
ة، وله فیهما قصائد. وعاد إلى مصر ة والتر ان من قواد اآلستانة فأتقن الفارس ، ف

ا ان في صفوف ولما حدثت ، الحملتین المصرتین لمساعدة تر ة)  (الثورة العراب
م الثائرن. ودخل اإلنجلیز القاهرة م بإعدامه ثم أبدل الح ه وسجن، وح ض عل ، فق

) تعّلم  ند عة عشر عاما أكثرها في ( الن) حیث أقام س النفي إلى جزرة (س
صره. ّف  ة، و ا إلى العر ت وعفي عنه سنة  اإلنجلیزة في خاللها، وترجم عنها 

لي) فعاد إلى مصر1899هـ ( 1317  .7/171، األعالم، . انظر: الزر
 .108د. عبد العزز شرف، أدب المقالة من المعاصرة إلى اإلصالة، ص/   )3(



~24~ 

ثیرة ، لكن ضًا ألفاظها قلیلة و معانیها  األدب العري لم  الرسالة، فالرسالة أ
أورا عد اتصال العرب  الد   . یهتم بهذا الفن إال في أوائل القرن العشرن الم

غوا فیها .و نقلوا هذا الفن إلى األدب العري الحدیث،  و من  و اهتموا بها و ن
ما اهتم بهذا  ة رفاعة طهطاو ،  األوائل الذین نقلوا هذا الفن إلى اللغة العر

م دین األفغانيالفن جمال ال   و غیرهم. و محمد عبده و عبد هللا ند
انًا ، و  ح أجود ألوان األدب و أعظمه م قد تطور هذا الفن حتى أص
ة ، و  یرجع السر في ذیوعه إلى أنه أقرب األنواع إلى األعمال الصحف

ة الحدیثة و احتضنتها .لتي حملت النالصحافة هي ا و معظم  هضة األدب
ست سو مجموعات من المقاالت نشرت  ار الكتاب ل المؤلفات التي أخرجها 

  .)1(في الصحف ، ثم رتبت حسب موضوعاتها
  لمقالأقسام ا

  المقال على قسمین:
 المقال الموضوعي  (ب)  المقال الذاتي   )أ(

  المقال الذاتي  )أ(
حس اإلنسان و شعوره و نظرته تصل و هي التي ت اشرًا  اتصاًال م
ة إلى الكون  رة عامة أو خاطرة  .الشخص ف ة  و تستهل أكثر المقاالت الذات

م علیه ق الشرح و التفسیر و تالكاتب بناء موضوعه ثم ی امن الخواطر،  عها  ت
  .)2(التعلی

  و أهم ألوان هذا النوع من المقالة:
ة )1(  المقال الوصفي   )3(  االجتماعي المقال  )2(  الصورة الشخص

 مقال السیرة  )6(    المقال التأملي  )5(    وصف الرحالت)  4(
                            

 .125م، ص/1955، د. محمد یوسف نجم، فن المقالة، دار الثقافة، بیروت   )1(
 .108د. عبد العزز شرف، أدب المقالة من المعاصرة إلى اإلصالة، ص/   )2(



~25~ 

  المقال الموضوعي  )ب(
ة الكاتب و عواطفه ،  فالمقال  ظهور شخص إذا تمیز المقال الذاتي 
ظهور الموضوع و محاولة الكاتب إخفاء شخصیته و  الموضوعي یتمیز 

ة. و یتناول عواطفه  اره الذات حثًا في أ فرع من و اف المقال الموضوعي 
ه المنهج العلمي  فرضه عل ما  ه  ات ة ، و یلتزم  ة أو اإلنسان ع العلوم الطب
أسلوٍب  ة متسلسلة ، و  صورة منطق من جمع المادة و ترتیبها و عرضها 

عنى ل أو اإلبهام. و لذا  عید عن االختالف في التأو ط،  س الكاتب  واضٍح 
م د ضل قارئه السبیل. بوضع تصم تب، حتى ال  مة لما  قی و خطة مح

ها  :"حدد أحد المؤلفین خطة المقال الموضوعي و أما خطة المقال فهي أسلو
حیث تكون  اه متواصلة ،  ه ، لتكون قضا مه و ترتی المعنو من حیث تقس
ة  عًا إلى الغا عدها حتى تنتهي جم ة نتیجة لما قبلها و مقدمة لما  ل قض

  .)1("لمقصودة و هذه الخطة تقوم على المقدمة و العرض و الختاما
  و أهم ألوان المقال :

المقال االجتماعي أو مقال العلوم   )3(  المقال الفلسفي  )2(  المقال النقد  )1(
ة   ) المقال العلمي5(    ) المقال التارخي4(  االجتماع

  لقصةا -3
اةال ما تمر في  قصة هي التعبیر عن الح اتها  التها و جزئ بتفص

فارٍق واحٍد: هو أن  ة  ة و المشاعر الداخل الزمن، ممثلة في الحوادث الخارج
اة ال تبدأ من نقطة م ن فرز لحظة منها تبتدئ فیها حادثة عّینالح م ة ، و ال 

ساتها عن اللحظة التي قبلها ، و ال تقف هي عند لحظة ما لتضع  ل مال ما 
ساتها. أمخاتمة له ل مال ة  اذه الحادثة  القصة فتبدأ و تنتهي في حدود زمن

                            
 .131-130د. محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )1(



~26~ 

  .)1(ة، و تتناول حادثة أو طائفة من الحوادث بین دفتي هذه الحدودعّینم
  و أنواع القصة ثالثة :

ة : وه -1 الت و الروا ثرة التفص ي تستغرق مجلدًا أو مجلدات، و تمتاز 
ة و ات اإلصالح الت، و منها الروا ات المغامرات و التارخ و  التحل روا

 الفلسفة.
س بها  -2 ن قراءتها في مجلٍس واحٍد و ل م القصة القصیرة: وهي التي 

الت ال الت و التحل  یرة.كثالتفص
ه المقال القصیرة و تنشر في الصحف  -3 األقصوصة :  وهي قصة موجزة تش

ة المتنوعة الت الیوم اهة و ضرب المثل و معالجة المش ى للف  .)2(أو تح
  ) لعصر الحدیث (مصرالقصة في ا

اتجه عشاق الفن القصصي في العصر الحدیث إلى محاكاة المقامات. 
لحي" سى بن هشام "لمحمد المو ثیرًا مثل حدیث ع تبوا في ذلك  . أول )4()3(ف

                            
)1(   : م، 1993، ، دار الشروق، القاهرة7د. سید قطب، النقد األدبي أصوله و مناهجه، 

 .75ص/
ع فروع اللغة محمد حسن عبد الجواد،    )2( عبد الهاد حسن عبد المطلب، الشامل في جم

ه)،دار المعارف  ة(مع تلخص واف للكتاب: االستعمار و مواه العر
، ص/1961مصر،  .145- 144م،د 

 .1/248محمد بن سعد بن حسین ، األدب الحدیث تارٌخ و دراسات،    )3(
م بن عبد ال 1906 - 1846الُمَوِْلحي (   )4( لحي: م) إبراه م بن أحمد المو خال بن إبراه

لح الحجاز) وأول من انتقل  ، رشی األسلوب، قوّه، نقاد. أصله من (مو اتب مصر
م وتوفي في القاهرة إلى مصر . اشتغل في التجارة ثم من أسالفه جده أحمد. ولد إبراه

عة، وعمل في الصحافة ودعاه ان عضوا في مجلس االستئناف، واستقال ف أنشأ مط
ا جردة  ضع سنوات. وأصدر في أورو ا فأقام معه  طال الخدیو إسماعیل إلى إ

اء) وسافر الى األستانة سنة  = =   هـ فجعل عضوا في 1303(االتحاد) وجردة (األن
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لحي أسلوب المقامات، و رسم صور  ة ، فقد اختار المو ة تقلید اكورة قصص
اته  ان متداوًال في ذلك الحین، و إن جاءت شخص على ذلك المنحى الذ 

ط الحوادث ، مع أنها مجموعة منسقة  ة و ترا ة الفن ة من الح قصصه خال
اهة   .)1(من الطرائف و السخرة و الف

ثم بدأت القصة المصرة على الطرقة الحدیثة عند ما ظهرت قصة 
ل تور ه مور)2("زنب" للد مور )3(، ثم أخذ محمد ت و غیرهما  و محمود ت

تبون قصصهم الجدیدة المستمدة من البیئة المصرة و القائمة على أساس 
  .)4(الفن الحدیث

رن، و تعددت على  حقًا لقد استهوت القصة صفوة الكتاب و المف

                                                                                   
ه ( مجلس المعارف وأقام نحو عشر سنوات، وعاد إلى مصر=  تا تب   - ما هنالك ف

ه ما رآه في عاصمة العثمانیین، ونشره غفال من اسمه، وأنشأ جردة  صف   (
صدر الجردة ثیر التقلب في األعمال  ان  ة. و اح الشرق) أسبوع غلقها،  (مص و

العمل وال یلبث أن یتحول إلى سواه بدأ  ليو  .1/45، األعالم، . انظر: الزر
ابي، األدب العري من االنحدار إلى االزدهار، ص/   )1(  .321جودت الر
ل   )2( مدیرة الوقهیلة  ولد د. محمد حسین ه الین  ز السن فر غنام من أعمال مر في 

ة على نصیٍب من الثراء و حظ من الغنى، 1888عام  ان ینحدر من أسرة رف م، و
ل ة، وحفظ  وعندما بلغ ه ّتاب القرة فتعّلم القراءة و الكتا الخامسَة من عمره التح 

ة و سورًا من القرآن الكرم، ثم انتقل إلى القاهرة ة االبتدائ ، فدرس في مدرسة الجمال
ة الحقوق حیث تخرج عام  ل ة، ف ارس1909الثانو الستكمال دراسته  م، فسافر إلى 

اسي عام  تورة في االقتصاد الس ة، وحصل هناك على درجة الد م . و 1912الجامع
، من أعالم األدب المعاصر، دار . انظر: جمال الدین الرماد1956توفي سنة 

ر العري، (د  ت)، ص:   .50الف
اب األول : الفص   )3( مورستأتي ترجمته في ال  .ل األول : سیرة محمود ت
ابي، األدب العري من االنحدار إلى االزدهار، ص/   )4(  .322جودت الر
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ها ، فاكتسب األدب القصصي الحاضر تجارب و أقالمهم مناحیها و أسالیب
اء له ، ومن ثمرات الرقى العقلي و الثقافي و  خبرات من مزاوالت األد
عیدة في سبیل استكمال النضج و  ات  ة التي تثب وْث االجتماعي لألمة العر

   .)1(الوعي
ة -4   المسرح

ة عدة و  ة ، أو أدب ة فٌن أدبي جمیل، یتألف من عناصر فن المسرح
رة و شعور، و تحلیٍل ، و تفنید، و حدیث، وحوار... و هي  مختلفة ، من ف

ات شعرة، و  قت إلى الظهور في إما شعر أو نثٌر؛ فثمة مسرح هي التي س
ما أن  أدب المسرحي الحدیث، و أخر نثرة، و هي متأخرة، و حدیثة ... 

ات هي مزج من الشعر، و النثر ، و هو فیها مسجوع، ع رفها ثمة مسرح
تارخ العري الفني المحترف، أول ما عرف من الفن المسرحي أو األدب 
ضًا؛ وهي التي استحدثها رّواد الفن المسرحي، من العرب المحدثین،  التمثیلي ا

 .)2(من مؤلفین أو فنانین أو مترجمین
ان مولد المسرح العري في القرن التاسع عشر على ید مارون بن 

اس ة سنة  )3(بن میخائیل النقاش إل ة عر م . و لما 1840فقط مثل أول روا
اء و عضد العلماء و ساعد الفنانین و  ة شجع األد تبوأ إسماعیل عرش الخدیو

س افتتاحها ذلك اال تم حفر قناة السو لمشهور ، و ا لاحتففي عهده فاحتفل 
افة أال رم الض ین مشاهدة التمثیل أثناء إقامتهم بـ رأ من  حرم ضیوفه األورو

                            
مور   )1( ة اآلداب و  محمود ت ت ، اتجاهات األدب العري في السنین المائة األخیرة، م

الجمامیز، ص/ عها   .42مط
ر ، دمشعدنان بن    )2( ة، دار الف  .3م، ص/1963، ذرل، فن المسرح
)3(   : ، الموجز في األدب العري و تارخه،  ، ، دار الجیل ، بیروت2حنا الفاخور

 .4/29م،1991
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ة  مصر ة مثلت روا ة و استقدم لها فرقة أجنب ر الخدیو ، فابتنى دار األو
ة ، و ورد مصر الفرنس اء لبنان (عابدة)  و فیهم  في أثر ذلك جماعة من أد

م النقاش و أدیب إس   .)1(حاقسل
ه إلى مصر ، و ذلك أن هذا و أما تطور هذا الفن و ازدهاره ، فیرجع الفضل ف

ان مؤسس فنه إلى مصرو الفن و إن  ، ه اللبنانیین ،  لكنهم لم یلبثوا أن ینزحوا 
اسي و  سر، و الجو الس ات أ ان ان المجال أوسع و اإلم االجتماعي حیث 

ة و  اكثر حرة و انطالقًا ، و وفدت على مصر ة اللبنان الفرق التمثیل
ندرة انت هذه الفرق ثم القاهرة السورة، و انشأت لها مسارح في اإلس ، و 

ارة  ع حیث تالئم النظار ، و  ة مترجمة ،  ات فرنس أدق ممصرة تمثل روا
  .)2(حتى یتذوقها الجمهور و یجد فیها متعة

  المسرح الشعر 
ك الكبیر" و "مجنون لیلى" و  )3(نظم شوقي ات شعرة "علي  مسرح

                            
 . 361، تارخ األدب العري،ص/أحمد حسن الزات   )1(
 .29، د  ت، ص/، المسرح ، دار المعارف، مصر مندورد. محمد    )2(
م، وقد امتزجت في دمه عناصر ثالثة هي 1868سنة  في القاهرة ولد أحمد شوقي   )3(

ّتاب ا عة من عمره ألح  ة، و في الرا ة و الیوفان ة و التر لشیخ صالح حیث العر
ان  الخشونة، ثم انتقل إلى مدرسة المبتد ة ثم  –قضى أرع سنوات حافلة  االبتدائ

قسم الترجمة حیث  ها و التح  عد سنتین تر مدرسة الحقوق، و  "التجهیزة" ثم التح 
اه  ه الخدیو توفی عطفًا خاصًا، فعّین أ ة، ونال اإلجازة . وقد عطف عل أتقن الفرنس

عده، وفي سنة  مفتشًا  ة و عّینه هو من  م أرسله إلى 1887في الخاصة الخدیو
فرنسة إلتمام دراسة الحقوق و اآلداب . وفي سنة  ة"  م عاد إلى 1891جامعة "مونبل

ة، و توفي سنة  مصر ة و اآلداب العالم عد اطالع واسع على الحضارة األورو
، ال1932 :م . (انظر: حنا الفاخور ، دار 2موجز في األدب العري و تارخه، 

 .)4/361م، 1991، الجیل، بیروت
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" أما "أمیرة  اس" و "الست هد اترة" و "رفة اآلس" و "داس لیو  "عنترة" و "
أندلس" فقد جعلها شوقي من النظم و النثر المسجوع ال لكونه استطاع أن 

–یؤدیها بلغة جیدة و أسلوب متین و نس متكامل و حسب ، و إنما لكونه 
ضاً    .)1(استطاع أن یدخل في الشعر المسرحي عنصر التحلیل - أ

  المسرح النثر 
مور عد ما عاد من ف ان محمد ت مثل  وفه  رنساتب و ینقد و  من ع

م، )2(على دراسة التمثیل ان الكبیران المعاصران توفی الح و  )3(و أخذ الكات
مور خطوة جدیدة في التألیف المسرحي، و هذه الخطوة الجدیدة  محمود ت

ه من النطاق العالمي المسرح النثر عن النطاق المحلي و دنت    .)4(خرجت 
م مور فتوفی الح قة رائد المسرح النثر في و محمود ت  انا في الحق

اه ا دب العري ،األ عد توفی و أنهما قد أعط ان المرموق في األدب و  لم
م مور أخذ  الح ظهر عدٌد من الكتاب الذین یؤلفون للمسرح و یجمعون و ت

                            
 .1/262محمد بن سعد بن حسین، األدب الحدیث تارخ و دراسات،    )1(
 .215، ص/، االدب العري المعاصر في مصرشوقي ضیف   )2(
م   )3( ، ولد في  هو حسین توفی الح اتب مسرحي و قصصي و روائي مصر  ...

ندرة عض القر في الدلتا، 1902عام  مدینة اإلس م . تعّلم مدرسة الكتاب في 
ندرة انت في اإلس ة ف ة ...أما الثانو ، فمدرسة محمد على ثم مدرسة دمنهور االبتدائ

م ؛ و حاول إكمال الدراسات 1925عام  حائٌز على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة
ارس ا في  ندرة العل ة في مدینة اإلس ا الن القضاء األهلي  إال أنه لم یتممها، عمل 

قات بوزارة المعارف، و م دیر اإلرشاد و االجتماعي ثم عمل في و مدیر إدارة التحق
فة األهرام ثم مدیرًا عامًا لدار الكتب؛ و عضوًا  فة "الیوم" ثم صح صح الصحافة 
ة الفنون اآلداب و العلوم. انظر: نفس المرجع،  المجلس األعلى لرعا متفرغًا 

 .66ص:
 .73م، ص/1959، ، المسرح النثر (المحاضرات)، د د. محمد مندور   )4(
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ذا استمر  ة ، وه ضًا بین القصة و المسرح سهم أ ر المسرح إلى جنب سیر أ
  سائر األقسام لألدب العري.
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اب األول    ال
مور اة محمود ت ه و منزلته في األدب الحدیث ح   و أد

  
  

  الفصل األول
مور  سیرة محمود ت

 
 

  الفصل الثاني 
ة   منزلته األدب
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  الفصل األول
  

مور   سیرة محمود ت
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ها   سمه و نس
مور مور، من أصل  هو محمود ت اشا بن إسماعیل ت بن أحمد 

قرة جوالن)1(رد ن ببلدة  انت أسرته تس ة الموصل ردستان ، و   .)2(من وال
  مولده

مور الكائن بین ) 3(م في "درب سعادة"1894یونیو  16في  ولد محمود ت
اب الخلالموس   .)5(القاهرة )4(ي و 
  بیئته

مور الهفي أسرة أرست نشأ محمود ت ة م ه  قراط ل ما ف إلى العلم و جٍو 

                            
او    )1( ة دار األرقم بن أبي محمد محمود ال ، عمالقة األدب العري المعاصر، شر

 .54(د  ت)، ص: ، لبناناألرقم، بیروت
مور   )2( ة عند محمود ت ة الروائ ، 11، مجلة القافلة،ع:حسیني سید لبیب، الشخص

 .19م، ص:1993ابرل/مایو 
ار    )3( مور القصصي، الهیئة المصرةفتحي األب م، (د 1994العامة للكتاب،  ، عالم ت

  .63) ص
وهذا الحي "أصیٌل في شعبیته، یجمع أشتاتًا من الطوائف و الفئات" وهو حامٌل    )4(

ه تتوهج مختلف التقالید و الصناع و التجار و  ل صنف، و ف أراب الحرف من 
ة المصرة في المدینة، وقد اندمجت  العادات و الخصائص التي تتبلور فیها الشخص
اهله و العب أوالد  ا، اختلط  في هذا الحي من عهد الطفولة و جانب من عهد الص

اكین المجاورة، واستمع إلى أحادیث  اح مساء الحارة و عامل أصحاب الد األهلین، ص
اٍت و أحداٍث ؛ فیها العاد المألوف، وفیها الطرف  وقعت عّیناه على شخص

ار  ات.(انظر: فتحي األب ات الم مورالعجیب، وفیها المضح رائد  ، محمود ت
ة ، القاهرة ة،الدار المصرة اللبنان  ).8- 7ص:ء  2000، األقصوصة العر

مور   )5( ة عند محمود ت ة الروائ ، 11،مجلة القافلة، ع:حسیني سید لبیب، الشخص
 .19ص:
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أن    .)6(هتذحغر المرء 
مورى تلقّ  مدرسة الناصرة اال محمود ت مه األول  ة، ثم تعل بتدائ

ة، و  صلة بهوایته من قراءة ا عّینالثانو ه ترعاه، وقد أخذ  ألدب، وحفظ هو أب
س و أخوته معلقة امرئ  مة و خاصة القصصي  )7(الق الكتب القد و وصلهم 

  .)8(لیلة"منها مثل " الف لیلٍة و 
انا ُ  )9(ولم یلبث األخوان محمد ارًا من بیتهم، اصدر و محمود  ن أخ

ان قدمان  او ان  ان أحوال البیت و األصدقاء، ثم أسسا مسرحًا صغیرًا، و ت
ات و القصص  ال على قراءة الروا ات، ودفعهما ذلك إلى اإلق ه المسرح ف

  .)10(المترجمة
مور   :قول محمود ت

ل  ام هو الصحافة و التمثیل، فتعلقنا بهما  " وأمتلك على مر األ
، حتى إن أوسط اإلخوة "محمدًا" زاول التمثیل  ل التعم ، وتعمقنا فیهما  التعل

فة  اً الناس، و حتى إننا مع عّینمة على أ في المسارح العا أصدرنا صح

                            
، القصة القصیرة في مصر   )6( مور حمزة محمد بوقر :و محمود ت ، ، الراض1، 

  .113م، ص:1979
س   )7( ،  497سنة  ولد امرئ الق م، هو الملك الضلیل ذو القروح جندح بن حجر الكند

ندة، و ملك بني  رم األبوة و األمومة: فأبوه سلیل الملوك من  ولد أصیل المنبت 
لیب و مهلهل ابني ر عاقر الر أسد. وأمه أخت  ان نشأة الغواة  غازل اح و عة .و

قول الشعر، و توفي سنة  عش اللهو و  م. (انظر: احمد حسن 545النساء و 
 ).37، تارخ األدب العري، ص:الزات

 .300، األدب العري المعاصر، ص:شوقي ضیف   )8(
 ستأتي ترجمته في هذا الفصل.   )9(
 .300األدب العري المعاصر، ص: ،شوقي ضیف   )10(
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ذ حنا نعّد من "السفور" خالصة لألدب، منشورة على الجمهور، و لك أص
اه المحترفین   ".)11(محترفي الصحافة أو أش

ارس سافر محمد ث فیها إلى 1911سنة  إلى  م، و في 1914م، وم
ان محمود قد  ا، أهذه األثناء  مدرسة الزراعة العل مه الثانو و التح  تم تعل

فوئید  حمي الت ، ولزم )12(م1914سنة و لكنه لم یتم الدراسة بها، إذ أصیب 
 .)13(الفراش ثالثة أشهر فاضطر إلى قطع دراسته

سرة سو الد الغرب لالستشفاء  حت له فرصة )14(ورحل إلى  ، وهنالك أت
  . )15(دراسة األدبین الفرنسي و الروسي

مور ة هي 1916عام  نشر محمود ت م قطعة نثرة مغرقة في الرومانس
أس و قُ  " الحب بین دمعة عها عام ال قصة " الزهرة 1919بلة األمل"، أت م 

نظم  عمل في اإلنتاج المسرحي، و ان محمد خالل هذه الفترة  العاشقة" .... 

                            
مور   )11( عنوان : "النبّي اإلنسان"،  محمود ت في مقال "درس ال أنساه"، ضمن مقاالت 

ة، عة النموذج ة 6المط ة الجدیدة، (د  ت)، ص : م العلم  .72الشبور 
مور   )12( از في رسالته "محمود 1914بهذا الحمى سنة  أصیب محمود ت ازخ ر ب م بینما ذ

ة في مصر مور " عالم الروا انت في سنة  ت  م، هذا خطٌأ.1924"أن أصابته 
 .300، األدب العري المعاصر، ص : شوقي ضیف   )13(
، جمهورة وسط   )14( سر سرا أو االتحاد التعاهد السو ا بین فرنسا سو ا و  أورو و ألمان

اسل و جنیف و برن، و  ا . عاصمتها برن. أكبر مدنها زورخ و  طال النمساء و إ
ال جورا  ة و األلب التي تغطي أكثر من نصف مستوجد بین ج سرا، هض احة سو

ة یجر فیها نهر "آر".   زراع
ة ا   سرة، الشعب قصر العّیني، القاهرةأنظر: محمد شفی غرال، الموسوعة العر ، لم

 .2/1041م :1965
 .301األدب العري المعاصر، ص :  شوقي ضیف،   )15(
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ع  هالقصائد التي تثیر إعجاب أخ محمود. ثم نشر في مجلة " السفور" س
ة عام    .)16(م1917أقاصص واقع

مور1920و في سنة  قول عن ذلك الزواج: م تزوج محمود ت   و 
زواج، ولكني أصررت على أن أر صورتها، لقبل ا )17("لم أر زوجتي

ة الصورة  ة صاح ولما رأیت صورتها أعجبتني جدًا، صرت أتساءل عن شخص
الي صورة رائعة، ول هالالجمیلة، وطرقة حدیثها، ورسمت  لم أسرف كني في خ

ثیرًا . وفي یوم  تب الكتاب" رأیتها، و تحدثت إلیها ألول مرة، في التفاؤل  "
ثیر... الي    فوجدتها أجمل و أرق من الصورة التي رسمتها في خ

تب الك عد  ثیرًا  انت هذه الفترة هي تاب و قبل الدُ وأخذنا نلتقي  خلة، و
، وتزوجتها، مختفترة ا اني طول عمر ل عواطفي و  ار للحب الذ عشته 

ان حبها األول و وأحسست أنها حبي  ذلك.  انت  األول و األخیر، و 
انت هي زوجتي ؛ هي األولى و األخیرة. و  عدها ختمت قلبي األخیر، و

  .")18(الشمع األحمر، ولم أحب سواها
ه هقمات شق ا عة ش ة صدمة  )،19("محمد"، هو في م فأحدثت هذه الن
عة المسیر تلمحمود فاع ه و متا   .)20(ة التي بدأهازم أخذ المشعل من ید أخ

                            
ار خّا   )16( مورد. ب ة في مصر ز، محمود ت :و عالم الروا ، ، دار المشرق، بیروت1، 

 .108م، ص : 1994
مور   )17( اشا، و أنجبت له نارلي، وحورة  زوجة محمود ت هي السیدة زنب ابنة ذو الفقار 

ار  ة، و أبنه الوحید سعید.انظر: (فتحي األب مور، رائد األقصوصة العر ، محمود ت
 ).11ص :

ار    )18( مورفتحي األب ة، ص:  ، محمود ت  .11رائد األقصوصة العر
 .13نفس المرجع، ص:    )19(
از   )20( ار خ مورد. ب ة في مصر ، محمود ت  .109، ص : و عالم الروا
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ان "محمد" قد بدأ الدعوة إلى تجدید األدب و   الطر أمام القصة شو
العصرة التي تستمد أحداثها من البیئة المصرة، واستجاب لدعوته عدٌد من 
أخذ محمود  ع رسالته و  انه تقدم محمود لیخلفه و لیتا الُكّتاب، فلما خال م

مور سطر أولى قصصه القصیرة: الشیخ جمعة التي نشرت عام في الكت ت ة ف ا
عمل خف م في مجلة السفور ...1922 ان  ة شیخ  یرًا صور فیها شخص

سافر مع والده إلى الرف فیجالس الرجل صاحب العمامة  ان  أرض والده و 
س اب ذ األكمام الواسعة، و  "ثهتمع إلى قصصه و"حوادالحمراء و الجل

اة التي لم تتغیر على الرغم من  ضحك على آرائه في الح ة بلذة... و الخراف
ل شئ من حوله   .)21(تغیر 

ه األول "الشیخ جمعة و 1925وما أن أقبل عام  تا م حتى أصدر 
ه الثاني "عم متولي و قصص  تا عه  " ثم لم یلبث أن ت قصص أخر

"   .)22(أخر
ة  و وآثاره متنوعٌة منها القصة حث و المقاالت ترجمالمسرح ت و ال

  .)23( أعماله إلى اللغات المختلفة
ادین الصحافة والمحاضرات في الجامعات  ونر له إنتاجًا غزرًا في م
ة،  ة، و الجامعة األمر المصرة، و معاهد الدراسات المصرة، و العر
ان  ة الش ة الصحفیین، وجمع ناد القصة و نقا ة  والندوات األدب

                            
الني   )21( موررستم الك ة، ع:، األدیب العالمي (محمود ت ه، 1411، 171)، المجلة العر

 .59ص : 
 نفس الصفحة.   )22(
لي   )23( :الزر  .7/165م، 1989، المالیین، بیروت العلم، دار 8، األعالم، 
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  .)24(نیامالمس
مورالمؤثرة العوامل  اة محمود ت   في ح

ةسالعوامل التي أ ثیرةٌ  همت في بناء شخصیته األدب   ، منها:هي 
  العامل األول:

  أبوه أحمد بن إسماعیل
مور ، وسمى م في القاهرة1871سنة  ولد أحمد بن إسماعیل بن محمد ت

. مات أبوه و عمره ثالثة أشهر . فرته أخته عائشة . و دعي )25(أحمد توفی
مور، وهو عالٌم  أحمد ت ، ثم اقتصروا على أحمد، واشتهر  في طفولته بـ توفی
احٌث مؤرٌخ مصر من أعضاء المجمع العلمي العري من أصل  األدب 

، تلقّ  ة، وأخذ األدب عن ى مرد علماء ادئ العلم في مدرسة فرنس
مورة، و)26(عصره الخزانة الت مة المعروفة  ة عظ ت تضم هي  . و خلف م

ٍ و مطبوعٍ  عّیننحو واحد و أر تاب ما بین مخطو   .)27(ألف 
رو  قصدها عدٌد من قادة الف انت تقام ندوات حافلة  وفي داره 

رون من أمثال محمد )28(األدب حضر العلماء و المف ، و في هذه الندوات 

                            
ع د. محمد مهد عالم، المجمعیون    )24( في خمسین عامًا، الهیئة العامة لشؤون المطا

)، ص : 1986األمیرة،   .333/، (د 
 ستأتي ترجمتها في هذا الفصل.   )25(
لي   )26(  . 1/96، األعالم، الزر
مور   )27( ة عند محمود ت ة الروائ ، ص 11: ، مجلة القافلة، عحسیني سید لبیب، الشخص

19. 
الني   )28( مور رستم الك ة، ع : ، "األدیب العالمي محمود ت ، ص: 171، المجلة العر

58. 
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طي)29(عبده ثیرًا ما حّج إلى هذا البیت المستشرقون و رجال ، و )30(، والشنق
قة   . )31(األدب و العلم في األقطار الشق

مورو تأثّ  قول عن والده: ر محمود ت   عن والده تأثیرًا واضحًا و
ة، وتعهدني منذ النشأة،  ون قد أورثني مؤهالت الكتا "فوالد جدیٌر أن 

  )32( ب إلي المطالعة و التألیف."بَّ حو 
قول:   ثم 

                            
، ولد في قرة (محلة نصر) األستاذ اإلمام و فیلسوف اإلسالم الشیخ محمد عبده   )29(

محافظة  ز (شبراخیت)  حیرة في سنة مر ة 1849ال ة و األدب انت نشأته العلم م و 
، وصار من خاصة في عصر إسماعیل، وانضو إلى لواء السید جمال الدین األفغاني

ان بهذه الفترة من الزمن األثر األكبر 1871تالمیذه منذ َقِدم السید إلى مصرسنة  م، ف
فتي " التجارة" و في اتجاهه العلمي و الرو  عض الرسائل في صح تب  حي، و

ة، وتوفي سنة  "، ثم عظمت شخصیته في مصر"مصر م/ في مدینة 1905الثورة العر
ندرة ك، عصر  اإلس عة و خمسین عامًا.(انظر: عبد الرحمن الرافعي  عن عمر س

: ة ال2أسماعیل، ت  ).255م، ص : 1938نهضة المصرة ، ، م
طي، عّالمة عصره في اللغة و األدب،    )30( ز الشنق محمد محمود أحمد بن محمد التر

التالمیذ (تصحیف التالمیذ) فعرف شاعرًا أمو  شاعٌر أمو النسب، اشتهر والده 
ط و انتقل إلى المشرق فأقام بـ مصر ة، و رحل النسب، ولد في شنق فاتصل  إلى م

ه لعلمه، وسافر إلى المدینة المنورة ن  أمیرها الشرف عبد هللا، فأكرمه و أح فلم 
الشیخ محمد عبده علمائها فطلبوا إخراجه، فرحل إلى مصرمع على وفاق   واتصل 

مرتب من األوق القاهرة إلى أن توفي سنةفسعى  ه 1904 اف فاستقر  ت م . ومن 
اره و قصائده، و"عذب "الحماسة السنة في ال ة" ضمنها شیئًا من أخ رحلة العلم

لي " و غیرها.( انظر: الزر  ).7/90، األعالم، المنهل"، و "أرجوزة إحقاق الح
 .299دب العري المعاصر، ص : ، األشوقي ضیف   )31(
مور   )32( عنوان "شفاء محمود ت ة" ضمن مقاالت  ، في مقال " المصادر التي ألهمتني الكتا

: عة دار الكتاب العري القاهرة1الروح"،   .7م، ص: 1951، ، مط
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عث ح" لما أتممت ت بیر القصة هرعت بها إلى أبي، ورجوت منه أن ی
انت سني إذ ذاك ال تتجاوز  اسمي، و بها إلى إحد الصحف لكي تنشرها 

عة عشرة،  تفي ألقفالرا ى أبي على القصة نظرة خاطفة، ثم ابتسم لي و رت 
ه من نشر القصة." ما رغبت ف تبَت، وسأنظر ف   )33(و قال : حسنًا 

قول  مورو    عن وصف والده : محمود ت
ان ورعًا شدید الورع، متحرجاً  أنه  الغ التحرج، مطبوع النفس على  "

اض، مؤثرًا للعزلة ما وسعه اإلیثار  ما زهٍد في حومة حفا  و انق زاهدًا أ
اة ملتطٌم للناس."   )34(الح

عابٍد في صومعة  ه  اته أش اشا" هذه الفترة من ح مور  ولقد عاش "ت
عمل  حث، و  ه و محابره للتحقی  والتألیف و ال ت ف على أوراقه و  ع

ة و اإلسالم.   )35(للعر

انت ق ة التي  ات اإلسالم اشا" في الحر مور  ائمة إذ ولقد شارك "ت
ار القائمین على مشروع "  ان من  ذاك، و وجهها و أعانها على المضي، و
ه،  عض المجاهدین الذین اتصلوا  ان المسلمین"، وقد سمعت من  ة الش جمع

ة و اإلسالم. د صدق عزمته في الكفاح الصادق في سبیل العرو   )36( ما یؤ

ة و القرآن  عمل للعر ة و  الجامعة اإلسالم اشا یؤمن  مور  ان ت وقد 
ان إلى ذلك محافظًا ال  ة، و صفاء قلٍب، و في صدق عزمة و إخالص ن

                            
مور   )33(  .194األدب العري في السنین المائة األخیرة، ص :، اتجاهات محمود ت
مور   )34( عنوان " النبّي اإلنسان و  محمود ت في مقال " درٌس ال أنساه" ضمن مقاالت 

 .70مقاالت أخر"، ص:
مورأنور الجند   )35( :، قصة "محمود ت اء 1"  ة القاهرة، دار إح م، 1951، الكتب العر

 .49ص 
 نفس المرجع و الصفحة.   )36(
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ة على طرقة التهافت.. الجر وراء الحضارة األور   )37(یؤمن 

ان في جملته ینحو نحو األستاذ اإلمام محمد عبده هدف لتحقی ، وو
لمة المسلمین. آماله و آمال السید جمال الدین    )38(في اإلصالح و جمع 

انت 1930و توفي عام  مور اللغو و الموسوعي، ف اشا ت م أحمد 
م تقلید في األدب.   )39(وفاته خاتمة لنهج قد

" و "األمثال  ر عند العرب" و "أبو العالء المعر ومن مؤلفاته : "التصو
ما ة"  ط" و "لسان العرب" و وضع  العام صحح و راجع "القاموس المح

ة.   )40(معجمًا للغة العام

مور قول محمود ت   : و
تبي، تح " وٕاني أجر الیوم قلمي ط بي بهذه األسطر، وأنا على م

ر أني ما زلت أسیر مثل هذه  أصونة الكتب و مما اقتنیت أو ألفت، وأذ
اته السالفة، على الجلسة منذ عشرات ا صنع أبي في ح ان  ما  ألعوام، 

اه منذ رع قرن... فتنساب بي التأمالت،  ه، وقد غاب عني مح ت ه، بین  ت م
تبته،  يوأراني أعمد جبهتي بید أقول لنفس ان أبي ألزمني م : تر لو

عد أن  نت أحفظ عهده، و أحمل أمانته،  وقسرني على أن أختط خطته، أ 
ام؟... ب األ ه ر ، ومضى    )41(طواه الرد

                            
مورأنور الجند   )37(  .49، ص :، قصة محمود ت
 المرجع نفسه و الصفحة.   )38(
از   )39( ار خ مورد. ب ة في مصر ، محمود ت  .110، ص:و عالم الروا
مور   )40( ة عند محمود ت ة الروائ ، 11"، مجلة "القافلة"، ع:حسیني سید لبیب، "الشخص

 .19ص:
مور   )41( عنوان "النبّي اإلنسان و  ،محمود ت في مقال " درس ال أنساه" ضمن مقاالت 

 .73مقاالت أخر" ص:
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قول:   ثم 
منحهم هذه  ان  لقد آثر أبي ألبنائه حرة التصرف و حرة االنطالق، و

و من حیث ال یرون الحرة في إطار من حنانه و تعهده و رعایته، فإذا ه
ل من أخذ دونهم  ل سبیٍل،  ذ، و إذا هم من حیث ال یدرون فملك علیهم 

حدوهم من وراء الغیب،  أن لهم منه نداء  راه، و تنسمون ذ قفون خطاه، و
ة و استسالم! ستجیبون له في طواع   ف

ه  ه أبي في صمٍت، والدرس الصامت ال یتطرق إل ذلك درٌس علمن
ان ... عل ة التي هي أملك النس ة، تلك التر ة الحرة الواع مني أبي معنى التر

  )42( للنفس من قیود الفرض و اإلرغام!...

مور   العامل الثاني : أخوه محمد ت
اء مصر ولد محمد بن أحمد في القاهرة م، 1892ة عام مالقد أحد أح

ة واسعة و علٍم، ورحل إلى برلین ونشأ في أسرة ة أدب  )43(عرقة على خلف
ه و شغفه  ه ألجل ح ارسالدراسة الطب لكنه تر ، )44(ألدب، وانتقل إلى 

                            
مور   )42( عنوان "النبّي اإلنساندرس ال أنساه" ضم، في مقال "محمود ت ، ن مقاالت 

 .74-  73ص:
شمابرلین   )43( قًا،  ا سا ا و بروس ا في مقاطعة براندنبرج : مدینة و عاصمة ألمان ل ألمان

حیرات، وقبل تدمیرها في  ات واسعة و  ما في ذلك غا على نهر شبر و هافل، 
اسي  ا الس ز ألمان انت مر عد لندن، و ا  انت أكبر مدن أورو ة  ة الثان الحرب العالم

ًا و مراكز للمواصالت.( س ًا رئ انظر: و االقتصاد و الثقافي، و ال تزال میناء داخل
سرة،  ة الم  ).1/352محمد شفی غرال، الموسوعة العر

، و أهم مراكزها و على نهر الشین، أكبر مدن فرنسا مدینة، عاصمة فرنسا ارس   )44(
ع  بیر، وس ا : دمینا: نهر  غري أورو ز للنقل و المواصالت  ة، مر الصناع

ز عالمي لصناعة األزاء و أدوات الترف . محط ة، ومطاران، و مر ك الحدید ات للس
سرة :  ة الم احي في العالم.(انظر: موسوعة العر ز س انت أكبر مر  ).1/308رما 
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عد ثالث سنوات إلى مصر تب األدب الفرنسي، وعاد  و  وأقبل على قراءة 
التمثیل، فألف فرق ة.أولع  ة عائل   )45(ة تمثیل

مورإ قول  ن محمد ت مور األول و أستاذه المعنو األول، و عنه  ان ملهم ت
:  

نتَ  نتَ  " حنوك و عطفك، و قي فأمتعتني حینًا  وّ  شق ، ف نت أستاذ
نتَ نفسي  مك، و قي  فجعلت قلبي مستودع  حسن إرشادك و تعال صد

  )46(أسرارك و نفسي مقّر مطامعك".
مورثّ أوقد ت قول :  ر محمود ت ه حیث    عن أخ

مور تب محمد ت صه "ما تراه العیون" و قد نحا فیها نحو  " أقاص
و أشخاصها. المذهب الواقعي، وصّور فیها مناظر مختلفة من بیئتنا المصرة  

صاغها أقاصص جمعت بین فن مبتكر و أسلوب رشی سهل، فأعجبت بها 
اكورتي في القصة "الشیخ  تبت  ًا، دعاني إلى أن أؤلف على غرارها . ف إعجا

نت قد أهم البوسطة، و حفظ  أقصوصة تسمى  ت الشعر لجمعة" ثم أردفتها 
تابتي المذهب الوا أثیر لتقعي، و ذلك المنثور، فاندفعت أكتب مترسما في 

نت أقرؤه من قصص على هذا المذهب،  ه و ما  ش ف الجو الجدید الذ نع
ر الواقع األسلوب احتفالي بتصو نت ال أحفل    .)47(و

                            
لي   )45(  .7/247، األعالم :الزر
مور   )46( عة محمود ت مور، مقدمة الط ة لمؤلفات محمد ت ض الثان ، الجزء األول، "وم

از، محمود 17، ص:1971، الروح" الهیئة المصرة العامة، القاهرة ارخ . نقًال عن ب
ة في مصر مور عالم الروا  .161، ص:ت

مور   )47( عنوان "شفاء ، في مقال محمود ت ة" ضمن مقاالت  "المصادر التي ألهمتني الكتا
 .18،19الروح"، ص:
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مور ش)48(م1921سنة  وتوفي محمد ت ض الروح"  ه "م ت مل ت، و من 
" و  ة" و "المسرح المصر اتنا التمثیل على مجموعة من نظمه و نثره، و "ح
ة  اهیتان من قصصه إحداهما "العصفور في القفص" و الثان ه روایتان ف ف

" و "تراه العیون" مجموعة من قصصه    )49(غیرهم.و "عبد الستار أفند

  العامل الثالث
ة مور   عمته عائشة الت

مور بن محمد  اشا ت ولدت السیدة عائشة عصمت بنت إسماعیل 
مور في سنة  رٍم بدت علیها ملكة األدب 1840اشف ت م، ونشأت في بیٍت 

عة و الثالثة عشرة، و رأ أبوها منها هذا المیل  )50(و الشعر و هي بین السا

                            
مور   )48( ذا 199، اتجاهات األدب العري في السنین المائة األخیرة، ص:محمود ت ، ه

ر شوقي ضیف ه األدب العري المعاصر، رقم: ذ تا في  ، و أنور الجند113في 
مور" ص: ه قصة "محمود ت از52تا ار خ ر وفاته  ، أما د. ب م، 1922فقد ذ

 ، وهذا خطأ.109ص:
لي   )49( مور7/248، األعالم :الزر ان إنتاجه  ، لم ینشر محمد ت اته، و تاب في ح أ 

األدبي عند وفاته إما قصصًا و مقاالت و قصائد نشرت في الصحف، و إما 
مور قه األصغر األدیب محمود ت عد وفاته جمع شق ع، و  ات مخطوطة لم تط  مسرح

بیر .1922هذا اإلنتاج و نشره عام  ل منهما في مجلد  وأطل  م في ثالثة أجزاء، 
ضم في قسمه  ض الروح" و  مور، وسمى الجزء األول "وم علیها مؤلفات محمد ت
ة" و الجزء الثالث "المسرح  اتنا التمثیل ع ما تراه العیون و سمى الجزء الثاني "ح الرا
مور رائد التعرب و أسلمة األدب القصصي  ".(انظر: محمد النقیب، "محمد ت المصر

 ).42م، ص:2003، 36، ع:المترجم"،األدب اإلسالمي
ا في مصر   )50( ان من رجال المناصب العل اشا، وقد  مور  م  هو إسماعیل ت بین ح

ان "محمد علي اسة، إنما  ن مجرد رجل إدارٍة و س م "الخدیو إسماعیل"، ولم  " و ح
مور  ).63، اتجاهات األدب العري، ص:رجل علٍم و ثقافٍة.(انظر: محمود ت
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فها و أحضر لها أستاذین لتأخذ عنهما األدب و العلوم، وق الت فعنى بتثق
انت في را النقاد أول أدی )1(الشعر و هي في الثالثة عشرة. ة في و ة عر

  )2(عصر النهضة.

ة و  عد ما تعلمت القرآن الشرف تاقت نفسها إلى مطالعة الكتب األدب و
ن الشعرة، حتى ترت عند ملكة التصوارت لمعاني التشبیهات  أخصها الدواو

ة و خالفها، ولما صارت غال قها علیها زل س معان مبتكرة لم  قرحتها تجود 
ات، سغیرها رأ والدها أن  تحضر لها أساتذة عروضیین من النساء األدب

ك اإلسالمبولي ابن  وقبل إتمام ذلك صار زواجها من السید الشرف محمود 
ان في سنة  األستانة، وذلك  اتب دیوان همایوني  السید عبد هللا اإلسالمبولي 

  )3(ة.هجر1271
ت إلى تدبیر توهنالك اقتصرت عن المطالعة و إنشاد األشعار و التف

قیت على ذلك  األوالد و البنات، و المنزل و ما یلزم له خصوصًا حینما رزقت 
ان في تلك  ان اسمها توحیدة فألقت إلیها زمام منزلها و  برت لها بنت  حتى 

في سنة م و زوجها 1882ه/ 1289الفترة توفي والدها في سنة 
و تفرغت للشعر و األدب و أتقنت النحو و العروض  )4(م،1885ه/1292

یتة هذا العصر هما فاطمة األزهرة و ستعلى ید معلمتین من أهل العلم في 
ة، وعادت إلى نظم الشعر، ثم توفیت ابنتها توحیدة فاشتد حزنها علیها  الو الط

                            
اس محمود العقاد   )1( ة النهضة  ، شعراء مصرع ت و بیئاتهم في الجیل الماضي، م

)، ص:1950، المصرة، القاهرة   .15م، (د 
، القصة القصیرة في مصر   )2( مور حمرة محمد بوقر  .113"، ص:و "محمود ت
قات رات الخرود السیدة زنب بن علي فّواز،   )3( : محمد الدر المنثور في ط ، بتحقی

:  ، ة، بیروت1أمین ضّناو   .83- 2/82م، ص:1999، ، لبنان، دار الكتب العلم
  المرجع نفسه و الصفحة.   )4(
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اء ر و ال الذ ع سنین عددًا،  ونظمت  و شغلت  ة الس  )1(بنتها توحیدةمرث
ة التي تقول فیها:   تلك المرث

حـــــــــــــــــــــور ـــــــــــــــــــــون    إن ســـــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــرب العی
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــاغ و الزمـــــــــــــــــــــــــــــــان غـــــــــــــــــــــــــــــــدور ـــــــــــــــــــــــــــــــدهر    فال
    

الشـــــــــــــــــــفا شـــــــــــــــــــر    جـــــــــــــــــــاء الطبیـــــــــــــــــــب ضـــــــــــــــــــحى و 
    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور ط   )2(إن الطبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
    

مور قول محمود ت   : و
ملي علي قصیدة الرثاء عاملة، حتى مألت صفحتین  ان أبي  " و
اإلمالء، ودون أن أجد في نفسي لذلك مالله، وفي  ضی هو  اثنتین، دون أن 

ة  ات القصیدة في هذه المرة لم یل أبي صعو انت أب ضاح، فقد  الشرح و اإل
أنما  امن الشعور و التأثر،  ًا، فتبلغ م ا ار تنساب في وجداني انس عثها ت ی

  )3(."خفيّ 

مور قول عن هذا التأثر: وقد تأثر محمود ت   عمته و 
مور ان أبي "أحمد ت قلیٍل و  " "وأنا یومئذ صبي جاوزت الخامسة 

ة و في  صحبني إلیها "إلى عمتي"، و هي جالسة في حجرتها علیها مها

                            
اس محمود العقاد   )1(   .15و بیئاتهم في الجیل الماضي، ص: ، شعراء مصرع
مور   )2(   .60،اتجاهات األدب العري في السنین المائة األخیرة، ص:محمود ت
  .61المصدر نفسه ، ص:   )3(
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اتها نبل و ترفع، وفي حدیثها حنٌو و تلطٌف، تستقبلنا نحن ضیوفها  حر
، وما راق من اللعب، ثم  ما لم لّذ من الحلو اء الصغار، فتشعل أیدینا  األح
ل." ة موفورة و عمر طو عاف ة لنا   تمسح على رؤوسنا في فرحٍة و تحنٍن، داع

)1(  

قول :    و 
مختارات من عد الحین   "وقد حرص أبي على أن یزودنا في الحین 

ان لهذه  مورة" في أشتات من األغراض، و على الرغم مما  شعر أخته "الت
ر انة  الٌغ في نفسي."مالمختارات من م   )2( ة علي، و أثٌر 

قول : " وقرأت الكثیر من شعرها و حفظت م ثیتها الشهیرة إلبنتها، ر ثم 
بیرًا." ان إعجابي  بنظمها    )3(و

ة و  العر ة و الفارستبت قصائد مختلفة  ة التر ة، ودیوانها "حل
ي و الفارسي، و"نتائج  وفة" وهو دیوانها التر ة، و "ش الطراز" في العر

تاب في النقد االجتماعي "مر  ة التأمل آ األحوال في األقوال و األفعال" و لها 
اإلضافة إلى موضوعات  ة البنات  في األمور" و قدمت مقاالت لتر

ة.   )4(األدب
انت    )5(م.1902وفاتها سنة و

                            
مور   )1(   .57-56ب العري في السنین المائة األخیرة، ص:،اتجاهات األدمحمود ت
  .60المصدر نفسه، ص:    )2(
مور   )3(   .9، شفاء الروح، ص:محمود ت

(4) Jule Scott Meisami and Poul Starkay, Encyclopedia of Arabic 
literature, volume:2, London and Newyork, First Published 1998, 
P: 793. 

اس محمو العقاد   )5(   .15و بیئاتهم في الجیل الماضي، ص: ، شعراء مصرع
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ع    العامل الرا
ة ف اة الر   الح

مور س" إحد الشم عّینانتقل أبوه إلى " ولما توفیت والدة محمود ت
عض ضواحي القاهرة قضي الصیف في  ان  ، ثم اتخذ بیتًا في "الزمالك" و 

اع أنهم منهم.ض الفالحین  مور :) 1(ه مختلطًا هو و أبناءه    قول محمود ت
مًا، یتوسط خمسة أفدنة مقسمة حدائ و  ًا صم ان منزلنا الجدید رف "

نت ألعب و أم طها و غرسها في ذوٍق حسٍن، ف ح ر مزارع اعتنى والد بتخط
اتنا في هذه الفترة أقرب  مع انت ح َ هوانا. و ح وْف ان الفس أخو في هذا الم

ة." اة السذاجة الرف   )2(إلى ح

مشاعره  ط  عثه دائمًا إلى الرف، و هناك استطاع أن یرت ان أبوه ی فقد 
ما تثور نفسه  قات الشعب فتخزن الكثیر من المشاهد التي یراها دائمًا،  ط

اته ثیرًا على ما ال ان له أكبر األثر في ح اتهم تلك ؛ مما  ه في ح عج
ة في المستقبل.   )3(القصص

مور قول محمود ت ة: و  اة الرف   عن ح
أخذنا إلى الرف، فنمضي هناك إجازة الصیف،  ثیرًا ما  ان والد   "

ه، أقضى الوقت مع الفالحین . أحضر  اة ف نت أحب الح مجتمعاتهم و و
ادرهم.هأستمع إلى أحادیث الكرة في ب   )4(م، وأطرب ألغانیهم، وألعب 

ام الطفولة و  م في أ عید المد القد ومن هنا تر أن هذا االتصال ال

                            
  300- 299، األدب العري المعاصر، ص:شوقي ضیف   )1(
مور   )2(   8، شفاء الروح، ص:محمود ت
، القصة القصیرة في   )3( مور مصر حمزة محمد بوقر   .114- 113، ص:و محمود ت
مور   )4(   . 10، شفاء الروح، ص:محمود ت
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قف عند هذا  ع أثره، وهو لم  ض عه من النفس أو  اب، قلما یذهب طا الش
ًال و امتد.   )1(الحد، بل استمّر طو

ع مور قصة من قصصه ق من هذا عند ما تقرأ لأن تتح و تستط ت
لمٍة  ل  ل حرٍف و في  ة في  ة، و ال شك أنك واجد تلك األصالة الرف الرف

ل أدوات الفن و في الحوار. ل موقٍف، و في    )2(و في 

  العامل الخامس
  رحالته

ًة، حتى  اة اإلنسان اتساعًا و خصو س من شك أن الرحلة تزد ح ول
ة األماكن و  لتبد و عرضة ة ... و لن تغني الكتب و الصور عن رؤ غن

اء السفر و الهجرة .. و مشاق القطارات و االنتقال  ادها .. و احتمال أع ارت
حر و الجو.   )3(البر و ال

مور عض آثار  وأن محمود ت على نحافة جسده، وعلى ما یبدو من 
ثیر دائبانحراف صحته،  مر صیٌف إال ما ندر،  األسفار  التنقل، حتى ال 

  )4(دون أن یذهب في شرق األرض و غرها.

مور ث محمود ت ٍ جدیٍد عن القصة  م قول أورا حینًا و عاد برأ و
مور عن هذه الفترة :   محمود ت

ثت بها حینًا یزد 1925"سافرت في سنة  عدها إلى أورا و م م و ما 
األدب  سرا" . فتفرغت للقراءة، واتصلت  على العامین قضیت معظمه في "سو

                            
مورأنور الجند   )1(   .109"، ص:، قصة " محمود ت
  نفس المرجع و الصفحة.   )2(
  . 53نفسه، ص:  المرجع   )3(
  نفسه و الصفحة. المرجع   )4(
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ات و مناظر  األوري الحدیث أقرَب اتصاٍل، و طالعتني أثناء إقامتي هناك مرئ
اة الح ما أن خبرتي  م قلبي،  و معرفتي لها  هّزت نفسي، و تغلغلت في صم

ر  اة الجدیدة التي ِعشتها هناك أثر ال ُین ان لهذه الح قد اتسعت، و تنوعت. ف
، ورأیت على ضوء مطالعتي الجدیدة و فهمي لنظرات األدب  ر في تطور ف

ل شیئالع س  عض الشیئ، وما األدب المي أن اللون المحلّي ل ، بل هو 
شرة، فحولُت اتجاهي نحو الكبیر إال أن یؤتي اإلنسان وجهه شْطَر ا لنفس ال

ًال.   )1(هذه الوجه محاوًال التقدَم فیها ما استطعت إلى ذلك سب

تب... بل  تب و  مور  قة ظل ت ل هذه المؤثرات السا و على ضوء 
حث  ر الواقعي ال ة ... و تحول من التصو اته و اتجاهاته الفن تا یجده في 

ًا  انًا نحو الرمز، وظل إلى تدبیج القصص الممتزجة واقع ال و اتجه أح الخ
ة و أنشأ مدرسة  صه الفن أقاص ة في الصحف و المجالت  طالع قراء العر
، مدرسة القصة القصیرة في األدب العري، و قلده الكثیرون فسار على  بر
ر و  انوا یتعطشون إلى المعرفة و إلى األلوان الجدیدة من الف اٌب  نهجه ش

  )2(ي الجدید.التعبیر العر

  لعامل السادسا
ة المذاهب األدب   صلته 

ه اتجاه  موجز القول في تعرف المذهب في األدب، أنه تقصیٌد یتأصل 
، وف  ر ه مظهر واضح من التطور الف تجلى ف متمیز في التعبیر األدبي، و
اسة و االقتصاد و االجتماع، فهو نقطة  سات و عوامل في مجاالت الس مال

                            
مور   )1( ة، ص: محمود ت   .20، المصادر التي ألهمتني الكتا
مور   )2( ، فبرائر 183رائد القصة الحدیثة،مجلة "العري"، ع: حسن فتحى خلیل، محمود ت

  .42م، ص: 1974
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ر مع الزمان.تحوٍل في ت اة، وطور انتقال في سیر الف   )1(ارخ األدب مع الح
ان في  ع الرومنسي، ولهذا  األدب القصصي ذ الطا و أولع أول أمره 
ة  مجموعاته األولى رومنسي النزعة، ثم أخذ تتخلص تدرجًا و یتجه إلى الواقع

   و الرمزة.
ه على )2(تأثیر المذهب الرومانسي   أد

مور  ثیرًا من القصص التي غمرت األسواق، من قصص قرأ ت
ة ة المختلفة التي نشأت في )3(الس ة، و قرأ عن المذاهب األدب ، و رومانس

ر مثله  ي" أرستقراطي یبجل تراث الماضي، و أورا، فوجد أن "األدب الكالس
ي أدب تقدمي، ینظر إلى المستقبل  األعلى في الماضي، واألدب الرومانت

غیر س للحاضر عنده من قداسة إلى  ل ه خیرًا منه، فل ستبدل  الحاضر و 

                            
مور   )1( ه و حاضره، معهد محمود ت ، محاضرات في القصص في أدب العرب ماض

ة،  ة العال )، ص:1958الدرسات العر   .1م، (د 
ار مجد نابلیون، ، وقد مهدت له حالنشأ هذا المذهب في فرنسا   )2( ة معّینة إثر انه ة نفس

ة تحتوهزمة فرنسا اع آمال الشبی دتهم بعأنقاض الحروب التي قهرتهم و است ، وض
األلم و العذاب و  ًا  ًا أسود مستغن فانطو األفراد على أنفسهم، فجاء أدبهم انطوائ

ة و  الني، اإلسالم اع.(انظر: د. نجیب الك ة، مؤسسة الرسالة، الض المذاهب األدب
)، ص:1987، بیروت   ).110م، (د 

م و عام 1630خالل المدة الواقعة بین عام  لقد نشأت هذه المدرسة في فرنسا   )3(
ة 1660 فوا على قراءة اآلثار األدب اء ع ار األد ان السبب في نشوتها هو أن  م. و

اء التي خلفها  قدماء الیونان و الرومان، وجعلوا یوازنون بینها و بین ما خلفه لهم أد
مة و  القرون الوسطى من فنون الشعر الشعبي ؛ فأخذوا بروعة تلك اآلثار القد
مة و القواعُد الُمتقِنة التي التزمت بها.(انظر: د. عبد الرحمن  أدهشتهم اُألُسس الُمح

اشا، نحو مذهب إسالمي في األ ، الراضرأفت  ، (د  دب و النقد، دار البرد
  ).26ت)،ص:
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ه. حلم  ساعده على بناء هذا المستقبل الذ    )1(مقدار ما 
ن إال رجعًا أو رّد فعٍل لتلك  مور أن األدب الرومانسي لم  وعرف ت
ة التي حاقت بذلك العصر، و لذلك عبر  ة و االقتصاد سات االجتماع المال

ة من عن ثورة  ة، وسأم من القیود و الحدود و خش اة القوالب اآلل على ح
ة في تحرٍر و انطالٍق  ان في جملة أمره أدٌب دعم للفرد ة، ف اع الشخص ض

  )2(و تنفٍس.

مور أل ةدلفردو نتیجة لقراءات ت من  )4(شتر، و جان بول ر )3( موس
األحالم، و ف یین الذین عنوا في أدبهم  م  )5(تور هوجوار الرومانت زع

                            
ار    )1( مور القصصي، ص: فتحي األب   .138، عالم ت
مور   )2( ه و حاضره، ص:محمود ت ، و 8، محاضرات في القصص في أدب العرب ماض

ة ت مور، األدب الهادف، م القاهرة،  محمود ت ، نقًال 16- 15م، ص:1959اآلداب 
ار  مور القصصي، ص: عن فتحي األب   .139، عالم ت

ة (   )3( اتٌب مسرحي فرنسي، نشر مجموعة 1857-م1810ألفرردد موس م) شاعٌر و 
ة"  طال ة و إ ان مجلة "العالمین" و من بین هذه 1829"قصص إس م، ثم نشر قصائده 

ر" و 1833األشعار الرائعة: "روللو"  م و "لیلة مایو" و "لیلة أغسطس" و "لیلة أكتو
ة، منها: 1836- م1835"لیلة دسمبر" ( اه ات الف م)، ثم انصرف إلى تألیف المسرح

الحب" 1833"فانتازو"  عض األقاصص و 1836م، و"التعبث  ضًا  تب أ م، و
ة جور  م. وترجمت آثاره إلى أكثر 1904ج سائد عض الرسائل التي وجهها إلى الكات

ة  من لغٍة، وألف أخوه عنه سیرًة.(أنظر: محمد شفی غرال، الموسوعة العر
سرة،   ).2/1784الم

  لم أجد ترجمته   )4(
تور هوجو (   )5( اتٌب مسرحي فرنسي، نشر أول 1885- م1802ف م) شاعٌر روائي و 

ان قد صمم على أن  رة، و ون مثل "شاتو بران" و إال فال، دیوان له في سن م
ل"  رومو م، جعلته في مقدمة الكتاب الرومانسیین . أهم 1827تب مقدمة لمسرحیته "
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ة في فرنسا عب الرومانس الشعر، شعٌر ال ... ألفى نفسه ...  ر عن إحساساته 
ان یؤثر الشعر المنثور و یبثه خوالج نفسه، ولواعج  ددحعٍد، ال ت حدد ة  قاف

عث سحرًا حالًال. ض رقًة و جماًال، و ی ف ه في أسلوب  فنشر قطعًة  )1(قل
اسم "الزهرة العاشقة": ًة    أدب

  دیروعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطئ الَغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الهادئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةذ المُ    و
    

  تنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
    

انعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن زَ  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الطب
    
  متلئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقمُ 
    
  غصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاناألة رـّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخضمُ 
  رة األوراقحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

                                                                                   
ات"  ة" 1831م، و "أوراق الخرف" 1829قصائده : "الشرق م، "األصوات الداخل

ات" 1840م، و "األشعة و الظالل" 1837 م، و"العامالت" 1853م، و "العقو
اته : "هرناني" الترجمة 1859طورة القرون" م، و"أس1856 م. من أشهر مسرح

الص" 1830اإلنجلیزة  اته "البؤساء" 1837م، و"ر  م، 1862م و من أعظم روا
ارس م، و" نوتردام د  ة 1831" عرها الشاعر حافظ إبراه م.( انظر:الموسوعة العر

سرة،   ).2/1914الم
ار    )1( مور القصصي، ص: فتحي األب   .139، عالم ت
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ  نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأْت  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتغّن   ى 

    
مــــــــــــــــــأل رُ  عــــــــــــــــــة بهجــــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــــوعَ والحــــــــــــــــــب    رداء و الطب

    
  وعلــــــــــــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــــــــــفحة الغــــــــــــــــــــــــــــــدیر الالمعــــــــــــــــــــــــــــــة

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اَل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر خ   رِضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه النَّ ت

    
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةهدّ تَ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المُ غْ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن األَ 

    
  ةّ جِ ه الَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیدَ أتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع 

    
ــــــــــــــــــك المُ وفــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــل الحال ــــــــــــــــــغْ اللی ــــــــــــــــــال ضِ ِم   ینعّین

    
ح حولَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــوبهــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــامُ ســــــــــــــــــــــــــــــــ   س القل

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــون  هــــــــــــــــــــــــــــــــا دمــــــــــــــــــــــــــــــــعُ و یلمــــــــــــــــــــــــــــــــح أمامَ    العی

    
  ءِ َال و الـــــــــــــــــــــــــــــَألْ  قِ رِ ْشـــــــــــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــــــــــي النهـــــــــــــــــــــــــــــار المُ 

    
َض    التُ الُقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس ع    ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس العَ  األنف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ طَ وتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر    ةّ

    
  ونــــــــــــــــــــــــــــــــــتهــــــــــــــــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــــــــــــــــى وجههــــــــــــــــــــــــــــــــــا المُ 

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أنف   )1(الر

    
اء المحدثین من العرب فقرأ للمنفلوطي مور لكثیٍر من األد  )2(و قرأ ت

ة التي سحرته قول: )3(بنزعة الرومانس   ف
شغٍف على قراءة المنفلوطي فقد  "و لما تهّذب ذوقي في المطالعة أقبلت 

سحرني  ه السلس  ة" الحلوة تلك علي مشاعر و أسلو انت نزعته "الرومانس
ح  ص قي، ف ة و الموس ه نزغة الرومانس ه تطغي عل ا ل إنسان في أوج ش و 

                            
مور 1919نوفمبر  6نشرت في مجلة "السفور"    )1( تبها ت م، وهي نفس األقصوصة التي 

ار  اسم "في خمیلة الحب"؛(نقًال عن فتحي األب عد  ما  مور القصصي، ف ، عالم ت
  ).139ص:

م، 1876مدینة منفلو سنة  في مصر : ولد مصطفى لطفي المنفلوطيالمنفلوطي   )2(
ة، و  ادئ القراءة و الكتا الفقه، تعّلم في الكّتاب م الدین، جلیل  رٍم  نشأ في بیٍت 
األدب و  ًا للعلم، إال أنه شغف  حفظ القرآن الكرم، ثم ذهب إلى األزهر الشرف طل

اء و رو  الذ عة مال إلى الشعر و إنشاء الرسائل، وسارت شهرته بین األزهرین 
اته. تعّین محررًا في جردة األسلوب، فقره األستاذ محمد عبده ، وظل یرعاه طیلة ح

د لها، توّلى سعد زغلول عدها  المؤ وزارة المعارف المصرة، ثم نقل إلى وزارة العدل و 
رتارة البرلمان، وظل في هذا المنصب إلى أن ت وفي سنة اختیر لمنصب س

او 1924   ).45، ص:ي، عمالقة األدب العرم.(أنظر: محمد محمود ال
، القصة القصیرة في مصر   )3( مور حمزة محمد بوقر   .116"، ص:و "محمود ت
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ال لسان. ضًا شاعرًا  ون أ ٍة، وقد  غیر قاف   )4(شاعرًا ولو 
ح ص مور  ًا م فإذا بت ل شیئ هسحبی ذا تهامًا، یتمثل الحب في 

الوجود، حتى أنه قال : إن هللا خل العالم على صورته، خلقه على أساس 
حانه و تعالى ال یخل إال الجمیل، و ال یودع  الحب و الجمال ؛ ألن هللا س
حانه و تعالى المثل األعلى للحب و  مخلوقاته إال الحب، إذ أن هللا س

  ) 5(الجمال.

ق قول : "لكأنه قد أراد أن یجعل الحب حق ة خالدة یتوارثها خالٌف عن و
ا، وظل یتعهد الزرع حتى  سالٍف، فألقى الغراس، و َبَذر الحب و أحسن الُسق
ان في ذلك  ه طیِّب الثمرات... رما  نما و اكتمل و آتى ُأُكله، وما زال یؤت
ًا  م الُعلو ؛ سع اع النع ان على الصواب.... ذلك الذ  على خطأ و رما 

ة على ظهر هذه األرض، ذلك الذ هو صاحب اه سر الحنإلى اكت اة األزل
التجرة األولى في الحب، وصاحب الِقدح المعّلى في الفداء، ذلك هو أبو 

شر "آدم" : غفر هللا له، وأع ه لنا من ذلك التراث اال ننا على احتمال ما تر
م......   )6("الخالد الجس

قول : "و أن الطالب الذ یتعلم فنًا من الف عش هذا ثم  نون یجب أن 
اة، فنحن ال نرد طالء من الفن  ون مهواه األكبر في الح الفن ؛ ألنه س
نة في نفس  طًا إذا ترك التلمیذ مدرسة لم یب منه شیئ، بل نرد قوة متم س
برت و آتت أطیب  ُبر ؛ نمت و  لما نما و  شجرة راسخة جذورها  الطالب 

اء و األمهات و المش فطنتهم و الثمر، فاآل ن  م م األطفال  رفون على تعل

                            
مور   )4( ة، شفاء الروح، ص:، المصادر التي ألهمتني المحمود ت   .12كتا
مور   )5( :، فن القصص، دار الهالل، مصرمحمود ت   .25م، ص:1948، 2، 
مور   )6(   .80-79ي،ضمن مقاالت : شفاء الروح، ص:، أحب العاشقین إلمحمود ت
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سط مظاهرها،  ة في أ دقة مالحظاتهم لألطفال أن یتبینوا فیهم اتجاهاتهم الفن
تها بوسائلهم المغرة، فیجدو من الطفل  جتهدوا في تقو عیروها اهتمامهم، و ف

ًة سرعًة.   )7(استجا

قول :   و
الحب و الجمال،  إعداد النشئ إعداداً غرضنا من "و  ًا هو أن نشعرهم  فن

ا،  اعهم، تتسامى أرواحهم دائمًا إلى المثل العل فتصفوا أذواقهم، و تتهذب ط
لها سعادٌة و رخاٌء. اًة  حیوا ح   )8(ف

ثیٌر  عد أن وقعت  مور  ة تخفت حدتها عند ت و بدأت النزعة الرومانس
ًال،  ة من األحداث التي غیرت من معالم المجمتع قل شارك مشار ورأ نفسه 

ش  ع ر الواقع ؛ واقع المجمتع الذ  فعالة في تلك األحداث، و وجد أن تصو
صول و یجول فیها.هف ة    )9(، فاتجه إلى الواقع

   

                            
مور   )7(   .29القصص، ص: ، فن محمود ت
  نفس المصدر و الصفحة   )8(
ار    )9( مور القصصي، ص: فتحي األب   .158، عالم ت
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هعلى  )10(تأثیر المذهب الواقعي   أد
قته في أمانٍة و  و توخى هذا المذهب وصف المجتمع اإلنساني على حق

م صدٍق ال زخرٍف و ال زو  ق اٍق، و ال تطفل من هو شخصي غالب، فهو 
حل المنظور محل الموهوم و یؤثر الواقع الحسي و  التحلیل مقام التخییل  و 

حات العاطفة و هتفات الوجدان. عة الظاهرة على س   )11(الطب

عد  ة التي انتقل إلیها  مور من هذه الواقع ان موقف ت یف  و لكن ... 
ة فعًال، و انغماسه في الجّو الرومان مور قد انتقل إلى الواقع ًال، أن ت سي طو

ه فنه. ة تلك ملكت عل ة واقع   لكن أ
ة التي  ة المذهب الواقع ست  اس و إنها حإنها ل الق عادها  دد النقاد أ

ش أصحاب المذهب طرقًا لم تكن  ما  ة ابتدعها لنفسه،  ست واقع ذلك ل
ا مور  ة ت ة من قبل، إذ أن واقع ل في العقل نت تتطور، وتتلون، وتمسلو ش

ات  مالس ة، و التأثر  ة للتجارب الحیو ة، و مد االستجا و الثقافة و النفس
ه. ا ف ح   )12(المجمتع الذ 

مور ة زنب " بنزعته  قرأ محمود ت سى بن هشام، و روا "حدیث ع
                            

ة في فرنسا   )10( ل ظاهرة أدب ش لغ 1830إثر ثورتها عام  برز هذا المذهب الواقعي  م، و
العلم في حقائقه و تجاره و  مان  ِقمته على ید إمیل زوال، ونشأ على دعائم من إ
ة التي تراها العیون في مجتمع الناس.  ة و االجتماع قاته، وتقدیر للظواهر اإلنسان تطب
فهو مذهٌب یناد بتسجیل المالحظات و المشاهدات في غیر سلطان للمؤثرات 

ة الخالصة، و الد ة تامة للموضوع سه، وفي رعا ة من عواطف الكاتب و أحاس اخل
ة  عاب دقی لما في الحادثة أو المشهد أو الشخص ة، و است قٍظ للتجرة الح ترصد 
اة و  اد أمام معترك الح ة،و في التزام نزه لموقف الح من معالم خاصًة و تفاصیل واف

مور اء.(أنظر: محمود ت   ).9، محاضرات في القصص، ص:األح
ضًا.   )11(   نفس المصدر/أ
ار    )12( مور القصصي، ص: فتحي األب   .162، عالم ت
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مور عنه: قول ت ة، و    الواقع
م محمد "و أن أطالع "حدیث  سى بن هشام" لألدیب العري الصم ع

ل ر محمد حسین ه لحي، و "قصة زنب" للكاتب االجتماعي المف ، المو
ه،  نت غارقًا ف فلمحت فیهما مسحة تختلف عن األدب الرومانسي الذ 
ة  المالئ ش الناس  ع ال المجنح حیث  القارئ من سماء الخ ط  مسحة ته

شرًا مثلنا فو  اب إلى األرض التي ندب فیها  فتر الناس من حولنا  ق الض
 )13(على فطرتهم التي خلقوا علیها.

و أخذ محمد یلقن أخاه محمودًا المذهب الواقعي في األقصوصة 
ائها و  ار أد ة و قرأ لك ه، و قد أتقن اللغة الفرنس قرأ ف ة، و أخذ محمود  الغر

ة اساناطلع على روائعها القصص القصاص الفرنسي  )14(، و خاصة في مو
اسان األدیب الفرنسي: مور عن مو قول ت   الواقعي، و 

ٍم، تشعبت، و لكنني حتى الیوم ما  اه في شغٍف عظ عت قراءتي إ " و تا
اسان م األقصوصة  زلت محتفظًا لـ مو ان األول في نفسي، فهو عند زع الم

امٌل". كبر، وفاأل اسان في نظر فٌن    )15(مو

                            
مور   )13(   .196، اتجاهات األدب العري، ص: محمود ت
اسان   )14( م) روائي فرنسي ألف 1893-مGuyde Maupassant) (1850( جي د مو

ارزًا في ندوة زوال، استعمر في  ان عضوًا  ات و القصص القصیرة، و ثیرًا من الروا
الجنون  ة حتى أصیب  ه 1891الكتا ات، امتاز أسلو م، و مات في إحد المضح

تب منها حوالي ثالثة مائة تعد أروع إنتاجه، وهي  ساطة و من قصص القصیرة ف ال
صل إلى مستواه قاٍص غیره، ومن أشهرها : "العقد" و المیراث، و منزل  نموذجٌ  لم 

اسان من أكثر الكّتاب الفرنسیین الذین ترجمت أثارهم  في.ومو ة، و اآلنسة ف السیدة تلی
ة،   ).1/675إلى لغات عدة.(انظر: محمد شفی غرال، الموسوعة العر

مور   )15(   .16الروح، ص:، شفاء محمود ت
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ٌ ل  مور صدی ه : إنك فهذا ت شاطره الذوق نفسه، و یؤثر أسلو اسان  مو
ما  ًا ال یروع  ة و صفاء و إنك لتتخذ أسلو قطر عذو ًا،  لتتحدث حدیثًا عجی
ة  ة و حم ه من حیو ما ف ام الصوغ، و إنما یروع  ارة و أح ه من تنمی الع ف

دت  أنهما غوارب الموج، ف هري ... و طففت ترسل القول وفاقًا  تّاٌر 
سط العواطف مختلفة  الثرثرة، ولكن هلل أنت من ثرثار غیر مسؤوم، ت ك  أرم
قاٍت شتى،  ألوانها، و ترسم الصور أنواعًا و أفانین، و تجلو الشخوص ط

سط و الرسم و التجل اینًة، وال تألو جهدًا في ال ة، على حین تطل وأوضاعًا مت
ش سطورًا و  اة و معترك الع ات رّنانة سادرة، فإذا أنا أر السوق الح الضح

لها صدٌق و إخالٌص."   )16(لمات 

اسان مور على مو قتصر ت اء  و لم  بل تعداه إلى عدٍد من األد
، و )18(، و تورجنیف)17(الفرنسین، ثم انتقل إلى األدب الروسي فقرأ تشیخوف

                            
از   )16( ار خ مورب ة في مصر ، محمود ت   .166، ص:و عالم الروا
افلوفتش (تشیخوف   )17( اتٌب مسرحي روسي و مؤلف 1904-م1860، أنطون  م) 

اته الهامة  تا قصة " صالة الموتى" و الموضوع 1886قصص قصیرة، بدأ  م 
سي فیها  هو الُعزلة الجوهرة لد  –ما في غیرها من مئات قصصه القصیرة  –الرئ

ساطة و اإلنسان، و معاناته لها، وعجزه الذ ال مناص منه، و یتصف أسلو ال ه 
ا"  م، 1901م و " األخوات الثالث" 1899الوضوح .و من أشهر مؤلفاته : "الخال فان

ستان الكرز"  ٌ في األدب 1904و " ثیرة، و له أثٌر عمی م، ترجمت مؤلفاته إلى لغاٍت 
سرة،  ة الم   ).1/523العالمي المعاصر.(انظر: محمد شفی غرال،الموسوعة العر

ف   )18( اتٌب مسرحي، ومؤلف 1883- م1818ان سرجیوفتش (تورجنیف أ م) روائي روسي ف
و اع، ودرس في جامعات موس ، و قصص قصیرة، ولد في أسرة من أصحاب الض

ًا طرسبرج و برلین ات اة 1847، لمع اسمه  الینسخ" التي تصف ح قصة "خورد  م 
اته المش ة، منها: "لوحات راضي" الفالحین و تعالج روا الت االجتماع

سرة، 1852 ة الم   ).1/556م.(انظر:محمد شفی غرال، الموسوعة العر
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ساطة، متاز القصص الروسي  ست و عنصر الصدق و ال أنها ل وصفها 
 )19(غیر قطعٍة منتزعٍة من نفس صاحبها.

عته  ة ؛ مستمدًا ذلك من طب ة و األخالق مور یجمع بین الواقع و ت
ة، فیتمثل في لوحاته الصدق الفني، واالتجاه  ة الهادئة النق   )20(الحمید.الصاف

مور عن ذلك: قول ت   و 
ون مجندًا في خدمة المجت ن أن  م ع دون عدوان م" على أن الفن 

ه القرائح اهعلى حرته، و دون تصفید لخط استخدام ما تجود  ، و ذلك 
اٍت، و إننا  ما تصلح له من أغراٍض و غا قة ف نشهد التماثیل و لالطل

اهد و القصور، وقد جند فنانون األنصاب و الصور تزن المعابد و المع
حد من حرة أولئك الفنانین في  ن في هذا التجنید ما  لصنعها خاصًة فلم 
إعداد عملهم الفني على الطرقة المثلى، إذ أنهم استجابوا في ولیجة نفوسهم 

هم في هذا الصدد، فجاءت سلتلك الدعوات، وصدقوا التعبیر عن أحساس
  )21(ر تكلٍف و ال تعسف و ال أعناٍت.في غی عقرائحم بتلك الروائ

رة  ٍر أن یجیئ فنه تأییدًا لف مستن س  ذلك الشأن عند الُقصاص، فل و 
ة م أنها قد جند عّیناجتماع ون  ة، وتعززًا لرأ من اآلراء في اإلصالح، و

  )22(لذلك التأیید و التعزز.

ه على وجٍه عاٍم، ولكنها  ست هي سمة أد مور" ل ة في أدب "ت إن الواقع
ان في أول إنتاجه  ٌح أنه  عض آثاره و إنتاجه متمیزة واضحة. صح صفة ل

                            
مور   )19(   .17، شفاء الروح، ص: محمود ت
مورأنور الجند   )20(   .113، ص:، قصة محمود ت
مور   )21(   .106، فن القصص، ص: محمود ت
  المصدر نفسه و الصفحة.   )22(
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ه السن، و توسع اتجاهه،  عد أن علت  ٌح أنه  ًا صرفًا، و صح األدبي واقع
ه ن الرمزة و أوغل في ألوان مختلفة م وتنوعت دراساته، وتفتحت آفاق أد

ًا  ل قصصي ینحو منحى إنسان ة. و ذلك شأن  رة و التحلیل التصو
  )23(.خالصاً 

   

                            
مورأنور الجند   )23(   .119، ص: ، قصة محمود ت
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ه على )24(تأثیر المذهب الرمز    أد
ه العري و  ان نصیب الشعر وافرًا في مطالعاته، الشعر بنوع و
ًا  ان خال ًا ما  فضل منه غال ان  اإلفرنجي، وخاصة شعر المعاصرن . و

ة التي أنشأها اللبنانیون و السورون مغرقًا في  انت مدرسة األمر ال، و الخ
مور ؛ فشغف بها محمود ت سطت نفوذها على األدب المصر  في مهجر قد 

مها "جبران خلیل جبران ذلك الشاعر الرمز  )25("ل الشغف، و خاصًة بزع
تاٍب حظي منه  المغرق في الرمزة . تاب "األجنحة المتكسرة" أول  ان  و

ان معظمها من  مور، و ات محمود ت تا ه  أوفى حٍب و تقدیٍر، فتأثرت 
ة.   )26(الشعر المنثور ذ النزعة الرومانس

                            
ة ظهرت في فرنسا   )24( في أواخر القرن التاسع عشر، دعا إلیها جین موراس،  مدرسة أدب

و بزغ المذهب الرمز ثائرًا على المذهب الواقعي ساخرًا منه، إذ ارتضى الحقائ 
شوفة میدانًا له، و حاكى المنحى العلمي في التجرة و التحلیل، مقتصرًا على  الم

شفى من أسرار الن اة، ال  ر إدراك الظواهر من سنن الكون الح ان، أن فس غلة الصد
المذهب الرمز أن تكون الظواهر هي الحقائ في عالم النفس، و أن تسفر الوسائل 
مور ح في دخیلة اإلنسان.(انظر: محمود ت ة عن الواقع الصح ة المعمل ، العلم

  ). 10محاضرات في القصص في أدب العرب،ص:
ة عام  جبران خلیل جبران   )25( شا اللبنان ع قاد م 1883میخائیل بن سعد : ولد في قرة ن

ة مع أهل   ات المتحدة األمر ة بوسطن في الوال من عائلة فقیرة، هاجر إلى وال
عدها عاد إلى لبنان ة، و  ة هناك ثم الثانو ة فدرس في  لیدرس االبتدائ لیتعّلم العر

مة و درس فیها أرع سنوات، ثم عاد مرًة أخر إلى بوسطن، وفي مدرسة الح
تٍب في ثماینة  ة  ه، أصدر ثمان العشرن من عمره شرع جبران في الرسم، و نجح ف

ورك1931أعواٍم . ومات جبران عام   حیث دفن ، ثم نقل جثمانه إلى لبنانم في نیو
او  في بلدته.(انظر:   ).132، عمالقة األدب العري المعاصر، ص:محمد محمود ال

مور   )26(   .13، شفاء الروح، ص : محمود ت
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ع   العامل السا
   ولىاأل حادثة ال:  الحوادث الخاصة

ثیرة و  حوادث  اته و هي مر اإلنسان  أعماله، و التي تؤثر في ح
مور اة محمود ت ة عّینإلى وجهة م هناك نقطة حّولت ح  –ة، هي الوجهة األدب

رنا قبل ذلك ان عمره إذ ذاك في  –ما ذ فوئید"، و مرض "الت إذ اصیب 
ه فلزم الفراش ثالثة أشهر قضاها  العشرن من عمره اشتدة وطأة المرض عل

یر  و أخال من األحالم، واستطاع أن یهضم الكثیر في ألوان شتى من التف
ه، أو التي استمدها مما قرأه من الكتب.   )27(من اآلراء التي تلقاها من أخ

مور ة  و لما شفى محمود ت من المرض أراد استئناف دراسته الزراع
ستطع لض ة لكنه لم  طل ف بنیته، فعاش فترة من الزمن متعطًال، وأعالعال

قیده من تقالید األسرة  –شیئًا ما  –لنفسه عنان الحرة  فخرج عن الكثیر مما 
ه منظمة،  میٍل شدیٍد لالدب، فرسم لنفسه دراسًة ش و عاداتها، وعندئٍذ شعٌر 

أنه عّینوخصص لها وقتا م راد بهذه الخطة استكمال النقص أًا من یومه، ف
ا.   )28(الذ لحقه من انقطاع دراسته العل

ة، نقله من و  اته األدب ة طوٍر جدیٍد في ح انت بدا إن حادثة المرض 
قین، ومن دور اإللمام و الهواة في التحصیل إلى دور  دور التردد إلى دور ال

ه و االست   )29(اب.عالجد ف

مور ذا أصیب محمود ت قول إن المرض هو  ه المرض في طفولته و 
ستفید منه لألصحاء اآلخرون و  ما  الشیئ،  المانع األكبر من االستفادة 

                            
مور   )27( ة"، (شفاء الروح)، ص: محمود ت   .14،في مقال"المصادر التي ألهمتي الكتا
   .15 نفس المصدر، ص:   )28(
مور   )29( ة، ص: محمود ت   .15، المصادر التي ألهمتي الكتا
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  قول:
ع، فإذا المرض یدهمني، و إذا هو ثقیل الوطأة  نت أجتاز عامي السا  "

اب، وأنا و قد استالن جانبي و استضعفني یتهددني ، حتى بلغت عصر الش
ة....كاد أستیئس من اأ ة القاض اة، و أحس دنو النها   )30(لح

و لكني في هذه الفترة وجدتني أنساق إلى نوع من العمل، أدین له اآلن 
ه  أن أبلغ منه مأرًا، وأرمي ف له، ذلك هو األدب ... تعلقت نفسي  اني 

  )31(إلى هدٍف....

ذا أستكمل ا أنا أن المرض لم یتخل عن صحبتي، فه وعلى الرغم من
فضل ذلك العمل الذ حماني من الستی ًا أرزق،  ، و مازلت ح ن من عمر

فرغ على نفسي الثقة، و  األمل، و عمر قلبي  ان  ار، بل إنه  الهزمة و االنه
اة، فأنظر إلى المرض، نظرة االستهانة و عّینینّضر أمام  ي وجه الح

  )32(االستخفاف!...

ة    الحادثة الثان
اة مح ة في ح موروالحادثة الثان قول: مود ت اته    التي أثرت في ح

مور قي "محمد ت ه 1921" سنة "وفجعني القدر في شق ا م، وهو من ش
عده أ ، و ال تعرف مصیرها من   في عنفواٍن، وحوله هالة من األماني تتأل

قاء؟!ت اة و  موته أم تتاح لها ح  )33(خبو 

                            
مور   )30( یف هزمت عدو األول، ضمن مقاالت "النبّي اإلنسان" ص : محمود ت  ،104.  
  المصدر نفسه و الصفحة.   )31(
مور   )32( یف هزمت عدو محمود ت األول، ضمن مقاالت "النبّي اإلنسان"، ص: ، 

104-105.  
مور   )33(   .199، اتجاهات األدب العري، ص:محمود ت
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ان  ار ما  انه قي إلى دار الخلود،  حقًا لقد شعرت على أثر ارتحال شق
ه من نماء النبتة الجدیدة ؛ نبتة القصة في أدبنا  القومي الحدیث، تلك طمح إل

ل االزدها.و ر النبتة التي    )34(اها بدمه، و ارتقب لها أن تزدهر 

عنیها من أمور  اة راحت تسیر في طرقها، ال  العالم إال ولكن عجلة الح
قاء الروح  ة  اق ر  انت الذ استكمال دورتها، فأخذت الجروح تندمل و إن 

  )35(في الجسد.

مور   :قول محمود ت
عض العمل، فلم ، و خطوات ل"وجدتني أنشط ل مت ما تشعث من قوا

ح  أس، وأقصى ش ار ال تفي غ على الدرب في تؤدة و حذٍر، أنفض عن 
نت أكتب عم اإلخفاق قي الراحل . ف ًا بهد شق وال على نفسي، مهتد

انت نفس  اطنة إلى استكمال ما  اعث من واعیتي ال صي مندفعًا ب أقاص
قي ت قه، لو مد هللا شق نت أحس أني بهذا النشا عمرهفي صبو إلى تحق . و 

ة و اإلجالل." قي، وأقرئها واجب التح    )36(أكرم روح شق
  الحادثة الثالثة

مور1943وفي عام  فة بوفاة ابنه سعید؛  م صدم محمود ت صدمة عن
ان مثاال للطاعة و األدب و العلم و  ل الحب والتقدیر، إذ  نُّ له  ان ُ فقد 
أزمة مفاجئة في  ان في العشرن من عمره عند ما أصیب  ، و دماثة الُخل

ه في المصران األعور، ولم تكن هناك وسیلة للع الج، فمات بین ید والد
حرما من ابنهما في  صدق والده، و لم تصدق والدته أن  لحظات.ولم 

                            
مور   )34(   .200- 199ص: ، اتجاهات األدب العري،محمود ت
ار    )35( ة،فتحي األب   .13ص:  ، محمود رائد األقصوصة العر
مور   )36(   .200، اتجاهات األدب العري، ص:محمود ت
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  )37(لحظه.
مور :   قول ت

راه في  اتي بلون قاتٍم، وال تزال ذ غت ح انت تلك الحادثة التي ص و
بیٍر من عّینقلبي و  ًا على قدر  مًا طی ًا مستق لما رأیت شا ره  ي، وال أزال أذ

ل حال.....العل   )38(م و األدب، والطاعة مثل ابني سعید... و الحمد هلل على 

ا و القراءة و  مور، فزهد الدن اة ت فة في ح وقد أثرت هذه الحادثة العن
ا تبته، وسافر هو و زوجته إلى أمر نه  الكتب، وقرر التخلص من م م حتى 

ابنه، و هناك في  ل لحظة  ره  أن ینسى ما حدث، ألن وجوده في البیت یذ
ا ه و دمه إلى ابنه  أمر تب رسائل من قل ستعید توازنه، فراح  استطاع أن 

أنه ما زال حًّا.   )39(سعید، و 

ان من آثار هذا  صبٍر عجیٍب و  مور صمد و قابل قضاء هللا  لكن ت
طیر". ه الخالد "أبو الهول  تا   )40(المصاب، 

ذلك مشیئة هللا، بینما یدعوك إلى جواره األعلى، مخلِّفًا  قول : " وٕانها  و
عث إلینا نجمًا صغیرًا ما فتئ نوره الوادع منذ  نا في ظلمة و عبوٍس ؛ إذ ی قلو

ما حاول جاهدًا أن ینیر هذه القلوب، و أن یهد إلیها راحة الرضا  هو  بزغ 
توب و مقسوٌم.   )41(م

اكرها الطّل،  تفتح الزهرة  قول: بذلك الصغیر الذ راح ینمو و یتفتح  و

                            
ار    )37( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .15رائد األقصوصة العر
ار    )38( مور القصصي، ص:فتحي األب   .68، عالم ت
ار فتحي ا   )39( مورألب ة، ص: ، محمود ت   .15رائد األقصوصة العر
مورأنور الجند   )40(   .124، ص:، قصة محمود ت
مور   )41( :محمود ت طیر،  عة االستقامة 1، أبو الهول    .7م، ص:1948القاهرة، ، مط
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اتك البهیجة. ة، ولغرض أطوار ح )42(بدأنا نستعید طفولتك المحب
  

قول: لقد ظهرت بیننا المعاطف الصغیرة، والقّعات العرضة، و  ثم 
قة. ة الدق   )43( األحذ

قول : ولقد تراءت في  الید و ة التي ُتدفع  قة المنزل تلك المر حد
ًة خطأ الطفل الجدید.....   )44(مرتق

تك  ضح ابتسامتك الوّضاحة،  ا بنّي. تعود إلینا  ها أنت ذا تعود إلینا 
مرحك الحي.الرّنانة    )45(عبثك المستظرف 

ٌة حلوة رائعٌة فیها وضوٌح،  مور" صوف عرضها "ت وفي هذه الصورة التي 
ر مشاعره و إاحة و فیها وفیها صر  مور" دائمًا في تصو شأن "ت مان، 
سه.   )46(أحاس

ا بني ! أنت الوحید الذ ما زلت أراه إنك لتمأل علي الرحاب و  قول:  و
قیٌن، وجودك مادًة  له صدٌق و  اآلفاق، و إني ألحُس وجودك إحساسًا 

فًا من عالم الروح ؛ حقًا إن الموت ألعجز من أ فرق بین متجسدًة ال ط ن 
  )47(واصَل و الحدود.فحبیبین ؛ إنه لیوهمنا أنه أقام بیننا ال

عض الناس تعترض طرقهم حادثة ما، فتحول اتجاههم، و تحطم 
عضهم اآلخر تزعزائمهم، وتز  ة، و لزل نفوسهم، ولكن  ده الحادثة قوًة و صال

                            
مور  ) 42( طیر، ص:محمود ت  .7، أبو الهول 
   نفس المصدر و الصفحة.   )43(
مور   )44( طیر، ص:محمود ت   .8، أبو الهول 
  نفس المصدر و الصفحة .   )45(
مورأنور الجند   )46(   .124، ص: ، قصة محمود ت
مور   )47( طیر، ص:محمود ت   .24، أبو الهول 
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ه جماًال و روعًة، و تكشف مثل هذه الحادثة الض ة األثر في مة القوختزد أد
مور اة " محمود ت " عن هذا المعدن األصیل من الرجولة التي تحزن و ال ح

ي في أعماقها و لكنها ال تقطر الدمع ؛ الرجولة المؤمنة التي  تتزعزع، وت
  )48(تستلهم آالمها فّنًا جدیدًا.

مور اة محمود ت عد الدراسة عن ح أن  و  توصلت إلى النتیجة ؛ 
ة،  اة الرف اإلضافة إلى تأثیر الح بیٍر،  شخصیته قد آثر فیها أسرته إلى حٍد 

ة في مجالس األ ة، و اء، دوالمشار ة مثل الرومانس الدراسة للمذاهب األدب
ة، والرمزة،  ل و  والواقع ما إلى ذلك فیها، و الحوادث الخاصة، ونر أثر 

اته و قصصه. ذلك في مقاالته    و روا
  وفاته

اإل مور ...   25صرار... و الحب ... یواصل رحلته، وفي یوم وظل ت
ة في القاهرةعم فج1973أغسطس  و العالم العري.. بل و  ت األوسا األدب

ة..  انطفاء شمعة هذا األدیب... شیخ القصة العر ة في العالم  األوسا الثقاف
ان في "لوزان" قة عمره....  )49(و  لالستشفاء، و لفظ أنفاسه بین ذراعي رف

  )50(زوجته.

                            
مورأنور الجند   )48(   . 124، ص: ، قصة محمود ت
سرا.   )49(   مدینٌة في سو
ار    )50( مور القصصي، ص: فتحي األب   .69، عالم ت
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  الفصل الثاني 
  

ة   منزلته األدب
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مور انته  محمود ت ارٌز في األدب العري المعاصر، احتل م اسٌم 
ة، و ترع على عرش األدب، بدأاأل ه ه و مثابرته و حسه المتمیز و عطائدب

أكثر من  ة  ة العر ت ة الذ رفد الم المتواصل، و هو عمید القصة العر
تا ة و ر ًا في القصة القصیستین  ة و الخواطر األدب ة و المسرح ة و الروا

ة و ترجمت آثاره إلى عدٍد من اللغات، و  ة و اللغو الرحالت و الدراسات األدب
ة. ة و نقد توراة و دراسة أدب  وضعت عنه أكثر من أطروحة ماجستیر و د

دارٍس و قاٍص و روائي و ما یلي أحاول أبرز مالمح شخصیته  اتٍب و  وف
ما أحاول أن أسلط األضواء عن  اته  غیرها من األعمال التي قام بها في ح

  الدراسات الموجودة حول شخصیته.
مور   دارساً  أوًال: محمود ت

مور اة محمود ت ة، وقد خلدح إن ح العطاءات األدب قلمه آثارًا  افلًة 
ر و األدب و  ع أقسام غقّمة، نالت االعتراف من رجال الف طت أعماله جم

اتب  ًا له اتجاٌه خاٌص في القصة، ومع ذلك هو  ًا قصص ات ان  األدب، فقد 
انة  ة، له م اة االجتماع ا الح ان معالجًا و محلال لقضا المقال، و إنما 

ة مرموقة في مجال المقال، وله إنتاٌج غ ل المجاالت األدب زٌر، وتنوع في 
  مثل :

  النبي اإلنسان و مقاالت أخر .1
ع هذا الكتاب سنة  ة اآلداب، القاهرة1959ط ت تب محمو م في م د ، 

مور عنوان "النبي  مقاًال في هذا الكتاب عن ت ه و سلم  النبي صلى هللا عل
هذا الم ر المؤلف في هذا اإلنسان"، و قال وضع عنوانًا لمجموعة المقاالت، ذ

شتمل هذا الكتاب مائتین و أرعة و عشرن  الكتاب إحد و عشرون مقاًال، 
  صفحة. والمقاالت هي :

ا رب... ابتهال" و "النبي اإلنسان"  ع" و "قل  و القرآن ملحمة الفن الرف
ة الروؤس العارة"، و"من وحي ال" ة : العمامة ... قض الشهید المجهول" معر
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ال أنساه" و "هل  المواطن الصالح في ثالث مواد"، و "درٌس و "دستور المؤمن، 
ارٍز" و " یف هزمت من م الحرب" و "تطهیر"، و" فن اإلصغاء" و " أمنت 
تاب المستقبل" و "اعترافاتي" و "الغادة الطائرة" ... رحلة و"عدو األول"، 

رة الجدید م إمبراطورة"، و "فلتب الصیف"، و "الف ة"، و"الشارب الذ ح
طولة المرأة". ضًا"، و "سر    المشفقة" و فلنفرض" و "فلنفرض... أ

ا  عرض المؤلف في هذه المقاالت ألوانًا شتى في دراسة القضا
ة. اس ة و الس ة و االصالح ة و الدین   االجتماع

  . شفاء الروح2
ع هذا الكتاب  عة األولى سنة الط عة دار الكتاب 1951ط م في مط

تب مقدمته خلیل ثابتٌ العري، القاهرة تب )51(، و س اللجنة، مقدمته  ، وهو رئ
ًا ؛  حتو هذا الكتاب على أرعة و عشرن مقاًال صحف المؤلف عن سیرته، 

انت منتشرة في ذلك الوقت، و تتنوع  ٍة  المقاالت ما نشرت في صحٍف قوم
اس ة و أدب الرحالت  وفي بین س ة و دین ة و شخص ة و اجتماع ة و أدب

رة و استخدام  اغة الف ل لون من هذه األلوان تظهر براعة الكاتب في ص
ة و هذه المقاالت هي: ع ذا الصور البد غ و الغرب و    اللفظ العري البل

اجارا " و )53("الورد في "مونترو" و )52("شفاء الروح"، و "إلى شالالت "ن

                            
تاب 1964-م1871( خلیل ثابتٌ    )51( رم، صحفي لبناني، من أبرع  نیته أبو  م) 

عة  ان، و توّلى إدارة مط مدرسة األمیر ة، ولد بدیر القمر، وتخرج  اسة الخارج الس
الخرطوم، و استقر في القاهرة تبتها  سًا لتحرر السودان و و م جردة المقطم، و ، ر ئ

مورة"  ة، و أقوالها، و رأس لجنة "نشر المؤلفات الت انت من أكبر الصحف العر
فصول في التعرف لها، و مات في بیروت لیزة  فصّدرها  ا. ترجم عن اإلن مستشف

لي التألیف. (انظر: الزر ة  اة" و لم تكن له عنا   .)2/316، األعالم، "مسرات الح
ة في    )52( ع ة، ومن أجمل المناظر الطب اه مشهورة، و مصدٌر هاٌم للطاقة الكهر ساقط م
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رات" و "ثالثة  الص الجمال"، و "في صومعة الذ فة الخائبین" و " "صح
و"أحب العاشقین إلي" و"انت في نفسك  ول لقاء"أتماثیل" و "وسائل اإللهام" و "

للمرء أذنان" و "أعداء ثالثة" و"دعونا نتنفس" و "العالم بین شقي "و  دولة"
ا هي هي" ولرحى" و "ا "ذلك الطفیلي الفنان" و "جنود مجهولون في السوق  دن

ه  ع" (هل تسیئ إل اء" و "األدب الرف السوداء" و "قصر األحالم" و "أتهم األد
اغاإلذاعة) و "السینما ". )54(طبنجات " و السید" و "جزاء الفنان" و "مجلس الد

شتمل هذا الكتاب مائة و اثنتین و ستون صفحة.    و 

  . اتجاهات األدب العري في السنین المائة األخیرة3
ة اآلداب، القاهرة ت ع هذا الكتاب من بـ م م، یتحدث 1970، سنة ط

مور ة الكتاب عن "األدب العري في السنین الم محمود ت ائة األخیرة" و في بدا
شتمل    موضوعات مختلفة، هي: على هذا المقال 

و أثرها في  اضة الشرق ب العري في عصور التخلف" و "انتف"األد

                                                                                   
ًا  ع سیر النهر سیرًا طب اجارا"، و حیرة أونتارو في مجر نهر "ن ي  العالم، تقع جنو

اه، هناك تعترض مجراه جزرة جوت أیلند فتقسمه  قسمین : حتى مسافة من ساقط الم
بلغ  ة، و ند سقط الثاني و هو األكبر في أرض  ة، و یهو الواحد في أرض أمر

ي  760مترًا و عرضه  47ارتفاع الفرع الكند  مترًا، و یبلغ ارتفاع الشالل األمر
مترًا . وقد وزعت األضواء الملونة حول الشالالت و في قلب  300مترًا و عرضه  50

ضفي علیها ا ما  اهها  ًال . م   لرواء ل
سرة،    ة الم   .2/1090انظر: محمد شفی غرال، الموسوعة العر

ال،    )53( ندا، على جزرة مونترا ل في نهر سنت لورنس عند سفح جبل رو ك،  و مدینة 
زها التجار و الصناعي و المالي. لها مرفًا ممتاز تنتهي عنده  ندا و مر أكبر مدن 

ة في نهر س ط قناة الشین.المالحة المح حیرات العظمي  ال   نت لورنس، و یتصل  
سرة،    ة الم   .2/1789انظر: محمد شفی غرال، الموسوعة العر

  لم أجد ترجمته.   )54(
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ة" " األدب عثات العلم و "مرحلة التحرر القومي و "نصیب األدب من جهود ال
 و مهمة األدب فیها" " و "تحرر المرأة و اشتراكها في المیدان األدبي" و

ة في األدب العري و تطورها" "ترجمة األدب القصصي" و "نشأة  ة التارخ روا
ة في األدب العري  ة في األدب العري  "و تطورهاو "الرومانس و"الرومانس

و "أدب المهجر" و "تحدید الشعر العري" و "الصحافة و نهضة  الحدیث"
ر النهضة" و معر  م و الجدید" و "األدب" و تطو ة و روادها ة القد القصة الفن

ة " و "المؤثرات في تقعفي األدب العري" و "أ  ة القصص م و الم الكتا
القصصي الفني " و محاولة األدب تعصیر اللغة و األسلوب و الموضوع" و 

ر الف ة و الفصحى" و ن"التصو ة " و "األدب بین العام الت االجتماع ي للمش
ع الحاضر لألدب العري".   "مجمل الطا

ا: تب المقاالت عن هؤالء األد عد ذلك    و 
مورة .1  " "عائشة الت
  و المسرح العري"  "شوقي  .2
ح"  )55("حافظ .3 الي سط   و ل

                            
انت ترسو على شاطئ    )55( م فهمي، ولد في سفینة  شاعر النیل محمد حافظ بن إبراه

، في أعلى صعید مصر ة ، النیل أمام بلدة دیرو من أب مصر مهندس و أم تر
الده و األرجح أنه ولد سنة  م، و توفي 1871األصل، وقد اختلف الرواة في تارخ م
عة من عمره، فاضطرت والدته أن تنتقل إلى القاهرة ش والده وهو في الرا   =  و تع

عض المدارس،  =     م. و هناك التح حافظ ب في بیت أخیها الموظف في مصلحة التنظ
ة سنة  المدرسة الحر المطالعة و قرض الشعر، والتح  مأل فراغه  وراح فیها 

ة مالزم، و في سنة 1891م، و في سنة 1888 ش برت طًا من الج م تخرج ضا
اة هناك و عندما م أرسل إلى السودان مع الحملة المصرة، فلم تط1896 ب له الح

اء، و توفي  عاد إلى مصر حاول الفرار من فشله إلى معالجة الشعر و مخالطة األد
، الموجز في األدب العري و تارخه ، 1932في سنة  م.(انظر: حنا الفخور
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  )56("طه حسین" .4
م" .5  )57("توفی ح
 ما أراه"  )58("العقاد .6

                                                                                   
4/519 (.  

، ولد سنة    )56( ، بدأ صرم في محافظة السینا بـ م1889طه حسین: ناقٌد روائي مصر
ّتاب القرة ثم دخل األزهر، و من ثم انتقل إلى الجامعة المصرة عام  دراسته في 

توراه من جامعة 1914- 1908 توراه األولى، ثم نال الد م، لینال منها شهادة الد
ارس ة اآلداب في جامعة القاه1919-1916) عام السورون ( ل ، رةم، عّین عمید 

سًا مؤقتًا لجامعة فاروق األول و مدیرًا  ًا في وزارة المعارف و رئ ثم مستشار أمن
ندرة ة 1952- 1950، و أخیرًا وزرًا للمعارف عام لجامعة اإلس م، منها قرر مجان

المجمع ا ان عضوًا  ، وأنشأ جامعة عّین شمس، و  م الثانو سه منذ التعل للغو و رئ
  م.1973م حتى وفاته، و توفي عام 1963عام 

او      . 61، عمالقة األدب العري المعاصر، ص:انظر: محمد محمود ال
م   )57( ، ولد في  هو حسین توفی الح اتب مسرحي و قصصي و روائي مصر  ...

ندرة عض القر في الدلتا، 1902عام  مدینة اإلس م . تعّلم مدرسة الكتاب في 
ندرة انت في اإلس ة ف ة ...أما الثانو ، فمدرسة محمد على ثم مدرسة دمنهور االبتدائ

الدراسات م ؛ و حاول إكمال 1925عام  حائٌز على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة
ارس ا في  ندرة العل ة في مدینة اإلس ا الن القضاء األهلي  إال أنه لم یتممها، عمل 

قات بوزارة المعارف، و مدیر اإلرشاد و االجتماعي ثم عمل في  و مدیر إدارة التحق
فة األهرام ثم مدیرًا عا فة "الیوم" ثم صح صح مًا لدار الكتب؛ و عضوًا الصحافة 

ة الفنون اآلداب و العلوم. المجلس األعلى لرعا   = متفرغًا 
  .)66(انظر: عمالقة األدب العري المعاصر، ص:=  

اس محمود العقاد   )58( رد في مصر1889في اسنوان سنة  ولد ع ، م ألسرة من أصل 
ش، بدأ العقاد در  ة و امتوسطة الع سته في الكتاب، ثم انتقل إلى المدرسة االبتدائ

عض  ة، التح ب ه األدب ائه و مواه ه بذ اه معلم انت یلفت انت ة، و المدرسة الثانو
قه  عدها عاد معلمًا للتالمیذ مع صد ها إلى الصحافة و  ة ثم تر وم الوظائف الح
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 )59(""محمد فرد أبو حدید .7
اظة "عزز .8  )60("أ
  )61(""خلیل مردوم .9

                                                                                   
قظة الص اسم " م المازني، أخرج العقاد أول دیوان  م، ثم تعاقبت 1916اح" عام إبراه

اح األصیل"، و غیرها . و توفي عام  نه منها " وهج الظهیرة"، و"أش م. 1964دواو
  ).71انظر: عمالقة األدب العري المعاصر، ص:(

، من أعضاء المجمع 1967-1893محمد فرد أبو حدید (   )59( م) أدیب مدرس مصر
القسم األدبي من مدرسة المعلمین ، نشأ بین اللغو القاهرة دمنهور و دسونس، وتخرج 

ا  م 1914العل ة، و اشتغل في التعل م، ثم في القسم المسائي من مدرسة الحقوق الملك
ًال لدار الكتب، و عمیدًا  بـ مصر ا و المغرب، و عّین مدیرًا للمطبوعات، فو و لیب

ًا  ة، فمستشارًا فن ان من دعاة إطالق النظم من لمعهد التر م، و ة و التعل بوزارة التر
اة"، و  30قیود القوافي و له نحو  ه "صحائف من ح ت ًا أكثرها قصص، و من  تا

القاهرة. رم"، وغیرها، وتوفي  لي("مقتل سیدنا عثمان"، و "سیرة عمر م ، انظر: الزر
  ).6/329األعالم، 

اظة (عز   )60( م)، شاعٌر مصر من رجال األدب 1973-1898ر بن محمد بن عثمان أ
الحقوق في القاهرة ة و تخرج  الشرق ة"  م، 1923 و اللغة و القضاء، ولد في "الرع ما

ًا فمن أعضاء مجلس النواب  ا عامًا، فقاض ان مدع م، 1929و عمل في المحاماة ثم 
رًا لمنظقة القناة وتوّلى أعماًال إدار  ان حاكمًا عس م، فمدیر األسیو 1941ة ف

ة 1947 مجمع اللغة العر مجلس الشیوخ، ثم  م، و المجمع 1959م، وعّین عضوًا 
لها شعرة القاهرة، له مؤلفات مطبوعة  منها "دیوان"، و"أنات  العراقي و توفي 

س  ة" و غیرها.(الزر خائرة"،و"ق اس ة الع   .)4/232، األعالم، ص:ليولبنى"، ومسرح
ك (   )61( س المجمع العلمي العري في 1959- 1895خلیل بن أحمد مختار مردوم  م) رئ

ة في إحد مدارسها، و تلقى دمش ، و أحد شعرائها . مولده و وفاته بها. تعّلم التر
بره، و دّرس األدب العري اإلنجلیزة في خالل ثالث سنوات أمضاها  بإنجلترة، في 

عض المجالت .  ة بدمش تسع سنوات، و شارك في إنشاء  ة الوطن ة العلم في الكل
ه : "دیوان شعر"،  و "شعراء الشام في القرن الثالث"، و رسالة "جمهرة  ت من 
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  )62(""محمود طاهر الشین .10
اعي .11   )63("" محمد الس

ارك .12 ي م  )64(""ز

                                                                                   
ات" و غیرهم. لي(المغنیین" و "األعراب   ).3/315عالم، ، األالزر

القاهرة في حي السید زنب  في أسرة 1895محمود طاهر الشین ولد سنة    )62( م، ونشأ 
مه الثانو  ما تلقى تعل مدرسة محمد على،  ة اإلبتدائي  متوسطة، وقد تلقى تعّلم
ا، و عّین مهندسًا  مدرسة المهندسخانة العل ة  ة، ثم أتم دراسته العال المدرسة الخدیو

في حتى وصل إلى درجة في  القاهرة، و ظل یترقى في السلك الوظ م  مصلحة التنظ
ه سنة  ة 1953مدیر عام. ثم أحیل إلى المعاش بناء على طل م، قبل السن القانون

ة 1953سنتین، حیث أراد أن یتفرغ لألدب، و لكنه مات سنة  ه القصص ت م، و من 
ال آد ي آن" و "حواء  ح " ،" ل: "سخرة النا ، م"، و غیرها. (انظر: أحمد حسین ه
:األدب القصصي و المسرحي في مصر م، 1983، ، دار المعارف، القاهرة4، 

  .)63ص:
اعي (   )63( ار 1931-1881محمد بن محمد بن عبد الوهاب الس ٌغ من  م) منشئ بل

لیزة بـ مصرالمترجمین من  طال" مترجم و اإلن ه "األ ت القاهرة، من  ، مولده و وفاته 
لي ارلیل، و "قصة المدینتین" و غیرها.(انظر: الزر ، األعالم، األصل لتوماس 

7/80(.  
ارك (   )64( ي بن عبد السالم بن م ار الكتاب ال1952-1819ز معاصرن، م) أدیٌب من 

عضه جودة و تجدید، ولد  تب، و له شعر في  ثیر مما  أسلوب خاص في  امتاز 
ة مصر منوف تور" فيفي قرة "سنقرلین"   = ، وتعّلم في األزهر و أحرز لقب "د

سي في فرنسة، واشتغل اآلداب من الجامعة المصرة، و اطلع على األدب الفرن=
غداد، و عاد إلى مصرمصرالتدرس بـ ، فعّین مفتشًا بوزارة ، انتدب للعمل مدرسًا في 

ان في أعوامه األخیرة یوالي نشر  المعارف. و نشر مؤلفاته في فترات مختلفة، و 
راته  في فنون من األدب التارخ الحدیث، عنوان "الحدیث  راته و ذ فصول من مذ

صومة انت وفاته في القاهرة ذو شجون"، و"أصیب  ، و من عرة خیل"، غیرها. و
ي  ه "محمد ز ت عض  ًا، ورد اسمه على  تا دفن في ستترس، له نحو ثالثین 
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  )65(""إسماعیل مظهر .13
  )66(""صدی شیبوب .14
  )67(""محمد مندور .15

 )68("يل"أمین الخو  .16
                                                                                   

لي ارك". (انظر: الزر   .)3/48، األعالم، ص:م
احٌث 1962- 1891المجید بن إسماعیل، ( بن محمد بن عبد إسماعیل مظهر   )65( م) 

، من أعالم الكّتاب من أعضاء المجمع اللغو مولده و وفاته في القاهرة ، نشأ مصرٌ
ها، و أصدر هو  ة و تر المدرسة الناصرة ثم الخدیو في بیت علم و وجاهة، و تعّلم 

ة، وانتسب إلى الحزب الوطني ف فة" علم فة، وسافر إلى طالب "صح تب في صح
لترة ( م)، فدرس في جامعة لندن و جامعة أكسفورد، و عاد فقرأ 1914-1908اإلن

ثیرًة في مختلف  ًا  ت ة و غیرها في بیته، و صنف  طائفة من أمهات الكتب العر
لیزة، و أصدر مجلة "العصور"  تب عن اإلن ما ترجم عدة  ما الفلسفة  العلوم، وال س

م. (انظر: 1948- 1945م، و رأس تحرر مجلة "المقتطف" 1931- 1928سنة 
لي   .) 1/327، األعالم، ص: الزر

ندرةصدی شیبوب   )66( انت اإلس ة، فلم تكن  ،  مقامه، فیها لمع اسمه، و برزت شخص
ساً  ًا في سعي من  تخلو منه ندوة من ندواتها جل ارعًا، أو مشار سًا، أو محاضرًا  أن

مور ، اتجاهات المساعي التي تستهدف خدمة الثقافة و المجتمع.(انظر: محمود ت
  .)181األدب العري في السنین المائة األخیرة، ص:

ة 1965- 1907( محمد مندور   )67( ة والفرنس الیونان ع  م) حقوقي أدیب صحفي ضل
لیزة، مصر توّلى التدرس بجامعة القاهرة عض الصحف و واإلن ، و رأس تحرر 

ار النقاد، ان من  ة، و     =عمل في المحاماة، و حاضر في معهد الدرسات العر
ه "=         ت القاهرة، و من  حث في األدب و اللغة" مترجم، و مثله "النقد وتوفي  منهح ال

لي ، األدبي"، و له "في المیزان الجدید"، و "األدب و النقد"، و غیرها.(انظر: الزر
  .)7/111األعالم، ص: 

______________________  
، ولد في قرة المجمع اللغو بـ مصرم) من أعضاء 1966-1895( أمین الخولي   )68(
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امل .17   .)69(""مراد 
یف وفي األخیر عرض مقاًال عن: " دور األدب في المجتمع"، و "

ًا". حت قصص   أص
شتمل هذا الكتاب مائتین و ست صفحات   .و

ة .4 ة العر ط الكتا   ض
مورألقى محمود  محاضرة في مؤتمر المجمع في شهر ینایر  ت

ة األولد م، و هو عضو مجمع الملك السلطان فؤا1951 ، )70(للغة العر

                                                                                   
مدرسة القضاء الشرعي و عّین للشؤون  األزهر و تخرج  ة، و تعّلم  المنوف شوشا 

ا على طلب نقله،   طال ومة إ ة في السفارة المصرة برومة فأحدث أزمة حملت ح الدین
، فدعتهفنقل إلى برلین ومته إلى مصر ، و آثار أزمة أخر ، و عّین أستاذًا في ح

ة اآلداب إلى سنة  ًال لكل ان و مة ثم  م فمدیر الثقافة 1953الجامعة المصرة القد
م إلى سنة  ة و التعل م، و بها أحیل إلى المعاش، و مثل 1955العامة بوزارة التر

القاهر  مصر ليفي عدة مدة مؤتمرات، و توفي    .)2/16، األعالم، ص:ة. (انظر:الزر
امل   )69( ة، وعض 1975-1908( د. مراد  اللغات الشرق طي، عالم  م) المصر الق

القاهرة، تخرج بجامعتها  ة، مولده و وفاته  عثات إلى 1930الغر م، و أرسل في 
ة و آدابها الخارج، فأحرز شهادة في اللغة  م في 1934الالتینة و آدابها و الیونان

تب ( نجن.  ة في جامعة تو توراه األستاذ ا، و د ًا منها 19ألمان تا حثًا و   (
اته و آثاره، و "األدب المصر في نظر المستشرقین"، و "اللغات  "المستشرق نلینو" ح

لي ة" و غیرها.(انظ :الزر ة الشرق   .)7/199،األعالم،ص:السودان
القاهرة    )70( مطالب العلوم و 1932أنشئ  ة  حافظ على سالمة اللغة، و یجعلها واف م ل

ة من  عضوًا عامًال ثم ینمو حتى  20الفنون، مالئمة لحاجات العصر، تكون في البدا
و  ) في المجمع الذ ضم مجمع القاهرة196( 80بلغت جملة أعضائه العاملین 

حرن في اللغة و آدابها أو في العلوم مجمع دمش ، و ینتخب األعضاء من بین المت
ة خاصة و مد  أغلب ة  الد العر ة المتحدة أو ال و الفنون من أبناء الجمهورة العر

سرة،  ة الم اة.(انظر: محمد شفی غرال، الموسوعة العر    .)2/1651الح
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ل الكتاب سنة  ش عت هذه المحاضرة  عة االستقامة في م، 1951ط مط
  صفحة. نعیالقاهرة، و تحتو هذه المحاضرة على أرع و س

ه و حاضرهمحاضرات في الق - 5   صص في أدب العرب ماض
مور تاٍب، و إنه قد ألقى هذه  هذه محاضرات محمود ت ٍل  ش

ة سنة  ة و العلم ة قسم الدرسات األدب م، یبدأ 1958المحاضرات على طل
محاضرة عن " ة"الالكتاب  ة"، مثل "الكالس ، والرمزة، و )71(مذاهب األدب

ة، و الرو  ة، والواقع ة مانس عد ذلك ألقى ثالث )72(الوجود و ثمانین ، و
محاضرة قصیرة في مختلف الموضوعات ؛ مثل "الفن القصصي الحدیث في 

"، و "النقاد یتفقون على أنه ولید الصلة بین داألدب العري ؛ من أین استم
ع و س شتمل هذا الكتاب على س  نعیالشرق و الغرب"، و غیر ذلك، و

                            
ة التي استقر علیها     )71( ال التقلید ة في األدب و الفن : المیل إلى مراعاة األش الكالس

ارات .  ة األسلوب، و تناس الع رة و عذو العرف، ومن شأنها االهتمام بوضوح الف
یز على توازن البناء، و  رة، و التر ة الف موضوع قي فهي االهتمام  أما في الموس

ة في أكثر االبتعاد عن االنفعاال ة ؛ الرومانس ت الحادة، وتقارن الكالس
سرة، ة الم   .)2/1467األحوال.(انظر:محمد شفی غرال، الموسوعة العر

جارد، و مؤداها    )72( یر حة عند  ة المس ة معاصرة ذات شعب ثالث : الوجود مدرسة فلسف
ة عند  ة اإللحاد اهلل، و الوجود مان  اإل هیدجر و سارتر، أن قل اإلنسان یزول 

أ ه قلقه و  ار، مما یترتب عل ة تجعل لإلنسان مطل الحرة في االخت سه. والوجود
ة التي ینشد ح مان المس قول: إن اإل ني ف مها على فلسفة توما األكو ق ها مارتان، و

ة في الوجود و الخوف من العدم األساس المشترك بین الشعب  عد من الرغ اهلل 
، فالعقل وحده عاجز عن تفسیرالكون الثالث أن الو  لة الكبر  =جود اإلنساني هو المش

اة، و أساس =  الت الح ه القل عند مواجهته مش ستبد  الته، و إن اإلنسان  ومش
أفعاله تتحدد ماهیته و إذن الوجود الفعلي  فعٍل إیجابي، و  ام اإلنسان  األخالق ق

   .)2/1945سب ماهیته.(انظر: نفس المصدر:
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  صفحة.
  القصصفن  - 6

ع هذا الكتاب سنة  ه و نقحه سنة 1938ط عتها 1948م، زاد عل م، وط
عة دار الهالل في مصر مورمط ه ثالثة  ، و قدم المؤلف محمود ت ف

ة اللغة"، و "فن القصص"، و القصص اإلنساني"، و ضموضوعات مثل "ق
ة و إظهار إلى تمیلمصطلحات و الجهد للوصول ستعمل ا ز األنواع األدب

  خصائصها .
شتمل على مائة و عشر صفح   .اتهذا الكتاب 

  عطر و دخان - 7
جتماع، االهذا الكتاب مجموعة مقاالت و خواطر في األدب و الفن و 

  .)73(م1944سنة  القاهرة نیعیّ نشرته لجنة للجام
  ون صمالمح و ع - 8

ة اآلداب ال ت ع هذا الكتاب سنة  قاهرةقامت م ع مرة 1950ط م، ط
ع 1969أخر سنة  ة الط ات العشرون" و تحملت مسؤل عنوان  "الشخص م، 
  .)74(دار المعارف

ة - 9 الت اللغة العر   مش
ع في القاهرة   .)75(م1956سنة  هذا الكتاب ط

  األدب الهادف -10
ة اآلداب  ت عة م   .)76(م1961سنة  القاهرةط

                            
ار    )73( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   . 99رائد األقصوصة العر
ار    )74( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت    .99رائد األقصوصة العر
  المصدر نفسه و الصفحة.    )75(



~83~ 

  معجم الحضارة  -11
ة اآلداب القاهرة ت عه م صور تطور 1961سنة  ط م، هذا المعجم 

ة و مد مقاومتها للدخیل و العامي من  ألفا الحضارة في اللغة العر
  .)77(الكلمات

ات للكتب و الكتاب -12   مناج
عته دار الجیل  اعة للقاهرة سنة ط   .)78(م3196للط

  ظالل مضیئة -13
ة النهضة المصرة القاهرة ت عته م   )79(م.1963سنة  ط

  طالئع المسرح العري -14
ة اآلداب القاهرة ت عته م   )80(م.1963سنة  ط

اء -15   أدب و أد
عته دار الكاتب العري القاهرة   )81(م.1968سنة  ط

  بین المطرقة و السندان -16
عته دار الكاتب العري القاهرة   )82(م.1969سنة  ط

حوث أخر  -17   القصة في األدب العري و 
                                                                                   

ار    )76( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .99رائد األقصوصة العر
مور   )77( م، 1973، ستمبر 40في ذمة هللا، "الجدید"، ع: حسن أحمد حسن، محمود ت

  .57ص:
ار    )78( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   . 99رائد األقصوصة العر
   نفس الصفحة.   )79(
   نفس الصفحة.   )80(
   نفس الصفحة.   )81(
ار    )82( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   . 99رائد األقصوصة العر
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ة اآلداب القاهرة ت عته م   )83(م.1971سنة  ط
  
  
  
  
  
  

                            
  المصدر نفسه و الصفحة.    )83(
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ًا: محمود  مورثان اً  ت   قصص
مور ة عام  بدأ محمود ت اته األدب م، حین نشر مجموعته 1925ح

اللهجة ال ة األولى "الشیخ جمعة"  ة عالقصص عدئٍذ عن العام ة، لكنه عدل  ام
ة  تا عید  قاء، و راح  إلى الفصحى ألنها أوسع انتشارًا و أقدر على ال

صه ة من جدید، فغیر مثال عنوان إحداهما من "أبو علي عام أقاص  لالعام
ست" إلى "أبو علي الفنان".   )84(ارت

مور عها تمتاز بنقعد تب محمود ت ها دًا من القصص، و جم اوة أسلو
ة الجدیدة  و جمالها، و لكن مع هذا فإن میزة مؤلف الكبر تظهر في الناح

ه، تلك ا ة، و هذه من أد اتها الح شخص ة  اة الواقع لتي تناول فیها الح
  )85(القصص تحو الكبیر و الصغیر على السواء.

  أوًال : القصص القصیرة
أسماء األقاصص ضمن المجموعات مثل:   ثبت 

  الشیخ جمعة؛ و قصص أخر   - 1
القاهرة سنة  ة  عة السلف عها المط إحد فیها ضمن  )86(م1925ط

  عشر قصة قصیرة:
 الشیخ جمعة .1
 األجرة .2
 سّیدنا .3
 واسطة تعارف .4

                            
سى فتوح   )84( مور، أ. ع ة، مجلة"القافلة"، ابرل/مایو  محمود ت عمید القصة العر

  .46م، ص:1992
مورأنور الجند   )85(   .27، ص:، قصة محمود ت
ار    )86( مور القصصي، ص:فتحي األب   .343، عالم ت
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 الست توّدد .5
 حفظ في البوستة .6
 الجنون فنون  .7
اة .8  هي الح
ك .9  خطاب من منیر 

فافي أفند .10  مشروع 
 )87(السائح .11

ط  - 2   الشیخ سید العب
ة القاهرة عة السلف عتها المط ضمن خمسة و  )88(م1926سنة  ط

 أقاصص فیها، مثل:
طالشیخ سید  .1  العب
 الملل .2
 أبو درش .3
قي تلمیذًا و مؤظفاً  .4  صد
اشا .5  )89(خالة سالم 

  الحاج شبلي و قصص أخر   - 3
عتها لجنة التألیف و الترجمة و النشر القاهرة ، و )90(م1928سنة  ط

عة أقاصص فیها: مور س   تب ت
 الحاج شبلي .1

                            
از خّ    )87( مورد. ب ة في مصر از، محمود ت   .503، و عالم الروا
ار    )88( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .94رائد األقصوصة العر
ار خّا   )89( مورد. ب ة في مصر ز، محمود ت   .503، ص:و عالم الروا
ار    )90( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .94رائد األقصوصة العر
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 عفرت أم خلیل .2
اب .3  قسوة الش
 الرجل المرض .4
 خلف الستار .5
 الثالوث المقدس .6
م المزاوج .7   )91(الشیخ نع

ست و قصص أخر   - 4   أبو علي عامل أرت
القاهرة سنة  ة  عة السلف عتها المط اسم 1934ط عها  م و قد أعید ط

الفصحى بدار المعارف القاهرة ، ضمن )92(م1954سنة  "أبو علي الفنان" 
ص، فیها:   أرعة أقاص

 أبو علي الفنان .1
 صیف رحلة .2
 خصام .3
م .8  )93(سقرا العظ

  األطالل و قصص أخر   - 5
ة القاهرة طعة السلف عها الم اء 1934 ط عها دار إح م، و أعادت ط

ة، القاهرة ات" سنة  الكتب العر اب و غان ، وضمن فیها )94(م1951اسم "ش
عة أقاصص:  س
ات .1 اب و غان  ش

                            
ار خّا   )91( مورد. ب ة في مصر ز، محمود ت   .508ص:، و عالم الروا
ار    )92( مور القصصي، ص:فتحي األب   .343، عالم ت
ار خّا   )93( مورد. ب ة في مصر ز، محمود ت   .508، ص:و عالم الروا
ار    )94( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .95رائد األقصوصة العر
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ة .2  شیخ الزاو
 الفداءش  .3
 ضرب الحبیب .4
 جنازة حارة .5
 طر إلى الحب .6
  )95(مسطرة مبروك أفند .4

  فرعون الصغیر و قصص أخر   - 6
عها دار المعارف القاهرة م، ضمن فیها اثنتا عشر قصة 1936سنة  ط

  قصیرة:
 فرعون الصغیر .1
 غرم .2
 حزن أب .3
ة الحانة .4  غان
 إنقالب .5
ان الوضوء .6  أر
 عزرائیل القرة .7
ك  .8  الروحأفد
 رجٌل مرٌض  .9

 زمان الهنا .10
م .11  غرام قد
 )96(المسخ العجالي .12

                            
ار خّا   )95( مورد. ب ة في مصر ز، محمود ت   .508، ص:و عالم الروا
ضًا.   )96(   نفس المصدر/أ
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  الشیخ عفا هللا و قصص أخر   - 7
ة القاهرة عة السلف عها المط ، ضّمن فیها إحد )97(م1936سنة  ط

  عشر قصة قصیرة:
 الشیخ عفا هللا .1
مة  .2  الیت
 قصیدة غرام .3
ح .4  الكسب
ة .5  التو
 الشیخ علوان .6
ه .7 ة بنت الفق  تح
 تكفیر .8
ر  .9  ذ

 الحاج علي .10
 )98(إفالس .11

  زامر الحي  - 8
عت في القاهرة   ، و ضّمن فیها ستة أقاصص:)99(م1937سنة  ط

 زامر الحي  .1
 مظاهرة  .2
 إلى الساب .3
 فاته القطار .4

                            
ار    )97( مور القصصي، ص:فتحي األب   .95، عالم ت
ار    )98( مورخّاد. ب ة في مصر ز، محمود ت   .504، ص:و عالم الروا
ار    )99( مور القصصي، ص:فتحي األب   .95، عالم ت
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 ست الكل .5
 )100(األمر المنشور .6

ة  - 9   قلب غان
القاهرة سنة  عها دار النشر الحدیث  ، وضمن فیها )101(م1937ط

  عشر قصة قصیرًة: إحد
ة .1  قلب غان
 عند ما ینتصر القلوب .2
 فوردسیف طارت مني أو .3
 الحاج شلبي .4
 حسن آغا .5
 هللا یرحمه .6
 رجٌل مرٌض  .7
 حفلةٌ  .8
 شجاع .9

 الطفل .10
 )102(المصّور .11

ة األولى  - 10   الوث
عتها دار النشر الحدیث القاهرة ، و ضمن فیها )103(م1937سنة  ط

  إحد عشر قصًة قصیرًة :

                            
ار خّا   )100( مورد. ب ة في مصر ز، محمود ت   .508، ص:و عالم الروا
ار    )101( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .95رائد األقصوصة العر
ار خّا   )102( مورد. ب ة في مصر ز، محمود ت   .504ص:، و عالم الروا
ار    )103( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .95رائد األقصوصة العر
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 عّم متوّلي .1
 عّینضرح األر .2
 الشیخ جمعة .3
 مهزلة الموت .4
 هللا یرحمه  .5
 القلم ال ینوس .6
 األجرة .7
 أب و ابن .8
 حفظ في البوستة .9

 سبب تعارف .10
 )104(مغفلٌ   .11

توٌب على الجبین وقصص أخر   -11   م
عتها دار المعارف القاهرة ، و ضّمن فیها أرعة )105(م1941سنة  ط

  عشر قصة قصیرة:
 في غابر الزمانان  .1
 إغالل .2
توٌب على الجبین .3  م
 العیون الخضر .4
 عبوش .5
ة .6  سمة اللبنان
 تاج من ورق  .7

                            
ار خّا   )104( مورد. ب ة في مصر ز، محمود ت    .504، ص:و عالم الروا
ار    )105( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .95رائد األقصوصة العر
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 في خمیلة الحب .8
 مأساة نفس .9

بیرٌ  .10  قلٌب 
 بتسامةا .11
 ذات مساء .12
ة الورد .13  صح
اب المقفل .14  )106(ال

 قال الروا  -12
ة التجارة القاهرة ت عتها الم ثالثة ، و ضّمن فیها )107(م1942سنة  ط

  عشرة قصة قصیرة:
 العصفورة  .1
 أم سحلول .2
 خائب الدهر .3
رام .4 ا   ا سادة 
 ساق من خشب .5
 جاء الشتاء .6
 العودة .7
 عم متولي .8
 رهان .9

 حنین .10
 رجٌل مرٌض  .11

                            
ار خّا   )106( مورد. ب ة في مصر ز، محمود ت    .505، ص:و عالم الروا
ار    )107( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .95رائد األقصوصة العر
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 شجاع .12
 )108(أبو غرب .13

طان و قصص أخر    -13   بنت الش
عتها دار المعارف القاهرة ة )109(م1944سنة  ط ، و ضمن فیها ثمان

  أقاصص:
طان .1  بنت الش
 2الترام رقم  .2
 البومة تنع .3
 خصام .4
 الجنتلمان .5
 لیلة العرس .6
اد .7  على الح
مونة .8  )110(قدح ماء و ل

ظة و قصص أخر   -14  شفاه غل
عة االستقامة سنة  عتها مط . و ضمن فیها خمسة عشر )111(م1946ط

  قصة قصیرة:
ظة .1  شفاه غل
 القبلة التائهة .2
 مالرا الحب .3

                            
ار خّا   )108( مورد. ب ة في مصر ز، محمود ت    .505، ص:و عالم الروا
ار    )109( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .95رائد األقصوصة العر
ار خّا   )110( مورد. ب ة في مصر ز، محمود ت    .506، ص:و عالم الروا
ار    )111( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .95رائد األقصوصة العر
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ام من السماء .4  ح
 ولي هللا .5
كلب  .6  أسعد 
 قبلة الساق .7
اك .8  أبو علي و زجاجة الكون
 الطابو الخامس .9

 البدیل  .10
 2الترام رقم  .11
 البومة تنع .12
 لیلة العرس .13
اد .14  على الح
 )112(الجنتلمان .15

  خلف اللثام  -15
عتها الكاتب المصر القاهرة ا 1948 ط اسم "دن عها  م، و قد أعید ط

. و ضمن فیها اثنتا عشر )113(م، عدا ثالث قصص منها1957جدیدة" سنة 
 قصة قصیرة:

ا جدیدة .1  دن
 شیخ الحقز .2
 اهلل الكابتن هارد عّینالمست .3
اة .4  تأمین على الح
 ذات اللثام .5

                            
ار خّا   )112( مور ز،د. ب ة في مصر محمود ت    .505، ص:و عالم الروا
ار    )113( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .95رائد األقصوصة العر
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طان یلهو .6  الش
 الجزاء .7
 أمّ  .8
 العودة .9

 الشّحاذ .10
 المهد المنتظر .11
 )114(خفیر الجرن  .12

  إحسان هلل و قصص أخر   -16
عتها دار المعارف القاهرة ، وضمن فیها عشرة )115(م1949سنة  ط

 أقاصص:
 محمد أفند صل على النبيّ  .1
 زهرة المرقص .2
 إحسان هلل .3
 زوج و ضرتان .4
ام .5  ثالثي عمر الخ
 إبنة ایزس .6
 عند ما تضحك األقدار .7
 موعد .8
 سر األمیر الهند .9

 )116(حرٌب خاطفة .10

                            
ار خّا   )114( مورد. ب ة في مصر ز، محمود ت    .505، ص:و عالم الروا
ار    )115( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .95رائد األقصوصة العر
ار خّا   )116( مورد. ب ة في مصر ز، محمود ت    .506ص:، و عالم الروا
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  عام و أنتم بخیر ل  -17
عتها دار المعارف القاهرة م و ضمن فیها عشرة 1950سنة  ط

  أقاصص:
 ل عام و أنت بخیر .1
 صراع في الظالم .2
 مجنون  .3
م هلل  .4  الح
 قبلة مرهونة .5
 في ظلمة اللیل .6
 في غفوة األقدار .7
 عروس من قطن .8
 هذه الحصاة .9

 ورقة النصیب .10
  أبو الشوارب و قصص أخر   -18

عتها ة )117(م1950سنة  دار المعارف القاهرة ط ، و ضمن فیها ثمان
  أقاصص:

 الحمراء .1
ك .2  الد
 نا أرعة .3
م .4  بوذا الرح
 الفأرة .5
 هناء .6

                            
ار    )117( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .95رائد األقصوصة العر
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 العّوامة .7
هدّة .8

)118( 
  نبوت الخفیر  -19

عة اآلداب القاهرة عتها مط ، و ضمن فیها إحد )119(م1958سنة  ط
  عشر قصة قصیرة:

س حمیدو .1  الرئ
 الدرفیل  .2
 نجاح مائة في المائة .3
 بوطّنوس .4
 نبوت الخفیر .5
 خلود .6
 ف الشرفیض .7
 أثر خالد .8
 القبلة خمسة قروش .9

 العشاء .10
 )120(أحمر شفایف .11

  تمرحنا عجب  -20
عة اآلداب القاهرة عتها مط ، وضمن فیها اثنتا )121(م1958سنة  ط

  عشر قصة:

                            
ار خّا   )118( مورد. ب ة في مصر ز، محمود ت    .506، ص:و عالم الروا
ار    )119( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .95رائد األقصوصة العر
ار خّا   )120( مورد. ب ة في مصر ز، محمود ت    .506، ص:و عالم الروا
ار    )121( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .95رائد األقصوصة العر
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اة .1  فلنبدأ الح
 حامل األثقال .2
 منا الوغدمن  .3
 تمرحنا عجب .4
 إنسان .5
 العجل وقع .6
 الطائر الطلی .7
قرش و نصف .8 فة   الزناتي خل
حر .9  حورة ال

 أنا الشرد .10
 لیلة العرس .11
 )122(نداء الروح .12

  أنا القاتل  -21
عتها نهضة مصر ، وضمن فیها تسعة )123(م1961سنة  القاهرة ط

 أقاصص:
 أنا القاتل .1
 الوطوا .2
قاءلكم  .3  طول ال
م... .4 م....عظ  عظ
 و أسدل الستار .5
رات .6 ة الذ  من حقی

                            
ار خّا   )122( مورد. ب ة في مصر ز، محمود ت   . 506، ص:و عالم الروا
ار    )123( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .95رائد األقصوصة العر
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ا .7  صندوق الدن
ة الحمراء .8  الرا
ات .9  )124(موالنا أبو البر

اة   -22   انتصار الح
عتها دار المعارف القاهرة ، و ضمن فیها عشرة )125(م1927سنة  ط

  أقاصص:
اة .1  انتصار الح
 خرفان .2
 عهٌد جدیدٌ  .3
 تطهیر .4
 العصفورأنا و  .5
 التفاحة .6
 الشیخ روتر .7
 هزمة أم انتصار .8
 الجرادة  .9

  )126(لحظٌة حاسمةٌ  .10

ارونة أم أحمد  -23  ال
عتها دار المعارف القاهرة ، و ضمن فیها عشرة )127(م1927سنة  ط

  أقاصص:

                            
ار خّا   )124( مورد. ب ة في مصر ز، محمود ت    .506، ص:و عالم الروا
ار    )125( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .96رائد األقصوصة العر
ار خّا   )126( مورز، د. ب ة في مصر محمود ت    .507، ص:و عالم الروا
ار    )127( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .96رائد األقصوصة العر
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ارونة أم أحمد .1  ال
طان .2 ا ش  اللهم أخزك 
ة .3  الطاق
 طیف زهیرة .4
ط.. .5 ط...عب  عب
 العدوّ  .6
 لوح ثلج .7
 القبلة األخیرة .8
 الرسالة .9

رة داود .10  )128(تذ
  أبو عوف و قصص أخر   -24

عتها نهضة مصر م، وضمن فیها تسعة 1929سنة  القاهرة ط
  أقاصص:

ة أبو عوف .1 ا  ح
 شرطي المرور .2
 الماجور سافج .3
 الحنش و العقرب .4
الد سعید .5  عید م
 الخفّ  .6
 ساعة الفداء .7
ة العرس .8  هد
ةشلبي و  .9 ا  )129(شل

                            
ار خّا   )128( مورد. ب ة في مصر ز، محمود ت    .507، ص:و عالم الروا
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  زوٌج في المزاد  -25
ندرة ار الیوم اإلس عتها أخ ، و ضمن فیها عشرة )130(م1971سنة  ط

  أقاصص:
 زوج في المزاد .1
 عّینضرح األر .2
 سبب تعارف .3
اك البرد .4  حفظ في ش
فافي أفند .5  مشروع 
أجرته .6 طالب   ّ  الحوذ
ك .7  رسالة من منیر 
اشا .8  خالة سالم 
 السعیدالحل  .9

  الست توّدد .10
  عم متولي و قصص أخر   -26

ة القاهرة عة السلف عتها المط ة سنة ط عة الثان   .)131(م1925، الط
  ما تراه العیون   -27

ة القاهرة عة السلف عتها المط ة سنة ط عة الثان  .)132(م1927، الط
  ثائرون   -28

عتها دار الهالل القاهرة   .)133(م1955سنة  ط

                                                                                   
ار خّا   )129( مورد. ب ة في مصر ز، محمود ت    .507، ص:و عالم الروا
ار    )130( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .96رائد األقصوصة العر
ار    )131( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .94رائد األقصوصة العر
)132(   .    المرجع الساب
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  بنت الیوم   -29
ار الیوم القاهرة عتها أخ   .)134(م1971سنة  ط

  

                                                                                   
ار    )133( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت    .94رائد األقصوصة العر
)134(   .    المرجع الساب
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ات ًا : الروا   ثان
  رجب أفند  - 1

ة القاهرة عة السلف عتها المط   .)135(م1927سنة  ط
  نداء المجهول   - 2

عتها  شوف بیروتط   .)136(م1939سنة  دار الم
اتر في خان الخلیلي  - 3   لیو 

عة االستقامة القاهرة عتها مط   .)137(م1946سنة  ط
ح   - 4   سلو في مهب الر

عة االستقامة القاهرة عتها مط   .)138(م1947سنة  ط
  شمروخ  - 5

عتها دار الهال اسم "الذهب 1957سنة  القاهرة لط عت  م، قد ط
م1965األسود" سنة  ة و التعل   .)139(م لوزارة التر

  إلى اللقاء أیها الحب  - 6
ة القاهرة ة العر عتها شر   .)140(م1959سنة  ط

ح الزرق   - 7   المصاب
عتها دار النشر الحدیث، سنة    .)141(م1960ط

                            
ار    )135( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .96رائد األقصوصة العر
  نفس الصفحة.   )136(
  نفس الصفحة.   )137(
  .97نفس المرجع، ص:   )138(
  نفس الصفحة.   )139(
  نفس الصفحة.   )140(
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  من الطینمعبوٌد   - 8
عة اآلداب سنة  عتها مط   .)2(م1969ط

مور   مسرحّاً  ثالثًا : محمود ت
مور ة أن  تب محمود ت اته األدب ة ح ات.. حاول في بدا ضع مسرح

ة  تا ة ثم تطور في  ة المصرة المحل قه محمد في خل المسرح یجار شق
ة فاستم ه و  دالمسرح ط  ة من وحي األحداث التي تح قصصه المسرح

أ رقم  ة "المخ مسرح شها  مادتهما من وحي  د" و "قنابل" اللتین استم13ع
ة و ما الزمتها من أهوال و أحداث جسام ة الثان   .)3(الحرب العالم

" و هي  ما نر في "حفلة الشا ات من فصل واحٍد  تب مسرح و
ة تصور حب الظهور في أ اینة من الناس ال تكاد نقرؤهم حتى نما متمسرح

  نغرق في الضحك. 
لة ات طو تب مسرح ات القصیرة بل  قف بهذه المسرح   ، مثل:)4(و لم 

  مثل:
بمالصعلوك، أبو شوسة، ال   - 1   و

ا القاهرة عة عطا عتها مط ات، ط عة األولى  و هي ثالث مسرح الط
  .)5(م1936سنة 

                                                                                   
ار    )1( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .97رائد األقصوصة العر
  .المرجع نفسه و الصفحة   )2(
مورحسن فتحي خلیل   )3( ة، ص: ، محمود ت ، مجلة "العري"، 97رائد األقصوصة العر

  .43م، ص:1984، فبرائیر 182ع:
مي هالل، األدب  303، األدب العري المعاصر، ص:شوقي ضیف   )4( / محمد غن

)، ص:1987، المقارن دار العودة بیروت   .188م، (د 
ار    )5( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .97رائد األقصوصة العر
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  عروس النیل  - 2
ا القاهرة عة عطا عتها مط عت عام 1941 ط م 1951م، و قد ط

  )1(عنوان "فداء".
  عوالي  - 3

ة التجارة  ت عتها الم ة الفصحى في ثالثة فصول، ط العر ة  مسرح
  .)2(1942سنة  القاهرة

  سهاد أو اللحن التائة  - 4
ابي الحلبي  سى ال ة ع ت عتها م   .)3(م1942سنة  القاهرةط

أ رقم   - 5   13المخ
ا القاهرة عة عطا عتها مط   .)4(م1942سنة  ط

6 -  "   "المنقذة" أو "حفلة الشا
ة القاهرة عتها دار الكتب األهل   .)5(م1942سنة  ط

  "قنابل"  - 7
  .)6(م1943سنة  عتها لجنة النشر للجامعیین القاهرةط

  "حواء الخالدة"  - 8
عة اآلداب القاهرة عتها مط   .)1(م1945سنة  ط

                            
ار    )1( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .97رائد األقصوصة العر
  .نفس الصفحة   )2(
  نفس الصفحة.   )3(
   نفس الصفحة.   )4(
  نفس الصفحة.   )5(
  نفس الصفحة.   )6(
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  الیوم خمرٌ   - 9
عتها دار المعارف القاهرة   .)2(م1949سنة  ط

  ابن جال  -10
عتها دار المعارف القاهرة   .)3(م1951سنة  ط

ذب  -11   ذب و 
عة مصر عتها مط   .)4(م1952سنة  القاهرة ط

س  -12   أشطر من إبل
عتها دار المعارف القاهرة   .)5(م1953سنة  ط

  صقر قرش  -13
القاهرة سنة  عة األولى  عتها دار المعارف ط   .)6(م1952ط

  طارق األندلس  -14
عتها  عة اآلداب القاهرةط   .)7(م1973سنة  مط

سة  -15   خمسة و خم
ة القاهرة عتها الدار القوم   .)8(م1963سنة  ط

                                                                                   
  نفس الصفحة.   )1(
ار    )2( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .98رائد األقصوصة العر
  نفس الصفحة.   )3(
  نفس الصفحة.   )4(
  نفس الصفحة.   )5(
  نفس الصفحة.   )6(
  نفس الصفحة.   )7(
  .نفس الصفحة   )8(
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فون   -16   المز
عة اآلداب القاهرة عتها مط   .)1(م3195سنة  ط

مور عًا : محمود ت   اتب الرحالت را
مور تف محمود ت ا فحسب و  و لم  ا و مسرح ًا قصص ون أدی أن 

اتب رحالت من الطراز األول .... لقد ساعدته أسفاره الكثیرة  إنما هو 
قلم األدیب الساحر، و أن یتناولها بنظرة األدیب  تب عنها  المتعددة على أن 

.   )2(المتعم

تب، و هي : و إنما سجل   خمس رحالت في خمسة 
طیر  - 1   أبو الهول 

عة االستقامة القاهرة عتها مط   .)3(م1947سنة  ط
  شمس و لیلٌ   - 2

عة اآلداب القاهرة عتها مط   .)4(م1958سنة  ط
رة الجیب  - 3   جز

القاهرة سنة  عة اآلداب  عتها مط   .)5(م6319ط
  الشالل خطوات على  - 4

الني الصغیر القاهرة عة الك عتها مط   .)6(م1950سنة  ط

                            
ار    )1( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .98رائد األقصوصة العر
  .43م، ص:1974سنة  ،182العري، ع :    )2(
ار    )3( مورفتحي األب ة، ص :  ، محمود ت   .98رائد األقصوصة العر
  نفس الصفحة.   )4(
  نفس الصفحة.   )5(
  .نفس الصفحة   )6(
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ام المائة  - 5   األ
عتها دار النهضة مصر   .)1(م1968سنة  ط

  خامسًا : أدب الطفل
مور تب  لم ینس محمود ت ه، بل وهبهم النصیب األنسب و  األطفال في أد

اً  اسم "قنف تا ة نذة و أمورة و ما جر في الجنیواحدًا في أدب األطفال 
عتها دار النهضة مصر"المسحورة ع و التارخ. )2(، القاهرة، ط   بدون الط

مور ماته سادسًا : جوائز محمود ت   و تكر
مور ما نال تكرمات عدیدة في المؤتم نال محمود ت ثیرة  ات و ر جوائز 

  الهیئات المختلفة و هي :
  جوائزه

ة ؛ ت ع اإلنتاج القصصي تقرر مجمع فؤاد األول للغة العر ج جم و
مورحاللغة الفص   .)3(م1947ه جائزة القصة سنة ، ومنحة لـ محمود ت

ل عام 1950ب لسنة و فاز بجائزة "فؤاد األول" لآلدا ه : " تاب م عن 
  حسان هللا".إو أنتم بخیر" و "

ارس سنة  ه المترجمة 1951ومنح جائزة واصف غالي ب ت م عن أحد 
ة، وهو المسمى "عزارئیل القرة"   .)4(إلى الفرنس

  مؤتمراته
مور ة و العلم شارك محمود ت بیٍر من المؤتمرات األدب ة في عدٍد 

                            
ار    )1( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .98رائد األقصوصة العر
  نفس الصفحة.   )2(
  .3، قصة محمود، ص :أنور الجند   )3(
  .333محمد مهد عالم، المجمعیون في خمسین عامًا، ص:   )4(
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اء في بیروت م، فاستدعى 1954 سنة ممثّالً مصرَ  فاستدعى لمؤتمر األد
اكستان1954ذلك سنة  لمؤتمر القلم بیروت ومة  لتمثل  م، واستدعته ح

شاور مصر ة في جامعة  ما 1952سنة  لمؤتمر الدراسات اإلسالم م 
اء الذ عقد في دمش بیٌر مع المستشرقین استدعى لمؤتمر األد  ٌ . وله نشا

ة   .)1(في معظم اللغات الح
  هیئاته

مور ثیرة أهمها المجلس األعلى  ظل محمود ت ة  عضوًا في هیئات أدب
ة ة الفنون و اآلداب و العلوم االجتماع عضوًا في  عّین، و بـ مصر )2(لرعا

ة )3(م1950المجمع سنة  و  ،)4(م1951، وعضو مجمع فؤاد األول للغة العر
المجمع اللغو العراقي عّینذلك    .)1() 5(عضو 

                            
  .333محمد مهد عالم، المجمعیون في خمسین عامًا، ص:   )1(
ة الفنون و اآلداب   )2( ه 1956 في القاهرة أنشئ المجلس األعلى لرعا فت إل م، أض

ة و تكونت فروع لكل لجانه، مهمته دراسة الفنون و 1958 ة العلوم االجتماع م رعا
ع  ه من تشج ما تحتاج إل اتها و النظر ف ح مستو ة، و توض اآلداب و العلوم االجتماع
ة  ع ادینها المختلفة، ومنح جوائز تقدیرة و تشج ة و تنسی الجهود في م و رعا

ات إلى الدولة لتحقی األهداف . و للمجلس ثالث شعب:  للمبرزن، ثم تقدم التوص
ة. -3الفنون،  -2اآلداب،  -1   العلوم االجتماع
ة،      .)2/1648(انظر: محمد شفی غرال، الموسوعة العر

ة،   )3(   . 1/574محمد شفی غرال، الموسوعة العر
مور   )4( ةمحمود ت ط الكتا : ،ض ة، عة االستقامة، القاهرة،1العر   .1م، ص:1951، مط
حث في آدابها و في تارخ العرب و 1947أنشئ سنة    )5( ة و ال اللغة العر ة  م للعنا

ة، وحفظ  ة، و نشر الثقافة العر العراقیین و لغاتهم، ولدراسة عالقات الشعوب اإلسالم
ائها و تشج ع الترجمة و التألیف.(انظر: محمد شفی غرال، المخطوطات و إح

سرة،  ة الم   .)2/1651الموسوعة العر
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  إكرامهاالحتفال في 
و ة بـ موس ه في مدرسة الدراسات الشرق أد ا  ة عید  احتفلت روس مناس

الده في سنة    م.1962م
ذلك في جامعة بوداست  ه  ه و  )2(و احتفل  المجر تكرمًا ألد
  .)3(إنتاجه
  وظائفه

أكمله، ثم  عّین ة (العدل) حیث أمضى عامًا  موظفًا في وزارة الحقان
ة حیث عمل ستة أشهر ما لبث في نهایتها أن تخلى  انتقل إلى وزارة الخارج

عه و مؤهالته فة ألنها ال تالئم ط   .)4(عن الوظ
  نشاطه المجمعي

ة، فقد اشترك في  ٌ في مجمع اللغة العر ٌ ملحو مور نشا و لألستاذ ت
ة، ولجنة ألفا الحضارة، و لجنة علوم  لجنة سیر الكتا األدب و لجنة ت

حثًا مبتكراً  ل مؤتمر مجمعي ینتج  اء و الزراعة، و هو في    .)5(األح

                                                                                   
مور   )1( سى فتوح، محمود ت ة، مجلة "القافلة"، ابرل / مایو  أ. ع عمید القصة العر

  . 48م، ص:1992
انت قد تأست (هنغارا أو المجر) المعروفة  جامعة بوداست   )2( اسم لوراند أرتفوس  اآلن 

ازماني  طرس  اسة و 1635اسم جامعة  ات: الس ل م، وهي تتألف من أرع 
ا و الفلسفة.(انظر:  ات و الفیزا و الكم ة، الراض اة و الجیولوج الحقوق، علوم الح

سرة:    .)1/426محمد شفی غرال، الموسوعة العرة الم
  .333المجمعیون في خمسین عامًا، ص:محمد مهد عالم،    )3(
او    )4( از54، عمالقة األدب العري، ص: محمد محمود ال ار خ مور/ د ب و  ، محمود ت

ة في مصر   .109، ص: عالم الروا
  .335ین عامًا، ص : محمد مهد عالم، المجمعیون في خمس   )5(
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مور عًا : دراسات عن محمود ت   سا
احثین في العالم العري و اإلسالمي في  بیٌر من النقاد و ال تناول عدٌد 

اته مورتا ، وقد قدمت عنه دراسات في و نقدها م بدراسة أعمال محمود ت
تورا  ة في مصر همراحل ماجستیر و د ة السعود اكستان و المملكة العر و  و 

ة. عض الجامعات األورو ة و في  الد اإلسالم   غیرها من ال
ان إنتاجه  ًا و غزرًا و متنوعًا و و ًا و عالم مختلف اآلفاق إسالم

ًا.   إنسان
ة   أوًال : الرسائل الجامع

مور احثون الرسائل عن محمود ت تب ال ه في  وقد  اته و أد و ح
  جامعات مختلفة منها:

  )M.A( رسائل الماجستیر - 1
ة الواقع في القصة القصیرة ب  - 1 م عبد هللارؤ  )1(ین محمد عبد الحل

مور ، هذا عنوان رسالة ماجستیر بجامعة المقصورة في مصر :و محمود ت
ان خلیل محمد تقدم بها   .)2(شع
مور - 2 اغة في القصة القصیرة عند محمود ت ة  الص (دراسة لغو

ة) :  عّینهذا عنوان رسالة ماجستیر تقدم عطا هللا أحمد بجامعة  أسلو
ة، سنة الشم ة األلسن، قسم اللغة العر ل   م.1993س، 

                            
م بن عبد هللا (   )1( تاب 1970- 1913محمد بن عبد الحل ار   في مصرالقصة م) من 

ض و  الب" و الوشاح األب عد الغروب" و "شجرة الل طة"، و" من قصصه المطبوعة "لق
احث  " و "البیت الصامت" و "ال "شمس الخرف" و "غصن الزتون" و "من أجل ولد

قة".ع   ن الحق
لي     .6/187، األعالم، انظر: الزر

صل، ع :    )2(   .127م، ص: 1996، مارس/إبرل 333الف
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ة هما المنهج اختار  حث منهجین من مناهج األسلو احث في هذا ال ال
حتو على مدخل حث  في، وهذا ال ثالثة و  اإلحصائي و المنهج الوظ

أتي :فصول،    و یتناول المدخل ما 
اغة عند المبد  - أ  ح و ندرة إعادة الص   . عّینانتشار ظاهرة التنق
اغة.  - ب   العوامل التي دفعت إلى إعادة الص
مور.   - ج  ه ت   موقف النقاد مما قام 

اغة" قبل التحاق  احث في الفصل األول عن "إعادة الص و یتحدث ال
عده، وفي  المجمع اللغو و  مور  عرض عن "خصائص ت الفصل الثاني 

ر في الفصل الثالث " خصائص  اغة األولى" و یذ مور في الص أسلوب ت
ة". اغة الثان مور في الص  أسلوب ت

م  - 3 احث حامد مرزوق عبد الرح ، فهو قدم الرسالة لنیل درجة و أما ال
ة قسم األدب ر من عام  و الماحستیر في اللغة العر م، 2003النقد في أكتو

ة "جامعة  ة اللغة العر ل بتقدیر ممتاز عن رسالته التي تقدم بها إلى 
، و عنوانها "القرة المصرة في قصص محمود )2(فرع أسیو )1(األزهر"

                            
ه أول 970الجامعة األزهر: بناء حوهر الصقلي قائد المعز لدین هللا    )1( مت ف م، و أق

ونًا من ثالثة أیوانات 972صالة جمعة  ان وقت إنشائه م حول م، و 
سرة:  ة الم   .)1/598الصحن.(انظر: محمد شفی غرال: الموسوعة العر

وس  ، أكبر مدن الصعید و عاصمة محافظة أسیومدینة بـ مصر أسیو   )2( و (ل
ا م الذ  ة طر درب األرعّین القد ز تجار على النیل، نها مًا). مر ن ترطها قد

القرب منها قناطر  ة. أنشئت  ة و الحاج غرب السودان. تقوم فیها الصناعات الصوف
م. مسقط رأس أفلوطین الفیلسوف، و 1957م . بها جامعة افتتحت 1902 أسیو

سرة  ة الم العالمة جالل الدین السیوطي.(انظر: محمد شفی غرال: الموسوعة العر
:1/164 (.  
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مور ة و موازنة).دراسة   )1(محمود البدو " و ت ة نقد   تحلیل
حث موازنة بین المحمودین، و حاول ال احث أن یثبت خالل هذه هذا ال

عة الخشنة الموازنة ف رقًا بین القرتین، فقرة البدو هي قرة الصعید ذات الطب
مور هي قرة الدلتا و التي تختلف عن قرة الصعید  ة، وقرة ت اة القاس و الح

اد  مور على الرغم من أن البدو بدأ ؛ ألن البدو  قًا لت ًال و رف ون زم
ًا  ان لصغره في السن إال أنه تارخ سیٍر، وهو إن  مور بزمٍن  عد ت ة  الكتا

، ومع ذلك فقد نال من نفس الجیل الذ أسس القصة القصیرة في مصر
، مع أن ا ارزة من البدو ة  انة اجتماع مور" شهرة و م ه "ت لبدو یتفوق عل

ة. ة األدب   من الناح
بیر األثر في نفس المحمودین  ان له  احث أن القرآن الكرم  وتحدث ال

ا في معظم اال البدو و ت مور، و أنهما  ل ت ة، و اشترك  تجاهات القصص
ة الرسالة دعا  ثیرًة، وفي نها الدًا  ه للرحلة، فقد زارا  من المحمودین في ح

احث إلى ضر  فوا ال ع اء العظام، و احثون إلى مثل هؤالء األد ورة أن یلتفت ال
األعمال التي تكشف عن روح القرة المصرة  على دراسة أعمالهم و االهتمام 
ة و محاولة  ة و اقتصاد الت اجتماع و تسلط الضوء على ما فیها من مش

                            
تب القصة 1986- 1912محمود البدو (   )1( ة،  م) من رواد القصة القصیرة العر

ارات و  سطاء في ال اة ال ر المأساة و الملهاة في ح خمسین عامًا، واهتم بتصو
اتب العمل و األسواق و قر الصعید و الغرف المفروشة و أبدع في  المقاهي و م

ر  شة األجانب و ذ اة الغرة و معا ر ح قوه في تصو في مقابلة معه ثالثة ممن س
ة القصة القصیرة بـ مصر مور تا حي حقي، هم: محمود ت ، وأحمد خیر سعید، و 

مور : محمود البدو  اء العرب، قال عنه محمود ت ر تأثره بـ تشخیوف، دون األد ثم ذ
  .ع علیها تشیخوففي معظم إنتاجه یرتقي إلى القمة التي تر

لي، دار ابن حزم    محمد خیر رمضان یوسف، المستدرك على تتمة األعالم للزر
)، 2002، لبنان بیروت   .1/106م، (د 
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  )1( ایجاد الحلول لها.

                            
ة"، مجلة الثقافة، ع :    )1( رات مطو ، "ذ   .20، ص 1971، ینایر 88محمود البدو
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   )M.Philماجستیر الفلسفة (رسالة   - 2
احثة شإن ا ماجستیر الفلسفة ة خانم قد قدمت الرسالة لنیل درجة فتل

ة بـ إسالم  الجامعة اإلسالم ة  ة و آدابها إلى قسم اللغة العر في اللغة العر
اد ات محمود 2009سنة  اكستان آ عنوان "الجانب االجتماعي في روا م 

مور ة)". ت   (دراسة فن
احثة هذه الرسالة في ثالثة فصول : تحدثت في الفصل  و قسمت ال

مور اة محمود ت ة األول عن ح رت المشاكل االجتماع ، وفي الفصل الثاني ذ
ة. مور، و الفصل الثالث هو دراسة فن ات محمود ت   في روا

تورا  - 3  (PhD) هرسائل الد
ازقدم   - 1 ار خ توراهرسالة  ب مور الد ة  عنوان " محمود ت و عالم الروا

ة) و نال درجة  في مصر ة تحلیل توراه(دراسة نفس م من 1992عام  الد
تحت إشراف المستشرق المعروف األستاذ شارل  جامعة البروفانس في فرنسا

ال (  .)Charles Vialف
قید من المناهج  حثه هذا "المنهج التحلیلي" الذ  احث في  وقد اعتمد ال
ر و مدخل و عشرة فصول و  لمة الش شتمل على مقدمة و  عها  ة جم النقد

  خاتمة.
ة األخر   و عن فیتحدث في مقدمته عن علم النفس و العلوم اإلنسان

مور اة محمود ت مور و الظواهر  ح ثم عرض بیئة األدیب لـ محمود ت
ة و مد تأثیرها في األدب.   االجتماع

ة  ة في الروا مور و النزعة التحلیل احث في الفصل األول : "ت ر ال و یذ
مور و التحلیل الذاتي و مهن ة" و یتحدث في الفصل الثاني : " ت ة العر

اسان ة،  مصر األدیب"، و یتكلم في الفصل الثالث "مو حث عن أبّوة أدب أو ال
ة أو أبّوة  مور و نظرة الروا ه المؤلف عن " ت ر ف ع یذ وفي الفصل الرا
ات  ل أو التقن تحدث في الفصل الخامس : هجاس ش جنس أدبّي . و
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ة، وفي الفصل السادس  : األب و األم عقدة أو دیب"، و یتكلم في القصص
ة، و یتح ات العاطف اة الشخص ع عن ح ث في الفصل الثامن: دالفصل السا

طان "، وفي ههامشّیون و مرت نون"، و في الفصل التاسع " "األسطورة و االست
  الفصل العاشر یتحدث عن " األدیب المحلل و العالج بتغلیب مبدأ الواقع".

از ار خ حث : قول ب   في مقدمته لهذا ال
ة، وقد تمنى علي المشرف  واضطررت إلى نقل ملف مشروع اللبنان

م الخازن  الجدید في لبنان تور ول ة  الد أن أنقل نص األطروحة إلى اللغة العر
ه هو الوالد الروحي الذ راف هذه األطروحة ط عد أن تفإل ا و ناهبوال عامین 

ح   .)1(ها و إخراجهاشهد تطورها و ترجمتها و تنق
تاب سنة  ل  ش م في دار المشرق 1994و نشر هذه األطروحة 

  .بیروت
توراهرسالة  قدم حمد حسین  - 2 ة عند  الد ة الروائ عنوان "الشخص

مور " و نال درجة  محمود ت توراهبین النظرة و التطبی   م.1988عام  الد
اب على فصلین و قدم لدرسته  ل  حتو  ابین و  قسم هذه الرسالة في 

مور و تراثه النقد و األدبي و أسرته. ه عن ت   مدخل تحدث ف
ة"، وقد  مور النقد ات ت تا ة في  اب األول تحدث عن "الشخص وفي ال

احث في ه عن جانب الصدق في  تناول ال الفصل األول النقد النظر تحدث ف
مور  ة في نقد ت ة، وفي الفصل الثاني تحدث عن "الشخص م الشخص تقو

قي".   التطب
ة" و قد  مور الروائ ة في أعمال ت اب الثاني فموضوعه "الشخص وأما ال
ة، و في الفصل الثاني عن مرحلة  تحدث في الفصل األول عن مرحلة البدا

                            
از   )1( ار خ مور القصصي، ص: ب   .15، عالم ت
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  لنضج.ا
قع في  تاب  القاهرة عام  268نشرها في    .)1(م1988صفحة صدر 

النت  - 3 تورة ف توراهرسالة لنیل درجة  أعدت الد عنوان "محمود  الد
مور تاب ت ة" و صدرت هذه الرسالة في  ان رائدًا للقصة العر   .)2(.. لماذا 

تور محمد   - 4 اسانعنو  )3(حافظ النقیبقّدم الد  ان : "أثر جي د مو
مور ةالقصیر  في القصة توراه"، ونال درجة عند محمود ت م من 1991سنة  الد

فرنسا.   )4( جامعة جان موالن 
ا :  مورثان تبت عن محمود ت   الكتب التي 

ثیر من المؤلفین مور تناول  ة محمود ت اء شخص و أعماله  و األد
ة ،  تٍب منها: األدب ل  ش مور"و أظهروا تأثرهم هذا  تب "قصة محمود ت  ،

عته األولى سنة  هذا الكتاب األدیب أنور الجند ع ط م في دار 1951و ط
ة القاهرة اء الكتب العر   .إح

ة في  لمة معالي وزر المعارف العموم ج و  ة الكتاب تنو وفي بدا
م بجامعة فؤاد األول في  م لتوزع جوائز 1951إبرل  27االحتفال الذ أق

تاب ألفه المستشرق الروسي األستاذ  عد ذلك فصل من  "فؤاد األول"، و

                            
مور   )1( ة عند محمود ت ة الروائ ، 11، مجلة القافلة، ع : أ. حسیني سید لبیب، الشخص

  .19ص:
ار    )2( مور القصصي، ص:فتحي األب   .349، عالم ت
توراه في األدب الفرنسي د. محمد حافظ النقیب هو مصر و    )3( حصل شهادة الد

  .)42، ص:36.(انظر: األدب اإلسالمي، ع : المقارن من جامعة موالن فرنسا
ضًا.   )4(   نفس المرجع / أ
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ي وفس راتش عد ذلك وضع مقاًال  "أرستقراطي فالح"، عنوان )1(أغناطیوس  و
تور عبد الكرم (جرمانوس) مجلة  )2(للمستشرق األستاذ الد و نشر هذا المقال 

Islamic Review  عنوان "أستاذ أدب القوم1951عدد مارس/ إبرل ى"، م 
عد المقال یتحدث عن "األدب العري إلى نصف القرن"،  ر عن و عده یذ و

مور ر رحالت محمود ت عد ذلك یذ مورة في األدب العري" و   "أثر األسرة الت

                            
ي:     )1( راتشقوفس انوفتش  م)  I j Kratchkovsky).1883  - 1951أغناطیوس جول

ارهم مة، )Vilnaولد في فیلنا ( .مستشرق روسي، من  ة القد انتقل  و عاصمة لیتوان
صره المساجد واألسواق  ه  ان أول ما تفتح عل أبوه إلى طاشقند، وعمره سنتان، ف

ه إلى فیلنا سنة  ة وهو طفل، وعاد مع أب ة، وتعّلم اللغة األز فتعّلم بها  1888الشرق
ف  طرسبرج (لینینغراد) حیث ع ة بجامعة  على دراسة ثم في معهد اللغات الشرق

ة  عثة علم مة. وأرسل في  ة القد ش ة والتتارة والعبرة والح ة والتر ة والفارس العر
) في سورة ولبنان وفلسطین 1910 -  1908إلى الشرق العرّي فأقام عامین (

ة لینینغراد،  ل ة في  ة فرع اللغات الشرق ت الده عّین مدیرا لم ومصر. ولما عاد إلى 
ة. وتوفي في لینینغرادفمدّرسا للعر لية في الكل   .) 1/336، األعالم، .(انظر: الزر

و درس في جامعات  م) ولد في بوداست1979- 1884عبد الكرم (جرمانوس) (   )2(
ة  بوداست ة عام و اسطنبول و فیینا و لیبتزغ و عّین مدرسًا في إكادم التجارة الشرق
توراه من جامعة بوداست1912 ان عام  م، و نال الد م دعاه شاعر 1929. فلما 

ة  م طاغور لزارة الهند، فلبى دعوته، وقام بإنشاء قسم الدراسات اإلسالم الهند العظ
إلى م . و في تلك الفترة مال 1933في جامعة البنغال، و ظل یدرس فیها حتى عام 

، و اإلسالم فاعتنقه، وسمى  نفسه عبد الكرم بدل جرمانوس، ثم سافر إلى مصر
ة و اإلسالم، و التارخ اإلسالمي، ومن  األزهر ألجل التعم بدراسة العر التح 
سًا للمهد  الده، و عّین رئ هناك ذهب إلى الحجاز، وأد فرضة الحج، ثم عاد إلى 

ة في 1941 بوداست الشرقي في جامعة ة و الدراسات اإلسالم م ثم استاذًا للعر
م إلى أن أحیل إلى التقاعد.(انظر: أحمد العالونة، ذیل 1948عام  جامعة بوداست

: ة1األعالم،    .)1/127م، 1998، ، دار المنار للنشرو التوزع، جدة، السعود
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مور" و  ر "رشة ت ة " و یذ عنوان "الرحالة"، و یتحدث عن "مفتاح الشخص
ة" و "محمود  مور"، و "منازل الوحي" و "من القصة إلى المسرح ة ت "صح

مور الفالح"، و عد ذلك ت مور" و  ة في أدب ت ة و األخالق تحدث عن "الواقع
اة من  شتمل وراء منظار "الح ج شعبي .  ر تتو تاب یذ مور" و في آخر  ت

  صفحة. 125هذا 
ة عند شیخ القصة   - 2 مور القصصي" (دراسة في فن القصة و الروا "عالم ت

مور ة محمود ت عته  ار ) قام فتحي األبالعر ع ط بإعداد هذا الكتاب، وط
ة سنة  ه مقدمتین، المقدمة 1994الثان تب ف م الهیئة المصرة العامة للكتاب، 

عة األولى و  ة األولى للط عالمقدمة الثان ار في الثاني ینط قول فتحي األب  ،
  مقدمته األولى :

حث مع أحفاده  مور لن ه، وأوراقه و "ذهبت إلى بیت ت ت عن مجموعات 
نت أتحدث مع أحد أحفاده عن ذلك الصندوق  الصدفة  مة النادرة،  صوره القد

مور ان محمود ت ات نادرة قد تساعد  العجیب الذ  ه وثائ و خطا حتفظ ف
مور". احثین عن جوانب مجهولة في عالم محمود ت   ال

عد مقدمته تحدث فتحي األ ار و بهذه الموضوعات مثل "لمعات  ب
مور" ة" و "عصر النهضة" و "أضواء على ت ة" و "تطور القصة العر  ،قصص

ة" و  مور و مولد األقصوصة العر مور"، و "ت و "عالم األساطیر و ت
ة"، و  مور و فن األقصوصة العر مور" و "ت ة ت مور" و "واقع ة ت "رومانس

تب عد  مورة" و تحت هذا الموضوع تحدث عن  ة الت تحدث "عالم الروا
مور مور في الفن القصصي و "نداء المجهول"، و "سلو  محمود ت نظرة ت

اتر في خان الخلیلي"، و "شمرو  لیو "، و "إلى اللقاء أیها خفي مهب الرح" و "
ح الزرق " و "معبود من  ة عند محمود الحب"، و"المصاب طیٍن"، و "فن الروا

مور". ة" و "مذهب ت مور" و "الالمذهب   ت
مور  تاٍب، آثار محمود ت ه  و في آخر الكتاب ملحقات  ة ف الفن
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عًا التراجم، خامسًا  ات، را ات، ثالثًا : المسرح ًا الروا ة، ثان مجموعات القصص
عًا صور و خواطر، ثامنًا الكتب التي أدب الرحالت، سادسًا أدب الطفل،  سا

شتمل هذا الكتاب ثالثة مائة و ثالثة و خمسون تبت  مور،  عن محمود ت
  صفحة.
ار   - 3 مور تب فتحي األب ع  "محمود ت ة" و ط رائد األقصوصة العر

ة القاه عته األولى الدار المصرة اللبنان م. یتحدث فتحي 2000سنة  رةط
مور، تحت هذا العنوان  ة الكتاب، مدخل الدراسة محمود ت ار في بدا األب
عد هذا  اته"، و مور نشأته و ح عرض المؤلف بهذه الموضوعات : "محمود ت
مور" مثل "نداء المجهول"  هو یتحدث عن "مدخل الدراسة المجال القصصي لت

ل  عد و "سلو في مهب الرح" و بین " عام و أنتم بخیر" و "احسان هللا" و 
ة "  مور" و مولد األقصوصة العر تحلیل هذه القصص یتحدث عن "محمود ت
ه مثل توارخ  مور و أد و في آخر الكتاب "مالح خاصًة لدراسة محمود ت
ا آثاره، أوًال : مجموعات القصص القصیرة،  مور و ثان اة محمود ت هامة عن ح

ا ًا : الروا عًا : أدب الرحالت، خامسًا: أدب ثان ات، را ت، ثالثًا : المسرح
ة، ثامنًا:  ة و أدب عًا: دراسات لغو الطفل، سادسًا: صور و خواطر، سا

شتمل هذا الكتاب مائة و أرع صفحة. مور  أدب محمود ت   دراسات متعلقة 
د و محمو  مصر "القصة القصیرة في )1(تب حمزة محمد بوقر   - 4

                            
مدینة 1983- 1923حمزة بن محمد بوقر (   )1( م) روائي من الوزراء السعودیین ولد 

حامعة األزهر، و  ة اآلداب  ل ، ثم التح  المعهد العلمي السعود الطائف، و تخرج 
ان مدیرًا إلدارة  حصل منها على الماجستیر، عمل في التدرس و اإلعالم، و

امًا للمطبوعات، فمحررًا في مجلة اإلذاعة، فمدیرًا األحادیث و الثقافة العامة، فمدیرًا ع
لإلذاعة آخرها رئاسة مجلس اإلدارة في البنك العري السعود . ومن قصصه سفینة 

غ" قصص مترجمة و نشر مقاالت في الصحف. (ا ائع الت ة " نظر: د. الصفا" روا
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مور عة األولى إبرلت ع الط ة 1979 " ط اعة العر ة الط م في دار شر
ة   . السعود

ة و تأثیر  مور ثقاف مور و نشأة ت ة الكتاب تحدث عن أسرة ت وفي بدا
هأدب الغرب  على وجه األدب عمومًا وفي القصة عن ، و آراؤه عل

  ه.نفلنقاد في الخصوص، و آراء ا
اته  تب في الفترة األولى من ح مور التي  ر قصص ت عد ذلك یذ و
مور"،  مور" و "المرأة عند ت طال ت ة" و تحدث تحت هذا العنوان "أ القصص
مور"  مور" و"المستو الفني ألقاصص ت طاله" و "موضوعات ت و"موقفه من أ

م و  ة" و "قد   مجدد".و "رومانس
مور   اة ت ة من ح ر عن الفترة الثان عد هذه الموضوعات یذ و 

ة، و تحت هذا العنوان تحدث عن هذه الموضوعات : "الموت و  القصص
ل  مور و األوهام" و "أقاصص من  ار مجرة" و "ت المشاكل الساعة" و "أف

ان" و "المستو الف ة و "اآلثار التي تر نم مور ي ألقاصص المرحلة الثان ها ت
شتمل هذا الكتاب    صفحة. 191في تطور القصة القصیرة و 

ار و   - 5 ة) لفتحي األب ة تحلیل مور" (دراسة نقد "فن القصة عند ت
ع هذا الكتاب في االستقامة سنة    م.1964ط

مور  - 6 األدیب اإلنسان" مؤلف هذا الكتاب هو صالح الدین  "محمود ت
ع هذا الكتاب في االستقامة سنة أبو سالم   م.1961، ط
مور  - 7 قة و التارخ" لمحمود بن شرف "أدب محمود ت ع )1(للحق ، وط

                                                                                   
اظة  :و محمود راض المالح، إتمام اإلع نزار أ ر دمش2الم،  ، سورة، ، دار الف

   .)132م، ص:2002
ندرة1991-1922محمود بن محمد شرف (    )1( محافظة اإلس ، و م) : عالم أدیب ولد 

األزهر عام  ة  ة اللغة العر ل حفظ القرآن الكرم . و هو صغیرًا و حاز اإلجازة من 
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الني الصغیر سنة  عة الك   م.1944مط
مور  - 8 م "محمود ت ة" لنزة الح عة  )1(رائد القصة العر مط ع  ط

  .)2(م1944سنة  النیل القاهرة
مور  - 9 و األدب العري الحدیث" للمستشرق عبد الكرم  "محمود ت

  (جرمانوس).
مور  -10 ع بدولة اإلمار  تب حمد حسین "محمود ت  اتناقدًا" ط

ة سنة    م.1989العر
مورة في مرحلتین (دراسة مقارنة لقصتي محمود   -11 األقصوصة الت

مور ط و ضرح األر ت یعّینالشیخ سید العب اهو لد بهذه المقارنة عام ) قام ماتت
ة1977 ة "دراسات و نصوص أدب قم أ) جامعة ر - م، ضمن السلسلة اإلسرائیل

                                                                                   
ة أصول الدین م، ثم حاز 1945 ل ة بدرجة األستاذ من  م على 1969العالم

القاهرة، و جامعة  ان في القرآن)، و زاول التدرس بجامعة األزهر  أطروحته (األد
الملك عبد العزز بجدة، و جامعة أم درمان السودان و جامعة قصر، وجامعة 

اظة، إتمام اإلعالم، ص:    .)431صنعاء.(انظر: د. نزار أ
م (نز     )1( احث ولد بـ 1993- 1921ة بن جمیل الح م) : صحفي دبلوماسي، أدیب 

ة دمش ل ة، تخرج  تب عنیر)، و أتقن الفرنس ة (م المدرسة السلطان ، و تعّلم 
الد، و عّین مدیرًا عامًا  ان سفیرًا في عدد من ال ة، و  الحقوق فجعل بوزارة الخارج

اء (قبل ة و األن إحداث وزارة اإلعالم)، بإصدار جرده "الرأ العام" و وقع  للدعا
سبب ذلك، فرحل  فته  لي، فتعاون معه، فلما سقط سرح من وظ ش أنقالب أدیب الش

القاهرة حتى عهد انفصال الوحدة السورة المصرة، فعاد إلى  إلى لبنان و استقر  
ة" و توقفت سرعًا فغادر إلى لبنان، و أصدر جردة دمش ، و عمل "الوحدة العر

اته  ة ح ق قي هناك  ات المتحدة ترجمانًا في هیئة األمم، و الترجمة، ثم رحل إلى الوال
اظة و محمد راض المالح، إتمام  تب و قصص و مقاالت.(انظر: د. نزار أ و له 

  .) 461اإلعالم، ص:
ار فتحي األ   )2( مور القصصي، ص:ب   .349-348، عالم ت
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  .)1(تل أبیب
مورثالثًا :  حوث عن محمود ت   مقاالت و 

مور ة محمود ت احثین شخص ثیٌر من ال ة و  تناول عدٌد  و أعماله األدب
حوث ؛ منها : ة في صورة المقاالت و ال   الفن

مور .1 الني (مصر ""األدیب العالمي محمود ت ع هذا المقال لرستم الك )، ط
ة، ع:  ه.1411، جماد اآلخرة، 171في المجلة العر

مور .2 ة عند محمود ت ة الروائ ) (مصر لألستاذ حسني سید لبیب ""الشخص
ع هذا المقال   م.1993، إبرل/مایو 11مجلة القافلة، ع:ط

مور .3 ة" "محمود ت ع هذا  عمید القصة العر سى فتوح(سورة)، ط لألستاذ ع
 م.1992المقال مجلة القافلة إبرل/مایو، 

مور .4 ة الحدیثة" "محمود ت ع هذا  رائد القصة العر لحسن فتحي خلیل، ط
 م.1974، فبرایر 183مجلة "العري" ع:المقال 

مور .5 ع هذا المقال مجلة  رائد األقصوصة" "محمود ت لحسین على محمد، ط
ان الثقافة"، ع:  . 88"ب

مور .6 ع هذا المقال الجدید، ع لحسن أحمد حسن في ذمة هللا" "محمود ت ، ط
 م.1973ستمبر ، 40: 

مور .7 ة ""قاهرة محمود ت ا جالیت (من منشورات جامعة إشبیل  لألستاذ أوخن
ة في مدرد1974سنة  ، المجلد م) مجلة المعهد المصر للدراسات اإلسالم

  م.1975-1974الثامن عشر، 
مور"الرحالت في أدبنا المعاصر (رحلة  .8 تور سید حامد )" محمود ت لد

                            
حر المتوسط أنشئت  تل أبیب  )1( فلسطین المحتلة تظل على ال القرب 1909: مدینة  م 

افا. بها جامعة  ة.(انظر : محمد شفی غرال، 1956من  ة و فن م و عدة معاهد علم
سرة،  ة الم    .)1/542الموسوعة العر
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صل" ع:)1(النساج ع هذا المقال مجلة "الف   م.1992، 191، ط
مور .9 ًا"  "محمود ت مور  )2(لمحمد خلف هللاموجها أدی تب عن محمود ت فقد 

قًا في نحو عشرن صفحة، ألقاه في مؤتمر المجمع في  ًا دق من  5حثًا علم
  م.1974مارس 

                            
م) من النقاد المحدثین ولد في إحد قر محافظة 1996-1936سید حامد النساج (    )1(

توراه من جامعة القاهرة ة و الماجستیر و الد ة، حصل على إجازة اللغة العر  القلیو
ة بجام ة التر ل ان أستاذ األدب العري و عمید  ة الفنون و  ل عة عمل مدرسًا 

ة  حلوان، عضو مؤسس بإدارة اتحاد الكتاب المصرین، عضو ناد القصة و جمع
ة  ع المجلس األعلى للثقافة، عضو للجنة جوائز الدولة التشج اء، و لجنة القصة  األد
ط الدرامي على مستو اإلذاعة  ا للتخط ة، عضو بلجنة العل في القصة و الروا

"، ن أهمها "تطور فن القصة القصیرة في مصرالمصرة، زادت مؤلفاته عن أرعّین م
و ظاهرة الثورة" و له  و "األدب العري المعاصر في المغرب األقصى" و "مصر

لیزة و  عض القصاصین المصرین، ترجمت أعماله إلى اإلن حوٌث في أدب 
اظة و محمد راض المالح، إتم ة. (انظر: نزار إ ان - 180ام األعالم، ص:اإلس

181(.  
م)أدیٌب و شاعٌر مصر من أعضاء مجمع 1983- 1904محمد خلف هللا أحمد (   )2(

محافظة  قرة العمرة  األزهر، ولد  ة  حوث اإلسالم القاهرة و مجمع ال ة  اللغة العر
م، 1928سوهاج و حفظ القرآن الكرم صغیرًا، و التح بدار العلوم، وتخرج فیها عام 

ان  ار الشعراء أحمد شوقيو ان  ة، و شاعر الطل عرف  و  في أثناء دراسته فیها 
شعره  عجبون  م، و محمد عبد المطلب،  إسماعیل صبر خلیل مطران و حافظ إبراه

م فعّین مدرسًا بدار العلوم 1937ثم نال الماجستیر في اآلداب من جامعة لندن عام 
ة اآلداب ل ندرة بجامعة القاهرة فمدرسًا  م، 1942سنة  و حین أنشئت جامعة اإلس

ة اآلداب حتى عّین  ة و عمیدًا لكل سًا لقسم اللغة العر ح رئ نقل إلیها مدرسًا، و أص
ًال لجامعة عّین الشم1961عام  القاهرة إلى أن تقاعد.(ام و نظر:أحمد العالونة، س 

  .)1/175ذیل األعالم، 
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تور محمد مهد عالم"المجمعیون في خمسین عامًا"  .10 ه  ،)1(للد تب ف
مور ع مقاًال عن محمود ت مور" ط ة العامة عنوان "محمود ت ن و لشؤ تها الهئ
ع األمیرة القاهرة ع و التارخ. المطا  بدون الط

تور جمال الدین الرماد"أعالم األدب المعاصر"  .11 ه مقاًال عن  ،للد تب ف
مور مور" محمود ت ع  عنوان "محمود ت ر العري بدون الط عتها دار الف ط

  و التارخ.
سرة"  .12 ة الم ه مقاًال عن )2(لمحمد شفی غرال"الموسوعة العر تب ف

                            
ة 1992-1900محمد مهد عالم (    )1( احٌث من أعضاء مجمعي اللغة العر م) عالٌم 

القاهرة، تعّلم  األزهر، مولده و وفاته  ة  حوث اإلسالم القاهرة و عمان و مجمع ال
لت ة إلى إن عثة علم ة دار العلوم، و أرسل في  ل رة و فحصل منها فیها و تخرج في 

توراه، و عاد إلى القاهرة ة دار العلوم و جامعة األزهر، على الد ل ، فعمل مدرسًا في 
ة بوزارة المعارف ( م)، و أسهم في 1950- 1948وعّین عمیدًا لمفتشي اللغة العر

ة اآلداب لجامعة عّین الشم ل ل أستاذًا فیها و عمیدًا م، عم1950س سنة إنشاء 
ة اآلداب (1961- 1954لكلیتها ( ل ات"  - 1950) و رأس تحرر مجلة "حول

ة). ثم انتخب 1961 المجلس األعلى لدار الكتب (دار الوثائ القوم م) و عضوًا 
ة القاهرة سه 1977 أمینًا عامًا لمجمع اللغة العر ًا لرئ في. م إلى أن تو 1983م فنائ
  )1/203(انظر : أحمد العالونة، ذیل األعالم :

م، و  من أعضاء 1961-1893محمد شفی غرال (   )2( م) : مؤرخ من رجال التعل
ا المجمع اللغو القاهرة مدرسة دار المعلمین العل م و حصل على 1915، تخرج 

لترة  ا1924الماجستیر في إن المعلمین العل ان أستاذًا مساعدًا م، و درس  ، ثم 
ة اآلداب فیها، و  ان عمیدًا لكل مة، و تقدم إلى أن  للتارخ في الجامعة المصرة القد
ًال لوزارة الشؤون  م (المعارف) ثم و ة و التعل ًا لوزارة التر عّین مستشارًا فن

ة لجام ة، و توّلى في أعوامه األخیرة إدارة معهد الدراسات العر عة الدول، االجتماع
ة المسألة المصرة و ظهور محمد علي ه "بدا ت " و "المفاوضات إلى أن توفي . من 

لي ة من احتالل إلى معاهدة" و غیرها.(انظر: الزر   .)6/159، األعالم، البرطان
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مور مور"  محمود ت عتها دار الشعب القاهرةعنوان "محمود ت ، سنة ط
 م.1965

ة لتطور الش .13 ل الفني منذ النشأة حتى سنة "القصة القصیرة (دراسة نص
تور صالح رزق م) 1952  .للد

مور .14 لمحمد عبد (نقٌد و تحلیٌل)  "أقصوصة انا القاتل لألستاذ محمود ت
ع هذا المقال مجلة "الرسالة" ع:   م.1964، یولیو 1120الفتاج أحمد، ط

لياألعالم  .15 مور،)1(لخیر الدین الزر ه مقاًال عن محمود ت عتها ، تب ف ط
 م.1989، سنة دار العلم للمالیین، بیروت

،عمالقة األدب المعاصر  .16 او ه مقاًال عن محمود  لمحمد محمود ال تب ف
مور ة األرقم بن أبي األرقم، بیروت ،ت عتها شر  .، لبنانط

عتها دار المعارف بـ مصر األدب العري المعاصر  .17 سنة  لشوقي ضیف، ط
 م.1961

   

                            
لي  )1( ة قبیلة 1976- 1893( خیر الدین محمود الزر ل م) مؤرخ دبلوماسي شاعٌر، الزر

ه : الوجیز في سیرة الملك عبد العزز و األعالم، و ما رأیت  ت ة، من  أو اسرة الكرد
قد سمعت، و غیرها.(انظر: محمد خیر رمضان یوسف، المستدرك تتمة األعالم، 

1/166(.  
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ةثامنًا:    ترجمة مؤلفاته إلى اللغات األجنب
عض الكتاب و المؤلفین بترجمة قصص محمود  مورقام  إلى اللغات  ت

، و اشتهر  ه حینما ترجمت قصصه إلى األخر ا في الشرق و الغرب منذ ش
  اللغات المختلفة.

مور ة أبدع في أكثر من میدان، وفي أجناس  ان محمود ت ًا ذا موه أدی
ة و ة و القصة القصیرة و المسرح ة شتى، مثل : الروا المقاالت و أدب  أدب

شتمل  ه عالمي متعددة الجوانب شتى الثقافات، و  الرحالت و غیرها، و إن أد
ار متنوعة.   على أف

ة   - 1 اإلنجلیز   ترجمة مؤلفاته 
اة المصرة م الح   Tales from Egyption Life)1(    قصص من صم

ة  - 2   الفرنس
Le Courtler de la Mort  عزرائیل القریة 

Le Bell Aux Levres Charnues  شفاه غلیظة
 Le Fille du Diable  بنت الشیطان

Bonne Fete  كل عام و أنتم بخیر
La Fleur du Cabaret  زھرة المرقص
Le Amour Par dela I’ inconnt  نداء المجھول

Les Amour de Semi  غرامیات سامي
Le Reve de Samara  حلم سمارا

حیاة األشباح
)1(

  Levie des Fantomes

                            
مور  )1( ة الجدیدة (د  ، حواء الخالدة،محمود ت الحلم ة الشابور  ة، س عة النموذج المط

  . 247 ت)، ص:
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ة  -2    )2(األلمان
دمار  - 1 تور "و   ".مجموعة قصص نشرها المستشرق األلماني الد
  مجموعة قصص نشرها األدیب األلماني "المر".  - 2
ة  - 3 ة األلمان   .)3("اآلنسة "أرتل مجموعة نشرتها األدب

ة  - 3   الروس
فاقتشر سنشرتها المثالثة مجلدات  لثوم عودة فاسیل ة : السیدة   ة الروس

و   .)4(أستاذة األدب العري بجامعة موس
ة  - 4   )5(الیوجسالف

تب االستعالمات الیوجسالفي  .)6(مجموعة زهرة المرقص نشرها م
ة"  - 5 ة "المجر   )7(الهنغار

                                                                                   
مور  )1(   .247، ص:، حواء الخالدةمحمود ت
ة  )2( اللغة األلمان ا  ) أ أرض الدتش، اسٌم أطل Deatschlandدتشالند ( أوجرمان

مًا على إمبراطورة في أواسط أور  ستاني، دار المعرفة، بیروتقد طرس  ، ا.(انظر: 
  .)4/292(د  ت)، 

مور  )3(   .247، حواء الخالدة، ص:محمود ت
و  )4( فضل جهود العالم الروسي المشهور میخائیل 1755: أنشئت  جامعة موس م 

ة. (انظر: محمد شفی  طل اآلن اسمه علیها، ونالت شهرة عالم نوموزونوف الذ 
ة،   .)2/1779غرال:الموسوعة العر

ه جزرة البلقان،   )5( ة، معظم أرضها في ش ة اشتراك ة لغة جمهورة فدرال یوجسالف
سرة، عاصمتها بلغراد. (ان ة الم   .)2/1987ظر: محمد شفی غرال: الموسوعة العر

مور  )6(   .248، حواء الخالدة، ص:محمود ت
ة ب، عاصمتها بوداستهنغارا جمهورة أورا في سهل الدانو   )7( ، ولغته من الفین

ة ال سرة،األجرة، و هي المجرة .( انظر: الموسوعة العر   .)2/1909م
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تور عبد الكرم جرمانوس.مجموعة نشرها   - 1   المستشرق المجر الد
المجرة المجمع اللغو   - 2 مجموعة عزرائیل القرة التي أصدرها 
  .)1(المجر 

ة  - 6   )2(العبر

طالي "جبرللي".   مجموعات قصص ترجمها المستشرق اإل
ة  - 7 طال   )3(اإل

ابیلوك   .)4("مجموعات قصص نشرها المستشرق "دم 
  )5(ةالقوقاز   - 9
  مجموعات نشرها اتحاد القوقازین.  - 1
س  - 2 ي في "تفل ة" لغة القوقاز الجنو الجیروزن   .)6("مجموعة نشرت "

ة    -10 ستان   األز
منطقة الخزر. ة  ستان اللغة األز   مجموعة نشرت 

                            
مور  )1(   .248، حواء الخالدة، ص: محمود ت
ة،  )2( ة.(انظر:الموسوعة العر ة من المجموعات الكنعان   .)2/1186لغة سام
ة،   )3( ة األور ة للغات الهند ان ة الطل ة من الفصیلة الفرع إحد لغات المجموعة الرومان

  .1/289نفس المصدر، 
مورمحمو   )4(   .248، حواء الخالدة، ص:د ت
ا. الموسوعة،   )5( االتحاد السوفیتي بین أورا و آس   .2/1408لغة 
س  )6( ورا . تكتنفها  تفل ة على نهر  ة االشتراك ا السوفیت : مدینة عاصمة جمهورة جورج

الد  ز االقتصاد و الثقافي ل الد القوقاز العظمى و الصغر المر فتوءات من 
س1/537القوقاز. (انظر: الموسوعة، ة بینها  . و تفل أرمین ، وهو مدینة  مدینة أخر

قال .(ا عقوبو بین قال :نظر: أحمد بن أبي  ة، 1، البلدان،  ، دار الكتب العلم
  .)207م، ص:2002، بیروت
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ة و   ان هذا و قد ترجم للمؤلف مجموعات  قصص أخر إلى اإلس
ة ة و الكرد ة و البنغال ة، و األرد س ة و اإلندون   ...)1(الصین

مورتاسعًا:  اء محمود ت   في نظر األد
مور اهر من ِقَبل العالم  قد حظي محمود ت بیر و تقدیر  اعتراف 

العري و غیره لما قدم من جهود ضخمة في مجال األدب العري و اهتم 
ه الغًا  اتب مخضرم بدأ اهتمامًا  ة في ذلك أنه  س اب الرئ . و لعل أحد األس

مثل  ة األولى، و استمر إلى وفاته فهو بذلك  ة الحرب العالم تب منذ نها
مته في عالم األقصوص حت شیئًا له ق انت تحبو إلى أن أص ة منذ أن 

  .األدب
بیرة من و   ات  م ة على توزع  السبب اآلخر هو مقدرته الماد

ثیرن  ن  ذلك م ا ؛ سواٌء في العالم العري أو في غیره، و هدا صه  أقاص
ثیرة ات  ة عنه و تقدیره في مستو ه و الكتا   .)2(من االطالع على أد

موروقد  ثرة موضوعاته و  نال محمود ت انة مرموقة لغزارة إنتاجه و  م
ة  ه . وفي الصفحات التال عض ما قیل عنأقدم أن  أردساطة أسلو ه و عن ب

ة. ة و العلم   منزلته األدب
اله  مور عضوًا لمجمع اللغة قال األدیب الشهیر طه حسین یوم اسق لت

القاهرة: ة    العر
ه في الشرق العري  ك ف قت أنت إلى شئ ال أعرف أن أحدًا شار "وس
ه  عد بخیر مما جئت  ما  ك أو جاء أحد ف له إلى اآلن، و إذا ذهب أحد مذه
 ، اب و مهدت له الطر ك،  ألنك فتحت له ال ع أن یتفوق عل ستط فلن 

                            
مور  )1(   .248، حواء الخالدة، ص: محمود ت
، القصة القصیرة في مصر  )2( مور حمزة محمد بوقر   .125، ص:و محمود ت
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متاز... هذا الذ تفو  سرت له السعي، و أتحت له أن ینتج و أن  ه و و قت ف
ه لنفسك خلودًا في تارخ األدب العري .ما   تزت و سجلت 

ه الحدیث في العالم  محى هو القصص على مذه ال سبیل إلى أن 
أدق معاني هذه الكلمة،  العري، و إنك لتوفي حقك إذا قیل إنك أدیب عالمي 
ن شأنه قد  ًا مصرًا مهما  ات و أوسعها و أعمقها.و ال أكاد أصدق أن 

ما وصلَت أنت إلیها، فال تكاد و  صل إلى الجماهیر المثقفة و غیر المثقفة، 
ما  هم،  صل إلى قلو عض ما تكتب حتى  سمعون  اد الناس  تكتب و ال 

له ستأثر بها االستئثار  قهرها ف   .)1(صل الفاتح إلى المدینة التي 
د أبو حدید   األستاذ محمد فر

ج اإلنتاج القصصي مور و نیله جائزة  قال في حفل تتو لمحمود ت
  م:1947المجمع اللغو عام 

مور ه طرقة األستاذ محمود ت ك في  "فإذا أردنا أن نجعل ما تمتاز 
متاز  اء إنه  ان لنا أن نقول على طرقة القدماء في وصف األد قصصه 

  بثالث:
اة في سهولة أنه یرسم األشخاص حتى إنك لتحس أنفاسهم، و تلمح   - 1 الح

اتهم.   حر
اد   - 2 ه في وصف حتى ل تب في لغة سلسة ال تحجب شیئًا من معان وأنه 

ك الضعف اإلنساني.   حبب إل
ة على   - 3 فهو معلم من معلمي هذا الجیل و هو عامٌل من العوامل القو

أنفسنا   .)2(تعرفنا 

                            
  .334محمد فهد عالم، المجمعیون في خمسین عامًا، ص:   )1(
مور  )2(   .7، نداء المجول، مقدمة أبي حدیٍد، (د  ت ) ، ص: محمود ت
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ارك ي م   ز
ارك: ي م   قول ز

مور اله على فنه األدبي  "الدلیل على أن محمود ت ة هو إق رجٌل داه
شعر أحد أنه من أصحاب األهداف. ة من حیث ال    طرقة جد

عرف المالل  تب بنظام ال  ر و  ف فمنذ أكثر من عشرن سنة، وهو 
م في شوارع القاهرة ثیرة أن یه ان  ال غرض ظاهر، فهل  وقد یتف له في أح

ستوحي القاهرةصن ع إال ل تعرف إلى شمائل الناس في الغدو ع هذا الصن ،  و
الد،  ع ما طوف من ال و الرواح ؛ و الرأ عند أن ذلك هو حاله في جم

اٍن ال عن سماع أنه ینقل عن ع صه تشهد    .)1(فأقاص
  محمد خلف هللاقال 

مور القصة م الفني قائال فیها : أنت من هذه  " یلخص ت قومها التقو ثم 
ة حافلة و  اة اإلنسان ال الح ة طالقصة ح وارة ؛ ال یتسنى لك أن فاقة زمن

تستشعرها حتى تسایرها. و الجوهر الثمین فیها هو عرض السلوك اإلنساني 
ه إلى  ه حرارة و صدق، و ف ة و دقة، وف ه ح عي ف الحیو على نحو طب

ة و تشوجانب ذ له جاذب   .)2(لك 
  قائًال: )3(األستاذ محمد عبد الغنى حسنوضح 

                            
مورأنور الجند  )1(   .79، ص: ، قصة محمود ت
  .337المجمعیون في خمسین عامًا، ص:محمد مهد عالم،   )2(
حاث و شاعٌر 1985- 1907( (شاعر األهرام) محمد عبد الغني حسن  )3( م) أدیب 

مدینة المنصورة القاهرة، فنال مصر ولد  ، و نشأ فیها و تعّلم، ودخل دار العلوم 
عثة إلى  ة و علم النفس، و عندما عاد شهادتها ثم وفد في  جامعة إكننز لدراسة التر

م الثانو و األجنبي مع إلى مصر التعل ة، ثم مفتشًا  المدارس الثانو ، عّین مدرسًا 
عمله مدیرًا للنشر بدار المعارف، ثم استقال و عمل مدیرًا لمؤسسة المطبوعات 
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مور مثل شخصه ال تجد فیها تعقیدًا في األشخاص و ال  ات ت إن مسرح
عض  ما هو الشأن عند  اكًا في سرد الحوادث  ار، وال اشت غموضًا في األف

ساطةاالقص طة إلى أقصى حدود ال س   .)1(ص، و لكنها 
  وقي ضیفد. شو صرح 

ة، فقد جعلها تتسع لنزعات  ات محل صه عند غا أقاص قف  و لم 
الجمال في  نزعة الخیر أو نزعة الكمال أو نزعة اإلحساس  ة عامة  إنسان
اء، هو أستاذ األقصوصة في عصرنا غیر  سقي و االش عة أو في المو الطب

  .)2(منازغٍ 
  األستاذ صدی شیبوبو قال 

ع مؤلفها الفاضل اتزان في العرض و اقتضاب في  قصص تحمل طا
ة سط في األسلوب، وحذق في بناء الح   .)3(الوصف، و ت

م جاللو یتحدث    :األستاذ إبراه
ع بلدان  ك التقدیر في دوائر األدب في جم مور  "نالت أقاصص ت

عض  األقاصص إلى أكثر من لغة... فترجم المستشرق الغرب، فترجمت له 
ة صه إلى األلمان عض أقاص دمار  تور و ر الد ما ترجمالسو له إلى  ت، 

عنوان  ة  ة قصة األطالل مع مجموعة قصص أخر إلى الفرنس الفرنس
ة و  طال اإل عض اللغات  ات سامي، و ترجمت له قصص أخر إلى  غرام

                                                                                   
ة، الحدیثة، بید أنه سرعان ما عاد إلى العم الدار القوم عّین مدیرًا للنشر  ومي ل ل الح

ثیرة، فلقب بـ شاعر األهرام .(انظر: أحمد العالونة، ذیل  عمل بتحرر مجالت 
  .)1/186األعالم، 

مورأنور الجند  )1(   .92، ص :، قصة محمود ت
  .302العري المعاصر، ص : ، األدب د. شوقي ضیف  )2(
مورأنور الجند  )3(   .92، ص : ، قصة محمود ت
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ة إلى غیر ذلك   .)1(القوقازة و الروس
ار قال    عن نداء المجهول: فتحي األب

مور"و  أن یبتعد  األسلوب في هذه القصة سلس فقد استطاع محمود ت
قى  انت الموس ة التي ال تخدم المعنى و ال الهدف  و  عن المحسنات اللفظ

انًا الهادئة  ة حینًا آخر، تنأح ب من بین األلفا في براعة و اسو الصاخ
م البناء الفني للقصة، وقد  ًا و سلسًا و هو متغلغل في صم ع ان طب الحوار 

اه القار سطرًا وراء اآلخر   .)2(بدأ الحوار غامضًا یجذب انت
ار  قول فتحي األب   عن سلو في مهب الرح: و

م الواقع انتزعها محمود "و قصة سلو   في مهب الرح، قصة من صم
مور ارعة فأضفى علیها لونًا خاصًا.. ذلك  ت طرقة ال اة، ثم عالجها  من الح

وام حرك    .)3(ها و هو المأساةناللون الذ یؤثر في النفوس و 
تور طه حسین: قول عنها الد   و 
ك  مور  عد و لم یرتحل األستاذ ت إلى الشرق و ال إلى الغرب، و لم ی

ارعة  قصة "سلو في مهب الرح" الرائعة ال أتینا  ان ل في الزمان و ال في الم
  .، بل أقام بیننا في القاهرةو إنما أقام بیننا في مصر

مور تب محمود ت " هذه من أمتع ما  و من  و الواقع أن قصة "سلو
ذه إلى حقائ النفس المصرة، فهذه الفتاة التي تنشأ في بیئة فأنفعه و من أن

اة، و إذا  ا، و التي تختلف علیها ظروف الح قة العل ة إلى الط متوسطة قر
مور  عًا، قد درسها ت قات المعاصرن من المصرین جم هي تصور لنا ط

                            
مورأنور الجند  )1(   .78، ص : ، قصة محمود ت
ار   )2( مورفتحي األب ة، ص: ، محمود ت   .28رائد األقصوصة العر
  .39نفس المرجع، ص:  )3(
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عد حدود الت   .)1(وفیفوف دراستها إلى أ
قول : عد وفاته و  صف أحد الصحفیین    و 

نت أتامل وداعة هذا الرجل التي لم تتخل عنه قط، یخیل إلّي أنه 
الرحمة و الحب و  ة یؤمن  ضًا . فطرة صاف عًا أ ون ود غضب  عندما 
أنما  ك و إذا أحرجته ابتسم، أنی دائمًا ف عمل ف حدثك دون أن  السالم و 

قة، ما رأیت شیئًا من هندامهالخارجي صورة لنفسه  همظهر  .. مهمًال قط األن
ه لم تج ا ان في ش   قلیل الصبر و ال سرع الملل. عّینعله سن الستر ماذا 

ارة إلى المدینة المنصورةحرأیت ذلك بنفسي في ر   الس  لة قطعتها معه 
حمل م مور  ان ت بیرة، حعه في أناقته في لحضور مهرجان أدبي و  قائب 

رما خرج أحدنا مهمل الهندام أو غیر حلی الذقن ... لكنه خرج من حجرته 
ه  عز عل حسن االستماع و المجاملة و  اح بنفس الهندام و األناقة،  في الص

إذا وث أو أحب  أو عطف زالت الحدود بینه و  هأن یجرح حتى الذین یجرحون
ه ه أو أح ه بین من وث    .)2(أو عطف عل

 

                            
"  عام   )1( تور طه حسین في مجلة "الكاتب المصر ، (نقًال 659م، ص:1948مقال الد

مور ، ص:  عن محمود ت ار ة لفتحي األب   )42رائد األقصوصة العر
مور  )2( تب مقدمته األستاذ فؤاد دوارة) دار الكتاب ، بین محمود ت المطرقة و السندان (

ة في مصر مور و عالم الروا اعة.(نقال عن محمود ت از،  العري للط ار خ لب
  )111ص:
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اب الثاني    ال
مور   و فن المقال محمود ت

  
  الفصل األول

خاً     المقال لغًة و اصطالحًا و نشأًة و تار
  

  الفصل الثاني 
مور   في عصره روافد المقال عند محمود ت
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ة الحدیثة منذ فجر عتبر فن المقال من  اة العر ة في ح أهم فنون الكتا
ة من النصف الثاني من القرن الماضي أ التاسع  ة العر النهضة الثقاف

ل ضروب )1(عشر لمة "مقال" على  طلقوا  . وقد تواضع رجال النقد على أن 
ة النثرة    )2(ن قصر طولها و عالجت موضوعًا واحدًا.إالكتا

ت   :)3(ور محمد بن سعد بن حسینوقال األستاذ الد
اة مالحظة و تفسیرًا ؛ شأن الفنون  ان یتناول موضوعاته من الح وٕان 
ط  ه نتیجة إلنطالقه من ضوا له و أسلو ، لكنه یختلف في ش ة األخر األدب

القصة و الشعر و نحوها ة    .)4(الفنون األدب
  المقال لغةً 

ة  لمة المقالقد صرح علماء المعاجم العر   مأخوذة من مادة "قول": أن 
  لسان العرب فيف

ه اللسان  ل لفٍظ قال  القول: الكالم على الترتیب و هو عند المحق : 
قول، و الفاعل : قائل، و المفعول  ان أو ناقصًا، الفعل منه : قال  تاماًّ 
ًال و قولًة  ضًا ق ل جمع الجمع، و المصدر أ مقول، و الجمع أقوال و أقاو

  قال حطیئة : لًة.مقاًال و مقا
ك   تحّنن علي هداك المل

                            
 .174، د  ت، ص/، األدب و فنونه، دار النهضة، مصرد. محمد مندور   )1(
 .5د. عبد العزز شرف، أدب المقالة من المعاصرة إلى األصالة، ص/   )2(
ة    )3( ة اللغة العر ل ا  تور محمد بن سعد بن حسین أستاذ الدراسات العل األستاذ الد

ة.  الراض جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم
 .1/236د. محمد بن سعد، األدب الحدیث تارخ و دراسات،    )4(
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  )2)(1(فإن لكل مقاٍم مقاالً 
ستاني اللبناني معنى مال، استراح، إلى أن "قال"  )3(ذهب الشیخ ال

عبر بـ قال عن التهّیو لألفعال و ا قال: قال فضرب، سضرب و  و تعدادها، ف
شرو أرعة: معنى الظن  ستعمل القول    قال فتكلم، ونحوه، و

استفهاٍم. ون مسبوقًا    األولى منها أن 
ون بلفظ االستعمال.   الثاني أن 

ون للمخاطب .   الثالث أن 
فصل بین االستفهام و الفعل المستفهم عنه فاصٌل غیر  ع أن ال  الرا

 .)4(ة القول و القطعة من الكتابرف نحو : أ تقول زدًا رجًال، و المقالظال
اد    )5(قول الفیروزآ

                            
اب الالم و فصل القاف)، دار بیروتابن م   )1( اعة و النشر،  نظور، لسان العرب،( للط

1956 ،(  .574-11/573م، (د 
ر ، دار صادر ، بیروت   )2( ، حطیئة (جرول بن أوس) دیوانه ، شرح أبي سعید ال

)، ص: 1981  .72م، (د 
ستاني الماروني: عبد هللا بن میخائیل بن ناصیف    )3( م، لغوّ غزر 1930-1854ال

األدب من أعضاء المجمع العلمي العري، ولد في قرة الدّبّة بـ لبنان ، و تعّلم العلم 
ة، بیروت مة و في المدرسة الوطن مدرستي الح ة  م العر اته في تعل ، وصرف ح

ة بـ بیروت طر ستان في ، و توفي فیها. و دفن في دیر القمر بـ لبنانال ، له: ال
ة نثرة، و خمس  ات تمثیل ستان، مختصره، و أرع روا مجلدان في اللغة، و فاكهة ال

لي ات شعرة.(انظر: الزر  .)4/141، األعالم، روا
ة، بیروتالشیخ عبد هللا اللبن   )4( طعة األمر ستان (معجم اآلداب)، الم ، اني، ال

اب القاف، 1930  .2/2032م، 
عقوب   )5( م بن عمر، أبو طاهر، مجد الدین الشیراز  محمد بن  بن محمد بن إبراه

اد اِرزن من أعمال  ه، من أئمة اللغة و األدب1415- 1329:الفیروزآ ولد 
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ه اللسان تاما أو ناقصا جمعه أقوال و  ل لفظ مذل  القول : الكالم أو 
ل، أو القول في الخیر، و القال و القیل و القالة في الشر،  جمع الجمع : أقاو

ًال و ق ولًة و مقالًة أو القول مصدر و القیل و القال اسمان له، أو قال قوًال و ق
حانه و  و مقاًال فیهما، و قد وردت هذه الكلمة في القرآن الكرم حیث قال س

ًال تعالى:  ِ ِق   )2(.)1(َوَمْن َأْصَدُق ِمَن هللااَّ
ط   وفي المعجم الوس

قول قوًال و مقاًال و مقالًة : تكلم فهو قائٌل و قال و جمع قائٍل  ، قالةٌ قال 
حٌث قصیٌر في العلم واألدب أالقول و المذهب  و المقالة: اسة أو و و الس

فة أو مجلة   .)3(االجتماع ینشر في صح
ستاني طرس ال ر  ًال و قولًة و مقالًة  )4(وذ قول قوًال و قاًال و ق أن قال 

قال في قیل و قُ  ستعمل القول لغیر ذ وْ و مقاًال : تلفظ، و  ل لغة... و قد 

                                                                                   
الد الروم و الهند، و  ، و جال في مصرشیراز، و انتقل إلى العراق و الشام، و دخل 

نها و 792رحل إلى زید سنة  ه، فس ه، فأكرمه ملكها األشراف إسماعیل و قرأ عل
ان مرجع عصره في اللغة و الحدیث و  ولي قضاءها، و انتشر اسمه في اآلفاق حتى 

ط". ه "القاموس المح ت   التفسیر، و توفي في زید، أشهر 
لي     .7/146، األعالم، انظر: الزر

ة :   )1(  .122سورة النساء، اآل
ط،     )2( ، القاموس المح اد اب الالم و (، 1938، ، دار المأمون، مصر4الفیروزآ

 .3/42، )القاف فصل
م مصطفى، أحمد حسن الزات   )3( ط،  إبراه ، مؤسسة 5، المعجم الوس

 .2/767ه، 1226الصادق،
ستاني (   )4( م) صاحب "دائرة المعارف 1883-1819طرس بن بولس بن عبد هللا ال

ّة، من قر  ة" عالم ، واسع االطالع. ولد و نشأ في الّدبِّ ، و تعلم بها و لبنان العر
ة توفي في بیروت لي، األعالم، ببیروت آداب العر  )2/88. (انظر: الرز
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ان سمعًا و طاعًة، وقال الحائط : سقط، و نعیقوله : فقالت له اللفظ تجوزًا 
م و اعتق ه: ح   .)1(، و غلبدقال 

  المقال اصطالحاً 
توب )2(إن المقال قالٌب قصیرٌ  طل في الحدیث على الموضوع الم ، و 

ة أو أالذ یوضح ر  ة أو اقتصاد رًة عامًة، أو مسألة علم ا خاصًا و ف
شرحها  ة  البراهیناجتماع دها    .)3(الكاتب و یؤ

خاً    المقال نشأًة و تار
  رينشأة المقال في األدب الغ  - 1

اة على ید الكاتب  إن المقال األدبي الحدیث عرف سبیله إلى الح
شل د مونتین لمة مقال  أنه أول شخصو ذلك  )5(،)4(الفرنسي م استخدم 

Essay)6)(1(.  
                            

ستاني   )1( ط، طرس ال ط المح ، 1829، مح  .2/1775م، د 
 .205، األدب العري المعاصر، ص/شوقي ضیف   )2(
 .94أحمد الشائب، األسلوب،ص/   )3(
شل د مونتین   )4( ا ثم 1592-1533( م ان قاض ك.  م) أدیب فرنسي و فیلسوف متش

ة و  ات الدین عمدة لمدینة بورد، و لكنه  أخیرًا آو إلى الرف  مبتعدًا عن االضطرا
ان  لها، و ة في عصره، تعد "مقاالته" نموذجًا ألدب المقالة في تارخ اآلداب  اس الس

ش ه لها عمی األثر على األدب األوري ففیها  صل  ا نفسه على نحو  ف من خفا
أسلوب جید، و هي ملیئة  اشرة إلى قلب القارئ، وهو یتناول بها موضوعات منوعة  م
اهة الساحرة، و أطولها مقالة "  مة و الصور المعبرة و القوة و خفة الروح و الف الح
سرة،  ة الم مون سبون".(انظر: محمد شفی غرال، الموسوعة العر دفاع من د

2/1791(. 
  .27د. محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )5(
اته هذا المسمى  أطل مونتین   )6( تا  =عني Essaisفي القرن السادس عشر على 
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الصورة التي  و المعروف عند نقاد األدب الغري أن أول ظهور للمقالة 
ان في سنة ع م حینما ظهرت مجموعة مقاالت الكاتب 1580رفت بها 

م مونتین ارلي دكالفرنسي الح  بـ فرنسا ، و یرو عنه أنه رأ في مدینة 
ة ه ملك صقل ، فسأل مونتین لنفسه قائال : لماذا ال صورة رسمها لنفسه رن

ة ما صور ملك صقل القلم على هذا النمط  صور نفسه  اح لكل إنسان أن   ی
، و قد استطاع مونتین أن یرنا في مقاالته جوانب  األلوان و الخطو نفسه 

اتهشتى من شخصیته و أس   .)2(لوب ح
ة حوالي  وقد بدأ مونتین تاب هذه المواعظ و 1571الكتا م استوحى 

حاء،  ن شاذًا و ال منحرفًا في هذا االست ة أ المحاوالت و لم  الدروس الخلق
ًا تهذیب عته اخالق ان في طب ة  ًا و لم إذ أن الدافع الذ استحثه على الكتا

طمع آنذاك إلى ط ن  ل  ان  عمل فٍذ جدیٍد بل  أتي  ه هو أن مأن  ع إل
عبر به ار الجمیلة الرائعة التي  ارات و األف مة من تلك الع ا أثناء ضفر ضم

ت لما مضى  ان  قًا هناك إال إن قراءته.  ارة هنا أو تعل ضیف ع ابته ُقُدمًا، 
ون  اد  انت تخلو من العنصر الذاتي خلوًا  تامًا، و هذه  هذه اآلثار عامة 

ة تمثل الطور األول من نمو مونتین األدبي   .)3(المرحلة التجرب

                                                                                   
"المحاوالت" أو "التجارب" على النحو الذ یجعل من المقالة "محاولة" لم تصل إلى =

ة أو قوًال فصًال.(انظ ر: عبد العزز شرف، أدب المقالة من أن تكون مقولة نهائ
  .)13المعاصرة إلى األصالة، ص/

ر العري، د  ت، ص/   )1(  .177د. عز الدین إسماعیل، األدب و فنونه، دار الف
اعة    )2( محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في األدب العري الحدیث و مدارسه، دار الط

األزهر، القاهرة ة   .2/425، المحمد
 .29- 28د. محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )3(
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اكون هثم ظ س  ات فرن تا ضع عشرة سنة في  عد ذلك ب م  )1(ر  الح
ة  )2(اإلنجلیز المشهور ة الشخص ة من الناح ة المقال اكون الكتا و و تناول 

ة فأصحبت مقاالته  ة الدراس یزأقرب إلى الزاد فیها من الناح و اإلدماج  تر
اهة سط و الف   .)3(منها إلى الت

ة هذا الفن :  تا ع المؤلفون على  عد ظهور مقاالت مونتیني ؛ تتا و 
تب مجموعة من المقاالت تحت 1637المتوفى عام  )4(فبن جونسون  م، 

أنشأ  سلك فیها مسلك مونتیني، وفي فرنسا  Discoveries عنوان اكتشافات

                            
اكون    )1( س  م) فیلسوف و أدیب إنجلیز ولد بلندن، ترك جامعة 1626- 1561( فرن

السفارة اإلنجلیزة في فرنسا ، ثم عاد مبرج ناقمًا على مادة التدرس و طرقته، عّین 
عًا،  إلى لندن ا رف ًا قضائ مجلس العموم و توّلى منص ه، و انتخب عضوًا  عد وفاة أب

انًا في األدب  الموت، و شغلت قصتهما م ه  م عل س حتى ح فاتهم إیرل اس
ن "مقاالت"  م و أحسن إنساٍن، و لب أنه أعظم و أح ، حتى وصفه بوب :  اإلنجلیز

م فهو المنهج التجربي الجدید، و من أهم  رائعة من أروع تراث األدب. أما دوره العظ
ة العلوم، األورغانون الجدید.(انظر: محمد شفی غرال،  ه : أطلنطس الجدید، ترق ت

سرة،  ة الم  .)1/470الموسوعة العر
 .33محمد یوسف نجم، فن المقالة،ص/   )2(
 .14د. عبد العزز شرف، أدب المقالة من المعاصرة إلى األصالة، ص/   )3(
تاب 1637- 1572فبن جونسون (   )4( اتٌب مسرحي إنجلیز من أشهر  م) شاعٌر و 

ة، اشتغل  ازدهار الفنون األدب مس اللَذین اشتهرا  عصر الملكة إلیزابیث و الملك ج
التمثیل، و في  اته  ال أحد الممثلین، و بینهما 1598في مطلع ح م بتهمة اغت م حو

سة إنجلتراان في السجن اعتن المذهب الكاثول ن ، و أولى ي، و لكنه ارتد إلى 
اته " تغیرت الحالة " التي أخرجت  مًا من زعماء 1597مسرح م، وجعلت منه زع

سرة،  ة الم ة.(أنظر: محمد شفی غرال، الموسوعة العر ة المسرح  .)1/672الكتا



~144~ 

بر عت في  )1(البرو ات، ط عددًا من المقاالت وضع لها عنوانًا هو : الشخص
صیرة و )2(م1688تاب نشر عام  ، و بلغ هذا الكاتب من الدقة و نفاذ ال

شر و بخاصة  ر النمطي حد الكمال ألنواع عدیدة من السلوك ال روعة التصو
  .)3(المرذول منه

ضع سنوات، و قد أفاد الكتاب  عد  ضًا أو ظهر تأثیره في مقاالتهم 
ة  ات و المواعظ القصص ا عض الح ة، و استعانوا ب من أسلوب الرسائل األدب

ة ة و شرق ة من غر ، التي وقعوا علیها في اآلداب الكالس   .)4(ذوات المغز
تب  اوليأو  ) مجموعة من المقاالت m CowleyAbraha( )5(براهام 

                            
یر   )1( ع عشر 1696-1645( جان د ال برو ّتاب القرن السا ُ اتٌب فرنسي من  م) 

تاب  مة، ذاعت شهرته عند ما ترجم  التقلیدین، و من عشاق الدراسات القد
ات"  تاب من 1618"الشخص م، لألدیب الیوناني  تیوفراسوس، و ألح الترجمة 

ان رائعًا في وصف هذه  ات و األخالق في عصره"، و فه عن "الشخص تأل
ات و تحل قة . و نجح الشخص ارعة الدق انت تتخلل هذه األوصاف األمثال ال یلها، و 

اة في عصره و في دراسة ظاهرة الفقر التي تفشت آنذاك،  ر الح یر في تصو ال برو
ًا دقی المالحة  ًا واقع ات ون  عضهم من المصلحین، و لكنه أمیل ألن  حتى عده 

ة ال سرة،ارعًا في الوصف.( انظر: الموسوعة العر  .)2/1535م
اد   )2( ة إسالم آ ة العالم ة الجامعة اإلسالم ان محمد مرسي، فن المقال، حول ، د. شع

 .218م، ص/1996، 4ع:
، و د. محمد مندور قد أخطأ في التارخ 181، األدب و فنونه، د. محمد مندور   )3(

تاب  یر من  س الثامن عشر.فالكاتب ال برو ع عشر، و ل  القرن السا
 .53د. محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )4(
اولي   )5( ، أحد شعراء المدرسة 1667- 1618(أبراهام  اتب مقاالٍت إنجلیز م) شاعٌر 

رًة و ظهر الشاعر سبنسر و برائد، جو دون، نظم شعره م ثیرًا  ة، تأثر   المیتافیزق
ط، وهي1633له دیوان " زهرات من الشعر"  س ها ال أسلو  =تعطي م، تمیزت مقاالته 
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عض مقاالته  طرقة مونتیني، حیث جعل من نفسه موضوعًا ل بدأ فیها تأثره 
ة و األناقة  الحیو عنوان "عن نفسي" و تمتاز مقاالته  مثل مقالته التي 

ة   .)1(األسلو
انها الذ ال غنى عنه بنوع  ثم نشأت الصحافة فاستقرت المقالة في م

اتب محاولة مترددة بین القبول و آخر من أنواع ا عد أن  ة الوجیزة  لكتا
  .)2(اإلهمال

فخالصة القول أن المقالة الحدیثة قد نشأت و ترعرعت في المجالت 
فة )3(التي ظهرت في أوائل القرن الثامن عشر و  The Tateler، مثل صح

ة من أمثال رتشار The Spectator جردة  أبرز أعالم المقالة الصحاف
سون ز و جو  )4(دستیل فر جولد سمیت )1(و جونسون   )5(ف أد ، ثم )2(و أول

                                                                                   
ة للعلوم و دافع عنها في مقاله =  ة الملك ة جمع بإعجاب الكثیرن، ناصر قض

ة"  سرة، 1661المنثور "اقتراح لتقدم الفلسفة التجرب ة الم م. (انظر: الموسوعة العر
2/4138(. 

ان محمد مرس   )1( ة، ع:شع ة العالم ة الجامعة اإلسالم ، 4ي ، "فن المقال"، حول
 .219ص/

 .4عبد العزز شرف، أدب المقالة من المعاصرة إلى األصالة، ص/   )2(
 .55محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )3(
غ في بلورة أسلوب 1729- 1672سیر رتشار دستیل (   )4( اتب مسرحي إنجلیز و ن م) 

لها، تیتور الشهیرتین مع جوزف  المقالة و ه اشترك في تحرر مجلتي "تاتلر" و س
ه  ظهر في أسلو ذلك اقترن اسماهما في األدب اإلنجلیز  ونثره، و إن لم  سون، و إد
عد عن  ال اقة و  الل سون، إال أنه ینفر  میزان أسلوب إد الرقة و التنمی اللذان 

سرة،  ة الم  )1/929التكلف.(انظر: الموسوعة العر
سون (   )5( ، لمع 1719- 1672جوزف أد اسي إنجلیز اتب مقاالت و شاعر و س م) 

فاكس1704اسمه   =م حین ظهرت ملحمته الناجحة الحملة التي طلب منه لورودها ل
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الغة، و تنافست في التف ثرة  استكتاب و ثرت الجرائد  ق، و جذب القراء 
رن و الكتاب العظام فبرز تشارلز ال ه لقب أمیر  )3(بمالمف طل عل و 

ا ن یالمقالی تاٍب عنوانه مقاالت إیل اإلنجلیز،  وقد جمعت مقاالته في 
م هازلیت1823 ل ذلك لمع و    )4(م، و 

                                                                                   
یل وزارة = وفئ بتعیینه في منصب و م، وقد  مجد فیها انتصار بلنها م و 1706أن 

را  "روز أموند" م حت1708ظل عضوًا في البرلمان منذ  ى وفاته . و من مؤلفاته لألو
سبب مقاالته.(انظر: الموسوعة  ظل خالدًا  یتو"، ولكن اسمه  و المأساة الشعرة "

سرة،  ة الم  .)1/969العر
ل جونسون (   )1( ة في 1784-1709صمو ات األدب اتب إنجلیز من أبرز الشخص م) 

قصیدة ساخرة أسماها لندن ، خاصة في إنجلترا ة  اته األدب القرن الثامن عشر بدأ ح
ة أشهرها مجموعة صدرت 1838 سلسلة من المقاالت األدب م، 1750م، ثم أعقبها 

فضل ظهور القاموس الذ جمعه للغة اإلنجلیزة  انته  . و 1755دعمت شهرته و م
اته ف1763في  تب ترجمة لح ل الذ  مس بوزو اة م التقى بـ ج ه ح تا عد في  ما 

سرة،  ة الم تور جونسون.(انظر: الموسوعة العر  .)1/672الد
 لم أجد ترجمته.   )2(
اتب إنجلیز و اشتهر Charles Lamb(  1775( ولد تشارلز المب   )3( م في لندن 

ة، و نقده األدبي، وقد استعمل المب االسم  ة، و الشخص سبب مقاالته العام
ان  ًا من األحداث و  طة خال س اته  انت ح ثیر من مقاالته، و ا في  المستعار إیل

ان الشا ستال، و  ست هو ب را مه الرسمي الوحید في مدرسة في لندن، تداعي  عر تعل
مین،  قین حم ح هو و المب صد ضًا هناك، فأص ًا أ ولردج طال ل تابلور  صمو

ة حتى 1792وفي عام  الشر ة، و ظل  ة الهند الشرق م عمل المب موظفا في شر
م.(انظر: 1834إحالته إلى المعاش في سن الخمسین، ولم یتزوج قط، و توفي سنة 

ي نجیب محم أحمد أمین  .)3/55ود، قصة األدب في العالم، و ز
م هازلیت (   )4( ة في 1830- 1778ول تاب المقاالت األدب م) وأحد من أشهر نقاد و 

مناقشة القصائد  ة قام  ة شدیدة الحماس مقاالته النقد انت  األدب اإلنجلیز و 
ة التي طرحت في األزمن ال ة و المقاالت و القصص الخ  =ةالشعرة و األعمال الدرام
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ینتي الیل )1(و توماس د  فون  )2(و توماس  تاب المقالة )3(و ست ثر  ، و 
                                                                                   

سبیر= ات ش ات مسرح م محاضرات عن 1871األولى، ثم جمع مقاالت عن شخص
ا اإلنجلیز 1819-1818شعراء اإلنجلیز  تاب الكومید م، و 1819م محاضرات عن 

عد هازلیت من 1825روح العصر  اء،  م، و هو صورة لمعاصره من الكتاب و األد
تاب المقالة بین اإلنجلیز.(انظر: الموسوعة سرة،  أساتذة  ة الم  .)2/1882العر

ینتي   )1( م) مات أبوه و خلفه Thomas De Quincey)(1785 -1859( توماس د 
عد على نحو ال  ما  ونسي بدده ف ن د  ه، وٕان  أس  صغیرًا لكنه ترك له إرثًا ال 

ة و شذوذ، مثال ذلك أنه أجزل ال ه على غرا عطاء لرجال األدب شینه غیر أنه یدل ف
بیرًا لكولردج – الكسب  -فقد أعطى مبلغًا  ه  عود عل عمل شیئًا و ما  و أنه لم 

ة، إلى غیر ذلك من أمور ؛  اعتمادًا على تراثه الموروث؛ و أنه لم یتم دراسته الجامع
ه منها  ا ان ألدیب بدوات ش اب و الفراغ مفسدة للمرء أ مفسدة  ان الش و لما 

تبها إدمانه ال اته التي  ه في مسیرة ح ا ر مغامرات ش مفر في األفیون، و قد ذ
تاب آخر عنوانه اعترافات مدمن األفیون.( انظر: أحمد أمین ي  قلمه، وفي  و ز

 .)3/60نجیب، قصة األدب في العالم، 
ارلیل (   )2( ، درس الالهوت 1881-1795توماس  اتب و مؤرخ إنجلیز في جامعة م) 

حث في األدب و  أدنبره، ثم تحول إلى دراسة القانون في نفس الجامعة، ثم تفرغ لل
ة حت، و الفلسفة األلمان ة ال ، و ما أد إلى نفوره من فلسفة القرن الثامن عشر العقل

ات جوته و شیللر . له مؤلف عن الثو  تا ي، تأثر  رة اعتناقه المذهب الرومانت
ة  ة إلصالح المجمتع، 1837الفرنس ة الداع ة الفرد اس ادة الس الق طوالت  ال م، آمن 

ادة  طال و ع عنوان "في األ و عرض آراءه هذه في سلسلة من المحاضرات نشرت 
طولة في التارخ  طولة و عنصر ال سرة، 1841ال ة الم م.(انظر: الموسوعة العر

2/1422(. 
رت لوس   )3( فنسون ( رو م) روائي و Robert Louis Stevenson)(1850 -1894ست

اته مرضًا بداء  ، ولد في أدنبره، و عاش طوال ح اتب مقاالت إنجلیز شاعر و 
حثًا عن المناخ المالئم لصحته. بدأ  ثرًا من الرحالت  ه المقاالت 1876السّل، م تا م 

م، 1882سات طرفة عن الكتب و الرجال التي جمعت في مجلدات و نشر منها، درا
ة  تب الرحالت.(انظر: الموسوعة العر ثیرًا من القصص القصیرة، و تب 
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ة، وفي الق ان ماكولي ،)1(رن العشرن من بینهم تشترتون الصحف و  )2(و قد 
تاب المقالة في األدب اإلنجلیز خالل القرن التاسع  )3(ارالیل من أقدر 
حثًا شامًال )4(عشر ة أقرب إلى أن تكون  لة ضاف انت طو ، و لكن مقاالتهما 

                                                                                   
سرة،  .)3/106. و قصة األدب في العالم، 1/969الم

ه 1936- 1874جلبرت تشترتون (   )1( اتب مقاالت روائي إنجلیز قصصي أسلو م) 
رة التي وراءه، ا  صر عن الف ي و دافع عنه في بر یزغ ال عتن المذهب الكاثول

ثیرًا من النقد األدبي و االجتماعي و الخلقي، اقترن اسمه  اته التي تتضمن  تا
س"  ان یوم الخم اته "الرجل الذ  م، جمع أشهر 1908الكاتب هیلرللوك من روا

ضًا دیوان من ا1909مقاالته و نشرها في عدة مجلدات : "توافه هائلة"  لشعر م، له أ
سرة،1927 ة الم  .)10/521م.(انظر:الموسوعة العر

ابنجتون ماكولي:(   )2( تب في مجلة إدنبره 1859- 1800توماس  اتب مؤرخ إنجلیز  م) 
بیرًا، انتخب عضوًا في البرلمان  عد أن القت مقالته عن ملتون نجاحًا  النظام، 

ة مجلس 1830 مثا الوزارء في الهند م، عضوًا في المجلس االستشار األعلى 
ة "تارخ إنجلترا1838- 1834( ال المیدانین، أهم أعماله األدب ان ناجحًا في   م) و 

م" خمسة مجلدات  مس الثاني "الح تب عدة تراجم  1861-1849منذ توّلى ج ما 
ون، و جونسون، و غیرهم، نظ ر مثل : متلون و ب عض الشعراء و رجال الف اة  م لح

مة"  عنوان " أناشید روما القد بیرًا.(انظر: 1842دیوانًا من الشعر  م القى انتشارًا 
سرة،  ة الم  .)2/1628الموسوعة العر

ارالیل (    )3( ، أمضى 1843-1790رتشار  ر حر إنجلیز م) صحفي مصلح و مف
سبب آرائه الحرة و فصاله من أجل حرة الصحافة ، أكثر من تسع سنین في السجن 

ة  ان األسبوع عض المؤلفین، أصدر مجلة رببل أعاد نشر المؤلفات المصادرة ل
معونة زوجته و أخته.(انظر: 1926- 1819( م) و استمر في إصدارها و هو سجین 

سرة،  ة الم  .)2/1422الموسوعة العر
 .2/425محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في األدب الحدیث و مدارسه،    )4(
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  .)1(الممیزات األصیلة للمقالةمع احتفاظها 
رت لوس ان رو تاب المقالة العظام في القرن  و فنسون آخر  ست

ة في هذا القرن ماكس  تاب المقالة الشخص التاسع عشر، و قد اشتهر من 
اس) 2(بیروم ة  )4(و هیلیر بلوك )3(و ادوار لو تا و غیرهم... واشتهر في 

ة مثل جورج جوردن بیرن  ة و الفلسف ة و العلم  )1(و برنار دشو )5(المقالة النقد

                            
 .63یوسف نجم، فن المقالة، ص/محمد    )1(
أسلوب ساخر في 1954-1872سیر ماكس بیروم (   )2( متاز   ، اتب إنجلیز م) 

ة " زلیخاد و  ال ة الخ م ة، من مؤلفاته المعروفة روایته الته ة و النقد مقاالته األدب
اتورة في شعره و مقاالته و 1911سون"  الرسوم الكار ا، شغف  طال م، عاش في إ

ن الشاعر" ر  م و "رورتي و 1904سوماته . من أهم ما في مجموعات مؤلفاته "ر
سرة، 1922رفاقه"  ة الم  .) 1/459م.(انظر: الموسوعة العر

اس (   )3( ، تشغل مؤلفاته 1938- 1868أدوار فیرال لو اتب مقاالت إنجلیز م) ناقٌد و 
تب الرحالت  ة، و  ة المهذ منها : متجول في لندن العدید على المقاالت الهجائ

ر 1930م، و حظ المتجول 1906 ة و التذ م، و الیوم 1932م، و القراء  الكتا
اة "الم" 1937الساب فحسب  تب ترجمة لح م، و جمع رسائل تشارلس و 1905م، 

ة،   .)2/1578مار الم.(انظر: الموسوعة العر
ملوك (   )4( اتب اجتماعي إنجل1950- 1870هیلیر  ان م) شاعر و  فرنسا ،  ، ولد  یز

ع المؤلفات : "تشتر بللوك" و  مًا لتسترتون، حتى مزجا اسمیهما في توق قًا حم صد
ة . هاجم  ي ، دافع عن العدالة االجتماع عها الدیني الكاثول طا تتمیز مؤلفاته 
ة.(انظر:  ة الغاب ة تعارض االشتراك فلسفة روح ط ، و ناد  ة العصر الوس رأسمال

سرة، الموسو  ة الم  )1/400عة العر
م) ولد "بیرن" ألب عرید و أم بلغت من حدة 1824-1788جورج حوردن بیرن (   )5(

ة و هو لم یزل طفال ثم أضاف إلى مجد  حتمل؛ و قد ورت لقب اللورد اد  ع ال  الط
ة شموخًا و  سیر، فأحس و هو في مدرسته الثانو الحسب طلعه جمیلة لوال ظلع 

حمله دون  اء،سائر الطالبراء لهذا اللقب الذ  ان مشتعل الذ  =ملتهبب، و 
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فر لودج) 2(و جورج مور   )4(و سواهم.)3(و سیر أول
                                                                                   

ستقر على حاٍل، فقد عرف الحب و هو في الثامنة من عمره و = ًا ال  العواطف، ُقّل
ي نجیب، قصة األدب في العالم،  ینشد شعرًا.(انظر: أحمد أمین  .)34- 3/33و ز

اتب مسرحي برطاني، ولد في دبل1950- 1856جورج برناردشو (   )1( ن، رحل إلى م) 
حالفه فیها الحظ 1876لندن ( ات، و قضى تسعة أعوام لم  تب خمس روا م) حیث 

ة من  ات و المقاالت الفن ة، فبدأ یؤلف الروا أو الشهرة، إلى أن ازدهرت قدرته الفن
ح  قى و أص ًا لمجلتي النجمة ثم العالم 1888األدب و الموس ق م 1890م ناقدًا موس

صراحته و لذ اته و في أحادیثه و مجالسه، ظهر و اشتهر  تا اعة لقلمه و لسانه في 
ات  ات "سارة وغیر سارة"، وغیرها 1898له أول مجموعة من المسرح عنوان مسرح م 

ذلك المقاالت المطولة عن الموضوعات المختلفة . (انظر: محمد شفی غرال،  تب 
سرة،  ة الم  .)2/1099الموسوعة العر

م) روائي إیرلند مع جورج رسل، و ادوارة مارتن، و 1933- 1851جورج مور: (   )2(
ة بنظم  اته األدب ة الحدیثة، بدأ ح ة األیرلند ة األدب ، في الحر ییتس، ولید جرجور

نه أزهار اآلالم،  ة و 1878الشعر، ومن دواو م.( انظر: 1881م و قصائد تن
ة،   .)3/1773الموسوعة العر

فرلودج: (   )3( ، أسهم بنصیب وافر في تحسین 1940-1851سیر او ل م) فبزقي إنجلیز
حوثًا عدیدة على االلكترونات و األثیر و البرق،  ا أجر  ات الس وسائل نقل البرق

حوثه، عّین مدیر الجامعة برمنجهام 1902ومنح لقب نبیل  م  تقدیرًا لدراساته و 
ان م)، عمل في التوفی بین العلم و الدین و في 1919- 1900( ة، و حاث الروح األ

سرة،  ة الم عد الموت.(انظر: الموسوعة العر اة  الح مان   )2/1573شدید اإل
عد أهم فیلسوف 1936- 1864: (میجیل د أونامونو   )4( اني،  اتب و عالم إس م) 

ا، ثم مدیر ه ة في جامعة مسلمن اني في عصره أستاذ اللغة الیونان ذه الجامعة و إس
فیرا" ، أد إلى عزله  تاتورة "برعود ا م، ثم 1920لكن انتقاده للنظام الملكي و لد

ه ( ان من 1931) أعید 1930- 1924نق س الجمهورة،  ه عند تأس م إلى منص
عض الوقت، أعلن قبیل وفاته أنه  ادئ األمر، ولكنه أخذ ینتقدها  أنصار الجمهورة 

اة عند األفراد و یناصر الثوار. أروع  ا الح ة "االحساس بتراجید مؤلفاته دراسته الفلسف
عت في ثماینة مجلدات1913الشعوب"    م، جمعت مقاالته المتفرقة و ط
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او  ان ار منهم أونامونو في إس تاب  ، وقد جمعت مقاالته )1(ظهر 
عضها  اته نشر  عد موته و في أثناء ح عت ضمن أعماله الكالملة  لها و ط

ان لتلك المقاالت 1918- 1916مقاالت سنة  Ensayosتحت عنوان  م و 
ة. ان اإلس بیر في عقول المتحدثین    تأثیر 

حا إ جاسیتیالمقالیو من  ان أورت ، و تتمیز مقاالته )2(ن اإلس
لها و  ، و الجمال في أسلوب التعبیر، و قد جمعت  ر االتساع في األف الف

عت في سنة  ا )3(م،1953ط ان تاب المقالة في إس حا أغزر  عد أور ت  و
  .)4(إنتاجًا و أحسنهم إبداعاً 

مًا في أمت المقالة وقد شهد اازدهارًا عظ عة و  ر و خاصة وصف الطب
حت الوسیلة  في النقد األدبي و شهرتها في سائر بلدان العالم ألنها أص
ارهم و  المعلومات و إثارة أف دهم  القراء و تزو السرعة األولى لالتصال 

                                                                                   
سرة، 1918- 1916( =         ة الم  .)1/272).(انظر: الموسوعة العر

 .64محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )1(
اتب مقاالت 1955- 1883( جاسیتهوسا (خوسي) اورتیجا إ    )2( م) فیلسوف و 

ضًا في عدة  توراه من جامعتها و درس أ مدرد، وحصل على الد اني، ولد  إس
اته  تا انت واضحًا في  اعه الفیلسوف األلماني،  ة، و یبدو أثر ات جامعات ألمان

م، وعلى الرغم من 1910 درداألولى، شغل منصب أستاذ المیتافیزقا في جامعة م
عض مقاالته ونشرت  ح من أشهر الكتاب و المحاضرن. جمعت  رة أص غزلته الف
اإلنجلیزة في عدة مجلدات منها : نحو فلسفة للتارخ، و رسالة الجامعة، و االتفاق و 

سرة،  ة الم  ).1/257الحرة.(انظر: محمد شفی غرال، الموسوعة العر
اد   )3( ة بـ إسالم آ ة العالم ة الجامعة اإلسالم ان محمد مرسي، مجلة حول ، 4، ع:د. شع

 .220ص/
 .24محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )4(
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  .)1(فهم و ذلك في الصحف السّارة و في المجالتطعوا
منشأة ال   مقال في األدب العري القد

ست المقال م ةل ة عن األدب العري القد لمة "مقال"  )2(غر و لكن 
قة أقرب  م في الرسالة ال إانت في الحق لى ما عرفه األدب العري القد

حث  ال ة، و لكن الرسالة التي تتناول موضوعًا  ة أ و الدیوان الرسالة الشخص
انت تطول حتى تمأل عشرات من  )3(رسالة إخوان الصفا مثًال و هي بذلك 

القصر.   )4(الصفحات، أما المقالة في وضعها الفني الحدیث فتتمیز 

الرسائل أقدم فنون األدب في النثر العري، منذ استحال إلى  و تعدّ  
ة على ید عبد الحمید الكاتب ٌم صناعة فن ان للرسائل شأن عظ في ، و

اء استطاعوا  غ فیها جمهرة من أكابر األد اسي، ون إخرات العصر الع
ة  ة الوزارة، ثم صار دیوان اإلنشاء في الدول العر صلوا إلى مرت أقالمهم أن 

                            
، ص/   )1(  .63المصدر الساب
 .1/514عمر الدسوقي، في األدب الحدیث،    )2(
ة و    )3( اس ة و س صرة جماعة سرة دین ال ة، عاشوا  اطن ة  ة أو إسماعیل ع ة، ش فلسف

ستي الملقب  ، و منها محمد بن مشیر ال ع الهجر في النصف الثاني من القرن الرا
، و  المقدسي، و أبو الحسن على بن هارون الزنجاني، و محمد ابن أحمد النهرجور

القدس و  العوضي، و زد بن رفاعة، و جماعة تألفت و تصافت، و اجمتعت على
ًا زعموا أنه یؤد إلى الفوز برضوان هللا، و لذلك سموا بإخوان  الطهارة، و وضعوا مذه
ة، في  ة و الدین ة و الفلسف الصفا و خّالن الوفاء . جمعوا معارف عصرهم العلم
ه دائرة المعارف،  تفع رسائلهم في أرعة  ش مسائل تزد على الخمسین و تكون ما 

ات أقسام : قسم الرا عات)، و قسم في النفسان ات (الطب ات، و قسم في الجمسان ض
ات).(انظر: محمد شفی غرال، الموسوعة  ات (اإلله ات)، و قسم في الناموس (العقل

سرة،  ة الم  .)1/66العر
 .77د.عز الدین إسماعیل، األدب و فنونه، ص/   )4(
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ة الرسائل تا فتن في  ة ال یتواله إال أدیب زمانه الذ  انت  )1(المتعاق التي 
ا ح و الهجاء و الفخر تتناول الموضوعات التي تفرد بها الشعر  لغزل و المد
س خصائص المقالة.   )2(و الوصف، و أنها تع

ان  ة  فعبد الحمید الكاتب حین تكلم علن الشطرنج أو الصید أو الكتا
ة التي أنشأها الجاحظ ًا من المقال والفصول األدب ه:  )3(تب شیئًا قر ت في 

ا ین، مقاالت یو التب نالبخالء، و المحاسن، و األضداد، و الحیوان، و الب
  .)4(مطولة تنقصها شرو المقالة الحدیثة
ة و تّ و رسالة عبد الحمید إلى الكُ  ة الدیوان اب التي تضع دستورًا للكتا

ة الحدیثة من حیث الموضوع و  المقالة النقد ه  ة الش ألخالق الكتاب، قر
  .)5(ألسلوبا

ة الزاب عد معر عث برسالة مؤثرة إلى أسرته  ، و )6(و أن عبد الحمید الكاتب 

                            
 .105عمر الدسوقي، نشأة النثر الحدیث و تطوره، ص/   )1(
 .17محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )2(
صرة سنة    )3( حر بن محبوب الكناني، ولد في ال الجاحظ 109هو عمرو بن  ه، ولقب 

نیته أبو عثمان، فلما ترعرع طلب العلم في الكتاب، و خالط  ه و  لجحو عّین
 المجسدیین من أهل العلم و األدب فأخذ عنهم، یجالس علماء اللغة و الفلسفة و
ان و التبیین، و  ه : الب ت اء العرب، و من  األدب و یتردد إلى المزد لسماع خط
، الموجز في األدب العري و تارخه،  تاب الحیوان، و البخالء.(انظر: حنا فاخور

 .)25، ص/1926، دار المعارف، لبنان
 .1/514عمر الدسوقي، في األدب الحدیث،    )4(
 .19سف نجم، فن المقالة، ص/محمد یو    )5(
اسین فوق حصون دمش132وفي أواخر سنة    )6( عد ه خف العلم األسود شعار الع  ،

اس عهد إلى عمه عبد هللا  ین، ولما آلت الخالفة إلى أبي الع أن دالت فیها دولة األمو
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فة األمو مروان بن محمد قول )1(هزمة الخل   :)2(وفیها 
اره و الشرور فمن  الم ا محفوفة  عد فإن هللا تعالى جعل الدن أما 

ن إلیها، ومن عضت اها بنابها ذمّ  هساعده الحظ فیها س ها ساخطًا علیها، وش
انت  و  أذاقتنا أفاو استحلیناها، ثم جمحت بنا نافرة،مستزدًا لها، وقد 

ة، فملح عذبها، و خشن لینها، فأ قتنا عن رّ عدتنا على األوطان، وفرمحتنا مول
عدًا،  م  ام تزدنا من تبت و األ ارحة، و قد  اإلخوان، فالدار نازحة، والطیر 

م، و إن وإ  ن آخر العهد بنا و  ة إلى آخر مدتها،  م وجدًا، فإن تتم البل ل
م بذل اإلسار، و الذل شر  م نرجع إل یلحقنا ظفر جارح من أظفار من یل
شاء أن یهب لكم و لنا ألفة  شاء و یذل من  عز من  جار... نسأل هللا الذ 

ان، فإنه رب العالمین و أرحم  جامعة في دار آمنة تجمع سالمة األبدان و األد
  .)3(الراحمین

ر أصول المقال  حدد منذ وقت م ة،  وعبد الحمید في رسائله المقال
ة، أو حالص اسة الصحف عة، حین یلتزم هذا المقال س في قبل اختراع المط

ح هذ االلتزام ص اسة الدولة، و عد شرطًا من شرو المقال اال س  فتتاحيمن 
                                                                                   

العر  عه إلى نهر الزاب األصغر  قتال مروان بن محمد، فت اق، وقتل و أغرق بن علي 
ة سنة  ه من بینهم نحو ثالث مائة من بني أم جماد اآلخرة سنة  11ثیرًا من أصحا

م حسن، تارخ 132 ة الزاب".(انظر: حسن إبراه اسم " معر ة معروفة  . و هذه المعر
ة النهضة المصرة القاهرة7اإلسالم،   ت  .)2/19م، 1964، ، م

ة، مروان ب   )1( ه انقرض ملك بني أم ، الذ  م األمو الجعد ن محمد بن مروان بن الح
قرة بوصیر في  الحمال، قتل  ه، وهو ابن 132ذ الحجة سنة  27هو المعروف 

تاب معجم البلدان، إعداد و  ، األعالم في  اقوت الحمو ست و خمسین سنة.(انظر: 
اء التراث  ، دار إح ستر : عبد الحسین الش  .)241ه، ص/1405اإلسالمي، تحقی

 .33عبد العزز شرف، أدب المقالة من المعاصرة إلى األصالة، ص/   )2(
 .34، ص/نفس المرجع   )3(
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”Editorial“1(افة الحدیثة، في الصح(.  
ارة  ع لة أو  ة الطو الكتا اء تعني  اسي طائفة من األد و في العصر الع
ان من  ة أوًال عن طر الترجمة على نحو  دأت هذه العنا الكتب، و أخر 

ة )2(ابن المقفع عض الكتب الفارس  .)3(و ترجمته ل
ان ابن المقفع اء و اإلحاطة  و الفرس،  علوم الیونان و أدبنادرة الذ

الغة و رص ان أمة في ال لیلة و و ارته في " انة القول و شرف المعاني، وع
ان غرض و صحة  س لها نظیر في السهولة و رشاقة األسلوب مع ب دمنة" ل
اإلضافة إلى  تاب األدب الصغیر، و  تاب األدب الكبیر، و مبنى، وله 

اسة )4(تٍب وضعها أو ترجمهارسائل و  ة، و مقالة في س ، ورسالة الصحا
ة م و وجوه إصالح ة، وفي نقد نظام الح   .)5(الدولة و تدبیر الرع

                            
 .36عبد العزز شرف، أدب المقالة من المعاصرة إلى األصالة ، ص/   )1(
ه) من أئمة الكتاب، و أول من عني في اإلسالم 759-724عبد هللا بن المقفع (   )2(

، أصله من الفرس، ولد في العراقبترج تب المنط ا) و أسلم على  مة  ا (مزد مجوس
اسي و ترجم له  ة الدیوان للمنصور الع تا سى بن علي (عم السفاح)، و ولي  ید ع
، المعروف  تاب المدخل إلى علم المنط ، و  س الثالثة في المنط تب أرسطوطال

ساغوجي، وترجم عن الف ه، و أنشأ إ ت لیلة و دمنة"، و هو أشهر  تاب " ة  ارس
ة،  ة في اإلبداع، منها : "األدب الصغیر"، و األدب الكبیر، ورسالة الصحا رسائل غا
ة المهلبي.(انظر:  ان معاو صرة أمیرها سف الزندقة، فقتله في ال مة، و اتهم  و الیت

لي  .)4/140، األعالم، الزر
ه في النثر العري، ص/شوقي ضیف   )3(  .389، الفن و مذاه
ندر و آخرون، تارخ األدب العري، ص/   )4( ، (نقًال عن أدب المقالة من 10أحمد اإلس

ة عند الجاحظ48المعاصرة إلى األصالة، ص/ ، . و د. علي بو ملحم، المناحي الفلسف
 .)315م، ص/1994، الهالل، بیروت ، دار1:

 .20د. محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )5(
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ه "األدب الكبیر" وهي من آداب  تا اسة من  لماته في الس ومن 
ساطتها و  العلماء. وهذه الكلمة على  السلطان فتعوذ  السلطان: إن ابتلیت 

اسة المعاصرة  مع أحداث النظرات التصرها تتفع ي تقضي بها علوم الس
عتمد على مجموعة من األجهزة العالمة  في ان الحاكم ال بد له أن 
ار و  طلع دائمًا في االخت ه أن  ح، و عل ل في موقعه الصح المتخصصة 

ل شیئٍ  حث    .)1(و دراسته اتخاذ القرار؛ حیث ال یتسع وقت الفرد الواحد ل
أسلوب وأن ا لمضمون المقالي في أدب ابن المقفغ، قد عبر عنه 

  .)2("واضٍح شفاف" على حد تعبیر
میزات خاصة، من أهمها :  و ینفرد الجاحظ تاب عصره  بین 

األضداد، وقد فتح أمام المدارس  ان  االستطراد و اإلسهاب، والتكرار و اإلت
ة أبواب حرة التعبیر و إطالق ان النثر  المقال الكالم من قیود السجع، وٕاذا 

ّتاب هم: عبد الحمید الكاتب في  في األدب العري قد عرف في نهضته ثالثة 
، و عبد  ة العصر األمو اسي، و أبو هللا نها بن المقفع في أوائل العصر الع

عثمان الجاحظ في القرن الثالث ؛ فإن أقرب هؤالء الثالثة إلى أدب المقالة هو 
  األخیر، و نعني الجاحظ..... حتى لنقول: 

مثالن الزادة في األدب المقالي األوري فإن  ون  ان مونتاني و ب إذا 
  .)3(فن المقالي في األدب العريهو رائد هذا ال الجاحظ

ل موضوع و ما فیها  و رسائل الجاحظ ادت تلم  ه التي  ت و فصول 
ار  ة و انطالق في التعبیر و تحرر من القیود و تدف في األف اهة عذ من ف

                            
 .51- 50عبد العزز شرف أدب المقالة من المعاصرة إلى األصالة، ص/   )1(
 .53نفس المرجع، ص/   )2(
 .64- 63عبد العزز شرف، أدب المقالة من المعاصرة إلى األصالة، ص/   )3(
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ارات خیر مثل على النموذج  قى الع ع في موس ن في الصور، وتنو و تلو
م المقالي في األدب   .)1(القد

مة نحو التكلف و  ة خطوة ذم ع خطت الرسائل المقال وفي القرن الرا
ان  ا ح ، فغدت، وٕان تنوعت موضوعاتها، متحجرة األسلوب، و أن أ الره

ه و  )2(التوحید عادل في طالقة تعبیره و غزارة معان اتب  في هذا القرن 
ره  ه  -فرسائله–براعة تصو عضها من الطول. شدیدة الش ه  على ما یتسم 

ه من المقاالت  ساته مشا ة الحدیثة، وفي فصول مقا المقاالت الموضوع
ة ة و الفلسف   .)3(التأمل

مثلون هذا الطور الثاني  ّتاب  ة  ة العر ومن ثم ظهر على مسرح الكتا
ان منهم  أبو  ابن العمیدمن أطوار النثر الفني، و هو طور الزنة و التكلف و 

الفضل و األدب،  ه، اشتهر  الفضل محمد بن الحسین، و العمید لقب أب
س تمجیدًا  الجاحظ األخیر و األستاذ و الرئ ان یدعى  ة، و والبراعة في الكتا
ابن  عبد الحمید و ختمت  ة  قال:"بدئت التا ان  له و إعظامًا لمنزلته، و

  ه ـــل إلیـــــا وصـــــــد مـــــى مـــرة ما یدل داللة واضحة علــــقـــــــفــــــــهذه ال العمید"وفي

                            
 .20یوسف نجم، فن المقالة، ص/محمد    )1(
: (المتوفى    )2( اس التوحید ان علي بن محمد بن الع ه) شیراز األصل قبل 980أبو ح

ا القاسم  غداد فأقام بها مدة و مضى إلى الر و صحب الصاحب أ ، قدم  سابور ن
اً  تا حمدها و عمل في مثالبها  ا الفضل بن العمید، فلم  اد، وقبله أ ، إسماعیل بن ع

ع العلوم من النحو و اللغة، و الشعر، واألدب، و الفقه، و الكالم  ان متفّننًا في جم و
شتهي أن ینتظم في  فه مسلكه و  سلك في تصان ًا  ان جاحظ على رأ المعتزلة، و
اقوت  اء و أدیب الفالسفة.(انظر:  ة و فیلسوف األد سلكه، فهو شیخ في الصوف

اء، دار إ ، معجم األد اء التراث العري، بیروتالحمو  .)15/5، (د  ت) ، ح
 .21د. محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )3(
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ة ممتازة. انة أدب   )1( ابن العمید في عصره من م
إن النثر الفني قد وصل إلى قمة في الزنة و الزخرفة واألناقة في القرن 

عض الدارسین إلى أن النثر الفني ق ، و یذهب  د استحال من الخامس الهجر
ع خالص على ید ابن العمید ع الزمان بد ة على ید بد وٕان  )3(،)2(إلى شعوذة فن

الخوارزمي حت عنده و عند أمثاله  ة قد أص اد )4(الكتا  )5(و الصاحب بن الع

                            
 . وعمر الدسوقي، نشأة النثر الحدیث71- 70عبد العزز شرف، أدب المقالة، ص/   )1(

 .106وتطوره، ص/
ع الزمان   )2( م) أحد 1008- 969حیى الهمذاني، أبو الفضل (: أحمد بن الحسین بن بد

قته  ان شاعراص و ط أئمة الكتاب، له مقامات "أخذ الحرر أسلوب مقاماته عنها، و
قته في النثر، ولد في همذان و انتقل إلى هراة سنة  ه، 380في الشعر دون ط

سابور سنة  نها، ثم ورد ن ر 382فس ا  ه، و لم تكن قد ذاعت شهرته، فلقي أ
ر الهمذاني في اآلفاق، ولما  الخوارزمي، فشجر بینها ما دعاهما إلى المساجلة فطار ذ
الد خراسان و سجستان و غزنة إال  مات الخوارزمي خال له الجّو فلم یدع بلدة من 
ضرب المثل  ان قو الحافظة  دخلها و ال ملكًا  و ال أمیرًا إال فاز بجوائزه، 

لي(حفظه.  ).1/115، اإلعالم، انظر: الزر
 .80عبد العزز شرف، أدب المقالة، ص/   )3(
ر (   )4( اس الخوارزمي، أبو  م) من أئمة الكتاب، و أحد 993- 935محمد بن الع

ان ثقة في اللغة و معرفة األنساب، وهو صاحب الرسائل المعروفة  الشعراء العلماء، 
اه إلى برسائل الخوارزمي، له دیوان الش عر، ولد و نشأ في خوارزم و رحل في ص

سه، و  عض البلدان، فدخل سجستان، و مدح وٕالیها طاهر بن محمد، ثم هجاه، فح
ع رحلته، وأقام في دمش ن في نواحي حلب، و انتقل إلى  انطل فتا مدة، ثم س

اد، وتوفي بها. الصاحب بن ع سابور فاستوطنها و اتصل    ن
لي    .)6/183، األعالم، (انظر: الزر

اس، أبو القاسم الطالقاني (   )5( اد بن الع ه 995- 938إسماعیل بن ع م) وزر غلب عل
د ان من نوادر الدهر علمًا و فضًال و تدبیرًا و جودة الرأ استوزره مؤ  =األدب، ف
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انت رائجة في بیئاتهم )1(و الصولي صناعة السجاد  ه    .)2(اش
الذ أدرك الخالفة  )3(و في القرن السادس الهجر القاضي الفاضل

ام السلطنة  ان هو من عوامل ق ما  ان هو من عوامل زوالها  ل  ة،  الفاطم
المیراث الجدید الذ ورثه من العهدین الفاطمي و  ه  ة، أفاد أسلو األیو

                                                                                   
ه الدیلمي ثم أخوه فخر الدو = د الدولة الدولة ابن بو الصاحب لصحبته مؤ لة، و لقب 

ن) و إلیها نسبته، و  ان یدعوه بذلك، ولد في الطالقان (من أعمال قزو اه، ف من ص
ط، و  ، و نقل إلى أصبهان فدفن فیها، له تصانیف جلیلة، منها : المح الر توفي 

اد، و غیرها.(انظر: الزر  ، ليتاب الوزراء، و المختار من رسائل الوزر ابن ع
 .)1/316األعالم، 

ولي   )1( ر الصُّ ْ حیى بن عبد هللا، : َأُبو َ الشطرنجي 946( محمد بن  عرف   ،م) ، وقد 
اس، هم: الراضي  م، من أكابر علماء األدب. نادم ثالثة من خلفاء بني الع ند

ا تفي والمقتدر. وله تصانیف، منها (األوراق) في أخ ع والم اس وأشعارهم، ط ر آل الع
ان من أحسن الناس  منه (أشعار أوالد الخلفاء) و وقعة الجمل  رسالة صغیرة، . و

صرة مستترا . الشطرنج. نسبته إلى جده (صول تكین) . توفي في ال ا  (انظر: لع
لي  .) 7/136، األعالم، الزر

 .106دیث و تطوره، ص/عمر الدسوقي نشأة النثر الح   )2(
م بن علي بن  1200 - 1135هـ =  596 -  529القاضي الفاِضل (   )3( م) عبد الرح

القاضي الفاضل: وزر، من أئمة الكّتاب. عسقالن  السعید اللخمي، المعروف  ولد 
ندرة فلسطین) وانتقل إلى اإلس ان من وزراء السلطان  ، ثم إلى القاهرة( وتوفي فیها. 

انت الدولة  ه: ( عض مترجم عده أحدا، قال  ه، ولم یخدم  صالح الدین، ومن مقّر
قول: (ال تظنوا أني ملكت  ان السلطان صالح الدین  أسرها تأتي إلى خدمته) و

ثیر الرسائل،  ان سرع الخاطر في اإلنشاء،  قلم الفاضل!) و م بل  سیوف الد  قیل: ال
قي  قاته لم تقصر عن مئة مجلد، وهو مجید في أكثرها. وقد  لو جمعت رسائله وتعل
من رسائله مجموعات، منها ترسل القاضي الفاضل  و رسائل إنشاء القاضي 

ليالفاضل  .)3/346، األعالم،  .(انظر: الزر
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ي، و تب رسائل الفاطمیاألیو ان ال )1(ن و رسائل صالح الدینیان  ، و 
ن ذلك منه اعتمادًا على األسلوب األدبي،  ، و لم  ألو جهدًا في تبین الح
م  ح السل ر و اإلدراك الصح ان اعتمادًا على رجاجة العقل و نضج الف وٕانما 

  .)2(للمسائل
ماله وذهب مؤرخو األدب العري إلى أن النثر قد وصل إل ى منتهى 

قي ظل على هذا النحو طوال  على ید القاضي الفاضل، ثم إن هذا النثر 
ه لهذه  ان ال بد ف ع و الثامن و التاسع للهجرة إلى أن جاء وقت  القرون السا
الجمود الشدید،  الطرقة األخیرة و هي طرقة القاضي الفاضل من أن تصاب 

ة في طور الُعقتوأن  ة العر م و الشیخوخة، وهو الطور الذ اقترن دخل الكتا
  .)3(القرون العاشر و الحاد عشرة و الثاني عشرة للهجرة

عد دراسة تارخ المقال في األدب العري توصلنا إلى النتیجة أن  و
ما عرفنا أن النثر  ر عري أصیل  ٌم و ف المقال في األدب العري فٌن قد

ن له وجود قبل منتصف القر  الد على وجه األوري لم  ع عشر الم ن السا
دة ال تقل عن عشرة قرون، مالتقرب في حین أن النثر العري ُعرف قبل ذلك 

                            
ي   )1( م) یوسف بن أیوب بن  1193 -  1137هـ =  589 - 532( صالح الدین األیو

الملك الناصر: من أشهر ملوك  ي، الملقب  ، أبو المظفر، صالح الدین األیو شاذ
ة،  طن من الرواد ن (في شرقي أذریجان) وهم  ان أبوه وأهله من قرة ُدو اإلسالم. 

ة، من األكراد. نزلوا بتكرت، و  ولد بها صالح الدین، وتوفي فیها جده من قبیلة الهذان
. غداد والموصل ودمش . ثم ولي أبوه (أیوب) أعماال في  ، نشأ هو في دمش و شاذ

ندرة، وحّدث في القدس. ولم یدخر  مصر واإلس وتفقه وتأدب ورو الحدیث بها و
مصر  مه  انت مدة ح سورة  24لنفسه ماال وال عقارا. و سنة، وخلف  19سنة، و

را وأنثى واحدة. 17من األوالد  ليذ  .)8/220، األعالم، (انظر:الزر
 .84عبد العزز شرف، أدب المقالة من المعاصرة إلى األصالة، ص/   )2(
 .91عبد العزز شرف، أدب المقالة من المعاصرة إلى األصالة، ص/   )3(
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ح المقال  ان موجودًا قبل المقال األوري، قد أص فالمقال في األدب العري 
  م.1571األوري فنًا شائعًا منذ 

اب النهضة من جدید أ  أت أس ان العصر الحدیث و ته ظهرت ولما 
اب إلى ازدهار األدب  الصحافة في مصر ة، فأدت هذه األس والبلد العر

صفة خاصة، وحقًا أن تارخ المقال الحدیث متصل  صفة عامة، و المقال 
األدب األوري. قًا    اتصاًال وث
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  المقال في األدب العري الحدیث
ط تارخ المقال الحدیث في األدب العري بب دء ظهور الصحف و یرت

، و اتصال )1(المجالت في النصف األول من القرن الثالث عشر الهجر 
ة، وجاء بونابرت مصر ة إلى الحملة الفرنس الثقافة الغر  إلى مصر )2(الحدیثة 

ة، و1798 العر ع المنشورات و األوامر  المنشورات على ّزعوا تلك و  م، لط
ة" و ما زالت عاملة إلى یونی عة األهل سنة  والمصرین، و قد سموها "المط

عد خروج  ، و ظلت مصرم حین انسحاب الفرنسین من مصر1801
مت یالفرنس عة، حتى استقر األمر لمحمد علي، فأق ال مط ین عشرن سنة 

ة" عة األهل عة بوالقع، وتم1821سنة  "المط مط ، ألنها وضعت أخیرًا رف 
  )3(.في بوالق

                            
 .1/236دب الحدیث، محمد بن سعد بن حسین، األ   )1(
 5اسم العائلة إمبراطور الفرنسین، ولد  م) بونابرت1821- 1869نابلیون األول، (   )2(

ًا  ا بونابرت. أرسل صب ارلو ولینتش ا. و هو ابن  ورس سو بجزرة  أغسطس في أجاك
ة في برلین ارس، 1779 إلى المدرسة الحر رة ب م، ثم إلى مدرسة سان سیر العس

ة  طًا في المدفع ا الشاب 1785حیث تخرج ضا م، و عند نشوب الثورة اشترك الض
ا  ورس اولي، واضطرت أسرته إلى الهروب من  م إلى 1793في فتنة الجزرة ضد 

ه األنظار للدور الممتازفرنسا ه في طرد اإلنجلیز، من  ، و استدعى نابلیون إل الذ لع
ة برجادیر جنرال، سجن فترة قصیرة عقب انقالب 1793طولون  م، و رقى إلى رت
میر  ومة اإلدارة بدفاعه عن دار المؤتمر الوطني 1794فند م، و لكنه نال إعجاب ح
ومة اإلدارة خطة لضرب 1795 م، وهو معبود األمة الفرنسیین حیث وضع مع ح

احتالل مصراإلنجلیز في ا ة لشرق،  مصر في أول یول ، فأرسل في حملة نزلت 
سرة، 1798 ة الم  .)2/1812م.(انظر: محمد شفی غرال، الموسوعة العر

ة، تعلی : شوقي ضیف جرجي زدان   )3( ع جدیدة، دار تارخ آداب اللغة العر ، ط
 .47-4/46ت، الهالل، د 
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األساتذة األجانب للتدرس في  - أول األمر– وقد استخدم محمد علي
الد أو معرفة التالمیذ  المدارس المختلفة، و نظرًا لعدم معرفة هؤالء بلغة ال

  )1(المترجمین من السورین و المغارة و غیرهم.بلغتهم، فقد استعان 
ذلك أرسل محمد علي عد  و ما  قوم أبناؤها ف عثات إلى أورا، ل ال

ش، وقد  ش، و للتدرس في تلك المدارس التي هي في خدمة الج مطالب الج
ة  ة و قانون ة و صیدل ة و زراع ة و طب عثات و تنوعت بین هندس تعددت ال

عو  ان منها  ما  ة،  ماو ة و  اس اعة و الحفر و س ثات للتخصص في الط
ا و ان   .)2(غیر ذلك مما استلزمه النهضة الحدیثة الم

الغ لها أثٌر  عثات  و نهضتها، وٕارسال نور  في تقدم مصر ان لهذه ال
اء اللغة، و  ان لها أعظم الفضل في إح ما  ًا في روعها،  العلم دافقًا قو
تب و ما أدخلوه من  ما ترجم أعضاؤها من  جعلها مسایرة للعلم الحدیث، 

  .)3(مصطلحات، و ما ألفوه في شتى نواحي العلم
الغرب في فترات مختلفة، و  ة  ة اإلسالم وقد احتكت الحضارة العر
ة، و تأثیر هذا  عة إلى البیئات العر ة و دخول المط عد حملة الفرنس بخاصة 

عامة و في أدب المقال بخاصة   .)4(التقاء  في نشأة الفن الصحفي 
ط بتارخ والح أن تارخ المق ال في األدب العري الحدیث یرت

                            
ل   )1(  .27، ص/، تطور األدب الحدیث في مصرأحمد ه
ل   )2( .عمر الدسوقي،في األدب 26،ص/، تطور األدب الحدیث في مصرأحمد ه

 .1/28الحدیث، 
 .1/29نفس المرجع،    )3(
 .18شرف، أدب المقالة، ص/ د. عبد العزز   )4(
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ة )1(الصحافة أسلوب الكتا ، وهذه الصحافة هي التي استطاعت أن تتجه 
رة و الكفاح االجتماعي  اة الف الح ل ما یتصل  طوعها للتعبیر عن  اتجاهًا 

ط العلم و المعرفة للجمهور العام س ، فالصحافة من أسس النهضة )2(و ت
ة الحدیثة  ة و انتشار األدب و عامل من أهم العوامل في مقاومة اللغة العام

ة،  اس ة، والس ة، والعلم اللغة الفصحى و مجال واسٌع لنشر المقاالت األدب
ة ة، واالجتماع   .)3(والتارخ

الرئة التي ت ه  انت أش س في تعلى ال عّینومغ ذلك أن اسم المقالة ف نف
اء فیها  مجاًال لإلفصاح عن خواطرهم و التعبیر سٍر، و وجد الكّتاب و األد

حت المقالة غذاء سهل اإلعداد على الكاتب، سهل الهضم  ارهم، و أص عن أف
ثیر من أمهات  للقارئ، و بلغ خطر المقالة أن صارت مصدرًا للتألیف و 

ة العصرة إنما هي مجموعة "مقاالت" ر من هذه الكتب )4(الكتب األدب ، ونذ
مورعلى سبیل المثال ال    : الحصر لألستاذ محمود ت

" و "شفاء الروح"، و "اتجاهات األدب  "النبي اإلنسان و مقاالت أخر
ات  العري في السنین المائة األخیرة"، و "عطر و دخان"، و "الشخص

  العشرون" .
م ش )5(و لألستاذ إبراه ض الرح"، وصندوق : "حصاد اله م"، و "ق

                            
 .177د. عز الدین إسماعیل، األدب و فنونه، ص/   )1(
مور   )2(  .32، اتجاهات األدب العري في السنین المائة األخیرة، ص/محمود ت
 .1/54عمر الدسوقي، في األدب الحدیث،    )3(
مور   )4(  .32،33العري في السنین المائة األخیرة،  ، اتجاهات األدبمحمود ت
م عبد القادر   )5( القاهرة و 1949-1889المازني ( إبراه م) أدیٌب و صحفي عري، ولد 

تب األدب العري  ا، و أكب على قراءة  مات بها، تخرج في مدرسة المعلمین العل
م زمنًا، و أقبل في مطلع  التعل ثیرًا في آدابها، و اشتغل  م، وأتقن اإلنجلیزة، وقرأ  القد
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ا"، و غ   یرها .الدن
ات و التأمالت"، ولألستاذ سالمة )1(و لألستاذ لطفي السید : "المنتخ

تور طه حسین) 2(موسى : "حدیث األرعاء"  : "مختارات سالمة موسى"، وللد
عید"، و لألستاذ أحمد حسن الزات ) 3(أجزائه الثالثة، و "في الصیف"، و "من 

                                                                                   
ة على نظم الشعر، فأصدر جزأی اته األدب م)، و 1917- 1914ن من دیوانه (ح

م.(انظر: محمد شفی غرال،  التعل ة في الصحف  انصرف عن الشعر، واستبدل الكتا
سرة،  ة الم  .)2/1621الموسوعة العر

س مجمع  1963 - 1870یِّد (أحمد ُلطفي السَ    )1( م) أحمد لطفي بن السید أبي علي: رئ
ة في  ز یُ  . والقاهرةاللغة العر مر أستاذ الجیل. ولد في قرة (برقین)  نعت 

مدرسة الحقوق في القاهرة مصر، وتخرج  ن)  الو ) وعمل في المحاماة. 1889( (السن
ان أمینه، وحرر 1908وشارك في تألیف حزب (األمة) سنة  فته (الجردة)  ف صح

ة إلى سنة  ان من أعضاء الحزب الوطني القدماء، ومن أعضاء (الوفد  1914یوم و
) وتحول إلى (األحرار الدستورین) وعّین مدیرا لدار الكتب المصرة فمدیرا  المصر

ة ( ة والخارج مجلس 1946للجامعة عدة مرات، ثم وزرا للمعارف، والداخل ) فعضوا 
سا لمجمع اللغة العر1949الشیوخ ( ان تعیینه رئ ه إلى  1945ة سنة ) و واستمر ف

القاهرة. ليأن توفي،   .)1/200، األعالم، (انظر: الزر
اتب مضطرب  1958 -  1887سى (َسالمة ُمو    )2(  : طي المصر م) سالمة موسى الق

. وتعّلم  قرب الزقاز فر العفي  یر. ولد في قرة  ارس االتجاه والتف الزقاز و
س حزب اشتراكي، لم یلبث أن حله  ة. وشارك في تأس ولندن. ودعا إلى الفرعون
سة في سن  ه وعاد إلى الكن ا انات في ش اإلنجلیز واعتقلوه وسجنوه مدة. وجحد الد

سبب ملاألرعّین، وأصدر مجلة (المستقبل) قبل الحرب العا ة األولى وتعطلت 
ل شئ، حتى عام الحرب. وعمل في التدرس   1927ثم رأس تحرر مجلة الهالل و

مصر، فنشرت دار الهالل رسائل بخطه تثبت أنه عاوقام  ة  ملة على الصحافة اللبنان
ومة صدقي. وصنف وترجم ما یزد على  عت 40ان عّینا علیها لح ا، ط  تا

لي  .)3/107، األعالم، لها.(انظر: الزر
م، و تلقى العلوم في جامع األزهر مدة 1889سنة  : ولد في مصر أحمد حسن الزات   )3(
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أجزائه  )1(: "من وحي الرسالة"، و لألستاذ أحمد أمین ض الخاطر"  : "ف
اس محمود العقاد ة"، و "الف العدیدة، و لألستاذ ع صول" و "خالصة الیوم

اة"، و غیرهم. لمصطفى صادق الرافعي :  )2("مطالعات في الكتب و الح
ة القرآن"، و "وحي القلم"، و أمثال هؤالء  "السحاب األحمر"، و "تحت رأ

                                                                                   
المدارس  م  مة، و زاول التعل عشرة سنوات، ثم انتقل إلى الجامعة المصرة القد

ة في مصر ة، ثم دخل مدرسة الحقالفرنس عدها ، حیث تعّلم الفرنس ة، و س وق الفرن
غداد، و عاد 1929انتدب في سنة  ا بـ  م أستاذًا لآلداب العري في دار المعلمین العل

ه: دفاع عن 1932سنة  إلى مصر ت ة و من  م، وأصدر مجلة "الرسالة" ثم الروا
الغة، و في أصول األدب، وتارخ األدب العري، و غیرها.( انظر: محمد محم ود ال

او   .)78، عمالقة األدب العري المعاصر، ال
ع الدیني و 1887سنة  : ولد في القاهرةأحمد أمین   )1( ه الطا غلب عل م، فنشأ في بیت 

ان هذا البیت مدرسته األولى بل و أهم مدرسة تكونت فیها عناصر جسمه  التحفظ، ف
ة  م القراءة و الكتا ظ القرآن و تعل عني بتحف و خلقه و روحه، درس في الكتاب الذ 

اس ثم ال ة في مدرسة أم ع عدها أكمل دراسته اإلتبدائ عدها إلى و  ة، وانتقل  ثانو
التدرس مرة في مدینة طنطا، و أخر في  سنوات، ثم انقطع عنه لالشتغال  األزهر 

ندرة فة 1950، ساهم في تحرر جردة "السفور، وفي سنة اإلس م أصیب بجلطة خف
ه : فجر اإلسالم، و ضح1954فصارع المرض إلى أن توفي سنة  ت ى م، ومن 

 .)59اإلسالم، و غیرها. (انظر: عمالقة األدب العري، 
م) مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن  1937 -  1881اِفِعي (ُمْصَطفى صادق الرَّ    )2(

ار الكتاب. أصله  سعید بن أحمد بن عبد القادر الرافعي: األدب، شاعر، من  عالم 
مصر) یي من طرابلس الشام، ومولده ف منزل والد أمه) ووفاته في طنطا ( م ( هت

اجة، على جفاف في  ه. شعره نقّي الدی تب له ما یراد مخاطبته  ان  صمم ف أصیب 
أكثره. ونثره من الطراز األول. له (دیوان شعر) ثالثة أجزاء، و (تارخ آداب العرب) 

الغة النبوّة) لي و غیرها. جزآن، ثالثهما (إعجاز القرآن وال ، األعالم، (انظر: الزر
235(. 
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  .)1(ثیرٌ 
  أطوار المقال في مصر

تاب المقالة إلى أرعة  اإن النقاد قد اتجهوا إلى تصنیف  نت أطوار، و 
ان لكل لكل طوٍر من هذه األطوار همومه خاصة تح ما  ني علیها المقالة، 

ة المقالة فارتدوا بها  تا ذلك أعالمه الذین برعوا في  طور من هذه األطوار 
، و نعرض )2(عصور التقلید أو قفزوا بها إلى عصور التحرر و االنطالق إلى

ل منها وعض أعالمها و اتجاها تهم و على األخص "محمود خصائص 
مور حث و هذه األطوار هي :ت   " الذ هو محور هذا ال

  الطور األول
ة التي  ّتاب الصحف الرسم مثلها  ة األولى، و  طور المدرسة الصحف
متد هذا الطور حتى الثورة  أصدرتها الدولة أو أعانت على إصدارها، و 

ة. وا في تحرر صحف هذه الفترة : و من أشهر الكتا العراب ب الذین شار
، و قد )1(و میخائیل عبد السید ،)3(، و عبد هللا أبو سعودرفاعة الطهطاو 

                            
مور175، األدب و فنونه، ص/د. محمد مندور   )1( ، اتجاهات األدب . و محمود ت

 .33العري، ص/
ز العري للثقافة و   )2( العلوم،  د. محمد أحمد العزب، عن اللغة و األدب و النقد، المر

  .171، د  ت، ص/بیروت
) بن عبد هللا أبي السعود (   )3( م) أول صفحي 1878- 1820عبد هللا (أبو سعود أفند

اسي في تارخ مصر ا ثم اختیر ناظرًا  س ان والده قاض الحدیث، ولد في دهشور، و
اتب التي أنشأها محمد علي تب البدرشین، و ذلك في سنة ألحد الم ، و هو م

ك في سنة 1832 تب، و منه اختار رفاعة  م 1834م، فالح ابنه تلمیذًا بهذا الم
ة، ونظم الشعر،  طال ة و اإل ة الفرنس مدرسة األلسن، و أتقن مع العر ون تلمیذًا  ل

جردة " واد النیل" سنة  عّین ناظرًا لتعّلم الترجمة، فأستاذًا للتارخ بدار العلوم، وأنشأ
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نشروا مقاالتهم في الوقائع المصرة، و "واد النیل" و "الوطن" و "روضة 
ار" و مرآة الشرق" على التوالي   .)2(األخ

هم أقرب إلى أسالیب عصر االنح ان أسلو تاب البیئة طو ان  ، فقد  ا
اهتًا  قیود من الماضي القرب، أورثت لغة المقال لونًا  ذلك  األولى مقیدین 
أن ینسج على  ان جدیرًا  ، وال  حتذ قًا أن  ن خل من ألوان النثر العري، لم 

ة هي الموضوع األول لهذه المقاالت، )3(منواله اس انت الشؤون الس . و قد 
ة م ة والتعل عض الشؤون االجتماع انًا ل عرضوا أح انوا    .)4(ولكن الكتاب 

  الطور الثاني 
ة التي تأثرت بدعوة جمال الدین  ة الثان ه ظهرت المدرسة الصحف و ف

تاٍب، و لكنها  و في هذه األفغاني منهٍج و  الفترة أنشئت مدرسة غیر مقیدة 
اجیر الغفلة، و تحیي العزائم المیتة، و تلهب اإلرادات  انت روحًا مشعة تبدد د

ارود ، وعبد الخامدة، و تفتح األذهان المغلقة.وفیها تخرج محمود سامي ال

                                                                                   
صدرها ابنه محمد أنسي و توفي 1284 ان  ار" و  ه، ثم توّلى تحرر "روضة األخ

(في القرن التاسع القاهرة.(انظر: جمال الدین الشامي، التارخ و المؤرخون في مصر
: ة النهضة المصرة القاهرة1عشر)،  ت  .)89م، ص/1957، ، م

یِّد    )1( ة ابن أبي نم) میخائیل بن عبد السید بن شحا 1914 -  1860(: ِمیَخائیل َعْبد السَّ
طي األصل، من أهل القاهرة ، ق ان جدوده البهاء بن هواش: صحافي مصر  .

ع أسیو نون (صنبو) من توا ة وأخس ادئ في مدرسة أمیر ة . تعّلم الم ط ر ق
تب (سلوان  األدب فحضر دروس (األزهر) وأخذ عن علمائه، و القاهرة. وأولع 

اق صاحب  ه للشد ازجي) انتصر  م ال و  ،"بنالجوا"الشجي في الرد على إبراه
لي (روضة الكتاب في علم الحساب) جزان  .)7/337، األعالم، و غیرها.(انظر: الزر

 .65محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/ د.   )2(
 .136د. عبد العزز شرف، أدب المقالة، ص/   )3(
 .66د. محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )4(
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لحي لحي)1(السالم المو م المو ، و سعد ، و محمد عبده)2(، و أخوه إبراه
  .)1(، و غیرهم)3(زغلول

                            
 لم أجد ترجمته.   )1(
لحي:  1906 - 1846الُمَوِْلحي (   )2( م بن أحمد المو م بن عبد الخال بن إبراه م) إبراه

، رشی األسلوب، قوّه،  لح الحجاز) وأول من انتقل اتب مصر نقاد. أصله من (مو
م وتوفي في القاهرة إلى مصر . اشتغل في التجارة ثم من أسالفه جده أحمد. ولد إبراه

عة، وعمل في الصحافة ودعاه  ان عضوا في مجلس االستئناف، واستقال فأنشأ مط
ا فأقا طال ا جردة الخدیو إسماعیل إلى إ ضع سنوات. وأصدر في أورو م معه 

اء) وسافر الى األستانة سنة  هـ فجعل عضوا في مجلس 1303(االتحاد) وجردة (األن
ه  المعارف وأقام نحو عشر سنوات، وعاد إلى مصر صف  ه (ما هنالك)  تا تب  ف

اح الشرق) ما رآه في عاصمة العثمانیین، ونشره غفال من اسمه، وأنشأ جر دة (مص
صدر الجردة ثیر التقلب في األعمال  ان  ة. و العمل وال یلبث  أسبوع بدأ  غلقها، و و

ليأن یتحول إلى سواه  .)1/45، األعالم، .(انظر: الزر
م زغلول: 1927 - 1857ُلول (َسْعد َزغْ    )3( اشا) بن إبراه م نهضة مصر م) سعد (  زع

ائها في عصره. ة. وأكبر خط اس مصر.  الس ة)  انة) من قر (الغر ولد في (إب
ّتاب القرة. ودخل األزهر سنة  هـ  1290وتوفي أبوه وهو في الخامسة، فتعّلم في 

السید جمال الدین األفغاني ث نحو أرع سنین. واتصل  ، فالزمه مدة. واشتغل فم
، هـ 1298، سنة التحرر في جردة الوقائع المصرة مع اإلمام الشیخ محمد عبده

ة) و  فة (معاون بنظارة الداخل ة (سنة توُنقل منها إلى وظ هـ  1299شبت الثورة العراب
ه (سنة  1882 -  ض عل وا بها. وق ان ممن اشتر شتراك في هـ بتهمة اال 1299م) ف

ومة، فسجن شهورا، وأفرج عنه مبرءا.  ة سرة، قیل: إنها تسعى لقلب نظام الح جمع
المحاماة سنة ره، فاختیر  1301وحصل على إجازة الحقوق، فاشتغل  ه ذ هـ ون

ة  الة راسة الجمع ة) فو ا، فمستشارا. وتوّلى وزارة المعارف، فوزارة (الحقان قاض
ة. وانتخب سنة  ة  1919 -هـ  1337التشرع ، للمطال سا للوفد المصر م رئ

ح اسمه رمزا1919مارس  8االستقالل، فنفاه اإلنجلیز إلى مالطة (في   =) فأص
ة. وتوّلى راسة مجلس الوزراء (سنة = ) وراسة مجلس النواب 1924للنهضة القوم
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طر على عقول العلماء في بیئته، و على  س ذلك أراد جمال الدین أن  و
أبى إال أن أفئدة المستنیرن في مقهاه، و على أزمة  اسة في محفله، و  الس

ح مصر مه، و یدفعها في الطر  ص آرائه و تعال المتعلمة غنیها و فقیرها 
  .)2(التي رسمها

فة  و محمد عبده و السید جمال الدین األفغاني هما اللذان أصدرا صح
ارس ان 1884مایو  13، و صدر العدد األول "عروة الوثقى" في  م، و 

س تحررها األستاذ اإلمام  استها السید جمال الدین األفغاني و رئ مدیر س
ة أشهر،  - رحمهما هللا–محمد عبده  ة عشر عددًا في ثمان و صدر منها ثمان

ان آخر عدد صد ر  7ر منها و  طهاد ضم، ثم توقفت مرغمة ال1884أكتو
  .)3(اإلنجلیز

م، و هو من مسلمي مصر ، و من تالمیذ جمال وقد أصدر عبد هللا ند
یت" و ذلك سنة  الدین األفغاني یت و الت ة" أسماها "التن م 1881"جردة هزل

ة عتمد الهزل و اللغة العام ه الخاص الذ  أسلو   . )4(اشتهر فیها 
انًا یجر خان و  ان أح ة، و  اء الثورة العراب ًا مفوهًا من خط طی

سود ان  ة حلوة، و  ة ماسحًا علیها بدعا ة إصالح  مقاالته في جوانب اجتماع

                                                                                   
مها 1926و  1925سنة  ة وتنظ ة الوطن ادة الحر ق القاهرة. انفرد  ما بین  وتوفي 

ان رجل مصر 1927و  1919سنتي   ، ولسانها، وموضع ثقتها، وقبلة أنظارها.ف
لي  .)3/83، األعالم، (انظر: الزر

 .1/333عمر الدسوقي، األدب الحدیث،    )1(
 .1/335نفس المرجع،    )2(
صدرها المجلس  محمد أبو ره، جمال الدین األفغاني   )3( ادئه،  تارخه و رسالته و م

القاهرة،  ة  ، ص/1966األعلى للشؤون اإلسالم  .104- 103م، د 
ابي، األدب العري من اإلنحداء إلى االزدهار، ص/   )4(  .274جودت الر
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ضرب من االنفعال، ولكن في وقار و رصانة، و قد شفع  مقاالت محمد عبده
قلم  تبها  ة في الدین و المجمتع اإلسالمي،  مقاالت إصالح ة  اس مقاالته الس

ًة. صیر الحاذق، محمسًا تارًة و دارسًا فاحصًا تارًة ثان   )1(ال
متاز بجزالة اللفظ، لحي  م المو ارة و جمال  و إبراه و حالوة الع

المعاني ا ان  ، واإلت ة التي تثیر في النفس لغرالوصف، و التفطن إلى الدقائ
ع فیها الطرب.   )2(العجب و تش

عیٍد، وأخذت تقترب  و قد تحللت هذه المدرسة من قیود السجع إلى حٍد 
ة بتأثیر الشیخ محمد عبدهمن الشعب شیئًا فشیئًا، و ذلك  ته اإلصالح ، و حر

تبوا فیها : األهرام، و مصر ، و التجارة، و الفالح، و من أهم الصحف التي 
  .)3(و الحقوق 

  الطور الثالث
ة الحدیثة، ومن أشهر  وفي هذا الطور ظهرت طالئع المدرسة الصحف

امل)4(تابها علي یوسف ، و محمد )1(وعبد العزز جاوش ،،و مصطفى 

                            
  .206- 205، األدب العري المعاصر، ص/شوقي ضیف   )1(
 .  117عبد العزز شرف، أدب المقالة، ص/   )2(
 .66د. محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )3(
م) علي بن أحمد بن یوسف البلصفور الحسیني:  1913 - 1863علي ُیوسف (   )4(

ار المصرة. ولد في بلصفورة (من نواحي  اتب، من أكابر رجال الصحافة في الد
ما، خلفه والده ف مصر) ونشأ یت  ي السنة األولى من عمره. وانتقل إلى القاهرةجرجا 

سماه " نسمة  فتعّلم في األزهر. ونظم الشعر، ونشر دیوانا صغیراً  هـ 1299سنة 
ة سماها " اآلداب " عاشت ثالث سنوات. ثم أصدر  -السحر   " وأنشأ مجلة أسبوع

ة سنة  د " یوم ان لها شأن ف 1307جردة " المؤ اسة مصرهـ ف  =والشرق  ي س
ة. وتوفي = امه. وولي مشیخة السجادة الوفائ واإلسالم، استمر صدورها إلى أواخر أ
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  .، و لطفي السید)1(، و نجیب الحداد)3(و خلیل مطران ،)2(رشید رضا
                                                                                   

ليفي القاهرة  .)5/262، األعالم، .(انظر: الزر
ش (   )1( خلیل جاوش: خطیب، من م) عبد العزز بن  1929 - 1876َعْبد الَعِزز جاِو

مصر. تونسّي األصل.  ة  ة الوطن األدب والتفسیر، من رجال الحر الكتاب، له علم 
ندرة اإلس األزهر ودار العلوم. واختیر أستاذا لألدب العرّي في جامعة "  .ولد  وتعّلم 

ة في مدامبردج " وعاد إلى مصر ومة. ، فاشتغل مدرسا فمفتشا للغة العر رس الح
امل. وتوّلى تحرر جررة " اللواء " سنة  مصطفى  فحمل على  1908واتصل 

مین إلیهم، فسی إلى المحاكمة مرات. وسجن  االحتالل، والمحتلین وصنائعهم، والمستن
، ه عن حادثة دنشوا ت وثالثة أشهر، لكلمة قدم بها دیوان "  ستة أشهر لمقال 

ات ي. ورحل إلى اآلستانة، فأصدر جردة " الهالل " فمجلة وطنیتي " من نظم علي الغا
ة في خالل الحرب  ومة العثمان ة " ثم مجلة " العالم اإلسالمي " وأرسلته الح " الهدا

ة. ودخل مصرة األولى إلى برلینملالعا عد الحرب، ثم أظهر نفسه،  ، للدعا خلسة 
ا عاما لل ان المسلمین. وتوفي فعّین مراق ة الش م األولى. وشارك في إنشاء جمع تعل

لي القاهرة.  .)4/17، األعالم، (انظر: الزر
م) محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس  1935 -  1865محمَّد َرِشید ِرضا (   )2(

فة القلموني، ال غداد األصل، الحسیني الدین بن محمد َبهاء الدین بن منال علي خل
النسب: صاحب مجلة (المنار) وأحد رجال اإلصالح اإلسالمي. من الكّتاب، العلماء 
الحدیث واألدب والتارخ والتفسیر. ولد ونشأ في القلمون (من أعمال طرابلس الشام) 
عض الصحف،  تب في  اه، و وتعّلم فیها وفي طرابلس. وتنسك، ونظم الشعر في ص

ليوتتلمذ له. هـ فالزم الشیخ محمد عبده 1315سنة  رثم رحل إلى مص  (انظر: الزر
 .)6/126، األعالم، 

م) خلیل بن عبده بن یوسف مطران: شاعر، غّواص  1949 -  1871َخلیل ُمْطران (   )3(
ار الكتاب، له اشتغال  ّك (بلبنان) على المعاني، من  عل التأرخ والترجمة. ولد في 

ن مصر ة ببیروت. وس طرر المدرسة ال ضع وتعّلم  ، فتوّلى تحرر جردة (األهرام) 
ة، ناصر بها  عدها جردة (الجوائب المصرة) یوم سنین، ثم أنشأ (المجلة المصرة) و

ة، واستمّرت ته الوطن اشا) في حر امل (  =صّنف (مرآة و أرع سنوات. مصطفى 
م في ترجمة (الموجز = ام في ملخص التارخ العام) واشترك مع الشاعر حافظ إبراه األ
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ة النزعات الوطن و  و هذه المدرسة نشأت في عهد االحتالل، وتأثرت 
ة النزعات الحز ة و  . و من أشهر صحف هذا العهد : المقطم، )2(اإلصالح

انت 1888عد االحتالل سنة  و الهالل، و قد ظهرت المقطم في مصر م، و
عقوب  د االحتالل و تنط بلسان اإلنجلیز، أما المقتطف فقد أصدرها  تؤ

عام  م ثم انتقلت إلى القاهرة1876 في أول أمرها في بیروت )3(صروف
ة في السورة و لبنان1885 ة التر . أم الهالل فقد أصدرها في م، لشدة الرقا

                                                                                   
األدبین العرّي  ان غزر العلم  ة، و في علم االقتصاد) خمسة أجزاء، عن الفرنس

غیر الخیر، و (دیوان شع ر أحدا  ع، ودودا، مسالما، قّل أن ذ ره) والفرنسي، رقی الط
القاهرة ليفي أرعة أجزاء. توفي   .)2/320، األعالم، .(انظر: الزر

اد (   )1( مان الحداد: صحفي أدیب، له  1899 - 1867َنِجیب الَحدَّ م) نجیب بن سل
ازجي. ولد في بیروت م ال اإلسشعر. وهو ابن أخت الشیخ إبراه ندرة. ، وتعّلم بها و

س " وأصدر مع آخرن  س الجل تاب جردة " األهرام " ومجلة " أن ان في هذه من  و
ندرة القاهرة. وعاد إلى اإلس ة  ة، ثم أسبوع فتوفي بها. له  جردة " لسان العرب " یوم

ة صالح الدین ة " منها " روا ا" وهو دیوان شعره، وقصص " روائ ار الص  " تذ
ي لي" و " شهداء الغرام" و "حمدان األیو  .)8/12، األعالم،  " و غیرها. (انظر: الزر

 .66د. محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )2(
ات والفلك، من  1927 -  1852بن نقوال صروف: ( عقوب   )3( الفلسفة والراض م) عالم 

قرب بیروت لیزة. ولد في قرة " الحدث "  ، وتعّلم ببیروت أئمة المترجمین عن اإلن
األدب، وله نظم جید، وعّلم في الجامعة األمر  الراضة والفلسفة، واشتغل  ة، وامتاز 
اروس، مجلة " في صیدا وطرا یروت. وأصدر، مع فارس نمر وشاهین م بلس و

انت من أرقى 1885(سنة  وانتقلوا بها إلى مصر 1876المقتطف " سنة  ) و
عقوب تور  ة، أخرج منها الد ة العر عّین مجلدا. وشارك في  المجالت العلم واحدا وس

تب، منها " سر النجاح "  1889 إصدار جردة " المقطم " سنة وصنف وترجم عدة 
سائط علم الفلك " و " الحرب المقدسة" ليو "   .)8/202، األعالم، .(انظر: الزر
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د  فقد أصدرها الشیخ علي م، اما 3189عام  )1(جرجي زدان القاهرة المؤ
  .)2(م1889یوسف 

بیٌر لمن  د أمل المصرین و مدرسة تخرج فیها عدٌد  انت المؤ لقد 
ة منتشرة في العالم اإلسالمي  انت غن عد ذلك، و  قادوا األمة في الصحافة 
ة في الشرق، وقد احتلت منزلًة  هر عة  له، وهي أول جردة استعملت مط

  .)3(في نفوس الناس
ادئه على صفحات  نشر م مثل الحزب الوطني، و امل  ان مصطفى  و

ان لطفي السید ضم مثقفي ذلك  اللواء، و ان  مثل حزب األمة الذ 
قة  ة على صفحات الجردة، و الحق ة و الثقاف اس اره الس نتشر أف العصر، و

ًا قو اس ه محدودة أن أكثر هذه الصحف اتجه اتجاهًا س انت المقالة ف ًا، ف
ة ة الحماس   .)4(حدود الموضوع، وهي أقرب إلى الخط

عد، منهم :  ما  ة ف ة و االجتماع ة األدب ومن الكّتاب الذین قادوا الحر
ر  ل)5(عبد الرحمن ش م عبد الق، محمد حسین ه ادر ، و طه حسین، وٕابراه

                            
مصر، وصاحب  1914 -  1861جرجي بن حبیب زدان:(   )1( م) منشئ مجلة (الهالل) 

، فأصدر مجلة الهالل (اثنین ل إلى مصرالتصانیف الكثیرة. ولد وتعّلم ببیروت، ورح
القاهرة. له من الكتب: (تارخ مصر الحدیث) جزان، و (تارخ  وعشرن عاما) وتوفي 

التمدن اإلسالمي) خمسة أجزاء في مجلد، و (تارخ العرب قبل اإلسالم) و (تارخ 
ة العام) و (تراجم مشاهیر الشرق) جزان لي الماسون ، و غیرها. (انظر: الزر

 .)2/117األعالم،
ابي، األدب العري من االنحدار   )2(  .275إلى االزدهار،ص: د. جودت الر
 .1/523عمر الدسوقي، في األدب الحدیث،    )3(
 .68- 67د. محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )4(
اد   )5( ر ع اء  1958 - 1886: ( عبد الرحمن بن محمد ش ، من أد م) شاعر مصر
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اس محمود العقاد)1(المازني ة هاشم ،، و ع ة )2(ومن السیدات : لبی ، و نبو
مور)1(و ملك حفني ناصف)3(موسى   .)2(، و عائشة ت

                                                                                   
مدرسة  ندرة، و اإلس الكتاب، مغري األصل. ولد في (بور سعید) وتعّلم بها و

ة في القاهرةالمعل انجلترة. وزاول التدرس في مین العال ، وفي جامعة (شفیلد) 
ندرة م (1912(سنة  اإلس ) ورأ أنه لم 1938 - 1935) ثم عّین مفتشا في التعل

ه، وتقدمه غیره، فقلل من مخالطة الناس ( طمع إل ان  ما  ) وأحیل 1939عط حقه ف
امه األخیرة فتوفي بداره 1944إلى المعاش ( من، في أ ه األ شلل في جان ) وأصیب 
ندرة ان من دعاة التجدید في األدب، مع المحافظة على صحة األسلوب في اإلس  .
ليوقوة التعبیر.  .)3/335، األعالم، (انظر: الزر

م   )1( ار الكتاب. امتاز  1949 -  1890لَقاِدر الماِزني (َعْبد ا ِإْبراِه م) أدیب مجدد، من 
ه الحملة  ة من نفسها، وتقسو ف تة ضاح ه الن اجة، تمضي ف أسلوب حلو الدی
مصر، ومولده ووفاته  ة  وم مازن) من المنوف ة. نسبته إلى ( ة عات صاخ

لي(انظر: القاهرة.  .)1/72، األعالم، الزر
ة   )2( ة  1947 - 1880( :بنت ناصیف ماضي، زوجة عبده هاشم لبی ة أدب ات م) 

عض عائلتها إلى مصر ما (بلبنان) وانتقلت مع  فرش . احثة. ولدت في قرة 
ازجي، وأجادت م ال مصر.  وتتلمذت للشیخ إبراه ة. وتزوجت  اإلنجلیزة والفرنس

ودعیت للمحاضرة في الجامعة المصرة  1906وأصدرت مجلة " فتاة الشرق " سنة 
احث  1912و  1911سنة  ة " ولها " م تاب " التر فألقت محاضرات جمعتها في 

لیزة " قصة مترجمة عن  في األخالق " الجزء األول منه، و" الغادة اإلن
ة. لي(انظالفرنس  .)5/240، األعالم، ر: الزر

بیرة المعلمات في  1951 -  1890نبوَّة ُموسى (   )3( انت  ة فاضلة مصرة.  م) مر
ش في وزارة المعارف من المصرات.  ومة وأول من ترقى إلى درجة التفت مدارس الح

م البنات، وعنفت في مناقشة وزر  المعارف، ففصلت عن عملها، وانتقدت برنامج تعل
ندرة والقاهرة. وأصدرت مجلة " الفتاة "  فأنشأت " مدارس بنات األشراف " في اإلس

ة (سنة  ندرة. لها نظم 1937األسبوع اإلس ة جیلها. وتوفیت ودفنت  مر ) ونعتت 
لي") في " دیوانٍ 1938جمعته (سنة   .)8/7، األعالم،  .(انظر: الزر
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حوثًا نشرت في المجالت و  تبت مقاالت و  مور هي  و عائشة ت
مجلة "اآلداب"، و  د"، وقد اشتهر من تلك المقاالت الصحف  ة "المؤ صحف

ة البنات" عنوان "ال تصلح العائالت إال بتر   .)3(مقال 
ارة، فخلصته من  األسلوب األدبي خطوات ج وقد خطت هذه المدرسة 
ار و المعاني  طًا، حمولته من األف س قیود الصنعة و السجع، و أطلقته حرًا 

عيمولته من الزخرف و العبث احتفوق    .)4(لبد
ع   الطور الرا

الحرب العظمى األولى و ما تالها من  –المدرسة الحدیثة  و تبدأ 
اة المصرة رأسًا على عقب، و صفت جوهر  أحداٍث جساٍم، قلبت الح
قتها، و أهم هذه األحداث الثورة  ة المصرة حتى ظهرت على حق الشخص

، وقد ظهر في هذه الفترة من الصحف التي )5(م1919المصرة األولى سنة 

                                                                                   
ة) (   )1( اد احثة ال م): ولدت ملك بنت األدیب 1918- 1886ملك حفني ناصف (

، و أراد أبوها أن یخرج على عادة الوجهاء في ذلك المصر حفني ناصف في القاهرة
ار  ة، و قد تحد بذلك الت المدرسة السن لح ابنته  ر العهد، و ان ین التقلید الذ 

احثة مرحلة  ه، و عندما بلغت ال م على البنات ،و شجع زمالءه على االقتداء  التعل
عة أ في سنة  ة ففازت بها، و 1900السنة الرا م تقدمت المتحان الشهادة االبتدائ

فرع إعداد المعلمات في  انت أول فتاة مصرة نالت هذه الشهادة ؛ ثم التحقت 
م إال أن  عّینتها معلمة المدرسة  ان من وزارة التعل نفسها تفوقت على أقرانها فما 

حاٌث و مقاالت نشرتها في الصحف. (انظر:  اٍم، لها أ عملها أحس ق ممتازة، فقامت 
، الموجز في األدب العري و تارخه،   .)4/340حنا الفاخور

 .67د. محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )2(
 .56-55، اتجاهات األدب العري في السنین المائة األخیرة، ص/مورمحمود ت   )3(
 .68د. محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )4(
االستقالل، بدأت بتألیف الوفد 1919ثورة    )5( ة  ة مصرة هدفها المطال اس  =: ثورة س
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ة عامة، وفي المقالة خاصة. اة األدب ت أثرها في الح   تر
تب لطفي السید قول: و  ة العدد األول من "الجردة"، و    في افتتاح

فة مصرة، شعارها االعتدال الصرح، و مرامیها  " ما الجردة إال صح
ح الخ إرشاد األمة المصرة اب الرقى الصح ص على األخذ بها، و الإلى أس

ومة و األمة، بتبیین ما هو خیٌر و أولى، تنقد أعمال  إخالص النصح للح
حرة تامة أساسها حسن الظن من غیر تعرض  ومة  األفراد و أعمال الح

التي ال مساس لها بجسم الكل  مللمؤظفین و األفراد في أشخاصهم أو أعماله
  .)1(سم، و هو األمة"الذ ال ینق

معلمها لطفي السید ط مدرسة "الجردة"  ار التجدید في  ترت ط بت ما ترت

                                                                                   
الد، أناب الوفد عنه ، ممثًال لألالمصر براسة سعد زغلول= مة لتحقی أهداف ال

، و عبد العزز فهمي، لمقابلة المندوب  ثالثة من زعمائه سعد زغلول، وعلى شعراو
عرض  1918نوفمبر  13السامي البرطاني سیر رجلند، و نجیت في  للسماح لهم 

ة األولى،  ان ذلك عقب هدنة الحرب العالم ة، و  ومة البرطان و مطالب على الح
الرفض. و بدأت المرحلة الثورة في  اعتقال سعد 1919مارس  8انتهت المقابلة  م 

ام المظاهرات  زغلول و زمالئه و نفیهم إلى مالطة و إضراب المؤظفین و الهیئات و ف
ة في إشغالها،  م و اشترك الطل و تخرب طرق المواصالت، امتدت الثورة إلى األقال

ون فیها للمحاكم رة. وفي إبرل  وقدم المشتر تألف وفد مصر براسة  1919العس
ارس أعضاء مؤتمر الصلح و الدعوة لحقوق مصر سعد، سافر إلى  .قدمت لالتصال 

اب الثورة و مفاوضة سعد زغلول للورد ملنر و رفض  ة لتحقی أس لجنة ملنر البرطان
ومة م، وتألف و 1920مشروعه في نوفمبر  مفاوضة الح ن  فٌد رسمٌي براسة عدلي 

ة و صدر تصرح  استقالل مصر 28البرطان ا  ه برطان مع  فبرایر و اعترفت ف
الد.(انظر:  ال ة اإلنجلیزة  السودان و المواصالت الحام عض التحفظات الخاصة 

سرة،  ة الم  .)584-1/583محمد شفی غرال، الموسوعة العر
)1(   : ة في األدب المعاصر،  ، مؤسسة الرسالة 7د. محمد حسین، االتجاهات الوطن

 .1/97م، 1984، بیروت
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ة العامة قبل صدور الجردة حین أتم لطفي السید دراسة الحقوق  البیئة الصحف
ة سرة غرضها "تحرر مصر1894سنة  " و یبین م، و أنشأ مع زمالئه جمع

ر مع األستاذ اإلمام محمد عبده ا من االلتقاء الف ، و قاسم هذا االرت
  .، و سعد زغلول)1(أمین

والذ ظهرت إرهاصاته األولى في مجلة الموسوعات التي أنشأها 
عنوان: مشخصات األمة "  محمود أبو النصر حین نشر لطفي السید مقاًال 

ة  ة، وٕارشاد إلى طائفة من اآلراء اإلصالح ناد بإصالح العرف العر
  .)2(األخر 

تاب المقالة أنماطًا مختلفة األسالیب و  وقد ضم هذا الجیل من 
غ  الثقافات و النزعات و االتجاهات، غیر أنفاقهم على حرب االحتالل ص

ة  اس غة الس الص سهموا إسهامًا مقاالتهم  ما استطاعوا أن  في الغالب، 
د أسلوب المقالة و لغتها   .)3(ظاهرًا في تجو

ار الذین نهضوا  اء الك و أنجبت في ذلك العهد جملة من صفوة األد

                            
)1(   ) : مناصرته  1908 -  1863قاسم بن محمد أمین المصر احث، اشتهر  اتب  م) 

رد األصل. ولد ببلدة " طر  مصر. وانتقل مع أبدللمرأة ودفاعه عن حرتها. ه " " 
ندرة ك أمین " إلى اإلس ط أمیر أال محمد  القاهرة. الضا ، فنشأ وتعّلم بها، ثم 

فرنسة. وعاد إلى مصر ه "  ال  1885سنة  وأكمل دراسة الحقوق في " مونبلی ان و ف
مة االستئناف. وت مح مة المختلطة. فمستشارا  المح القاهرة. له للنائب العمومي  وفي 

  " و غیرها." تحرر المرأة " و " المرأة الجدیدة 
لي    .)5/184، األعالم، (انظر: الزر

د. عبد العزز شرف، فن المقال الصحفي في أدب طه حسین، للهیئة المصرة العامة    )2(
، ص/1986للكتاب،   .52-51م، د 

 .1/239، األدب الحدیث تارٌخ و دراساٌت، محمد بن سعد بن حسین   )3(
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ة ال في مصر رة و األدب اة الف ة الح الد العر ع ال   .)1(وحدها بل جم
 في "السفور" ... و خاصة صحف األحزاب، )2(مثل عبد الحمید حمد

م، و قد شارك في تحررها 1921 )3("االستقالل" لمحمود عزمي منها و
ل تور طه حسین و محمد حسین ه اسة"  الد م، و عبد القادر 1922في "الس

الغ"، )4(حمزة ب الشرق"،و أمین  )5(و أحمد حافظ عوض في "ال و في "

                            
 .1/239محمد بن سعد بن حسین، األدب الحدیث تارٌخ و دراساٌت،    )1(
مجلته (السفور)  1950 المتوفي(: عبد الحمید َحْمد    )2( . اشتهر  اتب مصر م) 

فتح صدرصحفه للدعاة إلى السفور،  ان  ة. و ة فأسبوع اء) یوم وأصدر جردة (الض
مصر، فاستهدف لكثیر من المطاعن. وعمل في الصحافة زهاء نصف  قبل انتشاره 

القاهرة ان یؤثر صحافة الرأ على صحافة الخبر. توفي  لقرن. و ، ي.(انظر: الزر
 .)3/286األعالم، 

ان  1954 - 1889مي (محمود َعزْ    )3( ار الصحفیین.  ، من  اتب مصر م) 
ارس. ورأس تحرر عدة صحف  مصر و ا القمح، وتعّلم  من تورا) في القانون. ولد  (د

القاهرة  ة،  ) ثم مجلة (الجدید) سنة 1921(سنة مصرة. وأنشأ جردة (االستقالل) یوم
تب (حقوق اإلنسان) رسالة صغیرة. 1925 ادئ الصحافة العامة)  و و (ملخص م

ام المئة، على هامش التارخ المصر الحدیث) رسالة. وعّین  1942نشر سنة  و (األ
غداد (سنة  ة الحقوق ب ه أحد تالمیذها الرصاص. وشفي، 36عمیدا لكل ) فأطل عل

سا لوفد مصرمصر فعاد إلى ان رئ عض الوظائف إلى أن  في األمم  ، وتنقل في 
عض مزاعم  ورك) وتوفي فجأة وهو یخطب في (مجلس األمن) مفندا  المتحدة (بنیو

ليالیهود  .)7/177، األعالم، .(انظر: الزر
الصحافة فحرر 1941-1888عبد القادر حمزة (   )4( ، اشتغل  م) صحفي مؤرخ مصر

ندرة م و اشترك في تحرر عدد من صحف تلك الفترة، 1919 "األهالي " في اإلس
الغ"  ة  م في القاهرة1933أنشأ "ال زة القو ة المر اس تاب المقالة الس ان من أبرع  و 

سرة، .(انظر: محمد شفی غرال ة الم  .)2/1184، الموسوعة العر
ار الصحفیین.عمل 1950 - 1877: (أحمد حافظ عوض   )5( ، من  اتب مصر  =م) 
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م عبد القادر )1(الرافعي ار"، و إبراه المازني في "األسبوع" ثم ظهرت  في "األخ
" و "صوت األمة" و "الدستور"  ـ "المصر ة المستقلة الحدیثة  الصحف الحز

ار    .)2(الیوم"و "األساس" و "أخ
اسة  ان أثر هذه الصحف في المقالة محصورًا في نطاق المقالة الس و
فًا ؛ إال أنها قدمت للقارئ  ان ضع ة التحرر، أما أثرها األدبي فقد  أو افتتاح

مور ار الكتاب، و منهم محمد ت مور عض  اللذان ظهرا على  و محمود ت
ار" و  صفحات "السفور" و المازني الذ ظهر في تحرر "األهرام" و "األف

                                                                                   
د) سنة = ا في جردة (المؤ ات لیزة ف م، وأصدر  1906 -  1898مترجما عن االن

اس الثاني فاتخذه  الخدیو ع رتیرا) خاصا، وحج معه، مجلة (اآلداب) واتصل  (س
رومر  ان یجر من الدسائس بین اللورد  ة وما  اس اشرة األسرار الس واستفاد من م
ة األولى.  ة. واعتكف في خالل الحرب العالم د) ثان . وعاد إلى تحرر (المؤ والخدیو

عد ثورة  ة  1919وعمل مع الوفد  ة وفد ب الشرق) یوم و د) ثم ( وأصدر (المؤ
ان من  20ت زهاء استمر  سنة، ومرض فعطلها. وعّین في مجلس الشیوخ مدة. و

ضعة أعوام، وتوفي  ة. ولزم بیته مرضا  أعضاء مجمع فؤاد األول للغة العر
ليالقاهرة.  .)1/109، األعالم، (انظر: الزر

اتب س 1927 -  1886أمین بن عبد اللطیف الرافعي: (   )1( اسي، قوّ الحجة، م) 
مصر) وتعّلم  ر. سور األصل، من أهل طرابلس الشام. ولد في الزقاز ( مستقل الف
مدرسة الحقوق في  ة. ثم تخرج  ندرة، وقد توّلى أبوه اإلفتاء في الثان اإلس بها و

تب بواكیالقاهرة امل، ف ر . وانضم إلى الحزب الوطني في عهد مؤسسه مصطفى 
ة األولى.  مقاالته في جرائد (اللواء و (العلم) و (الشعب) وسجن في الحرب العالم
ة الوفد المصر  انت منبره الیومي. وظهرت حر ار) ف عد الحرب ابتاع جردة (األخ و

م (سعد زغلول ان من أقو أنصارها إلى أن اختلف مع الزع ) على رأ في جوهر ف
ة، فان قلمه مستقال إلى أن توفي القض حاز عن الوفد، وغاضب رجاله، واستمّر یجاهد 

ليالقاهرة.  .)2/17، األعالم، (انظر: الزر
 .69د. محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )2(
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ل الغ" و ه ة" "الرجاء" و "ال اسة األسبوع ة" و "الس اسة الیوم  .)1(محرر "الس
  المقال في الشام

الد الع ع ال قت في ذلك جم ة نهضة المقالة فیها قد س ة و إن بدا ر
ات  ان من طر اإلرسال ان بینها و بین الغرب من اتصاٍل قو  ذلك لما 

  .)2(النصراینة التي عرفت شانها في الحدیث عن النهضة
انت سنة  ة في سورا 1890و ة و العلم اس الصحف الس ة  م غن

اء ، و قد تعطلت، و جردة "ا)3(فصدرت "الزهرة" لیوسف الشلفون  شیر" لألد ل
سو  ستاني و "الجنان" له، و هي مجلة  عّینال طرس ال و ال تزال، و "الجنة" ل

ان لها تأثیٌر في هذه النهضة ًال و  ة عاشت طو اس ة س   .)4(علم
ح المنیر" لألمر م1871وفي السنة  ب الص و ین و یصدرت جردة "

ستاني، و "النجاح" للصابونجي م 1874و الشلفون، وفي  )،5("الجنینة" لل

                            
. و د. محمد أحمد، عن اللغة و األدب و 70، ص/د. محمد یوسف نجم، فن المقالة   )1(

 .173ص/ النقد،
 .1/240د. محمد بن سعد، األدب الحدیث تارٌخ و دراساٌت،    )2(
الشلفون: (   )3( ، المعروف  م)  1896 - 1839یوسف بن فارس بن یوسف الخور

ة الشهرة " ثم " الزهرة " و "  صحفي متأدب. مولده ووفاته ببیروت. أنشأ جردة " الشر
ة" و  النجاح " و " التقدم " وعاشت األخیرة خمسة ات عشر عاما. وصنف " ترجمان الم

س" وهو دیوان منظوماته، و س الجل ة الخواطر" و " أن ان ینتحل شعر  " تسل قال: 
ار مشاهیر الجیل التاسع ليعشر" معاصره، و " عقود الدرر في أخ ، .(انظر: الزر

 .)8/244األعالم، 
ة، جرجي زدان   )4(  .4/56، تارخ آداب اللغة العر
عقوب لوس   )5( اُبوْنجي: ( بن  م الصَّ احث، عارف  1931 -  1838بن إبراه م) 

ر " ومولده ف ار  ةیاللغات، متأدب. أصله من " د  =وأجاد ها. تعّلم في سورة وروم
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سوف الشلفون  عد إلغاء النجاح ل   .)1(صدرت جردة "التقدم" 
م عنحور  ة سماها "مرآة الشرق" و )2(و منهم سل اس ، و قد أصدر س

م 1879لكنه تنحى عنها في سنة  عاز من جمال  للقانيام، و توالها إبراه بإ
  .)3(الدین األفغاني

ة األولى و  ثیرة في غضون الحرب العالم وظهرت في سورا صحف 
انت میدان المقالة،  ة فیها أنشط، و الصحف  ة الصحف انت الحر عدها، و 

عي أن تسب المقالة في مصر ان من الطب د على ذلك أن جل الصحف، ز ، ف

                                                                                   
ة = ة والتر ة واالنجلیزة. وطاف حول األرض في العر ة والفرنس طال ة واإل والالتین

عة شهور. وأصدر مجلة " النحلة " ببیروت، مدة، ونقلها إلى لندن حیث  مدة سنتین وس
ضا جردة " االتحاد العرّي " وجردة " الخالفة " وانتقل إلى اآلستانة، فجعل  أنشأ أ

لة، أستاذا ألبناء السلطان عبد الحمید، و  احات طو س مترجما خاصا له. ثم قام 
ة، واغتاله  ا الشمال أمیر ا،  فورن ال ة  عة لوال واستقر في مدینة " لوس آنجلوس " التا
تب، منها " تهذیب  ال في أحد فنادقها. له  المال وهو راقد في سرره ل طامع 

لي األخالق" و " شعر النحلة في خالل الرحلة" ، األعالم، و غیرها.(انظر: الزر
5/247(. 

ة، جرجي زدان   )1(  .4/56، تارخ آداب اللغة العر
)2(   ) : م بن روفائیل بن جرجس عنحور م) أدیب، من الشعراء. من  1933 -  1856سل

عض الوظائف في . تقلّ أعضاء المجمع العلمي العرّي. مولده ووفاته في دمش د 
اه. وزار مصر ، واتصل م، فتعرف إلى السید جمال الدین األفغاني 1878سنة  ص

فة (مرآة الشرق) ولم یلبث أن  عة (االتحاد) وصح الخدیو إسماعیل، وأنشأ مط
تب (الحقوق) ، فتوّلى أعماال أقفلهما. وعاد إلى دمش ة، وأكثر من مطالعة  تاب

قضي فصل الشتاء من أكثر األعوام في  1890واحترف المحاماة حوالي سنة  ان  ثم 
ثیر النظم، قلیل النومالقاهرة ان  لي، فأصدر فیها مجلة (الشتاء) و ، . (انظر: الزر

 .)3/118األعالم، 
ابي، األدب العري من اإلنحدار إلى االزدهار، ص/   )3(  .275جودت الر
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قة  ة مثل "حد انت أهل ار" و "النجاح" و "التقدم"فیها    .)1(األخ
  المقال في لبنان

ة في لبنان ان لبنانیختلف عنه في مصر و شأن المقالة الصحف  ، فقد 
ة وصالته  م ظروٍف اجتماع ح سّاقًا إلى التجدید في مختلف فنون األدب، 

رة مع الغرب ة الم   .)2(الثقاف
ة ظهرت في لبنان ة شعب اس ار"  و أول جردة س قة األخ هي "حد

اء العصر و )3(م لخلیل الخور 1858 عض أد منهم ، وقد أعانه على تحررها 
م الخور  م شحاذ )4(أخوه سل   .)1()5(ةو سل

                            
 .1/240محمد بن سعد، األدب الحدیث تارٌخ و دراساٌت،    )1(
 .70محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )2(
م) شاعر، من الكتاب.  1907 -  1836خلیل بن جبرائیل بن یوحنا بن میخائیل: (   )3(

فات (بلبنان)  ار) سنة وتعّلم في بیروتولد في الشو قة األخ ، وأنشأ بها جردة (حد
ة  1858 عتها في سورة، فمدیرا لألمور األجنب ة ومط م، ثم جعل مدیرا للجردة الرسم

. له دیوان في ستة أجزاء سماها (زهر فیها. ونظم الشعر الكثیر، وتوفي في بیروت
ات) و (النفحات)الرى) و (العصر ال .(انظر: جدید) و (السمیر األمین) و (الشاد

لي  .)2/316، األعالم، الزر
)4(   ) : م بن جبرائیل بن حنا الخور م) متأدب لبناني، من تالمیذ  1875 -  1843سل

ازجي. ولد في بیروت سوق الغرب (بلبنان) عمناصیف ال ل في الصحافة ، ومات 
ه خلیل مدة  ار) مع أخ قة األخ م میخائیل  15وفي جردة (حد سنة. وألف مع سل

تب قصصا  تاب (آثار األدهار) الجزء األول منه، حالت منیته دون إتمامه و شحادة، 
ة) ة البرام ة، منها (الشاب الجاهل والوصّي الغافل) و (ن ليروائ ، .(انظر: الزر

 .)3/117األعالم ، 
ان أبوه ترجمانا  1907 - 1848سلم بن میخائیل شحادة: (   )5( م) متأدب لبناني. 

ة في بیروت ة الروس  =فتمرن في معاونته. وعمل في الترجمة إلحد الصحف للقنصل
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ان من طالئع تلك نشأت المجالت أول ما نشأت  في لبنان  ،
  .)2(المجالت: "الجنان"، و "الزهرة" و "النجاح" و "المقتطف"

ان اللبنانیون قدانتقلوا إلى مصر ، لما احتدم النشام الحزي، )3(و
ات المختلفة، و قد اشتدت في هذه الفترة التي  ة و الغا وظهرت المعارك القلم

، و فأنشأوا فیها المجالت )4(تلت االحتالل اإلنجلیز هجرة السورنن و اللبنانین
ـ "النحلة الحرة" التي أنشأها لوس الصابونجي، و "مرآة الشرق" التي أنشأها 

ازجي خلیل ، ثم "الهالل" لجورجي زدان و نقل )6(، والكنانة شاكر شقیر)5(ال
                                                                                   

تاب (آثار األدهار) األول = م الخور بتألیف  ة. وقام مع سل منه. ثم حل البیروت
المخطوطات والمطبوعات.  ة حافلة  ت انت عنده م ة. و ة الروس ه في القنصل محل أب

ليمولده ومدفنه ببیروت  .)3/120، األعالم، . (انظر: الزر
 .71محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )1(
 .1/241محمد بن سعد، األدب الحدیث تارٌخ و دراساٌت،    )2(
 .المرجع نفسه و الصفحة   )3(
ابي، األدب العري من االنحدار إلى االزدهار، ص/   )4(  .274د. جودت الر
)5(   ) : ال م) أدیب،  1889 -  1856خلیل بن ناصف بن عبد هللا بن ناصیف ابن جن

حیي لبنان فأصدر أعدادا من  مصر، وزار . ولد وتعّلم في بیروتله شعر. من مس
ة في المدرسة األمر إلى بیروت مجلة (مرآة الشرق) وعاد ة. وتوفي في ، فدّرس العر

. له (نسمات األوراق) من نظمه، و (المروءة والوفاء) فحمل إلى بیروت حدث لبنان
ة شعرة، و  ح بین العامي مسرح (الوسائل إلى إنشاء الرسائل) و (الصح

ح) ليوالفص  .)3/333، األعالم، .(انظر: الزر
اتب روائي،  1896 - 1850شاكر بن مغامس بن محفو بن صالح شقیر: (   )6( م) 

ستانیین في تألیف (د فات (بلبنان) . ساعد ال ائرة احث. مولده ووفاته في الشو
طل عهدها. له  مصر، فلم  تبها فیها. وأنشأ (مجلة الكنانة)  ثیرة  فصول  المعارف) 

تاب (لسان غصن لبنان ات حسنة، منها  ) في نقد أغال الكتاب، و تب وروا
لي (أسالیب العرب في صناعة اإلنشاء)  .)3/153م، ، األعال و غیرها.(انظر: الزر
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  .)1(صروف مجلته " المقتطف " معه إلى مصر عقوب
م  )2(ي هذه الفترة من اللبنانین أدیب إسحاقومن أشهر صحفی و سل

م جمال الدین ، وقد أصدرا معًا جردة "مصر)3(نقاش " و تأثرا فیها بتعال
ه القو الخالي من التكلف.األفغاني   ، و أسلو

ع عشر بلبنان عبد الغني  تاب المقالة في مطلع القرن الرا ان أهم  و
ة و طب على ما درس العرسي ،  الذ درس أصول فن المقالة في أورو

ة، فأفضى  عمله ذلك إلى ارتقاء فن المقالة و  على المقالة في الصحف اللبنان
تب لفن المقالة في مصر في  إذ ذاك، و أهم صحف لبنان بلوغه نجاحًا لم 

                            
 .1/241محمد بن سعد، األدب الحدیث تارٌخ و دراساٌت،    )1(
م) أدیب، حسن اإلنشاء، له نظم. من  1885 - 1856َحاق الدمشقّي: (َأِدیب ِإسْ    )2(

حي ا في دیوان  . ولد فیها وتعّلم في إحد مدارسها، وانتقل إلى بیروتدمش مس ات
س (الجمرك) ثم اعتزل العمل، وتوّلى اإلنشاء في جردة (ثمرات الفنون) فجردة  الم

ندرة عض  (التقدم) البیروتیتین. وسافر إلى اإلس ما النقاش في تمثیل  فساعد سل
ة، وانتقل إلى القاهرة ات العر ة سماها (مصرفأصدر جردة  الروا ) سنة أسبوع

ندرة .م 1877 ة سماها  وعاد إلى اإلس م النقاش جردة یوم ا مع سل فأصدر مشتر
ارس ة  1880سنة  (التجارة) وأقفلت الجردتان، فرحل إلى  م فأصدر فیها جردة عر

علة الصدر فعاد إلى بیروترةالقاه سماها (مصر فمصر، وجعل ناظرا  ) وأصیب 
ُا لمجلس النواب. لدیوان (الترجمة واإلنشاء) بدیوان المعارف في القاهرة ا ثان ات ، ثم 

ة، فتوفي في قرة الحدث " عد نشوب الثورة العر  ولم یلبث أن قفل راجعا إلى بیروت اب
ليبلبنان  .)1/241، األعالم، .(انظر: الزر

م بن خلیل النقاش: (   )3( احث، من أهل بیروت 1884 المتوفىسل . له مقاالت م) مؤرخ 
تاب (مصر ثیرة في جرائد مصر ندرة، و عت  واإلس للمصرین) تسعة أجزاء، ط

ندرة اإلس ليالستة األخیرة منها وضاعت الثالثة األولى. مات  ، .(انظر: الزر
 .)3/117األعالم ، 
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هي: الفتى العري، و"لسان العرب"، و "المفید" و  )1(عهد عبد الغني العرسي
  .)2("صد المفید"

ا ازد قة  حظها من الثقافة و الحرة و لذا  دو قد امتازت هذه الط
بیراً  ة على یدها تطورًا    .)3(تطورت المقالة الصحف

ة ة السعود   المقال في المملكة العر
ة  ةلقد صدر في المملكة العر من الصحف و المجالت و  السعود

ة و نحوها من عام  ة و االقتصاد ه ما 1417ه إلى 1343النشرات العلم
فة و مجلة 120ینیف على    .)4(صح

ة " التي صدرت بـ م فة "أم القر ان أقدمها صح ر  و  ة عام مالم
سمبر  12ه المواف 1343 فة 1924د ة للدولةم و هي صح   .)5(الرسم

                            
م) صحافي، من شهداء العرب في  1916 - 1891عبد الغني بن محمد العرسي: (   )1(

ي. ولد وتعّلم في بی ةدیوان عال . واشترك مع فؤاد حنتس بإصدار جردة " روتالتر
ة.  رة العر ة إلى بث الف الد الشام انت أسب الصحف في ال ة، ف المفید " یوم

ارس ة) فثبتت. وذهب عبد الغني إلى  ومة (العثمان هـ  1330(سنة  وناوأتها الح
ة، واشترك في المؤتمر العرّي فدخل مدرسة الصحافة، ومهر في علم الس اسة الدول

عد وفاة فؤاد حنتس، فاشترك مع األمیر عارف الشهابي، في األول. وعاد إلى بیروت  ،
عة إصدار الجردة. ونقالها إلى دمش ة األولى. وطلبت  متا في بدء الحرب العالم
أ وعذب عبد ومة عبد الغني، فاخت ه وعلیهم  الح م عل الغني أشد التعذیب، ثم ح
م شنقا في بیروت ه الح ا رشی األسلوب، جرئاالموت. ونفذ ف ات ان  . (انظر: . و

لي  .)35- 4/34، األعالم، الزر
 .1/244محمد بن سعد، األدب الحدیث تارٌخ و دراساٌت،    )2(
 .72نجم، فن المقالة، ص/ محمد یوسف   )3(
 .2/25محمد بن سعد، األدب الحدیث تارٌخ و دراساٌت،    )4(
 نفس الصفحة.   )5(



~187~ 

ن هناك   قضة، فلم  ان األدب في تلك الفترة في دور الصحوة و ال و
اة في مجتمعهم  حاولون تغییر وجه الح اب  ان هناك ش ار، و لكن  اء  أد
اة  لیخرجونه من التخلف، و الخمول االجتماعي، و الضعف األدبي إلى ح

، و نزوع إلى التطور و اال ة و نشا   .)1(رتقاء، و عمل من أجلهلها حیو
ة1928وفي عام  رمة أصدرها  م صدرت "مجلة اإلصالح" في م الم

  .)3(الفقي )2(الشیخ حامد
اسم  )4(العاصمة حمد الجاسر وأول من أصدر مجلة في مدینة الراض

                            
 .2/109محمد بن سعد، األدب الحدیث تارٌخ و دراساٌت،    )1(
لي العنب"بم) من علماء الدین. ولد في  1959 -  1890الفقي (حامد محمد    )2(  "ن

األ مصر، فحفظ القرآن الكرم، ثم التح  حیرة  زهر، ونال شهادة احد قر مدیرة ال
سبب  ة. وحمل على أهل الطرق فلحقه  ة، وأسس جماعة أنصار السنة المحمد العال

ةغذلك عداة و م المعهد العلمي  ما أصدر بها مجلة االصالح، ثم  ضهم، ودرس 
القاهرة في فأشرف  عاد إلى مصر تب الدین والعلم، وتوفي  ع عدد من   7على ط

، رجب عة الترقي بدمش حالة، معجم المؤلفین، مط  .)7/177.(انظر: عمر رضا 
ة   )3( ة السعود ة في المملكة العر ة األدب ر شیخ أمین، الحر :د.  ، دار العلم 6، 

 .111م، ص/1994، للمالیین، بیروت
احث، عالمة 2000- 1910حمد بن محمد بن جاسر آل جاسر (   )4( م) مؤرخ جغرافي 

م بنجد ألسرة فقیرة من الفالحین  ة، ولد في قرة البرود من منطقة القص الجزرة العر
عث  تدعى الشبول من بني علي ، نشأ مرضًا ، فلم یرسله أبوه للعمل في األرض بل 

ع تحصیله على مشایخها. و  حفظ القرآن الكرم، ثم إلى الراضه إلى الكّتاب ف لیتا
قسم القضاء  ه  رمة ، و مع أنه تخرج ف ة الم م المعهد اإلسالمي السعود  التح 

مامة عام  فة ال انت أول 1372الشرعي فقد فضل التدرس. و أنشأ صح ه ، ف
فة "الراض حث و الترجمة و النشر صحفها ، و ترأس صح مامة لل " ، و أسس دار ال

فًا و 1385عام  ة ، له عشرات المصنفات تأل ه. حصل على عدد من الجوائز العر
اظة، محمد راض المالح، إتمام األعالم، ص/ قًا. (انظر: د. نزار أ  )131تحق
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انت شهرة أول أمرها، ثم  مامة" و  ة"ال   .)1(صارت أسبوع
ان لهذه الصحف الفضل الكبیر على األدب  اء و فن المقالة و و  األد

  .)2(بوجٍه عامٍ 
ازها 1931وفي سنة  م صدرت بجدة جردة "صوت الحجاز" و نال امت

  )4()3(محمد صالح نصیف
ان من أهم العوامل التي  " و "صوت الحجاز"  إن ظهور "أم القر

اب س ة، وذلك ألنهما أتاحتا الفرصة ألقالم الش اعدت على رقي المقالة األدب
ما ترد، و ساعد  ي تتخذ من صفحاتها منابر تلقي من خاللها إلى المجتمع 
اء لم ترق إلى مستو  على ذلك ما جر من مناقشات و مجادالت بین األد

ة حالٍ  أة له على أ انت مه   .)5(النقد و لكنها 
عد  ة تبدل اسم " "صوت الحجاز" و سمیت بـ و ة الثان الحرب العالم

ة الد السعود عد حین من الزمن، "ال نت أن تصدر مرتین في األسبوع  " و تم
ة و 1953فثالث مرات سنة  المقاالت األدب ة، و دفعت  م، صارت یوم

                            
 2/27محمد بن سعد، األدب الحدیث تارٌخ و دراساٌت،    )1(
ة   )2( ة السعود ة في المملكة العر ة األدب ر شیخ أمین، الحر  .529، ص/د. 
م) صحفي حجاز من أهل جدة ، أصدر فیها 1973-1895محمد صالح نصیف (   )3(

ة ( ة ، ثم 1344-1343جردة "برد الحجاز" أسبوع ومة الهاشم ه) في عهد الح
ة  رمة (جردة "صوت الحجاز" أسبوع ة الم ه) في العهد 1354-1350م

ان فیها من أعضاء مجلس الشور مرتین ، مولده و وفاته  . و توّلى أعماًال  السعود
لي بجدة.  )6/122، األعالم،  (انظر: الزر

 .2/26محمد بن سعد، األدب الحدیث تارٌخ و دراساٌت،    )4(
 .2/111نفس المرجع،    )5(
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ة   .)1(االجتماع
ةو بهذا استطاعت  أن تش سبیلها رغم العثرات الكثیرة  المقالة السعود

أت  ، وه اب للوصول التي واجهتها، فوضحت المعالم، ووضعت الصّو األس
ة إلى األهداف المنث میزها أنها اتخذت االتجاهات الدین ان أهم ما  ورة، و قد 

ة  تنف حاثها م ادین أل ة م ة و االجتماع ة و النقد ة و األدب اس بها دون و الس
  .)2(غیرها

فة، فأما المجلة 1355وفي عام  المدینة المنورة مجلة و صح م صدرت 
ة "المنهل" التي انتقلت من المدینة المنورة رمة ثم إلى جدة حیث  إلى م الم

ازها األستاذ عبد القدوس األنصار    )4( )3(استقرت بها، وصاحب امت
"  وفي طائف ا   .)5(ه وقد انتقلت إلى جدة1379صدرت مجلة "ع

النضوج منذ سنة  بدأ المقال یتطور أدب عسیر إلى أن وصل إلى مرحلة

                            
ة   )1( ة السعود ة في المملكة العر ة األدب ر شیخ أمین، الحر  .113، ص/د. 
 .549نفس المرجع، ص/   )2(
م) المورخ الصحفي، ولد في 1983-1906عبد القدس بن القاسم األنصار : (   )3(

ادئ  ، و درس أول ما درس في المسجدالمدینة المنورة النبو الشرف، حیث تعّلم م
عد مرحلة الدراسة عّین في دیوان إمارة المدینة المنورة ة، و  ة و العر  العلوم اإلسالم

ة في المدینة  و عمل في الوقت نفسه أستاذًا لألدب العري في مدرسة العلوم الشرع
ة ، وقدالمنورة ة في م "، الرسم رمة منذ عام  توّلى رئاسة تحرر جردة "أم القر الم
سها.(انظر: 1362ه، حتى عام 1354 ه، و یرأس تحرر مجلة المنهل التي قام بتأس

 .)1/313محمد خیر رمضان یوسف، تتمة األعالم، 
 .2/28محمد بن سعد، األدب الحدیث تارٌخ و دراساٌت،    )4(
 .2/28نفس المرجع،    )5(
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اء تهامةو  )1(م.1951ه/1371 ة المقال سنة  أد بدأوا في اإلسهام لكتا
  )2(م.1956 /1376

تاب المقالة في انهم و عسیر إلى حد ما منهج أخو  تهامة ولقد سلك 
ة ة البلدان السعود ق ة هذا الفن األدبي من  الكتاب في  تا قوهم إلى  الذین س

ل الفني، و المحافظة على  الش ان قلیٌل األحیث التقید  سالیب المعهودة، و 
ن الفني، إذ تجلى إسهامهم في هذا منهم الذین امتا ة و التم القدرة األسلو زوا 

  .)3(المیدان من خالل نتاجهم المعهود
، و البلدان فخالصة القول أن المقال قد مّر على أرعة أطواٍر في مصر

حثي هذا هو عن المقالة المصرة و لذلك أسهبت في  ، و أن  ة األخر العر
ة األخر فإنني اكتفیأما عن المقال في البالكالم عنها،  اإلشارة لدان العر ت 

اإلیجاز.   إلیها ذاكرًة عنها 

                            
ي    )1( عبد هللا بن محمد بن حسین أبو داهش، نشأة األدب السعود المعاصر في جنو

ة ة السعود : تهامة المملكة العر اعة الراض1و عسیر،  م، 1992، ، ط
 .122ص/

 .149نفس المرجع، ص/   )2(
 .169المرجع، ص/نفس    )3(
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  الفصل الثاني
مور   في عصره روافد المقال عند محمود ت
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ة االتصال بین األدب المصر و ان  مطلع القرن التاسع عشر بدا
ة، و قد انفتحت مصر على األدب  - على وجه التحدید – اآلداب األور

ه عام  ة عل عد الحملة الفرنس حت مصر، )1(م1798الفرنسي خاصة  و  فأص
قًا مرتالشرق خالل ثالث سنوات من االحتالل الفرنسي  اطًا وث الغرب ارت طًا 

ة و  ة العلم ة، في الحر اس ات الس اة ؛ في الحر ل مرف من مراف الح في 
ة في المادة و العقل  ة و الفن قف و األدب ل شیئ، ومن الخیر للشرق أن  في 

سایرها  م فیها عن علم، و  ح ات فیتصرف فیها عن خبرة، و  على هذه الحر
عارضها عن درٍس،  مة، و أوف لغرضه، و ألی أو  ح لح فذلك أص

  .)2(بإنسانیته
ة عند ما تكاتفت دول أورا للحد من  صدمة قو ثم أصیبت هذه النهضة 

سة ، و أجبرته على أن یلزم ملكه في مصرأطماع محمد علي ، و حدثت ن
اس عند ما أغل معظم المدارس و المصانع ا   .)3(لتي أنشأها جدهفي عهد ع

قد نسیتا أطماعهما في  و فرنسا و لم تكن دول أورا و خاصة إنجلترا
ة الخرقاء، فبدأت الدولتان مصر استه المال س ، و مهد لهما إسماعیل السبیل 

حجة المحافظة على مالهما من دیون، و  تتدخالن في شؤؤن مصر ة  الداخل
ة  فرضت الدولتان على مصر ة حین أوجدتا نظام الرقا ة مشتر ه حما ش

ة، و حین نجحتا في تعیین وزرن أوریین في الوزارة المصرة و بدأ  الثنائ
م،  فساد الح ا، و  عیتهم لتر قون بهذه األوضاع، بت ض و بتسلط المصرون 

                            
مور   )1( م، 2003، 36رائد التعرب، األدب اإلسالمي، ع: محمد حافظ النقیب، محمود ت

 .36ص/
 .284عمر الدسوقي، نشأة النثر الحدیث و تطوره، ص/   )2(
ال، التارخ و المؤرخون في مصر   )3( في القرن التاسع عشر،  د. جمال الدین الش

 .156ص/
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اد نفوذ األوریین و  ازد االضطراب المالي، و  ش، و  ي في الج العنصر التر
ة ازات األجنب   .)1(استغاللهم لالمت

ادة عرابي، و انتهزت إنجلترا ق الفرصة ثم  و فرنسا وانفجرت الثورة 
ة انفردت إنجلترا فشل الثورة العراب ، و دخل )2(التدخل، و انتهى األمر 
م، و سرت روح المقاومة في نفوس المصرین، و 1882 عام اإلنجلیز مصرَ 

االستقالل ة  ة و المطال بیٌر في رفع الروح المعنو   .)3(ان للصحف دوٌر 
اتب المقال عاش في عصر ازدهر األجناس األد مور  ة و ومحمود ت ب

ان هناك ثالثة أحزاب  في هذه الفترة میداناً  انت مصر للصراع بین الدول، و 
الد: الحزب الوطني ة في سبیل ال ، وحزب )5(، و حزب األمة)4(وطن

  .)6(اإلصالح
                            

ال، التارخ و المؤرخون في مصر   )1( ، في القرن التاسع عشر د. جمال الدین الش
 .157ص/

 .163، ص/نفس المرجع   )2(
اد   )3( ة، إسالم آ ة العالم ة الجامعة اإلسالم ان محمد مرسي، فن المقال، حول ، د. شع

 .222م، ص/1994، 4ع:
اب، وهو    )4( امل، و من ورائه الكثرة المثقفة من الش الحزب الوطني برئاسة مصفطفى 

اس، و انتهى إلى مخاصمته، و  دًا لع عنیف في خصومته لالستعمار، و بدأ عهده مؤ
ة في الحالین.  لكنه لم یهاجم الخالفة العثمان

لحي، و من    )5( م المو ان مصرحزب األمة برئاسة إبراه ار المالك فیها،  ورائه أع و 
وهو یهادن اإلنجلیز، وال یتجاوز جهده الدعوة إلى اإلصالح، وهو یر أن ذلك طر 

عي لحصول االستقالل.  طب
حزب اإلصالح برئاسة الشیخ على یوسف، وهو حزب قلیل األنصار یدعو إلى    )6(

اس، و فهو لسانه المعبر عن میوله و ا الحزب ع سمى نفسه  ان  تجاهاته، حزٌب 
اع نفسه للمحتلین، و  حر،  فهو دخیٌل  الوطني الحر، و ما هو بوطني و ما هو 
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رة تحاول أن تجمع الناس حول  ة وقتذاك، ف رة الوطن ذلك نشأت ف و
حقوقهم، ودعوة إلى  ة  ادالمطال   .)1(حرة، و إلى هدم صرح الظلم و االستع

ه یوم أن أعلنت الثورة، و مضى یرقب األحداث  ا مور في ش ان ت فقد 
ان  ة، ف ة و فن ة و أدب اس ة و س منه، و التطورات و التغییرات اجتماع من م

مور ارٌز، و "محمود ت أوفى نصیب من التقدیر وله فیها أثٌر  سجل له  " 
ه   .)2(القسط األكبر و القدح المعلى في اإلنتاج و األثر و التوج

  الرفد األول
مور ة في عصر محمود ت   الحالة الثقاف

مورالر  ة في عصر محمود ت ، و  فد األول من الروافد هو الحالة الثقاف
قبل أن أدخل صلب الموضوع أحب أن أسلط األضواء على مفهوم الثقافة لغًة 
ة  ة و االجتماع اس ة و الس عد ذلك نتحدث عن الحالة الثقاف و اصطالحًا و 

مور. ة، و أثرها في المقال عند محمود ت   و األدب
  الثقافة لغًة و اصطالحاً 

  لغًة:
فطنًا، و الثقافة : العلوم ، صار حاذقًا فهو ثقیف ثُقف ثقافة: ثِقف

طلب الحذق فیها   .)3(المعارف و الفنون التي 
  اصطالحًا:

حالة الشخص المتعلم القادر على استعمال معرفة في تهذیب ذوقه و 
مه و تر  م مختلفة فتسدید ح ح للثقافة مفاه شه، و بهذا المعنى أص ة ع

                                                                                   
فته المقطم.  یتمثل في صفح

ة في األدب المعاصر،    )1(  .1/78د. محمد محمد حسین، اإلتجاهات الوطن
مورأنور الجند   )2(  .84، ص/، قصة محمود ت
م مصطفى، أحمد حسن الزات   )3( ط، إبراه  .1/98، المعجم الوس
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ة إلى اختالف األزمنة و الشعوب التي یتألف منها المجتمع، و  النس هي تدل 
ة  ل فئة من الناس على مجموعة من المعارف و المهارات التقن ل عصر و 
ًا عن سواه من  ة و أنما من التصرف المخالقة التي تمیز شع و الذهن

  .)1(الشعوب
أن لكل مجتمع  احثون بین أنواع من الثقافات العتقادهم  میز ال

ه التي تعبر عن ماض ه الروحي، غیر أن مفهوم الثقافة مؤسساته الخصاصة 
عضهم أن  اد  مفهوم الحضارة حتى ل ارًا لصلته المتینة  یتضمن عنصرًا مع

  .)2(یجعل من األمرن شیئًا واحداً 
م و الجدید، و بدأ  ة القد ة األولى، ظهر معر ولما انتهت الحرب العالم

ر بین ال اسة و االجتماع و الف ل میدان في الس محافظین و الصراع في 
م أن 1919، و أتاحت لهم الثورة المصرة التي قامت عام )3(المجددین

مهم في  ینتصروا مؤزرًا على إخوانهم من المحافظین فقد ثار الناس على قد
مهم في األدب اء على قد اسة و ثار األد   .)4(الس
و إعزازه، وخفت موجة التحامل  يو عاد الكتاب إلى تقدیر التراث الشرق

ه ان عل ة في الك اغة و اإلذا أخذ صورة الص ، و أخذ النقل عن الغرب 
ه روح الشرق و  ر الشرقي لوٌن جدیٌد، ف الشرقي مع ترقیته حثیثًا، و انتظم الف

                            
)1(   : ، 1984، ، دار العلم للمالیین، بیروت2جبور عبد النور، المعجم األدبي، 

 .80ص/
 نفس المرجع و الصفحة.   )2(
ار    )3( مور القصصي، ص/فتحي األب  .52، عالم ت
ه في النثر العري، ص/شوقي ضیف   )4(  .393، الفن و مذاه
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  .)1(فن الغرب، و من ثم أخذ یزهو و یزدهر
إن البیئة المصرة من أصلح البیئات لنشأة فن المقال و نموه و ازدهاره،   

عت أحادیث الدول نتیجة لطب ها، و مقوماتها، فالمصرون من أشد األمم شغفًا 
ومات، لم ة، و استطالع الح اس الخصومات الس ة  ا تعاقب علیهم من و عنا

طین إلى جانب التجارب و توال ى على أسماعهم من أحادیث الصاعدین و الها
شیر  ، األمر الذ  م الذ ظهرت أثاره في أوراق البرد إلى تهیؤ المیل القد

الجماهیر  طعة التحدث ثورتها في االتصال  هذه البیئة المصرة حین تقبل الم
ة، وٕانمائها و إنهاضها وفقًا لفطرة أصیلٍة من موروثات  إلى تقبل الفنون الصحف

رة فیها   .)2(الحضارة الف
ة بین الذین  م و الجدید هي في نظر الرافعي معر ة بین القد و المعر

ین الذین عادوا من أورا و قد حافظون على د ینهم و لغتهم و تقالیدهم، و
ل تراثهم و رادوا ینفرون الناس منه   .)3(فتنهم برقها، فاستخفوا 

ومن رواد المقال الصحفي الذین استقامت لهم طرقة تحق فیها التوازن 
م و الجدید مثل األفغاني و محمد عبده ح بین القد و  لطفي السید و  الصح

ل مور و العقاد حسین ه هم یفاحتفظ المقال على أید و طه حسین و محمود ت
ة و لم یتعص على التطور، و استطاع هؤالء بجهودهم الرائدة  أصوله األساس

لغة للفن الصحفي الغرب تقترب من لغة للفن الصحفي العرب  االرائعة أن یخلو 

                            
مورأنور الجند   )1(  .37، ص/، قصة محمود ت
 .17عبد العزز شرف، فن المقال الصحفي في أدب طه حسین، ص/   )2(
ة في األدب المعاصر،    )3( . محمود 2/243محمد محمد حسین، االتجاهات الوطن

مور  .34، اتجاهات األدب العري السنین المائة األخیرة، ص/ت
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ط س ة و الت السالسة و الواقع   .)1(تقترب من لغة األدب و تمتاز 
ة هي نتاج  انت مصر ة و الثقافة الغر تنظر فتر الحضارة األور

اء الذین ملكوا طر و المستعمر المحتل... و هي سالح األقو  القو المس
قلد القو و  ان حقًا على الضعیف أن  ا، و سادوا أقطار األرض، ف الدن
الي بجودته  ة معًا نتاجها ، دون أن ی ة و الثقافة األور أخذت الحضارة األور

  )2(أو رداءته ...صالحیته أو فساده!
ة روٌح من الجرأة على  ة و الفر ومن ثم تداخلت في التطورات األدب

انه و تراثه.الماضي و على    )3(الشرق و على مقدماته و أد
مور ان  نشأ محمود ت األدب و الثقافة و العلم، و  في بیت شدید الولع 

ان  اء على نحو ما  العلم و العلماء و األدب و األد شغفون  والده ممن 
ضم أواسط ا ان یجتمع في ناد  لناس، عرف العلم و األدب في ذلك الوقت ف

ة التي تعقد في منزل األسرة  مور حرصًا على حضور الندوات األدب ان ت و 
ة " انت هذه الندوات ملتقى الكثیرن من رجاالت الشمس نعیفي ضاح "، و

ر و األدب و العلم.  )4(الف
ة أهداه والده نسخة مصورة من "ألف لیلة  مور القراءة و الكتا ولما أجاد ت

ه منها. عض األقارب لیتلوا علیهم ما أعج قرأ فیها ثم یجمع  ان    )5(و لیلة" ف
تاب  م آخر هو  تاب عظ ثم وجهه أخوه األكبر "محمد" إلى قراءة 

                            
 .16عبد العزز شرف، فن المقال الصحفي في أدب طه حسین، ص/   )1(
مورأنور الجند   )2(  .41، ص/، قصة محمود ت
 نفس المرجع و الصفحة.   )3(
 .47-46م،ص/1992مجلة القافلة، إبرل/مایو،    )4(
ة، ع:   )5(  .58ه، ص/1411، 161مجلة العر
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لحي و قد ألفه عام  سى بن هشام" لألدیب محمد المو م لینقد 1907"حدیث ع
ه أحوال مصر ، و تأ ف ما عد االحتالل اإلنجلیز ثر محمود بهذین الكتابین 

اه. ة التي طالعها في ص س عدد من القصص البول   )1(تأثر 
ما أنه قرأ لكثیر من الكتاب المحدثین من العرب فقرأ للمنفلوطي بنزعة 

ل، و "األجنحة المتكسرة" لجبران ة "زنب" له ة، و روا   .)2(الرومانس
اسان تب مو ة" و "تشیخوف ثم قرأ ما  رائد القصة  "القصة الفرنس

ثیرًا و أعجب  ة متمیزة و جدیدة فقرأ من أدبهما  ة من مجموعات قصص الروس
  .)3(فنهما أكثر

حدث خالف  ة، و أن  ار الثقافة الغر عي و قد اشتد ت ان من الطب و
سالیب، وصور المجددین و المحافظین ال حول مفردات اللغة، ولكن حول األ

ثیٌر من  ان، فلكل عصٍر حضارته، و مزاج أهله الخاص بهم، وقد أشف  الب
ر الغري فقال محب الدین  ة من ذاك الغزو الف المحافظین على ثقافة العر

ر في 1930(الفتح في ینایر  الخطیب م) تحت عنوان " االستعمار الف
  الشرق":

ٌ جدًا، ومن أكبر المصائب على الشرق "إن موقفنا ا ر و الثقافي دقی لف
ون لها صوت مسموع في  فة إلى حٍد ال  ادة ضع ه الق العري أن تكون ف

  .)4(تعیین الطر التي یجب أن نسیر فیها"
مور ة: وقال محمود ت اء الحضارة العر   في إح

                            
ة، ع:   )1(  .58، ص/58ه، ص/1411، 161مجلة العر
، القصة القصیرة في مصر   )2( مورحمزة محمد بوقر  .116"، ص/، و "محمود ت
 .321د. صالح زرق، القصة القصیرة، د  ت، ص/   )3(
 .289محمد عبد المنعم الخفاجي، األدب العري الحدیث و مدارسه، ص/   )4(
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عقلیتنا  المصرة، و في ضوء ماجد من أوضاع "نحن ندرس أوضاع التفهم 
اننا الجدید،  اتنا الراهنة و  ع أن ننتزع لح حضارة الیوم، و فإننا بذلك نستط

قة وفیها من روحنا األصیلة، وفیها ما خصائصنا العر  أوضاعًا فیها من
اء  ات و أصول، و دعوتنا إلى إح توارثناه في دمائنا من منازع و استجا

ة إن ر الحضارة العر ر المصر أو تعمیر الف ما هي دعوة إلى تعرب الف
ما هي في بیئتها، و ال  ة أوضاعها  العري فال نستعیر من الحضارة األجنب

س ما  ة . و ما یجوز لنا أن نق اتنا الخاصة، و بیئتنا المحل قابلها في ح
انت هذه ا ة، إذ  اها في العهود القر نا نح اتنا التي  ح لعهود حضارتنا تلك 

ة في  عها الصاف عهد غفلٍة و تخلف...و لكننا نلتمس تلك الحضارة من یناب
عة للرقى العلمي و األدبي و العقلي، بها  انت أمثلة رف عهودها المزدهرة إذ 

ب العمران، و تألف وجه التارخ.....   )1( تقدم ر
مور ان محمود ت ة، و هو  و بهذا  ة و الغر الثقافتین العر ًا متأثرًا  أدی

، لم  مزج بین الثقافتین بدون أن تطغي إحداهما على األخر الذ استطاع أن 
ما لم یخرجه اطالعه على أدب  ة إلى نوع من التزمت  تشده ثقافة العر

ع الشرقي بوجٍه عامٍ    .)2(الغرب عن الطا
  الرفد الثاني 

ة في اس   ورمعصر محمود ت الحالة الس
ومة اإلطال أمد االحتالل البرطاني في مصر نجلیزة أو ، و نسیت الح

الجالء الناجز عن هذا تناست وعود الشرف الت ي قطعتها مرارًا على نفسها 
عدائهم للمحتل، وأن تنخذ المقاومة  القطر، ولم یب إال أن یجاهر المصرون 

                            
مور   )1( ة اآلداب القاهرةمحمود ت ت - 51م، ص/1971، ، القصة في األدب العري، م

ة، ص/52 حوٌث و دراساٌت أدب  .272، نقًال  عن د. سید حامد النساج، 
، القصة القصیرة في مصر   )2( مور حمزة محمد بوقر  .115، ص/و محمود ت
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ل ة ش ع في المرحلة الثان ه الجم شترك ف ة  ة وطن   .)1(حر
مور قول محمود ت   :و

ة    اء لألمبراطورة العر ة لم تكن و طنیتنا إال إح رنا في الوطن " و إذا ف
غیر هد الماضي..  مة، في ذلك الجو عشنا وقتًا ال نهتد في طرقنا  القد

عثات إلى ع ال ا لكننا أخذنا نسمع على أثر تتا اب د ممالك "أورة" و ازد أس
انت تدعو إلى تجدید في  االتصال بیننا و بین العالم المتحضر، نغمًة جدیدٌة 

لت من اسة و الدین، و لكنها قو جمهرة المعاصرن  اللغة و األدب و الس
ار، و " و "قاسم " و "محمد عبده: "سعد زغلولماء هذه النهضةن زعااالستن

عد".أمین" و لطفي السید ما    )2(" و تالمیذه ف
رن حتى اندمج    اء و المف ثیرًا من األد ة األولى شغل  عد الحرب العالم و 

فة، ولكن فئة أخر  ة العن اس ارات الس اء و الكتاب في هذه الت من   معظم األد
ة،  المثقفین لم تستطع أن تخوض غمار فة القاس ة العن ارات المتقل هذه الت

طة للناشئة.تفاقتصرت على  س م الكتب ال    )3(قد
مور ة: و یتحدث محمود ت   عن نزعة القوم

نا  ة و أدر انتهائها ثارت فینا نزعة القوم انت الحرب قد انتهت، و  "و
ادئ التي ناد بها "سعد زغلول " و صحابته، واتسع نطاق صالح الم

اسة و  ان في الس اتنا، سواء أ  ل شیئ في ح "المصرة" فطغى على 
  أم في األدب و االجتماع . داالقتصا

نا الأما من  ة التي  یف أن الدولة العثمان نا  اسة، قد أدر ة الس ناح
                            

ة في مصر   )1( ر العري، القاهرةعبد اللطیف حمزة، أدب المقالة الصحف ، ، دار الف
 .3/20م، 1959

مور   )2(  .12، شفاء الروح، ص/محمود ت
ار    )3( مور القصصي، ص/فتحي األب  .52، عالم ت
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شف لنا ضعفها، فعاد مة و منقذة، قد جعلت تنهار و تن ت إلینا ننظر إلیها زع
اة  حق لنا ح ادئ "ولسن" األرعة عشر ما  الثقة بنفوسنا، و رأینا من م

ة فیها و ال خضوع، فاعتتمستقلة سعیدة ال  زمنا أن نعمل لهذا االستقالل ع
  .)1(دین في ذلك على أنفسنا وحدها"معتم

مور االستقالل الوطني و مختلف الثورات  وأن محمود ت ان فخورًا 
ما ثورة عام  ة، و ال س ة 1919الوطن ید الشخص عمل على تو م، وهو 

ة لدعوة التحرر التي أطلقها سعد زغلول)2(المصرة في أثناء ثورة  ، و استجا
  .)3(م1919

ة األو 1919ولما هبت ثورة  لى وقف السطان م في أعقاب الحرب العالم
الها موقف الجمود و الترص بینما وقف من اإلنجلیز موقف  الملك فؤاد ح
فًا حقوق الشعب،  ان متخاذًال أمام االحتالل متح المعاونة و المسالمة، ولقد 
الرغم من ذلك فقد استمرت األمة تناضل عن حقوقها و استقاللها، و ثابرت  و

ة، واح تملت في سبیل ذلك ما احتملت من على مقاومة االحتالل و الحما
ة أن تتراخى  ا تحت ضغط الثورة الشعب ات و آالم، و اضطرت برطان تضح

عض حقوقها الد و تعترف لها ب ضتها على ال   .)4(في ق
ة،  الحقوق الوطن ة  ثم استعرت أحداث الثورة، و نشطت في المطال

سمى  م دعوة إلنشاء حرب معتدل جدید1919تمبر سنة بفظهرت في س

                            
مور   )1(  .17، شفاء الروح، ص/محمود ت
از   )2( ار خ ة في مصر مور، محمود تد. ب  .443، ص/و عالم الروا
 .110نفس المرجع، ص/   )3(
ة  23عبد الرحمن الرافعي، ثورة    )4( :1952یول ة النهضة المصرة، 1،  ت ، م

 .86م، ص/1959
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ة في  ار مالك األراضي الزراع ة أحد  "الحزب المستقل الحر" تحت رعا
ما ترددت دعوة أخر إلى إنشاء ناد مصر اشا.  ، و هو محمد الشرعي 

ان في أوائل سنة  ة 1922م، و ظهرت في أوائل سنة 1920األع م، جمع
ة مصر سها، حسن عبد الرزاق تسمى نفسها "جمع ، )1(اشا المستقلة" و أخذ رئ

ة اس ان معلقًا على الحالة الس ان تلو الب ع الب   .)2(یذ
ة قد تضافرت على انقراض النظام الملكي في مصر  إن العوامل التارخ

انت  )3(فاروق  و جعلت إعالن الجمهورة نتیجة لمنط الحوادث، و إن سیرة
م أسرة محمد علي انتهاء ح ل في ذاتها إیذانًا  ، فقد جمع في شخصه 

ام هذه األسرة، و زاد  قین من ح انت موزعة بین الوالة السا العیوب التي 

                            
م (   )1( اسي من المجاهدین، ولد بدمش و 1982- 1888حسن بن عبد الرزاق الح م) س

ة  ة الثان اآلستانة، و عّین في أواخر العهد العثماني مدیرًا للشع تلقى علومه بها و 
ة فمدیرًا للبرد و  صلي مفتشًا للمال رة، ثم اختیر في العهد الف تب اللوازم العس لم
ان عضوًا في مجلس إدارته .  ، و انتسب في أثناء ذلك إلى حزب العهد، و  البر

ة (وزر)  رحل إلى مصر ه منصب مستشار المال ثم إلى شرقي األردن عند ما عهد إل
راتي" و 1921عام  ة السورة"، و "مذ ة" المتعلقة القض ه "الوثائ التارخ ت م، من 

اظة، محمد راض المالح، إتمام األعالم، ص/  .)115غیرها.(انظر: نزار أ
ة ف   )2(  .2/393ي األدب المعاصر، د. محمد محمد حسین، االتجاهات الوطن
األول و  م و ابن الملك الفؤاد1952-1937 م) ملك مصر1965- 1920( فاروق    )3(

خلفه، تعّلم على أید أساتذة مصرین حتى بلغ الخامسة عشرة و أرسله أبوه إلى 
ًا على  م فعّین ابن عمه األمیر محمد علي1936نه عاد عند وفاته ، ولكإنجلترا وص

م 1952یولیو  23فتزوج فاروق، و في  1937یولیو  29العرش، جتى بلغ سن الرشد 
اسم فؤاد  فاروق و ابنه الذ خلف لیوم واحٍد  ش المصر بثورة أطاحت  قام الج

مًا.(انظر: الموسوعة 1965الثاني مات فاروق فجاًة مارس  ان مق م في روما حیث 
سرة،  ة الم  .)2/1364العر
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اة  م و في الح ه الخاصة مما أد إلى تغلغل الفساد في أداة الح علیها عیو
ة  ة و االجتماع اس الدالس   .)1(في ال

قة المتوسطة في مصر ح ممثلة الكفاح  و استطاعت الط أن تص
انت ثورة  ة لها، و  الد و الحام یولیو  23الوطني المدافعة عن حقوق ال

ام الجمهورة  )2(م1952 ق الد  قة التي تسلمت زمام ال جًا لكفاح هذه الط تتو
  )3(المصرة و تحقی الجالء.

  الثالثفد الر 
ة ال مورحالة االجتماع    في عصر محمود ت

شهدت البیئة المصرة في مطلع القرن العشرن بوادر االنقالب 
الغرب و اتجاهات األحزاب  رة و االتصال  اة الف الح ط  االجتماعي التي ترت

ة و التي تتمثل في اتجاهین : األول یدعو إلى عدم فصل الدی اس ن عن الس
ادئ الحزب الوطني بینما یدعو االتجاه الثاني إلى  ما یتضح من م الدولة 
ة، و من ثم دعا ممثلوا هذا االتجاه  النزعة الدین ة  عدم اختال الدعوة الوطن

                            
 .86م، ص/1952یولیو  23عبد الرحمن الرافعي، ثورة    )1(
ش 1952یولیو  23ثورة    )2( ا الج ة دبرها لفیف من ض ة سلم م : أو ثورة التحرر، حر

الء و طالبوا م و نجحت 1952یولیو  23المصر األحرار في منتصف لیلة  االست
انًا بإعالن الجمهورة  ادة الثورة ب التنازل عن العرش، و أصدر مجلس ق الملك فاروق 

، من أهم اإلصدارت إلغاء الرت المدینة، و تطهیر و إلغاء النظام الملكي في مصر
ومة، قانون اإلصالح الزراعي، إلغاء دستور  حزاب م، إلغاء األ1936األداة الح

ادة الثورة من محمد نجیب، جمال عبد الناصر، أنور  ة، و یتكون مجلس الق اس الس
را محیي الدین.(انظر:  م، حسن الشافعي، و جمال سالم، ز السادات، حسن إبراه

سرة، ة الم  .)1/587محمد شفی غرال، الموسوعة العر
)3(   : ة، بیروت، دا1د. السعید الورقي، في األدب العري المعاصر،  ، ر النهضة العر

 .109م، ص/1984
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اة المصرة إلى فصل الدین عن الدولة، وتحرر  في إطار مصطلح تعقیل الح
  .)1(المرأة و فض الحجاب عنها

ة فازداد الغني غنى و الفقیر فقرًا، و ت عدة تخلفوقد  الت اجتماع مش
فضى إلى التسول و التشرد و ارتكار الجرائم و ضعف الصحة بین  الفقیر 

ملكون القدرة على العالج   .)2(العمال و الفالحین، و هم ال 
حارون األدواء الجدیدة التي ظهرت في  و تالمیذ اإلمام محمد عبده

عضها الم ة الحدیثة،  عضها نتیجة النتشار الحضارة األور ان  جتمع، و
اة. و من هذه األدواء على  - نتیجة إلهمال المصرین أنفسهم في هذه الح

ة، و عادة الرشوة  ما فشا مصر –سبیل المثال  یومئذ من عادة المضارة المال
ذلك من اختال الرجال  ه المصرون  ذلك ما اندفع إل ة، و منها  و المحسو

ع ذلك من تطور ظاهر في األخالق و العادات   .)3(النساء و ما استت
مور اة المصرةففي هذه البیئة عاش محمود ت ه تلمح الح و  ، وأد

ه، وقوته، وضعفه، و صعوده، وهبوطه،  المجتمع المصر الحدیث في اضطرا
ة   .)4(و قد سجلت صورة صادقة واقع

اء المتحمسین لح أدب مصر  تضم المدرسة الحدیثة عددًا من األد
اء عبد الحمید حمو مدیر  ة المصرة من هؤالء األد ون صورة للشخص

فة "الفجر" و محمد حسین  لتحرر صح ة"، المسؤول في جردة "ال ه اس س
ة" ة األسبوع اس اس محمود العقادو "الس م عبد القادر .... و ع  و إبراه

                            
 .48عبد العزز شرف، فن المقال الصحفي في أدب طه حسین، ص/   )1(
 .2/190عمر الدسوقي، في األدب الحدیث،    )2(
ة في مصر   )3(  .3/18، د. عبد اللطیف حمزة، أدب المقالة الصحف
مورأنور الجند   )4(  .100" ص/، قصة "محمود ت
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مور المازني و سالمة موسى ناضلوا في سبیل التخلص من  و محمود ت
الجمود في العادات و التقالید، و طالبوا بتحرر المرأة و توفیر العلم له او 
اءة و  اب و الع القفطان و الجل س و استبدال الز الفرنجي  توحید المل
ة،  م ه التعل ناهضوا اعتمار الطروش و طالبوا بتحدیث األزهر و أسالی

ة و وناضلوا لخل فٍن روائي خ اٍل من الوعظ و اإلرشاد و البهرجات اللغو
ة  م أسالیب "الحسوتة" األحدوثة، و استلهموا الغرب في بن ة و التعل الغ ال

اعتما اتها و أجناسها و حطموا التسلسل الزمني  ة و تقن أسلوب "  دالروا
ه اك " و ما إل   .)1(الفالش 
مور ة األولى:عن حال و یتحدث محمود ت عد الحرب العالم ة    ة اقتصاد

ة،    "فقد دفعتنا الحاجة إلى سد الثغرة التي أوسعتها الحرب في وارداتنا األجنی
ة وازدهرت، و بدأنا نحس لذة الفوز في ذل عض الصناعات الوطن  كفنشطت 

طرة على صناعتنا  المزد، وقد تأكد لنا أن في مقدورنا الس المضار، فطالبنا 
" و أخذت افرت لدینا الجهود الصادقة، و من ثم تأسس "بنك مصرإذا تو 

شد ُعودها" اته تولد و    . )2(شر
ه ش ف ع مور أن تكون موضوعاته من العالم الذ  ، و یتأثر و حاول ت

قة األر  صوره للط ز على عیوب تلك اه، و  ة في المدینة و یر قة، ستقراط لط
جسد ظهر أمراضها، و ئها، وففیها مجالس اللهو، و ینتشر الراء و مساو  و

فضح عیوب الناس و  توفر المتحذلقون و المتعاظمون و المغرمون  التزلف، و
عالجهم معالجة العطوف علیهم الش اهم فهو إنما  وق على ما طرأ على فخفا

                            
- 15م، ص/1975، حیى حقي، مقدمة أم هاشم، الهیئة المصرة العامة، القاهرة   )1(

از16 ار خ تاب ب مور(نقًال من هامش  ة في مصر ، محمود ت ، و عالم الروا
 ).119ص/

مور   )2( ة، شفاء الروح، ص/محمود ت  .18، المصادر التي ألهمتني الكتا
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اتهم و أفعالهم من ظروف خارجة عن إرادتهم   .)1(ح
مور ر محمود ت ذ الت و هموم المجتمع: و   مش

اح  ه أثقال الهموم، و تتخایل أش ش في عصٍر تتراكم ف "و الح أننا نع
س هذا الترقب و الرهب مقصورًا على هیئات ر المخا غتات األقدار و ل ف من 

 ، اء تفشي، فلم یدع طائفة من الخل ة، ومجامع الدول، و إنما هو و اس الس
  .)2(ناسوال فردًا من عامة ال

المجتمع و البیئة و  قة التي ترط األدب  العالقة الوث مور یؤمن  و ت
ط من  ح ستجیب الفنان المخلص لفنه لما  اة، و یذهب إلى ضرورة أن  الح
صدق تعبیره عن البیئة و المجتمع ...  مختلف البواعث و المؤاثرات حتى 

قول:   ف
اة،  المجتمٍع :  أعني أنه ولید"الفن األصیل هو غرس البیئة و نبت الح

ه الخفاق، و روحه الوام ه ضة، و إحساسه المتوهج، و انتفقل اضته الشاعرة، ف
ه من آمال و آالم، و إن فنًا  حو ما  تتجمع أخفى الخوالج لهذا المجتمع، 

ه اإلخالص و الصدق و القدرة لهو ه المجتمع أحسن ما  یتكامل ف فٌن یجد ف
ه من غذاء و شفاء"ی   .)3(غ

عد ثورة  ة أن رؤوس 1952یولیو  23و م قد تبین لرجال الثورة الملك
الوطن قدمًا إلى األمام،  مصر تحارب اإلصالح و السیر  ة  األموال األجنب

انة   ة، والخ ارًا للجاسوس وتتعاون مع االستعمار، و تتخذ مؤسساتها أو
                            

ة، ص/   )1( حوٌث و دراسات أدب عدها. 268د. سید حامد النساج،   و ما 
مور   )2(  .99، في مقال : دعونا نتنفس، شفاء الروح، ص/محمود ت
مور   )3( (نقًال عن د. حامد  157، ص/1945، دراسات في القصة و المسرح، محمود ت

ة، ص/ حوٌث و دراساٌت أدب مور، فن القصص، 273النساج،  ) و محمود ت
 .105ص/
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عد االوا ومة الثورة  سعتداء الثالثي على قنالغدر، فعمدت ح إلى  ة السو
ومة حتى  ة، و اشترتها الح ثیٍر من المؤسسات و المصارف األجنب م  تأم

  .)1(تتخلص من نیر األقتصاد األجنبي
سمبر  ة على 1961وفي د الجمهورة العر ة األرض  م حرمت ملك

ملكها األجانب على صغار  ان  غیر المصرین و وزعت األرض التي 
ة في مجاالت الزراعة و الصناعة و  ذلك أنقذت الثروة الوطن الفالحین، و

  .)2(التجارة
ع   الرفد الرا

ة مور الحالة األدب    في عصر محمود ت
ة و  ع هذه األحداث الدین ان ظال لجم س شٌك في أن األدب  ل

شعره و نثره  و ة، وجاء هذا األدب  اس ة و الس صحافته و خطابته  االجتماع
ار السائدة في مصر ع األف   .)3(في القرن العشرن معبرًا أصدق تعبیٍر عن جم

عد الحرب  أما في مصر انت فترة ما  م فترة ازدهار و 1914فقد 
ان قوامها  ة ظهرت مدرسة جدیدة في الشعر و األدب  ة األدب انتعاش للحر

انوا في أورا و عادوا إلى مصر فئة من المثقفین اء الذین  أو الذین  و األد
مون في  ر الغري و هم مق ة و الف طلعوا على اآلداب الغر استطاعوا أن 

  .)4(مصر
مور ابهم فقد  و محمود ت اء و ش عد من الجیل الوسط بین شیوخ األد

                            
 .2/211عمر الدسوقي، في األدب الحدیث،    )1(
 .2/212نفس المرجع،    )2(
ة في مصر د. عبد اللطیف حمزة، أدب   )3(  .3/23، المقالة الصحف
ار    )4( مور القصصي، ص/فتحي األب  .51، عالم ت
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ل ة متأخرًا عن طه حسین و ه اته األدب و المازني و الرافعي بنحو  بدأ ح
م، 1973م و حتى عام 1925عشر سنین، إذ أصدر مؤلفه األول سنة 

اته الداخل اع فإن ح الخصب الوافر قصصه تعطي االنط ة و واتسعت  ة معذ
ن تحملها م د ال  التصعید المتواصل الذ تؤ ة المتواصلة، إال  ة األدب ه الكتا

اته الخوض في المنازالت األدب أبى طول ح ان  رة  ةو  السجاالت الف
ة   .)1(القائمة في العالم العري خالل تلك الفترة من نهضته الثان

ة و األور مور في الثقافتین العر ة و أعانه وقته على وقد أوغل ت
اذة سة )2(القراءة المنوعة الواسعة في فنون األدب، فقرأ اإلل ، و )3(و األود

ة دانتي ومید ة، و  ادة)4(الشاهنامة الفارس ، و أغاني روالن، و دون )1(، و اإلن
                            

از   )1( ار خ مورد. ب ة في مصر ، محمود ت  .454، ص/و عالم الروا
اذة: إحد ملحمتي    )2( ندرةاإلل أرعة و  هومیروس الخالدتین، قسمها علماء اإلس

ن  م عشرن جزءًا تصف غضب أخیلیوس و ما أصاب الیونان من نتائجه، و 
ة ضد  أنها تبدأ بخالف شدیٍد بین أجاممنون قائد الحملة الیونان ص موضوعها  تلخ

طال الیونان أخیلیوس الذ  مته و طراودة و بین أشجع أ قدر االنسحاب إلى خ
ه یتعرض الیونان لخسائر  ه على أجاممنون و نتیجة النسحا التوقف عن القتال لغض

قررون إرسال وفٌد السترضائه (جزء 9-1فادحة و مصائب عدید (األجزاء  ) ف
سرة، 10 ة الم  .)1/212).(انظر: الموسوعة العر

سة: إحد ملحمتي هومیروس الخالدتین    )3( سة األود اذة تتكون األود و األخر هي اإلل
ة  24من  نشیدٌا یرو لنا الشاعر في األناشید األولى.( انظر: الموسوعة العر

سرة،   .)2/257الم
ة سعیدة، أما    )4( ا" ألنها انتهت نها ومید ة: ملحمة نظمها دانتي، سمیت " ا اإلله الكومید

فت إلى االسم في القرن  ة" فقد أض ، وتصف الملحمة رحلة قام بها 16الصفة "إله
م و المطر و السماء، وانقسمت الملحمة إلى ثالثة أقساٍم ؛ اتخذ  الشاعر في الجح
م و  ان الشاعر الروماني فرجیل مرشد الدانتي في الجح اسمًا من هذه األسماء، و
اترس مرشدة له، الملحمة في مجموعًا  تعبر عن  المطهر، أما في السماء فاتخذ ب

 



~209~ 

ة "عنترة" و "األمیرة ذات الهمة"، و )2(شوت ، و قرأ من القصص العر
لیلة و دمنة، و ألف لیلة، غیرها، و قرأ أدب المهجر و  مجنون لیلى، و 

ما إعجاب. و قرأ شعرًا منوعًا ألساطین الشعر أعجب بـ "جبران خلیل جبران " أ
  .)3(العري و الفرنسي

صاحبها انتماء  ة  ة العر ة و اللغو اة األدب مور في الح إن مساهمة ت
مي إلى مجمع اللغة  ة أكاد ة مما ساعده على وضع أسس نظرة الروا العر

سلسلة  ة من خالل مقدمات مهمة و مجموعة مقاالت استعمل إحداها  العر
، و مؤلفات أخر ضمنها نظرته إلى فن محاضرات ألقاها في جامعة القاهرة

تب في فن السیرة ضمنها مالمح من تابتها و  ه على  ة أو تدر تارخ  الروا
ة ة و المقال ة الروائ اته، و تحدث عن تجرته في الكتا   .)4(ح

                                                                                   
آراء دانتي الخاصة، ولها ترجمات الف طالي في العصور الوسطى ممزوجًا  ر اإل

سرة،  ة الم ة.(انظر: الموسوعة العر  .)2/1517عر
اس    )1( ادة : ملحمة فرجیل التي نظمها للتغني بنشأة روما، وصف فیها حروب این اإلن

طل الطرواد من طروادة إلى قرطاجنة حیث قابل دیدو، و رو  لها قصة ال
ة حر إلى صقل ها و أ ا  مغامراته، ثم تر طال شاطئ إ و زار العالم اآلخر، ثم نزل 

ادة  ة، و بذلك اعتبر جد الرومان، و تعد اإلن حیث وضع األساس األول للدولة الرومان
ادة الهومرة.(انظر: الموسوعة  ة نظمها صاحبها على غرار إل أروع ملحمة التین

سرة، الع ة الم  .)1/251ر
تبها سرفانتس، و تقع في جزأیین ظهر    )2( ة الرائعة التي  شوت: عنوان الروا دون 

هاجم 1916م و الثاني 1605أولهما  ة، و ار الفروس سخر سرفانتس فیها من أف م، و 
شوت  ة، و دون  ال التي تدور حول أعمال الفروس ات المفرطة في الخ –آثار الروا

ةطل هذ سرة،  - ه الروا ة الم  .)1/823رجٌل من الرف.(انظر: الموسوعة العر
مور   )3( ، قصة محمود ت  .101، ص/أنور جند
مور   )4( از، محمود ت از خ ة في مصر د. ب سیٍر). 195، ص/و عالم الروا  (بتصرٍف 
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ة و  اس ة أو ظروف العصر الس ة و الثقاف و هذه األحوال األدب
مور ن أن تعّد من روافد المقال عند محمود ت م ة  ، في سیره إلى االجتماع

  غایته المنشودة في هذا اللون من األدب.
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اب الثالث   ال
مور   أغراض المقال عند محمود ت

  
  الفصل األول

  المقال الدیني و االجتماعي
  

  الفصل الثاني 
  ي مالمقال األدبي و العل
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تب شیئا أو  عبر الكاتب عندما  ، بل هو  عن شيء، فهو ال یرفع قلمه سد
ة أم  ة أم اجتماع ار دین ار، سواء أكانت هذه األف عما یجول بخاطره من األف
غیته. فبناء على ذلك  عتبرها  توصل إلى األغراض التي  ة، و ة أم علم أدب
اب.  فالفصل  نحن نسلط الضوء على أغراض مقاالته في فصلین من هذا ال

سلط ل المقال الدیني واالجتماعي و الفصل  األول  ش الضوء على أغراضه 
صورة المقال األدبي والعلمي. عبر عن أغراض مقاالته   الثاني 

  
  المقال الدیني

ة  حیث تبین للناس أهم ة،  إن المقال الدیني یتناول موضوعات دین
ه للوصول إلى مرضاة هللا الدین و االعتزاز  حانه و تعالى، وهو التمسك   س

عد وفاته اته و    .)1(أسمى هدٍف یناله اإلنسان في ح
مور   المقال الدیني عند محمود ت

ة إلى حد ما عنده، تبدو  مور الدیني مع وجود نزعة صوف مان ت إن إ
ًا من  انت سب ه  جذورها في میل األسرة إلى العزلة مع إلحاح المرض عل

اب مان و الدین اس لة عن اإل تب صفحات طو ، )2(محافظته هذه، حتى أنه 
حتو على ما یلي :   و إن مقاله الدیني 

  حب الدین  - 1
مور ة، و تعلم مراسم الدین و تفقه األصول  نشأ محمود ت في بیئة دین

قول: ة، حیث    الدین
" نشأت فألفیت نفسي مسلمًا في بیئة مسلمة، أتلقى مراسم الدین، تلقینا 

                            
غداد، د. داود سالم،    )1(  .2/33م، 1967النقد األدبي، 
، القصة القصیرة في مصر   )2( مورحمزة محمد بوقر  .118، ص/، و محمود ت
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سات تفقهت  دراسة، و أمارس شعائره تقلیدًا أو محاكاًة... و على تعاقب المال
ة ما وسع ثیر من األصول الدین حت بهذا أخًا في نفي  ي أن أتفقه، و أص

  .)1(اإلسالم ألهل اإلسالم"
مور و عرف محمود ت ، و لذا  لذا  ٍ عم مورًا ینتقد هنا الدین و فلسفته  ت

ل األسس التي یراها  االستعمال الخاطئ للدین و ما یولده من آفات، فیهدم 
الفعل و العلم، و عّینماثلة أمامه لیبني على أنقاضها أسسًا جدیدة، مست ًا 

تب في "النبي اإلنسان" ح    :)2(مستلهمًا جوهر الدین الصح
ار، أسائل النفس  " لقد مر بي حیٌن من الدهر، قضیته في محنة و اخت

رضته على البیئة فیها ففي شأن هذا الدین الذ تلقاني فتلقیته یوم ولدت، إذ 
ه نفسي، أطل لعقلي حرة  ما أسائل  نت ف ش... و  ام الع فرضت من أح

ه من آراء ما شاء أن یتعل  تعل  تصفح  المحاورة و النقاش، و ار، و و أف
له أن یتصفح لعله ینأ بي عن موقف الشك و  حمن وجود النظر ما یتا

  .)3(ة و التردد"ر الحی
قول:   و 

ة  قضي قضاءه، وٕانما استكملت وسائل الهدا "و لم أترك العقل وحده 
صیرة و الوجدان، و ما هذا التأمل، و  من طر التأمل، و استجالء ال
صار إال أن تدع روحك محلقة في غیر المنظور، محاولة أن تستشف  االست

ًا للعقل و صقًال لمعرفة، و  له لتهذی وقوفًا سرائر الوجود ... و إن في ذلك 

                            
مور   )1(  .9، في مقال النبّي اإلنسان، ص/محمود ت
مور   )2( از، محمود ت از خ ة في مصرو عا د. ب  .375، ص/لم الروا
مور   )3(  .11، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت
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ان" ه و ال طغ غي ف   .)1(العلم عند حٍد، وال 
ه سا عد فترة حیرة مرت  انت هذه التي وصل إلیها جاءت  ل نفسه ءو 

ه البیئة و انتهى األمر إلى   :)2(عن الدین الذ ولد معه و فرضته عل
یف صارت؟... فإذا أنا  مسلم،  - ناأما –"تلمست عقیدتي أتعرف: 

ان قد أشهد أن ال إله إال  ه،  قیني  اإلسالم و  ماني ساعتئذ  هللا! و لكن إ
  .)3(ة قلبي صورة جدیدة لم تكن على هذا الوضوح من قبل"ر اتخذ في قرا

مور ة،  و تناول محمود ت الوطن موضوع الدین فهو یر أن الدین 
ه الطفل یوم یولد   .)4(الهما یوسم 

ه حین من الدهر سائل نفسه  و لكنه مر  ار،  قضاه في محنة و اخت
في شأن هذا الدین، فقد تمثل له الدین جوهرًا و روحًا أكثر منه رسومًا و قواعد 
قة تسر في  رة عم ح عنده ف ًال أكثر منه لفظًا محدودًا، لقد أص و معنى جل
ان له هذا الدین  اة مسر الدم في شرایین اإلنسان، حتى لقد است شرایین الح

مفوق  قول :)5(األوامر و النواهي، و فوق الرسوم و التعال   ، و
اة الرسول صلى هللا  ان مفتاح فهمي لرسالة اإلسالم أني تصفحت ح "
العظائم في بناء  ة عامرة  عد جانٍب، فتجلت لي شخص ًا  ه و سلم جان عل
اة لسالكیها من سائر  م خل الفرد، وفي نهج الح ان األمة، وفي تقو

                            
 المصدر الساب و الصفحة.   )1(
مور   )2( ، القصة القصیرة في مصرو محمود ت  .118، ص/حمزة محمد بوقر
مور   )3(  .12- 11النبّي اإلنسان، ص/، محمود ت
 .10نفس المصدر، ص/   )4(
مور   )5(  .12، النبّي اإلنسان ، ص/محمود ت
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  .)1(الناس"
قول:   ثم 

ة الفذة، تهدیني طر الح و الدین،  " أخذت بید هذه الشخص
" ً ه رسالته التي جاء بها رحمًة و هد فوجدتني أحب هذا الدین، و أحب ف
)2(.  

عرف أن ال إله إال  صیرة في هذا الدین، و ون المؤمن على  و بذلك 
محمدًا رسول هللا، و أنه هللا هي أصل الدین، و هي أساس الملة مع شهادة أن 

ه  ل ما جاء  مان  مان، وال دین إال بهاتین الشهادتین مع اإل ال إسالم و ال إ
ه  ل ما أخبر هللا  مان  ه و سلم، و التزام بذلك مع اإل رسول هللا صلى هللا عل
مان  فرائض هللا و مع اإل مان  ه و سلم و مع اإل و رسوله صلى هللا عل

  .)3(ع الوقوف عند حدود هللا"محارم هللا و م
  حب هللا  - 2

ة هللا عز وجل لقوله تعالى :  َوِمَن النَّاِس َمْن َیتَِّخُذ ومن اإلحسان مح
ِ َوالَِّذیَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحًّا َِِّ  ُحبِّ هللااَّ ِ َأْنَداًدا ُِحبُّوَنُهْم َ . و لحدیث )4("ِمْن ُدوِن هللااَّ

ن  ه وجد بهن حالوة أنس بن مالك : "ثالث من  مانف ون هللا و  اإل أن 
ه مما سواهما". رسوله أحب   )5(إل

ه اإلسالم، و بدون هذه  أن حب هللا ومعرفته هما المرتكز الذ عل

                            
 نفس المصدر و الصفحة.   )1(
مور   )2(  .12، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت
ان معنى ال إله إال هللا   )3( از، ب ة، عبد العزز بن عبد هللا بن  حوث اإلسالم ، مجلة ال

 .110ه، ص/1409، 25ع:
ة:   )4( قرة، آ  .165سورة ال
 .3/174، (د  ت ) ،  اإلمام أحمد بن حنبل، المسند، دار صادر ، بیروت   )5(
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مة  ل عمل في اإلسالم أو لإلسالم غیر ذ ق ون  المعرفة و هذا الحب 
ة، إذ ق مة اأنه في هذه الح حق ون ناقدًا روحه، و ما ق ال روح عمٍل لة 

ه   .)1(ف
مورو  ة إخصاء ان أحمد ت ل عمل  اشا المتصوف الذ یرفض 

)Castrationمور   )2(.) البنه محمود ت
دورات النفس أ  اطن من  ة ال ة تصف ف ه  عرف  التصوف علم 

ها و صفاتها المذمومة مور– )3(عیو قارءًا رتل في مطلع  ما ینصح محمود ت
قول :   ل یوم هذا الدعاء، و 

اة إال نغمة تهبها  اة، فما الح ا رب على أن وهبتني الح "أحمدك 
ن هذا الدعاء  ٍع. ل ًال إلى عمٍل صالٍح و وسیلة لبلوغ هدٍف رف ادك، سب ع

النفس، و أول ما  ة ثقة  ه لسانك في نهارك مستمدًا من روحانیته السام تحرك 
لها  ا  ، و أن من حولك تعلن لك أن هذا یوم جدیدٌ عز ما على الكفاح، إن الدن

ه ت فوتنك تالجدة ف ا فال  عض هذه الدن ل شیئ، و لست أنت إال  غلغل في 
ه" أوسع معان   .)4(أن تأخذ حظك من هذا التجدید 

فعل  و نشعر ما  أنه یذوب فیها  أنه تصدر منه دعوات تحس 
قول:   المتصوفة و 

اك... أن حبي إ ا رب!... ما أسعدني  اة ؛  ا" ال أخشى أعاصیر الح
                            

)1(   : ، هللا جل جالله،   .9م، ص/1972، 3سعید حو
از   )2( ار خ مورد. ب ة في مصر ، محمود ت  .158، ص/و عالم الروا
م الدسوقي، المجلس    )3( ر الصوفي السید إبراه أحمد عز الدین عبد هللا، من قادة الف

ة،   .123م،ص/1969األعلى للشؤون اإلسالم
مور   )4( مواد، النبّي اإلنسان،  ، دستور المؤمن المواطن الصالح في ثالثمحمود ت

 .56-55ص/
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ست هذه الطالسم إال أجد لك في قلبي  الطالسم، و ل ألني في عصمة منها 
اآلالم ذرعًا؛ ألني أجد في نسمة ر  ضاك من حب دائم موصول، أنا ال أضی 

ا رب!.. لم أعد أعرف إال وجودك معي،  أسو الجراح..  محو اآلالم، و ما 
ه، فهو یدنیني منك، و یجلو لي وجهك  ه، و ال أتهی حتى الموت ال أره

. و  –إذا نمت –الوضاح، أنا  ال، فاسمك آخر ما تلفظ شفتا مطمئنًا رخّي ال
ه متفائًال طل األسارر، فندائي لك أو  - إذا صحوت–أصحو  ل ما یلهج 
  .)1(لساني"

قول :   ثم 
لماتك تتأد إلي،  ا رب!... إنك لتسمع دعائي و إنك لیجیب ندائي..  "
لماتك تنفذ توًا  ال واسطة من أصوات، فإن األصوات تطرق اآلذان، ولكن 

ا رب!.... أَ  ا رّب!...  رْ نِ إلى القلوب، أسمعني صوتك  تك  صیرتي لرؤ
ا أرحم الراحمین" ض رحمتك    .)2(اسقني من ف

احًا، و أن یبدأوا یومهم  قظوا ص ست و ینصح محمود الناس أن 
لما ناش ح و  سة الناشطة البهیجة من ضوء الص هذه الق طین بهیجین 

سطة سة من نماء و  قول:)3(ازدادت الق   . و 
ادر یومك مع الفجر فإنك إن فعلت أهدیت إلى روحك طمانینة و  " 

غت علیها تفاؤًال و رضًا... أرهف س ه ثقًة، و أس معك ألذان الفجر... أرتق
حث  لغك دعاؤه... ما أجمل أن تستهل نهارك بذلك الهتاف الخالد: هللا بیب

بیر، فإنه  ل  اة... حقًا، هللا أكبر من  من سر الح أكبر... في هذا الهتاف 

                            
مور   )1( ا رب!.... ابتهال"، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت  .8- 7، في مقال "قل 
مور   )2( ا رب!.... ابتهال"، النبّي اإلنسان ، ص/محمود ت  .9، في مقال "قل 
مور   )3(  .55في مقال" دستور المؤمن، النبّي اإلنسان، ص/، محمود ت
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سط سلطانه عل ون، فأسألی ة و بیده الس ه عونًا ى الكون من حول، بیده الحر
ًا، تعمل الخیر، و تجزئ جزاء الخیر، حقًا، هللا قفعلى أن تكون في یومك مو 

بیر!..  عونه  بیر، و انت على هذه األرض  ل  على عرشه، أكبر من 
 ، اة، ورسالة الح ك من روحه، و حملك رسالة الح أودعك من قوته و نفخ ف

  .)1(لخیر و العمران"وا
إن الصالة طهارة للقلب و نظافة للبدن و الثوب و تهذیٌب للسلوك و 
غفراٌن للذنوب و تكفیر للسیئات، والتقارب بین األفراد و جوهر الطاعة و التعبد 

قول:   و االندماج بین الخال و المخلوق حیث 
ة  الصالة تتخلص النفس من شوائبها، فتتسامى إلى آفاق علو ة، " صاف
العمل تتجرد النفس لألهداف المرسومة، و تتحرر من تلك ا نوازع و لو 

انت الصالة مظهراً  رّ جُ النزوات التي تَ  لطاعة هللا،  إلى الشرور و اآلثام...إذا 
سًا من نور السماء، فالعمل هو جوهر  ستمد اإلنسان على ظهر األرض ق بها 

  .)2(المخلوق"الطاعة و التعبد و االندماج بین الخال و 
القصص و المقاالت، وفي قصصه و  ة  مذهب التر مور"  یؤمن "ت
الفضیلة و إیثار الخیر و حب هلل و لرسوله  مان  مقاالته صور واضحة لإل

ه و سلم.   صلى هللا عل
ه و سلم  - 3   حب الرسول صلى هللا عل

ات مه تكون في ح ه و سلم و تعظ ة النبي صلى هللا عل  المسلم و مح
غ منه و صأوجب هللا تعزره و ن حیث رته و خفض الصوت عنده و تلقى التبل

ه و إنقاذه ثم  أمر  ة ما  ضًا ینصرف إلى مح ه و معى الحب أ الصالة عل

                            
 .54- 55نفس المصدر، ص/   )1(
مور   )2( یف هزمت عدو األول، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت  .106، في مقال: 
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الصالة و  م  ون التعظ ه و سلم ف عد وفاته صلى هللا عل الدفاع عنه، أما 
ره، قال هللا تعالى:  ه عند ذ َتُه َُصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َا ِإنَّ هللااََّ َومَ السالم عل َ َالِئ

ًما ه و سلم: )1("َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلِْه َوَسلُِّموا َتْسِل . و قال صلى هللا عل
ه ه و  )2(،عشراً  بها من صلى علي واحدًة صلى هللا عل ره صلى هللا عل و ذ

مة إذا داوم علیهما اإل ة عظ ه فیهما بر ون سلم و الصالة عل ما  نسان، 
عته متا م    )3(في سنته في األقوال و األفعال و اتخاذه أسوًة حسنًة. التعظ

مور ان محمود ت ه و سلم یتمیز  و  تب مقاًال عن النبي صلى هللا عل
مة، و قد ألقى  سعى إلى إبراز صفات سید الخل العظ ان  ة، و  بروح صاف

ه وسلم: ة الرسول الكرم صلى هللا عل   الضوء على شخص
شخصیته و بخصائصه قوة للدین، ومددًا  ان  "لعمر الح إن محمدًا 

مان، و منارًا یرفع الغشاوا عث النور وضاحًا ف الحجب!... أ شت و لإل ین
اح أقت م أغبر؟.... لقد حمل "محمد" شعلة اإلسالم، فأضاء ت في من مص

اء"   .)4(یده، وازدادت من توهج، و أشاعت من حوله الدفء و الض
ة لكتاب هللا قال هللا  ه و سلم ترجمة ح اة الرسول صلى هللا عل ان ح و 

م ٍ عظ ان خلقه )5(تعالى: إنك لعلى خل ، عن عائشة رضي هللا عنها قالت "

                            
ة:   )1(  .56سورة األحزاب، األ
ح ، ص:   )2( اة المصاب سیوني ز  935مش غلول، حوالة أبي هاجر محمد سعید بن 

: ة ، بیروت1موسوعة أطراف الحدیث النبو الشرف،  ، ، دار الكتب العلم
 .8/365م، 1989

)3(   :  .200، ص/1983، 1عبد الرحمن بن عبد الكرم، أصول المنهج اإلسالمي، 
مور   )4(  .13- 12، في مقال النبّي اإلنسان، ص/محمود ت
ة:سورة    )5(  .4القلم ، اآل
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مور )1(،القرآن قول محمود ت شرًا و  ان أخالقه و أعماله نموذجًا    :و 
ة لكتاب هللا، إذا قرأت قرآنه طالعتك  ة محمد ترجمة ح "شخص

اة رسوله، و من میزاته، و  سوق لنا الصحائف الغر من ح أنما شاء هللا أن 
اة "محمد"  شرًا في ح ًا و نموذجًا  قًا عمل عه تطب ه، أن یت تا منهج الدین في 

اة" ما أثر عنه من ألوان التصرفات في شتى شؤون الح   .)2(وف
قول:   ثم 

ًا ، فلما أظلته  ون نب ًا قبل أن  ه و سلم إنسان ان محمد صلى هللا عل "
قي إنسانًا في جوانب نبوته لم تبرحه إن ت و توهجت، و  سانیته، بل لقد ز

شر، و تسمو روحه إلى المأل األعلى" أرض ال اته" تتصل أرومته    .)3(ح
قول:   و 

ا مثله، من فهم أسراره من فهم الناس لم  ان دین "محمد" إنسان ذلك   "
شرة في أطوارها و  ه وشائج النفس ال منازعها، و یره منه شیئ، فإنه واجد ف

ع" شرة إلى األوج الرف ه مع ذلك ُسمّوًا بهذه النفس ال   .)4(واجٌد ف
ه وسلم و ظهور الثورة في األخالق و  اة الرسول صلى هللا عل وفي ح
ة من أروع ما شاهد التارخ من نماذج و  ة عمل العقائد و بروز نماذج إنسان

فضله و تأ–أجملها  ثیره أمم و أقطار في ش الطر لإلسالم، و تترامى 
عتبر مجتمعاً  امل حتى  ًا نموذجًا  إحضان اإلسالم... و یتكون مجمتع  مثال

                            
نز العّمال، رقم 6/91اإلمام أحمد بن حنبل، المسند،    )1(  ، ، و علي المتقي الهند

 .7/137م، 1979،  ، مؤسسة الرسالة، بیروت18378الحدیث: 
مور   )2(  .13، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت
مور   )3(  .14، النبّي اإلنسان ، ص/محمود ت
 .15نفس المصدر، ص/   )4(
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ل جهة   .)1(من 
م  - 4   حب القرآن الكر

ان و هو القرآن الكرم دستور ل زمان و م الصرا  المسلمین في 
ادته و أخالقه و  سلكه المسلم في عقیدته و ع م الذ یجب أن  المستق

ادئه العامة التي جاءت  معامالته، م سترشد  و لذا یجب على المسلم أن 
التها و ضاللها، قال هللا : شرة من و َِتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلَْك ِلُتْخِرَج النَّاَس  إلنقاذ ال

ِ اْلَعِزِز اْلَحِمیدِ  َذا هَ و قوله:  )2(ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِن َرِِّهْم ِإَلى ِصَرا
َبَاٌن ِللنَّاِس َوُهًد َوَمْوِعَظٌة ِلْلُمتَِّقینَ 

ل ، و تلك شرو هللا عزوجل من أج)3(
ه الخیر و السعادة ألنه  ه، وهو نوٌر و رحمٌة ینال  ر ف تعقله و تدبره و التف
قین و من  یخرج اإلنسان من ظلمة الجهل إلى نور العلم و من الشك إلى ال

ان و ال یزال المثال األعلى لألسلوب ، و )4(الضالل إلى الرشاد القرآن الكرم 
ه البلغاء و  ستهد   ، ار طاول و ال ی ح، هذا المثال الذ ال  العري الفص

غرفون من م اء و الكّتاب، و  ارة القة اعّینالخط ح الجزل، والع ة مو للفظ الفص
ة و المعنى المؤثر   .)5(المتماس

انت القرآن، لقد أجر هللا  ه و سلم  إن معجزة محمد صلى هللا عل
غیب عن  عض ما  اره عن  ه خوارق عادات أخر مثل إخ تعالى على ید

                            
ة،    )1( عة األمام ، الرسول األعظم بین السنة و الش أبو الحسن على الحسني الندو

، ص/1985  .19م، د 
ة:   )2( م، آ  .1سورة إبراه
ة:   )3(  .138سورة آل عمران، آ
 .194اإلسالمي، ص/عبد الرحمن بن عبد الكرم العبید، أصول المنهج    )4(
ة العصر الراشدین،    )5( د. حبیب یوسف مغینة، األدب العري من ظهور اإلسالم إلى نها

 .51م، ص/2002، دار الهالل، بیروت
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اء الناقة عنده، و مثل اإلسراء و  ه، ومثل  حسه، و و مثل حنین الجذاع إل
ون صرحاً  القرآن الكرم، و لم یر المشر شامخًا   المعراج، و لكن لم یتحد إال 

ه سو القرآن الكرم مور)1(یتحداهم  قول محمود ت  ،:  
ع صاغه هللا من نوٍر و  "القرآن حقًا أكبر معجزة.... إنه ذروة الفن الرف

ه شغاف القلوب"أ متنع عل   .)2(رسله شعاعًا نفاذًا ال 
مور بیر األثر في نفس محمود ت ان له  ان  و إن القرآن الكرم  و 

قف أمامها حائرًا منبهرًا، التأثیرًا لل ان  حیث  قًا في نفسیته،   ة عم غة القرآن
  قول:

ًا   سمعه لحنًا عذ صاحب "القرآن" منذ نشأته!  امرئ  "و ما ظنك 
مًة  عًا و ح ًا یبهر النظر، و یتذوقه معنى رف سحر السمع، و ینظر لوحًا فن

صیرته،  الغًة.... أن تطهر روحه و تصفو نفسه، و تستنیر  قًا  ون خل أال 
رم" اة على نحو  مانه، فیدرك حقائ الح عم إ   .)3(و

مور ان من عادات محمود ت عد  و  تاب هللا العزز  تالوة جزء من 
قدم في المقال "شفاء الروح"  ما  ه  الوصفة أداء صالة الفجر و یتدبر معان

قول: ال، و ینة و راحة ال   السحرة للسعادة و الس
ك أن تضع مصحفًا فوق وسادتك ال تتخذه من  "أخي المؤمن! نصحي إل

ذ، و إنما تتخذه ن ذة من التعاو مة من التمائم، و ال تعو اضًا تستقي غتم ًا ف
  .)4(منه لروحك صفاء و لنفسك شفاء"

                            
ر العري،    )1( ، ص/1970اإلمام أبو زهرة، المعجزة الكبر القرآن، دار الف  .12م، د 
مور   )2( ع، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت  .18، في مقال: القرآن ملحمة الفن الرف
مور   )3( ع، النبّي اإلنسان ، ص/محمود ت  .29- 28، في مقال: القرآن ملحمة الفن الرف
مور   )4(  .25، في مقال: شفاء الروح، ص/محمود ت
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قول: احك أال تقع  و  ك في إص ن من دأ ك أول ما تقع إال على عّین"ل
ات البینات،  سر و امأل سمعك بتلك اآل هذا الكتاب الخالد، فرتل منه ما ت
الغة تسر في ولیجة  متها ال قاع، واترك ح ان، وروعة اإل سحر الب وتمتعك 

تلبث  نفسك، فتضیئ من جوانبها ما أظلم، و تجلو منها ما صدئ . فإنك ال
ب علیه لفل لها الطهر، و یثیر فیها  اأن تحس روحك قد انس ض  ف

  )1(االنتعاش".
مور قول: تحث محمود ت   على قراءة القرآن الكرم، و 

ون ذلك المصحف آخر ما تقع  ك في لیلك أن  ذلك من دأ ن  "و ل
ه  من أ القرآن ما وسعك أن رتل ا للمنام، فمك، و قبل أن تسلم أجفانهعیناعل
ار یومك .. و نْم على وقع تلك ترت ل، تطهیرًا لنفسك مما عل بها من غ

لها روٌح و رحاٌن" ة  حًا في أحالم طی ة، سا   .)2(األهازج العلو
قول: عمل بهذه السنة  "اعمل بتلك السنة ال تتحرف  و ینصح محمود 
یف تصیر من حاٍل إلى  عنها یومًا، و اتخذها لك منهجًا و إمامًا، و انظر 

م الروح" یف یتكامل لك حظك من سعادة النفس و نع   .)3(حاٍل، و 
قول: س  و س الخالص، التقد نز المؤمن... فلنؤد له حقه التقد "القرآن 

س القائم على دعائم من الفهم و الحب و االنتفاع" ، التقد   .)4(الح
مور ة من أدران الفس و  الخالصة أن محمود ت ة صاف نشأ في بیئة دین

ه، و هو  تا ه و  حب الخال عزوجل و حب بنب ه ملیئًا  ان قل الفجور و 

                            
 نفس المصدر و الصفخة.   )1(
مور   )2(  .25، في مقال: شفاء الروح، ص/محمود ت
 .26- 25نفس المصدر، ص/   )3(
مور   )4( ع"،النبّي اإلنسان، ص/محمود ت  .29، في مقال"القرآن ملحمة الفن الرف
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ًا مؤمنًا مخلصًا لدینه.   ان أدی
  المقال االجتماعي  -2

حاول  اة األمة و  المقال االجتماعي یتناول الجانب االجتماعي في ح
ل عناصر  ي في هذا الجانب  ل عناصر السلب، أن یز اإلیجاب و یهاجم 

ة الرشیدة التي توائم روح التطور م االجتماع   .)1(فیوازر الق
الت المجتمع -1   مش

انت في النهضة  ة في العصر الحدیث أهواًال، و عانت األمة العر
ثیرٌ  ة حدیثة عهٍد ففشت  ة و األخالق ، و على رأس )2(من األمراض االجتماع

الت و  قات، و هذه المش ان األسرة، و نظام الط ة الفالح و  المسائل ؛ قض
ض: الفقر و الجهل و المرض غ ، و )3(سائر ما یدخل في منطقة الثالوث ال

ه روح الحجاب، و الحرمان الجنسي،  ة في مجمتع تسر ف الت العاطف المش
ًا هو  له، متخذًا له في أغلب األحوال هدفًا أخالق صور ذلك  ان األدب  ف
ات و تنتهي  لمتها حین تصیر األمور إلى الغا االنتصار للفضیلة و إعالء 

  .)4(المقدمات إلى النتائج
مور ه و فنه، أجواؤه و  و إن محمود ت هو شرقي عري مصر في أد

روحه تتسم بذلك الروح الشرقي المخلص المؤمن، و هو حین یرسم صورة 
الصورة الرجل المصر و المرأة  سمو  المصرة و البیت المصر تراه صادقًا، 

                            
 .174د. محمد أحمد العزب، فن اللغة و األدب و النقد، ص/   )1(
 .1/207سعد بن حسین، األدب الحدیث تارٌخ و دراسات، محمد بن    )2(
مور   )3(  .104، فن القصص، ص/محمود ت
مور   )4(  .44، اتجاهات األدب العري في السنین المائة األخیرة، ص/محمود ت
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  .)1(إلى المعنى اإلنساني العالي
مور ة إحساسًا واضحًا و عرف و قد أحس "محمود ت قة اإلنسان " الحق

ه األولى "الشیخ نصلتها التي ال ت ت فصم عراها عن األدب؛ إذ تحدث في أحد 
" سنة  ما تبدو في الوقائع 1925جمعة و قصص أخر اة  م عن ضرورة الح

ما یردها الكتاب، و أشار إلى أنه یؤمل أن تساعد الصورة  و األحداث،  ال 
ة  ة ؛ على خل قدرة ذات أحداثها الواقع اتها المتالطمة و  شخص التي قدمها ؛ 
ها لیتلو ذلك الرقى  في الشخص تحمله على النظر في دخیلة نفسه و تفهم عیو

  .)2(تماعياالج
احة ا لطالق  -أ   :تعدد الزوجات و إ

مور   :قول محمود ت
احة   احة الطالق و إ الزوجات، فقد طالما نعى على الطالق أنه  تعدد "و إن إ

ٍل، و في الزوجات أنه جر إلى شر اجتماعي و لیهدم األسرة، و على تعدد 
احت ح الطالق، و  ح تعدد الزوجات، وأنما معتقد أن الشرعة حین أ

ات، فشأنهما شأن العقاقیر السامة ال  شر أن تتوافر لهما المقتض احتها  أ
ون منه بد... إننا نتناول من العقاقیر  اح إال حین ال  قدٍر و ال ت تؤخذ إال 

ص ة" و هم مع ذلك  ة" أو مبید الحیو اء "المضاد للحیو ه األط سم ه لنا فونما 
عض حاالت ا اة"في    .)3(لمرض لكي تصح لنا الح

  قتل النفس  -ب
ة، و ال یجوز لنا أن  ش في هذه الدار الفان ع إن من ح اإلنسان أن 

                            
مورأنور الجند   )1(  .99، ص/، قصة محمود ت
مورأنور الجند   )2(  .22-21، ص/، قصة محمود ت
مور   )3(  .191، في مقال: فلتب المشنقة، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت
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مور قول محمود ت ، و  الح رة و هذا  نحرمه من حقه هذا إال  مدافعًا هذه الف
  القانون:

اة، و هو ح مقدس أید حرمان اإلنسان ح الح نبذل في  "أ نتولى 
ة و اإلعزاز" مختلف ألوان الدعا   .)1(سبیله أقصى الجهود، و نصونه 

قول:   و 
م سلطان الغرزة  " أ نمارُس جرمة القتل، وهي شرعة الغاب،   و حیث یتح

ه روح الضارة، و یتغلب  وم عل م!.. و هذا المجرم المح االنتقام األث
عاني من العذاب النفسي و ا س  مستو ال لجسماني ما اإلعدام، أ ل یلی 

ع" یرنا االجتماعي الرف   .)2(تف
قول:   ثم 

س هو إنسانًا مرض النفس،    " ومن هو ذلك المسوق إلى المشنقة؟... أ ل
شعة، تحت  ، تدلي إلى الدرك األسفل من اقتراف جرمة القتل ال ضی األف

م ضی األ ون التشرع السل یف  ه، ف طة  سات المح ف مثله، وطأة المال
شاعة جرمه؟ ف ى لحصافة یف یلي قتله قضاء هو المثل األعلسایره في 

مة االعتدال   .)3(الرأ و سمو القصد، و ح
خالصة ما قال: قول    و 

شر یجب أن  م ال ، و لكن الشرعة التي یراد لها أن تح ٌ ل هذا ح  "
عها األصیل، فلو اصطنعن شر طا ة تستمد من ال ا لهذا تكون شرعة واقع

                            
 .188نفس المصدر، ص/   )1(
مور   )2(  .188مقال: فلتب المشنقة، النبّي اإلنسان، ص/، في محمود ت
 .189-188، ص/المرجع الساب   )3(
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ما فسادٍ  ة لما صلحت له، و بل لفسد المجتمع بها أ   .)1(المجمتع شرعة مالئ
مور -2   المصلح االجتماعي محمود ت

مور ان محمود ت ر و  و ًا، و هو الذ جمع بین الف مصلحًا اجتماع
الفن، و بین التصوف و اإلصالح االجتماعي في الوقت نفسه و نجح نجاحًا 

لها، و قال: ادین    اهرًا في هذه الم
ستحدثه العصر الحاضر م" رة جدیدة مما  خطئ من یدیر في خلده ف

ة، و أن تكون  ا في العصور الخال ن أن تح أصلح لها لما شاع ان من المم
رة تحدث هي بنت العصر، و هي وحي البیئة، وجوهر  ل ف رات، ف فیها من ف
ه، و تبلغ غرضها الذ هدفت  متها أنها تخدم مجتمعها الذ نبتت ف ق

ه"   .)2(إل
عض الناس و الرق  انوا یرون اإلمارة ل عض الفالسفة القدامى  إن 

ع، وال م الط ح قدرها ما لآلخرن، فمن الناس عبید  رق في حقهم نافٌع و مفیٌد 
مور ال یر هذا الرأ بل هو یر أمة الناس  هو عادل، و لكن محمود ت

ما قدر  قتنعون  اتهم و  ة عند هللا، و المعزة فقط للذین یؤدون واج عًا سواس جم
  .)3(هللا لهم

ة ما وقعت في فر  )4(و هو معارض لثورة عشوائ ت التي هب نسامدمرة 

                            
 نفس المصدر و الصفحة.   )1(
مور   )2( رة جدیدة، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت  .176، في مقال: ف
 .177، ص/المرجع الساب   )3(
ة األولى في    )4( م یوم أن توجه الشعب إلى 1789یولیو  14انطلقت شرارة الثورة الفرنس

ه، فصعقت أورا من هول  عد أن أطل سراح المعتقلین ف استیل و هدمه  سجن ال
ه  ة لغض ًا آلالم شعٍب مظلوم، و استجا ع ان إنفجارًا طب ام تلك الثورة  المفاجاة، وق

امه المستبدین.(انظر: محمد أحمد رجب، ثورة رائدة، المجلس األعلى  لشؤون على ح
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انتعل حقوق اإلنسان المد و أعلنت لإلنسان  )1(ة و التي وقعت في الروس
الر و اإلخصاب ة هو ال یؤمن إال    .)2(الحقوق االقتصاد

الفضیلة و إیثار  مان  ر إلى أن أهد سبیل إلى اإل لقد ذهب قادة الف
ما  قتها،  اة على حق فیها من ألوان و أفانین، ال فرض الخیر هو اكتناه الح

التجرة أن  ة جافة، فقد ثبت  ة جامدة و إلقاء مواعظ إرشاد قوانین أخالق
فرض هذه القوانین و إلقاء تلك المواعظ ال رجح له في النفس، و ال أثر له في 
ان، فأما  لمات أخر أن ذلك المرجع و األثر مزلزل الك ه الحیو و  التوج

اقي و اح و  الرجع ال ة التي تسر في المجتمع ص األثر فهو للحقائ اإلنسان
مارسون من تصرفات و أحداث ما    .)3(مساء، وتملك الناس ف

مور أنها حافلة  إن محمود ت اة المصرة  سلط الضوء على الح
اءاً األحزان و  عتبر هذه المشاكل و قول: الهموم و    تفشي، و

ش في مصر"و الح أنن ه أثقال الهموم، و هذه الهموم  ا نع تتراكم ف
ست مقصورة على الرجال دون النساء، و إنما هي تشتمل الجنسین على  ل

  قول: )4(السواء،
ر و أساة المجمتع في عالج لتلك  أن ینظر قادة الف إن ضرورة تقضي 
سر عن القلوب تلك المخاوف، حتى ال  ء هذه الهموم، و الحال یخفف و

                                                                                   
ة،  ، ص/1964اإلسالم  .)104م، د 

ان الذ یتمثل في أسرة آل    )1( ا للتخلص من الطغ ة: قامت في روس الثورة الروس
ة في سنة 1905رومانوف، ثورتان: األولى في  م. ( محمد أحمد 1917، و الثان

 .)116رجب، ثورة رائدة،، ص/
مور   )2(  .172رة جدیدة، النبّي اإلنسان، ص/، في مقال: فمحمود ت
مور   )3(  .109- 108، فن القصص، ص/محمود ت
مور   )4( عدها. 99، في مقال: دعونا نتنفس، شفاء الروح، ص/محمود ت  و ما 
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المجتمع اإلنساني رجاله و نسائه  ة خطیرة؛ تفضي  تتبلور فتنقلب ُعقدًا نفس
  )1(إلى أوخم العقبي.

قول:   ثم 
بوتة و أنه ال شیئ  ه"ومما ال شك ف س في عالج المشاعر الم التنف

اء  ة إال ال ع الهموم الرازحة، فإن المرء إذا حزه أمٌر لم تكن له من وسیلة طب
فًة إال نوع  ًة أو عن اج، و ما المظاهرات سلم و االنتحاب أو الصراخ و اله
ار  ه من استن ما تحس  ضی صدرها  س لمشاعر الجماهیر، حین  من التنف

  )2(الثورة على االضطهاد". للظلم و
مور ره محمود ت حل  و  ة و أن  الحفالت الزائفة و المجامع الكاذ

ة الوادعة. ر الصاف   )3(محلها حلقات الذ
مور قول: و ینصح محمود ت   إلى الحب و التعاون، و 

اة "اعتدل في أنانیتك، و الزم حد األثرة  النافعة، حتى تصیب من الح
قاء إلى  ما یدعوك حب ال سواك،  مأرك في غیر إیذء لمن حولك، وٕاضرار 

عك فلتعجب لغزرة نا ذا أثرة تینأن تكون أنا ط ًا  ضًا أن تكون تعاون یدعوك أ
ضین من نزعة ف یف تجمع بین النق قاء  ة أصحب ال ة یلرد ة، و نزعة اجتماع

أن اإلنسان  ال تقل عنها أصالًة! ا صاح!... و لتعلم  ضرورة التعاون  فلتؤمن 
س وحده الذ یختص عه االجتماعي و نزعته التعاو  ل ة، فأنت تر الطیر نط

ًا في مسارح الجو، و الحیوان قطعانًا في أعراض الفالة، و تر النحل  أسرا
ًا من خ ا متدفعة، و تر أجناسًا و ضرو ا مجتمعة، و النمل سرا ل هللا، خال

                            
 .100، ص/المرجع الساب   )1(
مور   )2(  .100دعونا نتنفس، شفاء الروح، ص/، في مقال: محمود ت
 .103نفس المصدر، ص/   )3(
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ع التعاون، وفیها روح االجتماع"   .)1(علیها طا
مور اینة و حقوق المجمتع و  و یدعو محمود ت إلى األخالق المت

قول: ما  ه النصح و اإلرشاد    محارة فساد األخالق، و العادات و توج
اینة تعمل في تحقی السعادة عمل العقاقیر المختل فة في "األخالق المت

ه أمرك... ال  صلح  یب الدواء الناجح، فخذ من األثرة و من اإلیثار مزاجًا  تر
تكن في األثرة صاحب إفرا و ال في اإلیثار صاحب تفرط... ال تسرف في 
حقك و بین  أنانیتك و طماعیتك و ال تشطط في بذل نفسك، و التهاون 

  .)2(الطرفین منزلة فیها سعادة الفرد و خیر المجموع"
قول ناصحًا:   و 

و لكن ال تغل في أثرتك و أنانیتك،  ،"امض في عملك ناظرًا إلى نفسك
ما تعرف  ك،  ه فاعرف ح مجمتعك عل فتهدم المجمتع الذ أنت عضو ف

ًا تستوخي خیر المجموع" ن تعاون   .)3(ح نفسك، و 
مور الته و  رط محمود ت المجمتع من طر معالجته لمش المقال 

قول: رًا صادقًا، و  صورها تصو ما  اع نزعاته  ره آلالمه و آماله و إش   تصو
ش  ، و مضى  "اآلن و قد أخذ السیل العارم یتخذ مظهر المجر الرفی
طرقه لیرو األرض الموات، علینا أن نؤلف بین القلوب، و إن نوث بین 

ع بین صفوفهم روح الوئام، فإن النهضة الحاضرة المواطنین ر  ا التآخي، ونش
ة األهداف خ مة، وتعمل للغد القرب و ّیرة األغراض، تنشد المصلحة العامثال

ة في بن ادته الهاتفون بهذه المثل العال عید، و إن مجمتعًا یتولى ق اء األمم، ال

                            
مور   )1(  .67، في مقال: دستور المؤمن، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت
مور   )2(  .68، في مقال: دستور المؤمن، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت
 .69- 68نفس المصدر، ص/   )3(
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دعو أن ینعم بإصالح وارف الظالل، إصال لهو مجمتمع جدیرٌ  ه هللا، و ار ح ی
  .)1(له األطهار المخلصون"

مور -3   صورة المرأة عند محمود ت
  طولة المرأة  -أ

مور ع ما  إن محمود ت حرم المرأة بل أخذها في مقاله و أظهر جم لم 
  فیها من البراعات و المهارات و قال:
ة األثر ف طولة المرأة له قو ي بناء المجمتمع، فهي سبیل إلى تلك " 

المؤاخاة و ذلك التألیف بین الجنسین: الرجل و المرأة أنها للبیت عماد و 
اة، دونك "حواء"  لألسرة روح، و إنها ألكبر عون للرجل على ش طر الح
نفسها... سیدة المجمتع األولى، فیها تتجمع زدة خصائص المرأة األصیلة 

اته ان"الخالدة، و من ح   .)2(ا تتس شرعة النساء لكل زمان و م
  زلة المرأة  -ب

مور تف محمود ت ل معجب،  لم  ش ضًا  ر زلتها أ طولة المرأة بل ذ ب
  وقال:

"و إذا أردنا أن نصور المرأة التي زلت، فإما أن نقصد إلى االعتذار 
صورة ملك  اولى نرسم لهعنها و إما أن نرمي إلى التشهیر بها، ففي الحالة األ

ه  ه، ونفسه بین جنب ه، مسوٌق إلى مصیرة الذ انتهى إل سماو مفتر عل
لها قدس و صفاء، فهذا الملك الكرم فرسة االضطرار، صرع  ة  نوران
سات و المؤثرات ما نراه في المجتمع  ح المال المجمتع دون أن نحس من توض

ائع و النزعات على الوجه ح... وفي الحا حقًا، و ما نلمسه في الط لة الصح

                            
مور   )1(  .102، في مقال: تطهیر، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت
مور   )2( طولة المرأة، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت  .220، في مقال: سر 
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ض لها قلب األخر نرسم لتلك المرأة الخاط ضة شوهاء ال ین غ ئة صورة 
أن لكل تصرف  عّینعاطفة، وال تنطو نفسها على أثارة من الخیر، غیر مرا 

منع" اب ما یدفع أو ل مة، و أن هناك من األس   .)1(علة، و أن لكل شیئ ح
الت المرأة  - ج   مش

مور انت  إن محمود ت ة التي  الت المرأة، و أما الحر ر مش قد ذ
ان اسم "تحرر المرأة" و التي  انت إال ت تتدعي  دعو إلیها قاسم أمین، فما 

إلهانة المرأة و تذلیلها، و تمز حجابها عن وجهها، و في هذا الصدد قال 
مور:   محمود ت

ة في تحرر المر  ان من مظاهر الرغ أة، و ذلك بإنهاء عهد "ولقد 
ع المرأة أن تسهم في میدان العمل و  حیث تستط الحجاب و إشاعة السفور، 
ن مع  في بناء المجمتمع، والتقالید یومئذ تحول دون خروج النساء، واشتر

  .)2(الرجال في علٍم أو أدٍب أو صناعٍة"
ات التحرر، المرأة و إن  ط األمواج،و رغ حر متالطم متخ ة في  الشرق

قل و الحیرة من الو لم تساِو الرجل في شیئ قدر مساواتها و في نصیبها 
مور قول محمود ت   :حیث 

ط األمواج، تبهر  حر متالطم متخ ة نفسها في  "فقد وجدت المرأة الشرق
ة، فهي الیوم تجاه  ها األضواء السواطع، و تصمُّ عّین حات المدّو أذنها الص

ة، وٕاذ تتنازعها  اتها النسو ان ح م من  ة تصیب الصم معضالت اجتماع
انت في  ش الرجال.... و قد  ع ات التحرر المطل و المساواة التامة  رغ
اها  ینة في دن سوالف العهود آمنة مطمئنة في خدرها تستمرئ الهدوء و الس

                            
مور   )1( ه و حاضره، ص/محمود ت  .69، محاضرات في القصص في أدب العرب ماض
مور   )2(  .105، اتجاهات األدب العري في السنین المائة األخیرة، ص/محمود ت
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األست ار و األسوار، و لعل المرأة لم تساِو الرجل في شیئ قدر المحدودة 
مساواتها له الیوم في االصطالع بنصیبها من القل و الحیرة و توتر 

  .)1(األعصاب"
قول:   و

س، نر  نا ال نجحد فضل الرقص العصر في التنف " و نحن و إن 
ة، ال من وجهة جونا عتنا الشرق ل المالءمة لطب المالئم  س  الحار و ما  أنه ل

  .)2(له من آثار، و ال من وجهة األخالق و التقالید"
ن في الرف،  س ان  مور صدی و اسمه عزوز، و  ان لمحمود ت

مور اة الر  فأرسل إلى محمود ت ما فیها المرأة رسالة، وصف فیها الح ة  فی
ة،  الموازنة بین مرأة الرف مور    الرف و مرأة المدینة و قال:فقام محمود ت

حة، ولعل لسذاجة  ة صح مش ة فهي على غرارها تمتاز  "فأما الرف
صیرتها النیرة التي تهدیها إلى الظهور  الرف فضال في احتفا المرأة هنالك ب
طمس التمدن  س من ذلك  ارها أنثى، و على الع اعت المظهر المالئم لها 

فل لها صیرة المرأة في المدینة فال  یف تسیر السیر الفني الذ  تعرف 
  .)3(رشاقة القوام"

مور التخفیف من المراقص و المساهر لألوانس و  و یرد محمود ت
قول: ا و الوسطى، و قات العل   السیدات التي ینتمین إلى الط

ا قات العل و الوسطى، فما أحوجهن  " أما األوانس و السیدات من الط
سودها التكلف و التظاهر، و لى التخفإ ف من تلك المراقص و المساهر التي 

                            
مور   )1(  .100، في مقال: دعونا نتنفس، شفاء الروح، ص/محمود ت
 .101نفس المصدر،    )2(
مور   )3( الص "الجمال"، شفاء امحمود ت  .54لروح، ص/، في مقال: 



~234~ 

ُصّن زهرة  أناقة مصنوعة مزورة، و ما أحوجهن إلى أن  یتفشى فیها التفاخر 
ها السهرات الموصولة بین رقص و شراب" ابهن التي ُتْذو   .)1(ش

قول:   و
عدن إلى مجامع "الزار" ینفضن فیها هموم البیت و  " لقد آن لهن أن 

اة، ومخاوف المستقبل، و إن المرأة في هذه المجامع المقصورة على  أثقال الح
سُ  سجیّ طلِ تُ فوف لِ لتجد الفرصة سانحًة على أنغام الدبنات جنسها،  ط تها، و ت

نونها شیئ" م صرفها عن البوح  ، ال  عوق حرتها عائ   .)2(دخیلتها، ال 
مور -4   حقوق المرأة عند محمود ت

ه العزز،  )3("إن الرجال قوامون على النساء تا قول هللا تعالى في  ما 
اته من صرخة الوضع إلى  ولكن المرأة عماد الرجال، و مالك أمره، و سر ح

  .)4(النزع" ةأنّ 
مور اها. فهو  و یؤمن محمود ت حقوق النساء التي وهبها اإلسالم إ

ره  أنوثتها، و  أن تعني  حقها في األسرة و یر أنها جدیرة  شأن المرأة یؤمن 
  ه مظاهر الرجولة. ومن هذه الحقوق:للرجل أن تتخلف عن

  
ار زوجها  -أ   ح اخت

عض  ار زوجها، و لكن هذا الح مفقود ألجل  ح اخت إن المرأة تتمتع 

                            
مور   )1(  .104، في مقال: دعونا نتنفس، شفاء الروح، ص/محمود ت
 نفس المصدر و الصفحة.   )2(
ة:   )3(  .34سورة النساء، اآل
ة التجارة الكبر مصطفى لطفي المنفلوطي   )4( ت ، ، في مقال: احترام المرأة، النظرات، الم

 .3/79د  ت، 
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ت و التقالید السیئة، فهي المرأة أهلوها إلى غیر من تحب لفقدان حقها العادا
ر مح ار الزوج على غیر رضا منها و ال قبول، و مورفي اخت في هذا  مود ت

ة و النعي علیها في المجمتمع، و ما ینجم منها من األمر مأساة الح اة الزوج
  .)1(محن و شجون"

  حجاب المرأة  - 2
مور قول محمود ت ة لحجاب المرأة ف النس   :أما 

"و لست أعني بهذا الحجاب نقاب الوجه، فقد بلى نسیجه و تقلص ظله 
عد  ح أثرًا  سدله المجتمع عّینو أص ، و إنما أعني ذلك الحجاب الكثیف الذ 

حد من اشتر  المرأة في  كاالشرقي على العالقات بین الرجال و النساء، فهو 
ة لم  ة ناعمة رق قدٍر، و هو یجعل من "حواء" شخص ة إال  اة االجتماع الح

ام، و مصداقًا لقول الشاعر العري :   تخل إال للحب و اله
  تب القتل و القتال علینا

ات جر الذیول   )2(و على الغان
مور بیر من أدواء المجتمع و  تعرض محمود ت في هذه المقاالت لعدد 

ون مجتمعه  ه أن  عز عل عالجها معالجة المصلح االجتماعي الذ  أخذ 
االنحالل الخلقي و الزف االجتماعي، والبخل،  حافًال بهذا العدد من األدواء 
صة من نواقص  ل نق منعى آخر  اع، و غیر الواقع، و الض و التظاهر 

  المجتمع.
تب عنه مجتمع  و مور أو  خالصة القول إن المجتمع الذ وصفه ت

المشاكل  اة المصرة ملیئة  ثیٌر من النقائص، و إن الح ه  فاسٌد، تنتشر ف

                            
مور   )1( ه و حاضره، ص: محمود ت  .70، محاضرات في القصص في أدب العرب ماض
مور   )2( ه و حاضره، ص: محمود ت  .70، محاضرات في القصص في أدب العرب ماض
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ة لألفراد و المجتمع. الت النفس صعب حلها، وغدت مقاالته تعالج المش   التي 
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  الفصل الثاني
  

  العلميالمقال األدبي و 
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  المقال األدبي 
حرص على  ر و  یتناول المقال األدبي شؤون األدب و الثقافة و الف

ٍر م ف طرح نفسه على القارئ  عّینو مستو م عّینالخوض في هذه الشؤون 
وّ  مة الثقافة م ق امل  ونات الذات من جهة، و من خالل إحساس  ن من م

مة اال مستو التعبیر المنشود عر ق ة من جهة تفاع  م الثقاف ن هذه الق
  .)1(أخر 

مور متعددة، و اً وقد اتخذ هذا المقال األدبي أنواع  قد حصره محمود ت
أتي:   ما 

  المقال الوصفي: -1
س في وجدان الكاتب،  ما تنع عة  ر الطب المقال الوصفي غایته تصو

عة  الطب و االنفعال الصادق و أهم خصائص : دقة المالحظة، و االمتزاج 
  .)2(بها

مور صف محمود ت   ر:ظهور القم و 
ح في  س ال في جالٍل و انتصاٍر، و عبر ِقَمَم الج "وأخیرًا ظهر القمر 
الودا یتفتح  هدوء غرٍب، و یبتسم حوله لألكوان معتزًا بجماله و قوته، و إذا 

ه، و یتكشف عن أسراره، و انتشرت ة تكاد تخطئها ههم عن جوان مه غر
ة؟ أم  عض الحشرات قد خرجت من جحورها ُمَرحِّ انت أصوات  األذن، فهل 

فنا الكبیر" ال ض نا في استق ائنات غیر منظورة جاءت تشار   .)3(هي أصوات 
مور ان محمود ت قول: و عة، و   محب الطب

                            
 .171د. محمد أحمد العزب، عن اللغة و األدب و النقد، ص/   )1(
 .114د. محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )2(
مور   )3(  .66، نداء المجهول، ص/محمود ت
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ك ماثالً  سطت على مد ، و على الشاطئ ساعة غیوب الشمس " ه قد ان
ة الالمعة، تثیر في نفسك رواقد المشاعر، وتحي تلك األف  الغاللة األرجوان

ك مائ ك هوامد العواطف، ه ك في تلك الساعة الساحرة، و أنت لًال هنابین جنب
مأخوٌذ تتطلع، صامت تتسمع، و أ فال تحس خشوع نفسك، و تضاؤل 

ال هذه القو الرائعة، حین تن ة اللیل"تشخصك، ح ة النهار لتبدأ آ   .)1(سخ آ
 ، اح المشرق الند صف الص ثم قال موضحا الوصفة السحرة 

  وصف األزهار و الراحین :
ح مترسك  عث قطر الند في مبرق الص "تلك هي السماء من فوقك ت
ط على  ه الطهر و النقاء و الصفاء... و إن األنداد لته على هام الكون، لیه

ك من األزهار و ال راحین تنفي عن صفحتها الغبرة و الكدر، فال تنس نصی
ة   .)2(ذلك الند الصافي، تلتمس لنفسك منه تطهیرًا و تنق

  ومن المقال الوصفي:
  وصف الرحالت  - 2

ألفه، و  عالم جدید لم  ة من أنها تصور لنا تأثر الكاتب  متها متأت و ق
ها في نفسه، ناسه و حیوانه  اعات التي تر ة و آثاره، االنط ع و مشاهده الطب

نة جدیدة و بین أناس لم  فهي بهذا مغامرة ممتعة تقوم بها روح حساسة في أم
  .)3(ن لها بهم ساب عهد

مور ان محمود ت م في هذا المجال  و قد اطلع على تراث العري القد
ه متمیزًا، و ر  ون أسلو ته مستقلة، و عني أدب الرحالت، و حاول أن  ؤ

                            
مور   )1(  .83، في مقال "فن اإلصغاء"، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت
مور   )2(  .56، النبّي اإلنسان، ص/، في مقال "دستور المؤمن"، المواطن الصالحمحمود ت
 .115محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )3(
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شاهده و ینقله  ة في تعبیرها عن الواقع الذ  صورة أقرب إلى الصور األدب
الثقافة و الفن ل ما یتصل  ان شدید التأمل و الوقوف عند    .)1(ما أنه 

مورتف قول: حدث محمود ت صف مناظرها و  سرة و    عن رحلة سو
أنه سلك من فضة "و ثمة في قاع الواد السحی  یتراء لك النهر، 

قة، تحف بها مزال  ًا عنك، دونه مهاٍو سح عابثك ببرقه نائ ، وهو  یتأل
ات ت التالصخور، و غا أكناف الج   .)2(شبث أشجارها 

قول:   ثم 
شغلك عن ل"و إن النهر  ألفك و تألفه، حتى  ه، و ك و تصاف صاف

عیٍد من  ال، و رما حانت منك مشهد تلك الفنادق المعلقة غیر  رؤس الج
حار الثلوج" المتحجر بلونها الزمرد المتوهج، تزهو بها  التفاتة حینئذ إلى "

ك النهر، فتدور لمناطتلك ا ر صاح عة، فما هي إال أن تذ ة الرف  القطب
عض حدیثه، فیروعك أنه قد عّین ًا عنه، و ترهف سمعك له، و تتصید  ك منق

حار توار عنك في مالو  ك " ه أن تستهو أنها عز عل ال وداع، و  ال  الج
حرمك صحبته التي جمدتها له  أبى إال أن  الثلوج" دونه، و أن تصدك عنه، ف

" عض الطر   .)3(في 
مور صف محمود ت سرة و  ال و الشمس و الضوء و الهواء في سو   :الج

س  اردة الهواء قاحلة ل اهرة الضوء  ة الشمس  ال حام "هذه مملكة الج
ات.. و أنت تقف هنا على عتبتها تخشع لجاللها المهیب، و تقنع منها  فیها ن
فنسك،  التوغل، فألقیت في أحضانها  ة  النظر العابر، فإذا أغرتك فتنتها القاس

                            
صل، ع:   )1( ، 1992، نومبر 191د. سید حامد النساج، الرحالت في أدبنا المعاصر، الف

 .25ص/
مور   )2(  .126، الغادة الطائر...رحلة الصیف، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت
 .127نفس المصدر،ص/    )3(
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ارة و فهنالك ال بد لك من مصابرة و مقاومة و صراع... إ عة الج نها قو الطب
  .)1(عناصرها المتمردة"

سرة وار" في سو صف بلدة "   :و 
ال الخضر و الحقول  ها، فتر الج " تضرب في شوارع البلدة و درو
ل  م،  ل فرحة تصادفك .. أنت هنا في عاصمة اإلقل ك من  الخصة تطل عل

اة المدینة التي بلغت ح شعرك  عیدًا في التحضر" ما فیها    .)2(شأوًا 
سرا :    و في وصف السو

ه  فه و مشات سرا بلٌد طرٌف حقًا،  طرٌف هذا البلد في مصا "إن السو
مسارح  ه تمتع  عًا.. في مشات التي یتودد لها الناس من أقطار األرض جم

حیرات". ات و ال الغا فه تبهج    )3(الثلوج، وفي مصا

مور صف محمود ت : و  سر   السو
حس أن    افة، ولعله  َرَم ض سر أظهر الغریین سخاء النفس و َ "هذا السو

ة  الرعا اه مغنمًا جدیرًا  النزالء و الغراء، و أن له من ألفتهم أ اته موصولة  ح
، فرجالهم و نساؤهم  حفلون بزخرف أو تنمی سرون ال  و الحرص، أولئك السو

اب  ع السذاجة و االحتشام"یبدون في ش   .)4(علیها طا
ا طیر" و قد و سافر أخیرًا إلى أمر ه الرائع "أبو الهول  تا تب  ... ف

ه  القوة و اإلحاطة، و ف اضًا  قًا، ف رًا رائعًا دق ة تصو اة األمر ه الح صور ف
مور" المغامرة المجارفة التي نضت عنها ذلك ا ة "ت ون و تتمثل شخص لس

                            
مور   )1(  .153، الغادة الطائر...رحلة الصیف، النبّي اإلنسان ، ص/محمود ت
، ص/   )2(  .162المصدر الساب
مور   )3( طیر، ص/محمود ت  .275، أبو الهول 
 .292- 291نفس المرجع، ص/   )4(
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طات إلى  عبر المح ب الطائرة ف ه یر الصمت، و أخذت تجوز اآلفاق، وٕاذا 
ا تب"أمر سجل و  شاهد و  ان،  ان إلى م ظل یتنقل فیها من م ، )1(" ثم 

صف الطائرة "أبو الهول"   :)2(و 
ا الهول ! ما أنت إال مخلوٌق حتى طائٌر ضخم من فصیلة النسور  ا أ  "

ان، و بل أنت أخو الرُّخ و ِصنْ  و الَعنقاء، طائر هائل الجرم ما تدور و العق
ه أساطیر األولین ... نحن مقبلو  ا في أسطورة جدیدة نخعل طها ن على أن نح

! إنك لتتأل وسط الظالم  معًا في سفر الوجود! ما أبهاك في لونك الفضيّ 
عید"   .)3(شعاع الفجر ینتظر خلف أستار األف ال

مور اني و ناطحات السحاب، و وصف "محمود ت " الشوارع و الم
المتاحف و وسائل المواصالت و الصحافة و المجالت و المسارح و المطاعم 

ا ل ما رأه في أمر   )4(.و الطرق  و 
ال تصور رحلة إلى العالم  انًا فإنه من خالل "الرمز" أو الخ األخیر و ع

قول:   ما 
ان لما أوغلنا فیها تكاثفت و تع"بدأنا ندخل منطقة الم الت، و رأینا ي، ف

ارتنا تهدئ من سیرها، حتى ألفینا أنفسنا بین  السابلة، فأخذت س الطرق تزدحم 
نواطح السحاب... و خیل ألي أننا في سفینة بدأت تجتاز خلیجًا تقوم على 

                            
مور، قصة محمأنور الجند   )1(  .55، ص/ود ت
ة إلى الطائرة التي نقلته    )2( طیر" فإنه أطل علیها هذا االسم نس أما رحلته "أبو الهول 

ا انت تسمى "أبو الهول". (انظر: د. سید حامد النساج، الرحالت في إلى أمر ، و 
صل، ع:  .)25ص/ ،1992، نوفمبر 191أدبنا المعاصر، الف

مور   )3( طیر، ص/محمود ت  .21، أبو الهول 
صل، ع:   )4( ، 1992، نوفمبر 191د. سید حامد النساج، الرحالت في أدبنا المعاصر،الف

 .25ص/
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ال" ه شوامخ الج   .)1(جانب
قول:   و

شرئّب " إنه حقًا لشعوٌر غرٌب ذلك ال   ستولى على المرء حین  عنقه و ذ 
مر بین هذه الُص  حس نفسه قد تصاغر و تكّمش هو  روح الشاهقة إن المرء ل

ة"   .)2(أمام تلك المدینة الماردة العات
ا ة في أمر صف اآلطام العال   :و 

ا" في لحظة واحدة تتجلى لن   ة  فسك عظمة أمر ارة، هذه اآلطام العال الج
ا قة أمر ز لك في مظهرها حق مدنیتها ثروتها و عقلیتها و نشاطها، تر  ،

طن" له و ما    .)3(جاهها، طموحها ما ظهر من ذلك 
مور صف محمود ت   "الشارع" في نیو یورك: و 

ورك   ض، الشارع في نیو  "الشارع في نیو یورك قلبها الخفاق، و روحها النا
مثل لك حقائ مج امل  ه أخالق األمة تمنموذج  اتها تر ف عها و عناصر ح

اتها و من حوتهم من أصناف الناس"   .)4(و عقل
ا   :وفي وصف جزرة أمر

م جزرة أصدقائنا المجانین ! و التفتّ  " وسمعت الضفدعَ    أنظر،  تقول: أمام
فإذا بجزرة مزهرة مشمسة، تجوس خالل خمائلها جداول رقراقٌة، وفي وسطها 
ست جزرة  اح تروح و تجئ في رزانة و هدوء و ل مبنى جمیٌل تبدو حوله أش

                            
مور   )1( طیر، ص/محمود ت  .71، أبو الهول 
 .71نفس المرجع، ص/   )2(
ضاً    )3(  .نفس المرجع، أ
مور   )4( طیر، ص/محمود ت  .92-91، أبو الهول 
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  .)1(ة عدن"المجانین إال جنّ 
اجرا   " و من ذلك قوله:وفي وصف شّالالت "ن

اجرا حتو دواعي "فأما الحج إلى شالالت "ن ما أر حٌج شامٌل  " فهو ف
سة، و من الراضة نفحة، و من العلم  ه من الدین ق عًا ف اه جم الحج و مزا

  .)2(طرٌف"
قول:   و

قة قة " بلدٌة شالالت أن ، سلمت من شواه تتسامى فتنطح السحاب، رش
عة... وحیأو ت صر في أطرافها تطالعك تهاو فتدرك األرض السا ثما ترجع ال

أنها لوٌح تفنّ  ات الرحاب، و الجزائر و الجسور،  ن الحدائ الفساح، و الغا
ة"امه في تخیّ رسّ    .)3(ر ألوانه الزاه

مور ا وقد زار محمود ت بلدًا، و وصفها في ، و جابها بلدًا الد أمر
ذلك في وصف "مونترو": ل مدینة و لمس ترها، و    مقاله،  وصف 

سط صفحتها في إشراق و ابتساٍم... ذلك  ة التي تن حیرة الساج "هذه ال
حر األنی "الكمْ المَ  ش" تُ و شى ال ت منها لّ له العرائش، و قد تدظلّ رن

  .)4(الراحین"
قول :    و

ل متواضع، قد استطالت على جب حُ فْ یتبّناها سَ  " هذه البلدة الصغیرة التي
ا   بلد الشواه و الشوامخ ناطحات الُسحب. أمر

                            
مور   )1( طیر، ص/محمود ت  .170- 169، أبو الهول 
مور   )2( اجارا"، شفاء الروح، ص/محمود ت  .26، إلى شالالت "ن
 .31- 30نفس المصدر، ص/   )3(
مور   )4(  .42، الورد في مونترو، شفاء الروح، ص/محمود ت
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صافح  ان،  ل م مرآه و عّینوأن بلدة مونترو بلد الورود ... الورد  ك 
طیب ّراه"   .)1(مازج أنفاسك 

مور سب األدب من أسفار "محمود ت ان،  ل م ذا .. في  " و ه
سب من مئات الذاهبین إلى أورا أو أ اأضعاف ما  ك رحالة مر مور  ، ت

الفن و وصاٌف، أع ًا رائعًا، و أمدت روحه  ًا، و أسلو ًا قو طته الرحالت زادًا فن
  .)2(الجمال

ة  - 3   الصورة الشخص
مثل هذا النوع إذ أنها تعبیٌر فني صادق عن تجارب  هي خیر ما 
اة في نفسه. و هي في  اسات الح ها إنع الكاتب الخاصة و الرواسب التي تتر
أحسن حاالتها ضرٌب من الحدیث الشخصي األلیف، و الثرثرة و المسامرة، و 

اء المفاجأة و ت لكنها تمتاز إلى جانب ذلك بروعةاالعترف و البوح، و  وقد الذ
عًا التجاه الكاتب  اهة، و ال تخلو من السخرة الناعمة أو الحادة، ت و تأل الف

  .)3(و ألوان شخصیته
مور ه محمود ت مالمحه، قد أفاض ف  وهذا اللون من المقال األدبي 
المجمتع و أعالمه و زعماء النهضة  نظرًا الحتكاكه منذ نعومة أظفاره 

ضرب أمثلة نماالس ة، و نتحدث  ة و األدب رة و االجتماع ة و الف ج ذاس
عنوان:  اته من مقال عن شوقي  مور لشخص الصور التي رسمها محمود ت

قول: شوقي ف ة  تب عن مالمح شخص   شوقي و المسرح العري" 
ة في األدب،  اة ال تقل طرافة عن شخص ة "شوقي" في الح "و شخص

                            
مور   )1(  .44، الورد في مونترو، شفاء الروح ، ص/محمود ت
مورأنور الجند   )2(  .62، ص/، قصة محمود ت
 .102د. محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )3(
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، بل لعل معالم تلك  غذاء قو ة  ه الفن شرة هي التي غذت مواه ة ال الشخص
ما قدم من روائع القصید عید ف ان لها األثر ال   .)1(و هي التي 

قول:    و 
ة  مقراط ان "شوقي" في قصر اإلمارة مطو الجوانح على خصائص د

انت نظراته األ ة، و  ة و نز شعب اره االجتماع ة و أف ة تمثل خالق عاته الوطن
ه ضمیر اأز  عد ما  لرأ العري العام من مشاعر و مثلى ما یختلج  : و أ

ه الوعي الإیتطلع    .)2(ومي من أهداف و أماني"قل
ع" رسم صورة حافظ قال: الي سط عنوان "حافظ و ل   وفي مقال 

ه، أشعث  أنها غیرمفصلة عل "رأیت امرءًا تتهدل حلته على جسده ؛ 
لیل الالشارب، منتفح الوجه ظة،  أ علیها" صر، و في یده عصا غل   .)3(یتو

قول :    و 
یت، و متانة العلم  ة و التن اثنتین : حرارة الدعا " و هو شیٌخ  اشتهر 
ك، و ساعة لرك!.... "  ة : "ساعة لقل مة الشعب طب الح أنه  و الدین، و 

اٌح، إذا أدار مع جلسانه مناقشة، تحر أال یخلط قوله بخشو  ح نة رجل ظرف 
الحدیث المأنوس ة الدرس حرصًا منه على أن یرفه عنهم  حث و جد   .)4(ال

عنوان : "طه حسین" رسم صورته:   وفي مقال 
ة الحدیثة من " أستاذ ى نفحات النهضة العر ه أز نا طه حسین تتبلور ف

اسة، و في العلم و الدین، و في الثقافة و  ة و الس دعوات و هتفات في الوطن

                            
مور   )1(  .83، اتجاهات األدب العري في السنین المائة األخیرة، ص/محمود ت
مور   )2(  .83، اتجاهات األدب العري في السنین المائة األخیرة، ص/محمود ت
 .92نفس المصدر، ص/   )3(
 نفس المصدر و الصفحة.   )4(
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زة ألعالم تلك الاألدب، فهو  امل، محمد عبدهنخالصة مر ، هضة: مصطفى 
اههم القلیلین، و لكني مع و قاسم أمین و سعد زغلول ، ولطفي السید،  وأش

ضعة عناصر: طیب لي أن أوجز تعرفه في    ذلك 
غ ر مستقل و روٌح خیرة و ص ناصر في ة فنان و قد التأمت هذه العف

منت فیها بزرة النبوغ ة  ام و  شخص منذ البداءة و ظلت تؤتي ثمارها على اال
  .)1(ما تزال"

مور ة طه  ثم قال محمود ت ا الكثیرة من شخص موضحًا تلك المزا
  حسین:

ما قرئ له من قول،  ان "طه حسین" ف ما أثر عنه من عمل، "لقد  و ف
ما أسد بیر القلب، سمح النفس، رهیف  –اس من سعي  إلى النوف إنسانًا 

حوطه الشعور، فال غرو أن تلتف حوله ا لقلوب، و أن تألفه النفوس و أن 
من تلقوا  كله بهالة وّهاجة من مشاعر الحب و اإلعزاز، سواٌء في ذمعاصرو 

ه ، و من أفادوا منه على  ا أس ابهم  عنه، و من قرءوا له ، ومن اتصلت أس
عٍد.   )2(قرٍب أو على 

مور قول :  و صّور محمود ت م،  و  رًا رائعًا للتوفی الح   تصو
ندرة حرها درج، ومن "اإلس ندرة" داره فیها نشأ، و على شاطئ   اإلس

ال على الغنم و  ورث خصال أهل الثغور: عزة و اعتداد،و همه للسعي و إق
ه في مشیته، وقد بدا مشرئًّا، ناهض الصدر، مترنح  االكتساب ... انظر إل
أنه أبدًا معجل یخشى فوات وقته المقسوم إلنجاز  األعطاف، حثیث الخطوة، 

                            
مور   )1(  .103- 102، اتجاهات األدب العري في السنین المائة األخیرة ، ص/محمود ت
 .104، ص/المصدر نفسه    )2(
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  .)1(عمله"
مورو یبرز محم  ة العقاد ود ت ما  جوانب شخص في مقال " العقاد 

  أراه":
بین، متدفع الیدین،  اس القامة، عرض المن "و هو سام الهامة، 

قتلع خطاه في سیره عّینتلتمع  قتالعًا... فال غرو أن ااه حزمًا و اعتزامًا، و 
أنما هو موسوعة  شرة ، و أن تتسم تتجلى شخصیته  ة ، أو معلمة  عر

ص و سعة االطالع، و تعبر عن مؤلفاته و فصوله  سمات الدرس و التمح
الثقافة المتطورة المتجددة في شى اآلفاق" ا متواصل    .)2(ارت

قول :   و 
أنه " لقد وصف "العقاد   ار، وعرف في مساجالته  أنه الكاتب الج اته  " في ح

ع حقًا على العنف و الجبروت، منذ نشأته، فقد و عنیٌف .. و إنه لمطب عنیدٌ 
ا في عصامیته  ما رسمها، متخط اة، و أنفذها  رسم لنفسه خطة في الح

أنه ینظر إلى المتنبي في قوله: ة، و  ل عق ة  ف ة التثق م  التعل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــــــن زمنــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ذا أن یبلغنــــــــــــــــــــــــــــــــــي يأر

   
ـــــــــــــــــــزمن س یبلغـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن نفســـــــــــــــــــه ال ـــــــــــــــــــ   )3(مـــــــــــــــــــا ل

    
ة"   وقد رسم صورة الشیخ محمد عبده   في مقال "المصارد التي ألهمتني الكتا

قول :   و 

                            
مور   )1(  .115، اتجاهات األدب العري في السنین المائة األخیرة ، ص/محمود ت
 .118نفس المصدر، ص/   )2(
 .122-121نفس المصدر، ص/   )3(
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ح، ولحیته الجمیلة، و عّین" و ما زالت صورته ماثلة أمام    ي بوجهه الصب
نت أصغي إلى حدیث حف بها الوقار و الجالل ف المتزن إصغاء  هجلسته التي 

  .)1(مسحوٍر"
مور ة "محمد فرد أبو حدید" : و قدم لنا محمود ت   شخص

شعرك  "في اسمه ما یجعل خصائص مسماه، فأن اسم "أبي حدید" 
القوة و الصرامة، وٕانه حقًا لرجل صلب العقیدة، شدید المراس، یتجلى الوقار 

ع ال ه قلمه، فإذا تحدث زانة ر في سمته و شارته، و تش ما یجر  و االتزان ف
ان الجد أظهر  ، و  ه في منتد ه في مجلس، أو خاطب مستمع إلى صاح

  .)2(سماته"
قول:   و 

ة "أبي حدید" روح االعتدال و التعقل و  ه شخص " و مما تمیزت 
ن إلى رأ إال عن  فًا، ال یر ًا حص ًا أر ه قاض مة، وفأنت تكاد تر ف الح

ه لم تجمحتثبٍت و  تفهٍم و غل في  اقتناٍع فإذا عبر عن رأ ه عاطفة، و لم 
ٌة" ه هذه الخاصة أنه رجٌل تر ما أكس   .)3(قول، و لعل ف

مور ات محمود ت ر الشواهد لشخص ضرب األمثلة، و ذ تفي   و حین ن
عًا،  و صوره التي رسمها لكثیر ممن اتصل بهم أو قابلهم، و تعرف إلی هم  جم

تاب مستقلة  املة من هذا اللون جمعت في  غي أن نشیر إلى أن مجموعة  ین
ه صور  مثل "اتجاهات األدب العري في السنین المائة األخیرة" جمع ف

اته. ة لعدید من مشاهیرشخص   شخص

                            
مورمحمود    )1(  .9- 8، شفاء الروح، ص/ت
مور   )2(  .125، اتجاهات األدب العري في السنین المائة، ص/محمود ت
، ص/   )3(  .125المصدر الساب



~250~ 

  مقال السیرة : - 4
ة إلنسان حي. تختلف عن الترجمة في النوع والدرجة  وهي صورة ح

ة. ا  الفن قها وعرضها عرضا علم عنى بجمع المعلومات وتنس اتب التراجم  ف
شف الغطاء عن  حاول أن  واضحا، ولكنه یتوار خلف موضوعه، وال 
صور لنا موقفا  ة، فإنه  اتب السیرة المقال ثیر أو قلیل. أما  شخصیته في 

اعاته ال س لنا تأثره بها وانط ع ة، ف ة إنسان ا خاصا من شخص خاصة إنسان
ا واضحا، معتمدا على  طا فن ة تخط حاول أن یخطط معالمها اإلنسان عنها و
ة  أنها ح ة الموصوفة، و حیث تتراء لنا الشخص ار،  التنسی واالخت

ة ة عرفتها" و"الشیخ مصطفى عبد العري ومن أمثلتها في أدبنا متحر  "شخص
شر و"القاسم أمین  الفنان" للعقاد و"طه حسین" الزراق" ألحمد أمین و"حافظ" لل

مور و و"العقاد   .)1(المازني" لت
مور ًا عدیدة عن مقال السیرة مثل "االتجاهات األدب  تب محمود ت ت

اء" و "مالمح و غضون" وثم  العري في السنین المائة األخیرة" و "أدب وأد
ات ال ات للكتب و الكتاب" و تحول هذا االسم إلى "الشخص عشرون" و "مناج

ه و لكنن تاب الذ اقتصر ف ه "اتجاهات  يذلك بخالف  تا لم أعثر سو 
اكستان   .االدب العري في السنین المائة األخیرة" هنا في 

مور ة في هذه المجموعة فتحدث  و إن محمود ت ة الفن اعتمد على الناح
صفة عامة، و ألمح إلیه ما ضمن هذه  اعن أثر البیئة  ا تراجمه،  في ثنا

ة، فیتحدث عن معاییر  ة و النقد ثیرًا عن لمحاته األدب ضًا  المجموعة أ
مورة   ي عند شوقي"." و "المسرح العرالشعر الغزلي عن "عائشة الت

عض فقرات منها تكشف و  استكماًال للحدیث عن هذه المجموعة أسوق 

                            
 .118-117د. محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )1(
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مور ة. عن منهج محمود ت   في هذه التراجم المقال
مور مورة بدأ محمود ت قوله:مقال السیرة الشاعرة "عائشة الت  "  

ظفر اسم  ر في عالم األدب خالل " لم  نسو من الجاه و شیوع الذ
ه اسم  مثل ما ظفر  القرن التاسع عشر و ما استقبلنا من القرن العشرن 

مورة اد السیدة "عائشة الت " بل إن األدب العري على مد عصوره ال 
ان من دیوان "الخنساء" الشاعرة  ن الشعر إلى ما  ه من دواو سجل للشواعر ف
ت صدر اإلسالم، ومن  للمخضرمة، التي عاشت في العصر الجاهلي و أدر
اة  ه و له صداه في الح مور" حدثًا له دو اسم "عائشة ت ان ظهور دیوان  ثم 

ة و   .)1(لنهضة یومئذ ولید"افجرًا  األدب
مورة انة عائشة الت   عند معاصرها فقال: ثم یوضح م

فت ذلك معاصرها من أهل األدب و حملة األقالم، فهذا "حقًا لم 
ان  مورة إ قول : في الحدیث عن دیوان الت ك"،  م رحمي  األستاذ األدیب "سل

التاسع عشر : إن من تقدم من النساء أقل فضًال ممن ظهوره في أعقاب القرن 
اء العرب أو قرهن من  ظهرن في هذا الزمان، فإن وجودهن بین أح
ان، فأما اآلن وقد  عصورهم، ساعدهن على قوة الملكة، وانطالق في لسان الب
انه، و فمن تظهر بتجدید تلك  ضرب الجهل یجرانه وقوض من العلم أعالي بن

حسنات وجودها سیئات المعاهد تستح  المقام األول في الفخر، و تغفر 
ة هذا الدیوان"   .)2(العصر، مثل صاح

ر إنتاجها األدبي، ثم وضح على نسبها و نشأتها و استعداداتها و  و ذ
مورة في غزلها و  اس شاعرة الت له في شاعرتها و رأ مق أثر ذلك 

                            
مور   )1(  .51لعري في السنین المائة األخیرة، ص/، اتجاهات األدب امحمود ت
 .52-51نفس المصدر،    )2(
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ها و أغراضها و تحدث عن دیوانها و سجل  ه في شعرها وغزلها، أسلو را
  فقال:

مورة" أجوده ما تمخض عن تلك المحن و  "والشعر الذ خلفته "الت
مورة " مصرع ابنتها  ة التي تصف بها "الت ك منه المرث الفواجع، وحس

ه العروس، ف انت لحنًا رائعًا یتمثل ف   .)1(نخفقات الراجفة من قلوب الثاكلین"قد 
  و في "را في غزلها" قال:

مورة   " و إني أحب أن أقف عند هذه المسألة ... أعني شعر الت
ع أن أبد الرأ فیها سوقفة م –الغزلي  ة، لعلي مستط ة ال تخلو من رؤ تأن

  .)2(قول له من الصواب نصیب"
ة، و قال: عة العدو   و وازن بینها و بین را

ة" في عصرها الق عة العدو أن شأنها في عصرنا الحدیث شأن "را م، " د
هبینهما  ٌ و بینهما مشا اة عائشة  تجانس وثی ملحوظة: حقًا لم تكن ح
مورة ن لهذه من ال الت ة، و لم  عة العدو اة را ان على نحو ح سات ما  مال

لتاهما لتلك، بید أنهما التقتا في أنوثة ر  حب هللا  قت مشاعرها حتى اتصلت 
لتاهما عبرت عن أشواقها ناجت المأل األعلى  ة خالصة، و  مناجاة صوف

ة في نسج شعر هفهاٍف".   الروح
اتها إلى هللا:  كدون   لوامع من أب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلي ا   أتیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ل
   

  فـــــــــــــــــأن لـــــــــــــــــم تعـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن زللـــــــــــــــــي فمـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــي؟

                            
مور   )1(  .69، اتجاهات األدب العري في السنین المائة األخیرة ، ص/محمود ت
، ص/   )2(  .74المصدر الساب
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و امتثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي الجنا   مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرًا 

   
ــــــــــــــــــــــــألســــــــــــــــــــــــر ا ــــــــــــــــــــــــيل ــــــــــــــــــــــــد و حل ــــــــــــــــــــــــي عق   نفس ف

    
س تحصــــــــــــــــــــــــى   أتیــــــــــــــــــــــــت و لــــــــــــــــــــــــي ذنــــــــــــــــــــــــوٌب لــــــــــــــــــــــــ

   
ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــن ل ـــــــــــــــــــــــالعفو    )1(أقـــــــــــــــــــــــول لراحمـــــــــــــــــــــــي : 

    
مور تب محمود ت عنوان "شوقي و المسرح العري"، فقد ابتدأه  و  مقاًال 

  قوله:
شعراء "شوقي" أنه "الشعر المسرحي في أدبنا العري، ال ینسى ألمیر ال

فرائد تألقت و ما زالت ، و ال أحسب أنها ستفقد  هو الذ رصعت  ألقها تتأل
  .)2(على الزمن"

عد یتحدث عن خصائصه قول: و    ثم 
ینًا فأما  ان في أدبهما م ة، و ة و الفرنس " وقد أتقن شوقي لغتین العر

ة فقد تعلم السر  قول -في العر واكب من علماء األزهر، و  - ما  على 
ة فقد اكتسبها  ائه، أما في الفرنس ارسأد " و أثناء مقامه الدرس في روع "

ه تمید". ا   )3(أغصان ش

                            
مور   )1(  .81ص/ ، اتجاهات األدب العري في السنین المائة،محمود ت
، ص/   )2(  .83المصدر الساب
مور   )3(  .85، اتجاهات األدب العري في السنین المائة، ص/محمود ت
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مور ع قراءة دی و وضح محمود ت فه "ابن : "أن "شوقي" تا وان رص
تاٍب مطبوٍع تاٍم، و ظفر الدیوان من "شوقي" زدون" قبل أن یج تمع شعره في 

  مطلعها:بتلك القصیدة التي صدره بها، و 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون مرح   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ز

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت التغیُّ   )1(قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أطل

    
وفي هذا البیت یتمثل حنین الشاعر إلى الشاعر، و لقاء األدیب 

عد الغرة و المغیب   .)2(لألدیب، 
ه: عد ذلك یتحدث عن أسلو   و 

ان شوقي قد احتفظ في قصائده أوضاع و م "وٕاذ  الشعر العري طوالته 
ة، و التق حدة البیت ؛ فإن وحدة الموضوع و لید من وحدة الوزن و وحدة القاف

قه فحول الشعراء" ثیٍر من س ر في قصیدة أوفى منها في    .)3(أو وحدة الف
مور قول محمود ت   :و 

قرنوا "شوقي" بـ "المتنبي".. ولكن شوق عض النقاد أن  ي ي ف" قد حال ل
ـ "المتنبي" مق ن  مة و الوصف"الح لم    .)4(صور الح

قول:   ثم 
ه تلك  ًا فأرسى ف ة في الشعر العري خال ان المسرح "وجد شوقي م

                            
ات، دار الكتاب العري في بیروتأحمد شوقي   )1(  .4/78، ، الشوق
 .86نفس المصدر، ص/   )2(
 .87نفس المصدر، ص/   )3(
 .المصدر نفسه و الصفحة   )4(
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اته "مصرعا لیو بترة" و "مجنون لیلى" و "قمبیر" و  لدعائم الوطیدة من مسرح
ك الكبیر"   .)1("عنترة" و "على 

ة ات الشوق   :ثم یوضح موضوع المسرح
ة تستمد موضوعاتها من التارخ، و لكن شاعرنا  ات الشوق "و المسرح
ة و  ًة  للنزعات الوطن شیرًا و تز ان یجعل من مواقفها و من أحداثها ت
ما للشعب العري  ار العصرة، و لطالما تغنى فیها  ادئ التحررة و األف الم

ب  ه في مو ه من خصائص و ما أسهم  الحضارة من مفاخر، و ما ف
ة من جهود"   .)2(اإلنسان

ات شوقي في میزان النقد الفني: عد أن عرض مسرح   و 
ان یدیر الموضوع " اته أنه  فه لمسرح و مما عرف عن "شوقي" في تأل

ف  ع عض و  عضها عن  تمثل المواقف منفصًال  صورة شاملة، و في رأسه 
ه، ثم یجمع هذا الشتات، صوره  ل موقف، فینظم ما  یرط بین أوصاله  على 

الوحدة التسلسل في البناء یما  سر له، وهذا المنهج غیر مأمون في الوفاء  ت
  .)3(المسرحي الفني"

اظة تب مقاًال عن "عزز أ ة و  مور المالمح الفن ه یجمع ت " و ف
ة لشخصیته و لتكرمه و قد بدأ هذا المقال    قوله:للشاعر و الجوانب التارخ

" لتكرم شاعرنا العري  ا ه "سوق ع ش ما  "جمیٌل أن نلتقي اللیلة ف
الجائزة التقدیرة في  اظة" على أثر تكرم الدولة له  ي "عزز أ العرو

                            
مور   )1(  .89، اتجاهات األدب العري في السنین المائة، ص/محمود ت
)2(    ،  .90المصدر الساب
مور   )3(  .90، اتجاهات األدب العري في السنین المائة، ص/محمود ت
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  .)1(األدب"
قول في تكرمه:   و 

ان  األدب، و اظة سلیل أسرة اتصلت وشائجها  "فاألستاذ عزز أ
ه أنفس مایرثه أخالفهااتص ان أولئك عن أ الها  سالفها من الحسب... أجل! 

عرف اظیون  مداأل ون لناشئة ظاللهم، وما زالوا ون لشیوخ األدب أقدارهم، و
مهم من شرف بنبوغه األدب و من أنس بزمالته  ذلك حتى نجم من صم

اء..."   .)2( األد
قول:  غة حیث  اظة مؤهًال ألن یلقب بلقب النا عتبر عزز أ   و 

م، تلك هي أن ش" و ثمة دال التقد ، لعلها أولى الدالالت  اعرنا لة أخر
أ اظة" أجدر الناس  ما  "عزز أ غة" فقد انبث بین الشعراء  ه بلقب "النا ن نلق

العذب الفرات" عّینتنبث    .)3(الماء جارة 
قول :    ثم 

أ له، و رم النبوغ الذ ته اظة" فإنما ن غتنا "عزز أ رمنا نا  "فإن نحن 
غها تعبر عن عرفانها لجهد الدائب الذ صبر نفسه علا ه، و األمة التي بنوا

ات" ا وه ام على األمم من عطا ه األ   .)4(ألعز ما تجود 
اظة.   وانتهى ذاك المقال في تكرم أ

مور ة إن تراجم "محمود ت ات األدب ست ثقافته، وهي " للشخص قد ع
ة حقل  ادئ ر ز مثا ه الكثیر من الم ة التي آع ف ة و النقد م األخالق من و الق

                            
مور   )1(  .134اتجاهات األدب العري في السنین المائة األخیرة ، ص/، محمود ت
 نفس المصدر والصفحة.   )2(
 .136نفس المصدر، ص/   )3(
 .137نفس المصدر، ص/   )4(
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اظة،  بها. و نر ذلك واضحًا في تراجمه : للعقاد، و طه حسین، وعزز أ
مورة، وغیرهم.   وعائشة الت

  المقال التأملي  - 5
ة، وتحاول أن  اة والكون والنفس اإلنسان الت الح وهي تعرض لمش

منهج الفلسفة ونظامها المنطقي الخاص، بل تكتفي  تدرسها درسا ال یتقید 
ههبوج ط    .)1(ة نظر الكاتب وتفسیره الخاص للظواهر التي تح

طل علیها العلم في هذا العصر اسم  ة، و  قال عن الروح إنها قوة خف
مور قول محمود ت ة... الروح"، و    :القوة الكهر

ار السار في ة أو هذه ار ه"هذه القوة الك ة هي ذلك الت سة الروح لق
ة  ة و ران صل بین أجزاء الكون عال له، وهي ذلك الرا الذ  ة الوجود  بن
طنها  سو و ما هو في  هي ذلك النسب الوثی بین ما هو ظهر األرض الم

اق السماء، و أعماق الماء!"   .)2( الغائر ال فرق بین أط
عتقدون أن  شر، وراحوا ان العرب القدامى  فوق طاقة ال اإللهام شئ 

عًا  ة ال تنالها العیون، وفتخیلوا لكل شاعر تا عزون إلهام الشعراء إلى قو خف
ع إلهامه و حار األقدمون من اإلغر حیرة  طانه و هو من من الجن هو ش
قول في  ة فتخیلوا للشعر آلهة تمنح الشعراء روائع القصیدة ف اد العرب في ال

  دد.هذا الص
ه مذاهب  " قد ظل اإلنسان في هذه الحیرة من أمر اإللهام یذهب ف
ط على األذهان  ًا یه اعثًا خارج ه إال  حس ة حال ال  شتى، و لكنه على أ

                            
 .118محمد یوسف نجم، فن المقالة،    )1(
مور   )2(  .66، في مقال ثالثة تماثیل، شفاء الروح، ص/محمود ت
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حي هْ مَ  حط الغیث، ف   .)1(ي الماء من األرض الموات"من هامدها ما 
حتلوا إن الناس قد تستهو نف ع المنصب، و أن  ونوا رف وسهم أن 

انة مرموقة مثل الوزر  مور ینبهفم أنهم أسمى من الوزر و ماهمحمود ت  م 
قول:اش   ه ذلك حیث 

ه..  شف منه إال أهون ما ف وٌن عجیٌب، ولم  قة نفسك  "أنت في حق
ات و أحراج، مجاهل تحوم حولها الظنون و  فأما ما وراء المعلوم فهو غا
نوز  قین .. و إن هذه المجاهل لتنطو على  األوهام حیر ال تطمئن إلى 
ح استغاللها یوما لكان منها  عیدة عن منال العیون، قو هائلة لو أت عذراء 

ات  و معجزات"   .)2(آ
مور اة اإلنسان وف القواعد و یلح على أن ت إن محمود ت كون ح
مشي ون مصیره  القوانین، و أن  اة، و إن طغى ف أمره دستور الح وف ما 

قول:   الخسران المبین، 
ك خیرًا من حاضرك، و حذار أن تعد حاضرك  اك أن تحسب ماض "إ

نت المارق الجاحد لسنة هللا، وتخرج على سخیرًا من م تقبلك، فإنك إن فعلت 
اة ال ر تارخ الح قة الوجود، و تن حق اء، وتكفر  ائع األش شرة على ظهر ط

أطوار في مضمار الحضارة و العمران"   .)3(األرض، ذلك التارخ الذاخر 
أن هللا  صل إلى النتیجة  فة هللا في األرض، ف وهو یتأمل في عظمة خل
فة في  ذا وهب خل ٌم  وذو الجالل و الجبروت ه ما هو نفسه عظ حانه  س

قول: عونه و فضله، ف   األرض العظمة و القوة 
                            

 .70ص/شفاء الروح ، ، في المقال "وسائل اإللهام"، مورمحمود ت   )1(
مور   )2(  .83، في مقال "أنت في نفسك دولة"، شفاء الروح، ص/محمود ت
مور   )3( ، في مقال "دستور المؤمن" المواطن الصالح في ثالث مواد"، النبي محمود ت

 .56اإلنسان، ص/
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بیر، و أنت على هذه  رهللا على عرشه في السماء أكب "حقًا، ل  من 
ك من روحه و حملك رسالة  بیرًا ... أودعك من قوته، و نفخ ف عونه  األرض 

، و الخیر و العمران" اة، و رسالة الح   .)1(الح
ثیرة و شواهد عدیدة على تأمالت محمود  فخالصة القول هناك أمثلة 

مور ع العثور علیها في مقاالته. ت   نستط
  المقال العلمي  

ارة عن المقال الذ  ه عرض الكاتبالمقال العلمي ع نظرة من  ف
حتا، وهذا شأن  ا  الته عرضا موضوع لة من مش نظرات العلم أو مش
عض عناصر الذات، وهذا  متزج ب ا  العلماء المتخصصین. أو عرضا موضوع

ط العلوم وٕاذاعتها بین عامة القراء س حاولون ت   .)2(شأن العلماء الذین 
مور   المقال العلمي عند محمود ت

ة الفصحىإن  تب بها األدب الحدیث هي العر قول )3(اللغة التي  ، و
مور   :محمود ت

ان، و ل ها حقب سان الثقافة، و قد انقضت منذ نشوئ" فالفصحى لغة الب
ثیٌر من األطوار و مرت بها ألوان من التجارب، وحتى  ل، فتعاقب علیها  طو

الغنى في األلفا و التراكیب عة البناءإلینا راسخة األصول، رفانتهت  ، تمتاز 
الغة، و تحمل من خصائص القوة ما أعانها  و الدقة في قواعد النحو و ال
اینة في شتى عصور التارخ العري، و لذلك  عاب الثقافات المت على است
قاء و االستقرار في التعبیر عن شؤون الحضارة و  نعدها في غیر تردد لغة ال

                            
مور   )1( ، في مقال "دستور المؤمن" المواطن الصالح في ثالث مواد"، النبي محمود ت

 .54اإلنسان ، ص/
 .133محمد یوسف نجم، فن المقالة، ص/   )2(
 .46محمد یوسف نجم، اتجاهات األدب العري في السنین المائة األخیرة، ص/   )3(



~260~ 

  .)1(علوم و الفنون و اآلداب"مطالب ال
مور ه "فن القصص"  حث محمود ت تا في اللغة الفصحى في مقدمة 

ضًا.   حثًا مستف
ه أن   لن تموت ما دام هناك قرآن محفوظًا و  ةللغة العراو ملخص را

اب  ة... و ذلك في الح أعظم األس ة ح اإلسالم قائمًا، وما دامت األمة العر
ون السبب  ة عن الزوال في الماضي و الحاضر، و س التي صانت العر
قاء في المستقبل، و هو یرد بهذا على تلك الطائفة التي  عوامل ال مدها  الذ 

تا األحرف الالتیندعت إلى  ة  ة، و في الوقت ة اللغة العر ة لتكون لغة ح
ة، وقد رمى من ذلك  ذاته عرض خطة من شأنها تقرب الفصحى من العام
ة، و شأنها شأن اللغات  ة لتظل ح تا الم و  ة لغة  إلى جعل اللغة العر

ة ة و األلمان اإلنجلیزة و الفرنس ة اآلن  و غیرها التي تستخدم في ذات  الغر
ة   .)2(الوقت للكالم و الكتا

ة  ة الفصحى و العام قول إنه من المحتمل أن یتضاءل ما بین العر و 
استمداد  ة  ة و العام أتي یوم تتداني في العر عد،  على مر الزمن و س من ال

"   .)3(ل منهما من األخر
قول:   ثم 

سط  عّینب أن ن"و التحقی هذا الهدف الجلیل یج ة على أن ت العر
اة العامة، وٕاننا لمجملون ما نراه  ادین الح تها في م سلطانها و تستوفى في حیو

ما یلي:   لذلك ف
                            

مور   )1( أ رقم محمود ت عنوان "لغة المسرح بین 13، المخ مور تمهیده  تب محمود ت  ،
: عة الهالل، 2الفصحى و العامة"،   .5م، ص/1949، مط

مور   )2( عدها.5، فن القصص، ص/محمود ت  ، و ما 
 .8نفس المصدر، ص/   )3(
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ط م الض سیر النحو، وتعم ط اللغة، وت س د اللغة، و ت   .)1(تزو
اإلیجاز: ل نقطة من النقا    و نرد أن نسلط الضوء على 

د اللغة   أوًال : تزو
مورو  المدینة العصرة هي التي تغزونا و تفرض نفسها  عتبر محمود ت

ة التي تمیزها لمخترعات و أجزائها، و شتى األدوات، و  ألفاظها األجنب
العقاقیر، وصنوف المطاعم و المشارب و أوانیها، وضروب األثاث، و ما 
اة الحضرة من ألعاب و مجامع و نحوها. فهو یذهب  ه، و ومظاهر الح إل

عد إخضاعها ألصول إلى إدخال مثل ه ة  ذه الكلمات إلى اللغة العر
ما  عد التعرب "التمبیل"  یل"  لمة "األوتومو غي أن تكون  غي التعرب، فین ین

" و التر  ماء" "السینماتوغراف"ام" و أن ینط "التراموا   .)2(ینط "الس
قول: ه بل    وهو یلح على رأ

الذ یؤد المعنى األجنبي، "و فینا یرفض التعرب مؤثرًا اللفظ العري 
اء األلفا التي نلمح  ة، و أما بإح ة للعر أما االشتقاق من المواد اللغو
یل" و القطار  ارة "لألوتومو الس سة بینها و بین المعاني الجدیدة  المال

الة" للسینما "و الخ ابور" و الجهاز "للتزاموا   غراف".تو "لل
التعرب : قول في القائلین    و 

التعرب ف أما ة موٌج زاخٌر، و القائلون  أن األلفا األجنب حتجون 
عض هذه األلفا عالمي  هیهات أن نرد اندفاعه مهما نبذل من جهٍد على أن 
خاصة ألفا العلوم و الفنون، وفمن العبث االنفراد بوضع ألفا  الذیوع، و

ع  ه في جم الثاني  اللغات . و الموقفجدیدة، خروجًا على المتواضع عل

                            
مور   )1(  .9فن القصص ، ص/ ،محمود ت
 نفس المصدر، و الصفحة.   )2(
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التعرب فهم یخشون للرافضیی غن  ة مجرد قوالب و ص ح العر  أن تص
ثیرًا من  ة ما یؤد  ة الهاجمة، على حین أن في ألفا العر لأللفا األجنب

ة    .)1(هاعّینالمعاني هذه األلفا األجنب
مور ة و قال: ولم یترك محمود ت   مسألة المولد في العام

إن فرقًا یر أنه ال یجوز لنا استضافة ما ولده عامة الناس، وما " 
الص و الدوار و الحلة و  ال أشاعوه على ألسنتهم من الكلمات، وذلك 
ل ما جر على ألسنة العامة من هذه  ٌ آخر أن نتقبل  ر فر الطرحة، و

و  ما یبدو لي أن نتوسط في األمر، و أن  ن المولدات. و القول المفضل ف
ل  سات  موقفنا في مسألة المعرب والمولد موقف مرونة و موازنة و تقدیر لمال
م من  ة، و لنتحى القد ه، فلنشت و لنستضف من العام لفٍظ و مد الحاجة إل
مة، وحرٌ بنا أن ندع  ل ذلك الح ، و لنعرب األجنبي، ومتوخین في  األلفا

ة المشرفة على أن تراعى سهول ة الحروف ذلك للهیئة اللغو ق ة األلفا و موس
غة على السمع"  .)2(و خفة الص

ط اللغة س ًا : ت   ثان
ط اللغة  س ة على المألوف ابمن األلفا الكتاالقتصار إنما یتم ت

ه دون غوص على المهجور المجفو من الكالم إ المأنوس، و ال ما تقتض
قة جدیدة ال نى دعضرورة التعبیر عن م ٍ أو حق بلفٍظ متعارف،  عبر عنهاقی

ذلك على أال ب ، و  ما یتخذ من هذه األلفا جانب السهولة و االستساغة ف
تطاع ر مفصلة على قدود المعاني، وقد اساللغة بتحدید معاني األلفا غی

ثیر من  عیدًا، فتحدد  مضوا في هذه السبل شوطًا  تاب العصر الحدیث أن 

                            
مور   )1(  .15، فن القصص، ص/محمود ت
 .10نفس المصدر، ص/   )2(
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، و ت م األلفا ة،عّینق و ذلك من أثر التوسع الثقافي و رقى  ت دالالتها المعنو
الذوق األدبي و االطالع على حقائ العلم و االجتماع، وقد جال بخاطر 
ط اللغو أن ینشؤا لغة مختزلة ذات ألفا محدودة ال تتجاوز  س عض دعاة الت

ع المعاني"   .)1(ضع مئات مع تأدیتها لجم
مور ط ا للغة رأ محمود ت س   في ت

مور تب لها النجاح، قول محمود ت : و الرأ عند أن هذه اللغة ال 
فهم غیرها، فإذا  ستعمل سو ألفاظها، و ال أن  ع أن  ستط ألن المتعلم لها ال 
اللغة  توب بهذه اللغة وحدها، و بذلك ال تكون له صلة  قرأ الم قرأ فال بد أن 

ة ائها و علمائها، و ثمة عیٌب آخر في اللغة األصل ما تنتجه عامة أد ، و ال 
ثیرة، فیتذبذب اللفظ بین أشتات  المختزلة وهو أن األلفا  لقلتها تؤد معاني 
له ال  المعاني، و ذلك ما یناهضه مصلحو اللغات في األمم، و فوق ذلك 

ان مو  ة، تصلح اللغة المختزلة لألدب و الشعر، ألنهما یتطل ة لفظ ق س
ستلزم دقة  عض العلوم و الفنون  ذلك  ان إیثار تعبیر على تعبیر، و قتض و
سیر اللغة ال  سر مع قلة األلفا و ضغطها، ولهذا أعتقد أن ت ان ال تت في الب
ة لتعلم اللغة  ون بوضع لغٍة مختزلة، إال أن یراد أن تعد هذه اللغة خطوة أول

ة   .)2(األصل
سیر    ا لنحوثالثا : ت

احثون و ذهبوا  ر في حلها ال الت التي طالما ف ان النحو من المش
، وفي معتقد أنه ال سبیل لنا إلى  في شأنها مذاهب بین التفرط و اإلفرا
التخلي عن النحو، ألنه من مقومات اللغة و أصولها، فإذا تخلینا عنه قد هدمنا 

                            
مور   )1(  .10، فن القصص، ص/محمود ت
 .12نفس المصدر، ص/   )2(
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ط ًا تعود اللغة فوضى تحتاج إلى ضوا نًا أساس تحل محله، وعض النحاة  ر
سیر القواعد إلى الحد المم ما نعالج من ت ن، و حذف ما األقدمین قدوة لنا ف

الئم التطور الع ظل أساس لغة ال  أن النحو س صر للغة، و أكاد أجزم 
ة و الكالم ة، حتى تتقارب لغة الكتا   .)1(الكتا

ط م ا لض عًا : تعم   را
عة  ة مراحل متتا ة أول اجتازت العر انت الكتا في سبیل الرقى، ف

قرءوا غیر المنقو قراءة  العسیر على العرب أن  ن  ال نقط، و لم  األمر 
اق و الفطنة و سرعة التمییز ة الس حة بهدا ، فلما اتسع نطاق المملكة )2(صح

ة، و أقبل األعاجم یت أطرافالعر العلوم و الفنون،  لقون اللغة، وأخذت األمة 
ثر تدا ل تخول الكتب، مست الحاجة إلى و ط أو  الش فًا النقط، ثم نشأ الض ف

أن ننُفض عن اللغة  لعبء الفهم و تقییدًا لقواعد النحو و الصرف، فإذا نود 
ة لذ عًا، فال تسم لماتها جم ط  لك إال أنه "انحالل إعرابها و صرفها و ضوا

" إذ هو ت  .)3(فقد اللغة مقومات من جوهرها األصیللغو

                            
مور   )1(  .12، فن القصص، ص/محمود ت
 .13نفس المصدر، ص/   )2(
مور   )3( ة، ص/محمود ت ة العر ط الكتا  .11، ض
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ع اب الرا   ال
  

ة في ا مورالخصائص الفن   لمقال عند محمود ت
  

  الفصل األول
  الخصائص العامة

  
  الفصل الثاني

  الخصائص الخاصة
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  الفصل األول 
  

    الخصائص العامة
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مور ًا في األ إن محمود ت تب  ،دبان رجال موهو انت اللغة التي  و 
ة الفصحىبها  ست لغة "تجارة" هذا األدیب هي العر ، و هي لغة القرآن و ل

،  بل إنه إذ جاز أن توصف لغة ما  محدودة الغنى في األسالیب و األلفا
ة  الذات، وذلك أن العر ة  بهذه الصفات فال یجوز أن توصف بها اللغة العر

ه ه و رما أنتتصلح إال ألن تكون لغة األدب في أروع صوره و أعلى مراال 
مور من أجل ذلك و  ة ضد  نعیار المداف نمجدنا محمود ت عن العر

ة.   العام
مور وو محمو األدیب  ة د ت الد األور ثیر األسفار إلى ال ان   ،إن 

شتى األوسا في مصر ي سافر و غیرها من األقطار الت ثیر االختال 
ًا ال حد لهقد أفاد من أفإلیها،  إذ رأ ذلك العالم الزاخر  .سفاره متاعًا نفس

ار احثین و  ،الصور و الحضارة و األف رن وال و صادف عشرات المف
ه و إنتاجه و فنه خبرة  ألوان من الناس، فإنه قد أضاف ألد المثقفین، واتصل 

ةو بر    .)1(هي رصید لمادته المنوعة العجی
الذ  و إنه بدأ اتجاهه مستهدفًا األدب المصر القومي على النحو

عد الحرب األولى،  ة  ة و الفن ه النزعات األدب سرعان ما و انت تتجه إل
األدب العالمي، ومن ثم أخذ یتجه نحو األدب اإلنساني الكبیر   .)2(اتصل 

مور اآلتي: ،أما الخصائص العامة في فن المقال عند محمود ت   فهي 
  االجتماعيالهدف  -1

مور هو إصالح المجتمع الشرقي عامة و المجتمع  ان هدف محمود ت
االستخفاف الممزوج  عّینالمصر خاصة، و قد دعاه ذلك إلى النظر 

                            
مور حسن فتحي خلیل   )1( ة الحدیثة، العري، ع: ، محمود ت ، 183رائد القصة العر

 .43م، ص1974فبرائر 
مورأنور الجند   )2(  .87، ص/، قصة محمود ت
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حة في الشرق  حة في مصر اإلشفاق إلى العادات القب ، و و العادات القب
فة هناأل تب محمود  اخالق الضع ة هناك، و من أجل هذا  و األخالق القو

عنوان : "دستور المؤمن " المواطن الصالح في ثالث مواد، و  مور مقاالت  ت
رة الجدة"، و "فلنفرض" و "دعونا نتنفس" و غیرها.   "الف

مور عض  وقام محمود ت مقاالته و قصصه و عالج  بإصالح المجتمع 
ة، و المشاكل ا ة الكاذ الوال ش في ذهن العامة  ثیرة تع ارًا  ة و أف الجتماع

  .)1(ن و غیرهم في اإلنسانااألوهام التي تتعل بتأثیر الج
ة -2 شر ة و النفس ال   النزعات اإلنسان

ة مقاالت تهدف إلى  تا مور في إتقانه علم النفس إلى حد  یذهب ت
عتمد في مقاالته هذه مبدأ إحالل  التخفیف من آالم النفس أو إلى إزالتها، و 
ما انتشر  ن احتمالها، و لعل شغفه  م ة التي ال  قة القاس م محل الحق التهو

شفي الناس  سط التي تحاول حل ما  تب علم النفس الم من وساوس و من 
اة  عانون من هموم و أشجان، و تهدیهم إلى ح لها تعالج ما  شرة  جدیدة مست

ان المحن و الشدائد،  فیجد فیها روٌح و رحان فزع إلى هذه الكتب، وٕا ، ف
ل سبل العون و الرشاد اها  ستبین في ثنا   .)2(بلمسًا لجروحه، و 

مور ان محمود ت تب بج متحمساً  و  قه محمد، فانطل   دآلراء شق
ة،  حتى أمد األدب العري بثروة واسعة في فن القصة و المقالة و المسرح

ستند إلیها األدب في خدمة المجتمع. ذلك فقد شید أكبر دعامة    و
ًا  قه محمد قبله أ أنه خل أد إنه خل نفس األدب الذ حلم بخلقه شق

صر  ًا ال تمد  اة و تزخر  إلى قطعة كواقع الح ض  إال و تشعر أنها تف

                            
، القصة القصیرة في مصر   )1( مور حمزة بوقر  .181، ص/و محمود ت
از   )2( ار خ مورب ة في مصر ، محمود ت  .123- 122، ص/و عالم الروا
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قاته.و أن محمود  العواطف... عواطف الشعب المصر على اختالف ط
مور ر حالة مجتمعه بل تعداه إلى الغوص  ت حاثه على تصو قتصر في أ لم 

ة " صقر قرش" یتناول  غرائزها و میولها ... ففي المسرح ة اإلنسان  في نفس
ة الذ ف الداخل د الرحمنعب ام بني أم إلى األندلس،  ر من العراقأحد ح

مور لیتعم أغوار نفسه و ما فیها من  ة... یتناوله ت وأقام بها دولته اإلسالم
ة  ه من أعمال عظام من ناح ل ما قام  عقٍد و المؤثرات التي دفعته إلى 
مجرد  س  إنسان و ل ستكشف عبد الرحمن الداخل  مور  ،  إذن فت أخر

ة ة تارخ   .)1(شخص
م ي طل   :)2(اتقول األستاذ ز

طولة "إ اب ال أس ة یؤخذون دائمًا  تاب القصة أو المسرح ن صغار 
عالجونها فإذاهم یرسمونها و  ة التي  فها التارخ إلى الشخص ض البراقة التي 
علوا صفاتها على مصاف  عد أن  شر،  س من فصیلة ال ان ل ان صاحبها 

عصمونها عن مواطن  ك و الضغف و الخور، و اآلدمیین، و التردد و التش
مور عن التارخي في الكشف  لمجهودرق بین ااعرف هذا الف لكن محمود ت

ة التي تع طاله و تدفعهم إلى العمل، و تفسیر النزعات الخف تلج في نفوس ا
                            

مورحسن فتحي خلیل   )1( ة الحدیثة، العري، ع: ، محمود ت ، 183رائد القصة العر
 .43م، ص/1974

مات (   )2( ي طل الورا عام 1982- 1889ز م) الفنان المسرحي. حصل على شهادة ال
ارس1916 ثیل في معهد التمثیل هناك، فدرس في لدراسة فن التم م، و سافر إلى 

عد ذلك لدراسة اإلحراج المسرحي ، و عمل خالل  إلقاء و األداء التمثیلي، ثم انتقل 
ارس وجوده في فرنسا م عاد إلى موطنه و 1924عراقة، و في عام  في أكثر مسارح 

اسم "المعهد العالي لفن التمثیل  طالب بإنشاء معهد للتمثیل العري ، و أنشئ معهد 
ة" (انظر: محمد خیر رمضان،  سمى "المعهد العالي للفنون المسرح العري" و اآلن 

لي ،   ).1/191تتمة األعالم لزر
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ما  ع العصور  قة أن النفس وحدة في جم بین الصدق الفني القائم على حق
ه. ما تؤثر ف ه ثم    تتأثر 

قول أن للجد و المثابرة  محمود ولقد أدار ضًا ل مور مسرحیته أ و ، ت
ة ثمرة و جزاء، و أن ال مطالب ال للصبر و المصابرة في سبیل تحقی الغا

التمني و أن المح اس القو الكبیرة الكامنة في تنال  ن و األهوال إنما هي مق
ل م أدب القوة ال الخور، و مما یجب أن األفراد و الشعوب و هذا  ه من صم

قنت على هد  اب القوة و أ قرع آذان شعوب الشرق العري،  وقد أخذت أس
  .)1(األحداث إال ح ینال من غیر قوة تسائده"

ة نداء المجهول في الفني، و  التحلیل النفسي، و على مد بنوعه و روا
ا النفس العلى براعته في ال ا مختلف حاالتها مما شرة في كشف عن خ

ضة، یدعونا إلى اال ذا یعتقاد أنه قد درس علم النفس دراسة مستف  بدوفه
م شخصیته ورمحمود ت المصلح االجتماعي و  من خالل قصصه و مقاالته 

  العالم النفسي.
  سدیدٌ  رأ -3

الغرام ضطرم  الحب و   و ال یلبث أن،  و الشعور الذ یتأجج 
مة في الرأ ، و سداد في القول ه  قول  ،ستحیل إلى ح مور:ف   ت

ة و التجرة   ه أهل الحن الصمت، "لم تكن لغوًا ما أفاض ف من اإلشادة 
ان ما له من فضٍل.....  ولم  ة ما ن عبثًا إجماع األولین على جسامو تب

ة هذه ا ، یلقاه اإلنسان، من عثرات اللسان.. وقد أوجزت اإلنسان قة الكبر لحق
وت من  ان الكالم من فضة، فالس الغة التي تقول: "إذا  مة ال في الح
ه،  ن على اإلصغاء إل ذهب!..." إن شئت أن تكسب صداقة محدثك، ف

                            
 .152، من أعالم األدب المعاصر، ص/جمال الدین الرماد   )1(
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أحرص من أن تتكلم... و الح أن الصمت فضیلة، ال یدرك مزتها إال 
اة"   .)1(الراسخون في فلسفة الح

قول محمود تو  لمة أخر    :مورفي 
اء، و اختر من األعمال ما  اة على األح ة الح "اعمل دائمًا فالعمل ضر
مازج خصائصك، حتى تكون بینك و بین عملك ألفة و  ك، و سایر مواه

ه مراقي اإلتقان".... ة، فترقى ف   استجا
غدك، و أنت إذن تعمل ناشطًا  شٌر في یومك، متفائٌل  أنت إذن مست

ه ما وسعك أن عمل د و تتفنن ف أت له، فتجوده ما طاب لك التجو ك الذ ته
  .)2(تتفنن"

  الحب و الجمال  - 4
ه في أسلوب أخاذ، و  قص على القارئ قصة ح مور  ذا أخذ ت و ه
حاول أن یبرز عناصر الجمال التي استهوته في غادته الحسناء، والتي تتجلى 

ة التي وهبها هللا  عبر لنافي صفاتها الجثمان اها، ثم  ره  إ عن خلجات ف
و دون محاورة إنما في صراحة و وضوح و جالء.... و  الصغیر دون موارة

ن ال شك أن التعبیر الصادق عنصٌر هاٌم من عناصر اإلب داع الفني، و ال 
ان إغفاله في تقی مور  ستلفت الناقد أن ت م األثر األدبي، و لكن الشیئ الذ 

عت اته  ضعه في في صدر ح اغة األسلوب، و اللفظ و ص ة فائقة  ني عنا
ه أحد  ر لصراحة ما وصف  اته و لعل أصدق تصو تا المقام األول في 

مة" في مجموعة "الشیخ عفا هللا"  طاله في قصة "الیت ٌ  –أ و له أسلوٌب رقی
عرف التمل و ال  ارات المزفة صادر من قلب ال  في الكالم خاٍل من الع

                            
مور   )1(  .77، في مقال: "فن اإلصغاء"، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت
مور   )2(  .65، دستور المؤمن، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت
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ر   .)1(الم
مور: قول ت   و 

طرة على  رة الخیر الوجود هي النزعة الخیرة، و أن بذ"إن النزعة المس
ه دائمًا إلى هدٍف یلأص امنة في تالفیف هذا العالم، وهي التي تسیر   ة 
ل الكائنات صغیرها و  عّینم ه، بذرة الخیر هذه موجودة في  هو منفعته و رق

مها، فهذه الذرات ع ما في هذا  بیرها، وحقیرها و عظ التي یتكون منها جم
عض، و تسیر حول  عضها حول  سیر  هارب  ونة من  العالم من الكائنات م
، أ أرقى ما  ه النظام و التناس ات هي أرقى ما وصل إل نفسها في حر
قوة  ة، أ  قوة الجاذب ة  اتها متماس ه الجمال، و هي في حر وصل إل

شموسها وأالحب.. و من هذا التناس و هذه ا ة تكونت العوالم  فالكها و لجاذب
ها و مدینن سیر في نظاٍم جمیل اتها و حیوانها و شعو تها، الكل یتحرك و 

متجهًا دائمًا نحو الخیر. فاهلل خل العالم على أساس الحب و الجمال، و هللا 
ال یخل إال الجمیل، و ال یودع مخلوقاته إال الحب، إذ أنه المثل األعلى 

  .)2(و الجمال" للحب
قول:   و 

ة، و    "أهم وسیلة نعول علیها في عملنا هي أن نلتجئ إلى الفنون الجمیلة الراق
م، فإذا نشأ الطفل منذ والدته، بل قبل والدته  ة الذوق السل نستعملها أداًة لتر
ًال، و نقصد  عت نفسه على حب الجمال ال یرضى عنه بد ة، انط في بیئة فن

ة  ل ما هو جمیٌل، فال تقع البیئة الفن ط الطفل  ه إال على المنظر عّینأن نح
الجمیل، و ال تسمع أذنه إال اللفظ الجمیل و النغمة الجمیلة، و ال یلقى منا إال 

                            
 .154، من أعالم األدب المعاصر، ص/جمال الدین الرماد   )1(
مور   )2(  .25-24، فن القصص، ص/محمود ت
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م نعلمه منذ صغره ثَ ِمن  المعاملة الجمیلة التي تنطو على الحنان و الحب، و
  .)1(فنًا من الفنون الجمیلة"

  الهدف األدبي  - 5
موران  ه الكافة، لقد نشأ في بیئة  محمود ت ًا متمیزًا و رائدًا اعترف  أدی

مور اء، فوالده أحمد ت ًال و  لها أدب و أد احثًا أص ًال و  ان عالمًا جل اشا 
مورة انت حدثًا جدیدًا و قتئذ، و  عمته عائشة الت انت شاعرة عصرها، و

مور قه محمد ت   .)2(ان صاحب نهضة في األدب الحدیث شق
مور  - 6 ة محمود ت   موسوع

ًا عّینو مقاله بخاصة سمتًا م عامةأعطت هذه الموسوعة قصصه 
سع الكثیر من  ة وعاء ألن  مثا ح  اة.فأص ار في مختلف مجاالت الح   األف

ما خلفه من نتاج ضخم من المقاالت  ة ف و بدت مظاهر هذه الموسوع
المتنوعة و عنه هذه : "األسفار" و "النبي اإلنسان" و"شفاء الروح"، و "أدب و 
ات العشرون" و "اتجاهات األدب العري في السنین المائة  ا" و "الشخص أد

ة".األخیرة" و "عطرو دخان"، ة العر ط الكتا   و " فن القصص" و "ض
مور ة محمود ت نت هذه الموسوع من توظیف فن المقال لمعالجة  لقد م

ار و الشؤون.   الحدیث في شتى األف
ةالدفاع عن ا  - 7   الفصحى  للغة العر

مور بیر من الدفاع عن اللغة ان محمود ت ة، و  على جانب  العر
قة مع المیل إلى  طة الدق س ة الجمیلة ال نالحظ في قصصه استخدم اللغة العر
ة في حوارها في  رة، التي جعل العام عض القصص الم ة في حوار  العام

                            
مور   )1(  .28، فن القصص، ص/محمود ت
مور حسن فتحي خلیل   )2( ة الحدیثة ، العري، ع: ، محمود ت ، 183رائد القصة العر

 .42- 41م، ص/1974فبرایر 
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ح  ضًا و أص موضع التجرة، ثم عدل عن ذلك و آثر الفصحى في الحوار أ
ة"   .)1(من أشد خصوم العام
قول طه حسین عن  مورو    :محمود ت

ما أنما یتفجر  انت تأتي  ة ف نت تكتب العام ینبوع، ثم أخذت  ء"
ما أنما یتدف  انت تأتي  ة الفصحى ف نهر ضخم، فأنت رائع  ءتكتب العر

ة ة، و أنت رائٌع حین تكتب في اللغة العر   .)2(حین تكتب في العام
قول طه حسین: لمة أخر    و في 

ظ ة في التعبیر حاولت أن تحتفظ بهذه النزعة ا كهر أن" ان ف لشعب
ك على  انت ترد أن تغل ة الفصحى صراٌع شدیٌد،  بینك و بین اللغة العر

نت ترد أن تقاومه ة الفصحى تنأمرك، و  انت اللغة العر إلى  سلّ ا و 
ك و ألفاظك الخاصة بین حیٍن و حیٍن، و إذ ًال  اأسلو أخذ قل ك الشعبي  أد

ك یزداد  ة عل ة الفصحى... ثم نر تغلب هذه اللغة العر من روعة اللغة العر
إذا هي تصوغك على ما ترد هي و إذا هي تلتهمك التهامًا ، و  شیئًا فشیئًا، 

ع أن تكرهها إال على شیئ  نت ترد أنت، و إذا أنت ال تستط ألغلى ما 
ا تحب لنفسها، تكرهها على أن تطی من المعاني و هو خیر متلتهمك واحد، 

  .)3(خواطر و الفنون الرائعة الجدیدة ما لم تألفه من قبل"ال
مور قول محمود ت ة الفصحى: و    في الدفاع عن اللغة العر

تبت أصول هذا الدین إ"و  ة لغة دین سماو ذ خطر، و بها  ن العر
مًة و ثقافًة، و على رأس هذه األصول : القرآن معتقد المسلم و  تشرعًا و ح

                            
ل   )1(  .59، ص/، األدب القصصي و المسرحي في مصرد. احمد ه
مورأنور الجند   )2(  .262، ص/، قصة محمود ت
از 9م، ص/1949، ، مالمح و غصون، القاهرةمورمحمود ت   )3( ار خ ، (نقًال عن ب

ة في مصر مور و عالم الروا  .262، ص/محمود ت
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ما أنزل  ة، وقد قدس نص القرآن  ة و عقیدته الروح مرجعه في شؤنه الدین
انت  قیت مالزمة له، تكاد تقدس معه نصوصها، ولما  ة الفصحى، ف العر

ة راسخة في القلوب على الرغم، و  قال من أن تطور المدمالعقائد الدین ینة ما 
قاء اإلسالم، أ القرآن" ة  قضي على تأثیر هذه العقائد، فإن العر   .)1(س

  )2(منازل ا لوحي  - 8
ة،  ة في تضاعیف قصصه و آثاره األدب انت منازل الوحي واضحة جل

أن لكلحتى  الج"  لتحس  ان مصدر وحي له : في القرة، و على "ال شیئ 
و بین تعی صفارات اإلنذار، و أزز الطائرات أثناء الحرب، و في ظل 
حل  ان  ل م اجارا" و في  ة، و بجوار شالالت "ن ناطحات السحاب األمر

ه  ستملیها من عّینه، أو مشهد تقع عل رة تعرض له، أو  ه أو تحت تأثیر ف
اة ال ة على اختالف ألوانها و مناحیهاح ة و االجتماع   .)3(ثقاف

اجارا" : مور عن وصف شالالت "ن قول ت   و 
ستشعر إزاءها روح هللا،  اجارا" ف قف الصوفي المتعبد أمام شالالت "ن  "
سًا من نوره األزلي، و ال یلبث أن تتجلى له عظمة  و یؤنس من جانبها ق

  .)4(الخال و ضالة المخلوق"
  قول:و 

عة وّ ز "و إن  ًا، شهدون من هذه الشالالت منظرًا عجاد الطب
یف تدف فیها الماء،  قعة ؟ و  یف انخسفت األرض في هذه ال فیتساءلون: 

                            
مور   )1(  .6، فن القصص، ص/محمود ت
 .المصطلح قد استخدم أنور الجند بهذا   )2(
مورأنور الجند   )3(  .99، ص/، فصة محمود ت
مور   )4( اجارا"، ص/محمود ت  .28، في مقال: "إلى شالالت ن
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ًا من الجزائر و ال شقها شّقًا و  یخلف فیها ضرو   .)1(طائح و الوهاد؟!فراح 
   

                            
)1(    ،  .28المصدر الساب
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  الفصل الثاني
  

  الخصائص الخاصة
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ه   خصائص أسلو
األسلو  النظرة السرعة،  ن معرفتها  م ب لألسلوب أوصاٌف شتى 

ر إلى غیر ذلك من  الموجز أو المساو أو السهل أو الغامض أو التصو
اٍل  ن بها تعدد األسالیب إلى أش م ارات ، و التي  السمات الواضحة في الع

  .)1(ثیرةٍ 
ه ،   ًا خاصًا  مور أسلو س من السهل أن نقول أن لت ألنه أدیٌب و ل

اته  ل فترة من ح عض فتنال في  عضها ب ثیر القراءة ، تمتزج مطالعاته 
  .)2(نصیبها من َخل لوٍن من األدب

سور من أسرة المعة ع رقة النسب ، و لكنه حین اتجه نحو فهو غني م
اه ، استهدف عمًال م ة في مطلع ص ًا و أخلص له، و شغل عّیناألدب و الكتا

ه ، و أع قًا نفسه  ًا ممتعًا رق ه هللا أسلو ان إلى ذلك قد وه د أدواته، و 
غلب علیها  ًا خفاقًا، و نفسًا  ًا طرو ة، و قل ة ح الزهرة الند و عاطفة خص

  .)3(الخیر و السمو
مور اة "محمود ت ه و فنه، و و تبدو ح " هادئة مطردة من وراء أسلو

س بها مغامرات أو  ة ، زاخر ل فجوات، و لكنه یبدو خالل ذلك شدید الحیو
ب نفسه على الورق في روعة و جالل س   .)4(المشاعر، 

لة الخالدة ة و لكن  ،و شغلته المش لة الصراع بین الفصحى و العام مش
ة له ؛  ألنه اتخذ الفصحى وسیلة للتعبیر  النس ا  لة زالت تدرج هذه المش

                            
 .185أحمد الشائب، األسلوب، ص/   )1(
ار    )2( مور القصصي، ص/فتحي األب  .193، عالم ت
مورأنور الجند   )3(  .63، ص/، قصة محمود ت
 .75نفس المرجع، ص/   )4(
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ات نجهٍل . و لم یتبها في أسلوٍب س على أن ة إال في المسرح ح إلى العام
فهمها الشعب صًا ل   .)1(تبها خص

ما یلي ه: و ف ة ألسلو   أهم خصائصه الفن
ة -1  اللهجة الخطاب

ة ما یجنح إلیها الكاتب و بخاصة حین تعلو درجة  اللهجة الخطاب
ة و االستغاثة و اإلشله في الكتاانفعا ثر من النداء و الند ارة و ة و هنا 

معنى االنتقال فیها من ضمائر الغائب إلى ضمائر  ع في الضمائر  التنو
ضًا على تنوع األسالیب من  عتمد الكاتب أ ثیرًا ما  س . و  المخاطب أو الع
اة في األسلوب مثل:  ة و إشاعة الح قصد إحداث الحر ة  خبرة إلى إنشائ

مور :   قول ت
ون التحول من حسٍن إلى أحسن ، و أن یجر  سنة هللا في خلقه أن 

سنة هللا، و لتعلم درجة التطور من درجة إلى  هي من األولى أفضل فلتؤمن 
فئًا لهذه السنة التي هي عمود  أنك في یومك خیٌر منك في أمسك، و لتكن 
اة فتعمل على أن تكتب في هذا الیوم لنفسك خطوة إلى األمام و تسجل  الح

  .)2(لها نقله في سبیل الكمال
قول :    ثم 

ا شعوب الع م النصح ، اتخذوا خذوها مني  محض لمة مخلص  رب 
م!.... انبذوا ما عداها   .)3(العمامة، غطاء لرؤوس

قول :   و 

                            
ار    )1( مور القصصي ، ص/فتحي األب  .194-193، عالم ت
مور   )2(  .56في مقال "دستور المؤمن في المواطن الثالث، النبّي اإلنسان، ص/، محمود ت
مور   )3( ة الرؤوس العارة، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت  .35- 34، في مقال العمامة قض
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اة إلى  ا رب!... نحن في اضطراب یتلوه اضطراٌب، تسلمنا ألغاز الح
ار ال ندر أین المساق؟.... فاكشف عنا في ظلمة حالك ألغاز... نحن ة ، ح

الحجب ، و اهتك أستار الظالم ، و أشرق علینا بنورك ، نور الح و الخیر 
  )1(و الحب و السالم!..

السنن  حیث بدأ الكاتب  ع  ارة خیر مثاٍل للتنقل و التنو و هذه الع
ة فانتقل منها إلى الخطاب ثم إلى الدعاء و االبتهال.   الكون

ه -2 ة في أد   الواقع
مور أدب واقعي ال أدب  ة ، و ذلك ألنه لم أدب ت األبراج العاج

اء المصرین في  عض القاصین و األد فعل  ما  ام،  یتحصن في یوٍم من األ
سجل عنه  شرف منه على المجتمع المصر و  هذه اآلونة ، یبرج عاجي 
ر  اتهم ذلك التصو المجتمع و صور لنا ح عیٍد ، بل اختلط  مالحظاته من 

شر ة الالدقی ، و درس النفس ال اة الیوم سات الح تي یواجهها في ة من مال
ا في قصصه على طاولة التشرع و لذلك فما أحر بنا أن ل حیٍن و قدمها لن

ة. مور قاموس المجتمع المصر و تشرع النفس اإلنسان   نطل على مؤلفات ت
اراته -3 ة في ع   الكلمات القرآن

مل ح ان عندما یتحدث عن شیئ ف ة نراه في معظم األح دیثه من اآل
ة مثل:   القرآن

و أنت فقد تكون ممن أفاء هللا علیهم من نعمة الصحة ، و لم تستوث 
الطب و الدواء   .)2(صلتهم 

ة مستمدة من قوله  لمات قرآن ارة  و من المعلوم أن األدیب زن ع

                            
مور   )1( ا رب.. ابتهال"، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت  .9، في مقال"قل 
مورم   )2(  .124، في مقال " الغادة الطائرة.. رحلة الصیف" ، النبّي اإلنسان، ص/حمود ت
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  تعالى :
َوَما َمَلَكْت َِمیُنَك ِممَّا َأَفاَء هللااَُّ َعَلْكَ 
)1(.  

قول:   و 
ون التحول من حسٍن إلى أحسن"   .)2(سنة هللا في خلقه أن 

لمة سنة هللا مأخوذة من قوله تعالى :  ًال و  ِ َتْبِد   .)3(َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة هللااَّ
قول:   و 

ه طالوة ،  أن له حالوة ، و أن عل "صدق ذلك العري الذ شهد للقرآن 
شر" قول    .)4(و أقسم : ما هذا 

ة الكرم ِإْن َهَذا ِإالَّ َقْوُل اْلََشرِ ة التي أشار إلیها هي : و اآل
)5(.  

  و یتحدث عن الطائرة اسمها "أبو الهول" :
ا اله أنما التقمنا و صعدنا في الدرج ندخل "أ ول" و غبنا في جوفه 

ة الكرمة : ")6(حوت" مٌ . و قد أشار إلى اآل   .)7("َفاْلَتَقَمُه اْلُحوُت َوُهَو ُمِل
مورهناك  ارات محمود ت ة في ع ثیرة لأللفا القرآن   .أمثلة 

ات ا  - 4 اآل ةاالستشهاد    لقرآن
مور ة حیثما أحس الحاجة إلیها  ان محمود ت ات القرآن اآل ستشهد 

                            
ة/   )1(  .50سورة األحزاب، اآل
مور   )2(  .56، في مقال" دستور المؤمن" ، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت
ة/   )3(  .35سورة فاطر، اآل
مور   )4( ع"، ص/محمود ت  .19، في مقال "القرآن ملحمة الفن الرف
ة/   )5(  .25سورة المدثر، اآل
مور   )6( طیر، ص/محمود ت  .25، أبو الهول 
ة/   )7(  .142سورة الصافات، اآل
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قوله تعالى :  ستشهد  ْم ِإَلى َوَال ُتْلُقوا َِأْیدِ ما نر في مسرحیته "قنابل"  ُ
له هلل و لكن الحذر مطلوبٌ )1(التَّْهُلَكةِ    .)2(عندما قال : األمر 

مور قص ما دار بین محمد أفند و المأذون حول  إن محمود ت عند ما 
ة  اآل ستشهد  أتي بهذا الحوار في أسلوٍب جمیٍل، و ة تطلی امرأته، فهو  قض

ة على لسان المأذون    .)3(َال ُتَكلَُّف َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَهاالشرعي حیث قال :  القرآن
ستشهد  مورو  ة في مسرحیته محمود ت ة القرآن   :)4(اآل

ار و المغیث و المقنع، و عندما  "طارق األندلس عند الحوار بین ابن س
قول :  ان األمیر... أ في سبیل هللا ؟ ... هللا  قال مغیث للمقنع : و عص

مْ  ُ ُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْألَْمِر ِمْن ُعوا هللااََّ َوَأِط   .)5(َأِط
ارز  صف حالة الم ارز" عند ما  ن و هما و في مقالته "هل من م

ار فال یر  صوران لحظات متعددة ثم یرفع دو هائل و ینفشع الغ یجوالن و 
مور َفى : " لهما أثٌر ، فإنهما قد فتكت بهما أسلحتهما المدمرة فقال محمود ت َوَ

هللااَُّ اْلُمْؤِمِنیَن اْلِقَتالَ 
)6(.  

قول: انظر إلى ه شر نظرة وفي مقالته "فلتب المشنقة"  ذا المجتمع ال
سوده في مختلف شؤنه،  ه، و أنه نظام  عة ف أن القصاص طب قة، تؤمن  عم
له ال تحول،  عة للكون  أن هذا القصاص طب ظاهرها و خافیها، و أكاد أقول 

                            
ة/   )1( قرة، اآل  .195سورة ال
مور   )2( : محمود ت عة الهالل، 2قنابل،   .21، ص/1952، مط
ة/   )3( قرة، اآل  .286سورة ال
مور   )4( ةمحمود ت ة، م عة النموذج ة الجدیدة ،  ، طارق األندلس، المط الحلم الشابور 

 .65د  ت، ص/
ة/   )5(  .92سورة المائدة، اآل
ة/   )6(  .5سورة األحزاب، اآل
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  .)2(َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَاةٌ ، و صدق هللا : )1(و نظام ال یتخلف
األحادیث النبو  - 5   ةاالستشهاد 

مور ما نر في قصته  ان محمود ت ة ،  األحادیث النبو ستشهد 
حدیث ستشهد  غض "إحسان هللا"  ه و سلم أ الحالل إلى  الرسول صلى هللا عل

" لقد استخرت هللا في تطلی المرأة )3(هللا الطالق   .)4(عندما قال "محمد أفند
مور ستشهد محمود ت ه  و  تا ه و سلم في  حدیث الرسول صلى هللا عل

ة قد  ة العر قوله إن العقل " اتجاهات األدب العري في السنین المائة األخیرة" 
الحدیث و الحضارة الجدیدة و ذلك  تضجت في عهدها الراهن بخمائر من العلم

مة الهند، و  ر العري الذ اتسع قبل ألف من السنین لح فضل اتساع الف
ثقافة الفرس، و فلسفة یونان حتى استوعب ضروب المعارف و األدب في 
انه هذه المرونة، و  قي الیوم في  ست مختلف  األمم على اختالف العهود، 

ة االمتصاص عمل جاهدًا على أن یتمثل ما جد تحت سعة األف و خاص ، و 
أنه :  المثل القائل  الشمس من أدٍب و من ثقافٍة و من عرفاٍن. و هو ال یؤمن 

ما جاء في األثر قتد  مة  )5(ال جدید تحت الشمس، و لكنه  من أن "الح
 .)6(، فحیثما وجدها أخذهاضالة المؤمن

                            
مور   )1(  .189، في مقال " فلتب المشنقة" ، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت
ة/   )2( قرة، اآل  .179سورة ال
م الجوزة، تحقی محمد حامد الفقي، دار    )3( مان الخطابي و تهذیب اإلمام ابن ق أبو سل

 .3/92، 2092، رقم الحدیث:المعرفة ، بیروت
مور   )4(  .5، إحسان هللا، ص/محمود ت
مور   )5(  .11، اتجاهات األدب العري،ص/محمود ت
مة ضالة المؤمن فحیث وجدها فهو أح    )6( ورد هذا الحدیث بهذه الكلمات " الكلمة الح

م عطوة عوض، دا :إبراه ، السنن، تحقی سى الترمذ ، ر عمران ، بیروتبها". أبو ع
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ةاالستشهاد   - 6   األشعار العر
مور المه  ان محمود ت ات  ع سنة فقهاء اللغة و علمائها في إث یت

ا هي هي "  ما نر استشهاده في مقالته "الدن الشعر الجاهلي أو اإلسالمي، 
قول: شعر زهیر بن أبي سلمى   حیث 

ون ذلك لخیر افلیت شعر :  شرة أم لشرها ؟ الزدهارها أم أ  ل
قائها أم لفنائها؟   الضمحاللها؟ ل

ة ، هي  لّ لع ه منذ أرعة عشر قرنًا فطرٌة بدو أصدق الجواب ما جاءت 
قول   :)1(فطرة الشاعر العري "زهیر بن أبي سلمى" إذ 

  الیــــــــــــــــــوم و األمــــــــــــــــــس قبلــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــمَ  اعلــــــــــــــــــمْ  و
   

ـــــــــي  ـــــــــي عـــــــــن علـــــــــم مـــــــــا ف   )2(ٍد عمـــــــــيغـــــــــو لكنن
    

مور قول: إن محمود ت سر  صف الجبل السو   عندما 
سر نصب األ من أقطار العالم  نعیفال غرو أن نر الجبل السو

ل موطٍن و جنٍس،  ه طالب المتعة و الراضة و الصحة من  ون، یلوذ  المس
ه حصانه س" الذ وصف  شعر "امرؤ الق ستشهد  قول: )3(ف   ، و 

ـــــــــــــــــــــــٍل مـــــــــــــــــــــــدبٍر معـــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــــّر مقب ـــــــــــــــــــــــّر ِمَف َ   ِم

                                                                                   
 .5/51، 2687رقم الحدیث:

مور   )1(  .118، شفاء الروح ،ص/محمود ت
و لكنني عن علم ما في غد   الشعر في دیوانه : و اعلم ما في الیوم و األمس قبله   )2(

: سیف الدین الكاتب و أحمد  عصام عمي. زهیر بن أبي سلمى، دیوانه ، تعلی
اة، بیروت ة الح ت  .109م، ص/1986، الكاتب، م

مور   )3( طیر، ص/محمود ت  .290، أبو الهول 
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  )1(ُجلمــــــــــود صــــــــــخٍر حطــــــــــه الســــــــــیل مــــــــــن َعــــــــــلِ 

   
قول سرا األول سواء الجبل و اآلخر هو الساعة،  و : شیئان في سو

ة لتطرق سمعك، و رما  تطالعك الساعة أینما سرت ، و إن دقائقها العال
اء في  قة تسائلك على استح ال، فإذا بتلك الرف حیرة غافي ال جلست إلى ال

ت عنه أنغامها الرقاق: أعلى موعد أنت غفلت عنه؟ أ حان وقت الطعام و أن
ة یومك بنزهة  ق انك، و أن لك أن تستمتع في  الٍه؟ أطلت جلستك في م

سرا" منزل الوحي لشوقي في بیته الخالد انت "سو ، أ  ؟ لیت شعر   :)2(أخر
  دّقــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء قائلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة دقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائ و ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان   )3(إن الح

    
األمثال ا  - 7 ةاالستشهاد    لعر

مورإن  ان یلجأ إلى  محمود ت ضًا  الشعر فحسب بل أ تفي  ان  ما 
قاس  أنها شرٌف ال  مور في خدمة الوطن  قول محمود ت ة  األمثال العر

نت على و أبهته، و إنك أهل أ مظهر العمل ، قائدًا  ة المجد الح ن تتلقى را
ب، أو فرٌد في أعقاب الصفوف. فال ٍش إال اتسقت لهرأس الر  نصر ال یتم لج

قظة ال قرة القائد الكبیر و  أن الصغیر نواة النجاح في عملك أن تكون ع دیر 
                            

)1(   : ع،  ، دار الكتاب العري 5أبو عبد هللا الحسین بن أحمد الزوزني، شرح معلقات الس
 .32م، ص/1999، ، بیروت

مور محمود   )2( طیر، ص/ت  .295، أبو الهول 
ات، دار الكتاب العري ، بیروتأحمد شوقي   )3(  .3/158، د  ت ، ، الشوق
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الئم ما أنت له مخلوٌق....  فئًا، و أن  ك له  مواه له أهًال ، و أن تكون 
وامن  فحاول ما استطعت المحاولة أن تتعرف خصائص نفسك ، و أن تتبین 

ك ، لكي تتجنب ائص ، و ما ینافي صمن األعمال ما یجافي هذه الخ مواه
اردٍ    )2(.)1(تلك المواهب، حتى ال تضرب في حدیٍد 

اردٍ  قة یوجد ضرب المثل " أنت تضرب في حدیٍد  ارة السا " و في الع
شغل نفسه في أمٍر مستحیٍل.  ضرب هذا المثل لمن 

ةاالفنون   - 8 الغ   ل
مور ة مثل السجع ، و الجناس، و  ستعمل محمود ت ع المحسنات البد

طرقة  ل ذلك  ه و  اق، و غیر ذلك من التشب اس، والمقابلة ، و الط االقت
طرته على فن اإلنشاء، و لسنا نرد  ة ، و س مهارته في الكتا ة، تشهد  عجی

ما یلي: ح األمر نأتي    أن نضرب األمثال الكثیرة ، و لكن لتوض
  لسجعا  - 1

. )3(ف الفاصلتین في الحرف األخیر و أفضله ما تساوت فقرههو توا
نر السجع في مقالته "دستور المؤمن في المواطن الصالح" في ثالث مواد 

  قوله : 
ك  طك ، و مد فضله عل ور و مبلغ أثره في تنش لكي تدرك روعة ال

  .)4(طول یومك، لزام أن تجرب ذلك بنفسك
قول في مقالته "الشهید الم    جهول" :و

                            
مور   )1(  .64- 63، دستور المؤمن ، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت
:جار هللا محمود بن    )2( ، المستقصى في أمثال العرب،  ، دار الكتب 2عمر الزمخشر

ة ، بیروت  .2/29م، 1977، العلم
الغة الواضحة، ص/   )3(  .273على الجارم و مصطفى أمین، ال
مور   )4(  .54، دستور المؤمن ، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت
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ك، و    ط من السماء عل أنها وحي ه قة التي استلهمتها بوجدانك ؛  الحق
أنفاسك   .)1(استقر في ولیجة نفسك، و سر في دمك و امتزج 

ة الرؤوس العارة : قول في مقالته "العمامة قض   و 
ة ، و ال    ة أو لیب ة، برانس مغر ش مصرة أو تونس عد الیوم طراب ون  ال 

ات ح ة، أو قالنس وف ة، و ال قالب هاشم ات عراق صل جازة، و ال ف
ة   .)2(لبنان

اس  - 2   االقت
، و قد )3(هو تضمین الكالم شیئًا من القرآن الكرم أو الحدیث منه

مور ة : استخدم محمود ت ما نر ذلك في األمثلة التال اس    االقت
ًال ، فاهلل اس من )4( مع الصابرنال تتعجلني و أمهلني قل ، هذا اقت

ة : اس هنا هو اآلخذ من سورة األنفال قوله : 66سورة األنفال اآل ، و االقت
اِبِرنَ  ِ َوهللااَُّ َمَع الصَّ ْم َأْلٌف َْغِلُبوا َأْلَفْیِن ِبِإْذِن هللااَّ ُ ْن ِمْن ُ َوإِْن َ
)5(.  

  قول :
السوء"     .)6("فالنفس حرون و إن النفس ألمارة 

اس من قوله تعالى :  وِء ِإالَّ َما َرِحَم حیث أخذ هذا االقت ِإنَّ النَّْفَس َألَمَّاَرٌة ِالسُّ

                            
مور   )1(  .46، في مقال "الشهید المجهول"، النبي اإلنسان، ص/ محمود ت
مور   )2( ة الرؤوس العارة" ، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت  .35، في مقال "العمامة قض
الغة، تحقی : محمد غرد، د  ت،    )3( ضاح في علوم ال ني، اإل الخطیب القزو

 .575ص/
مور   )4(  .196، في مقال "فلنفرض"، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت
مور   )5(  .196، دستور المؤمن ، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت
مور   )6(  .96، في مقال "أعداٌء ثالثة، شفاء الروح، ص/محمود ت
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  .)1(َرِّي
  و قوله : 

غه هللا بها ، و من أحسن من هللا    ته التي ص فلنستب القرآن في عرو
غة   .)2(ص

مور أخذه محمود ت اس  قرة  هذا االقت ِ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن : من سورة ال ِصَْغَة هللااَّ
ِ ِصَْغًة َوَنْحُن َلُه َعاِبُدونَ  ثیرة.)3(هللااَّ   . واألمثلة على ذلك 

  الجناس  - 3
ه اللفظان في النط و یختلفان في المعنى. و هو  الجناس أن یتشا

  نوعان :
ه اللفظان في أموٍر أرعٍة : هي نوع الحروف و  )1( تام : وهو ما اتف ف

لها، و عددها، و ترتیبها.  ش
ه اللفظان في واحٍد من األمور المتقدمة )2(  . )4(غیر تام : و هو ما اختلف ف

مور الجناس التام في مقاله: دستور المؤمن  و قد استخدم محمود ت
  المواطن الصالح في ثالث مواد" مثل :

اً  ه الحي ما دام ح ضطلع    .)5(عمل 
  فن اإلصغاء" مثل :وفي مقال " 

                            
ة:   )1(  .53سورة یوسف ، اآل
مورمحمود    )2( ع"، النبّي اإلنسان، ص/ت  .21، في مقال "القرآن ملحمة الفن الرف
ة:   )3( قرة، اآل  .137سورة ال
الغةةة الواضحة : ص/   )4( ، جبور عبد النور، 265علي جارم و مصطفى أمین، ال

 .88المعجم األدبي، ص/
مور   )5(  .62اإلنسان، ص/، النبّي محمود ت
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س الصمت عزلة بین الصامت و ما حوله ؛ و ال بینه و بین نفسه   .)1(ل
اق  - 4   الط

عني الجمع بین معنیین متضادین أو هو الجمع بین الشیئ و  اق  الط
اض و السواد ، و اللیل و النهار، و غیر  ضده ، و مثل الجمع بین الب

  .)2(ذلك
مور اق في قول محمود ت   هو : و الط

غدك شر في یومك ، متفائل    . )3(أنت مست
  و في قوله:

أن یومك خیر من أمسك   .)4(أن تعتقد 
  و في قوله :

وت من ذهبٍ    ان الكالم من فضة ، فالس   .)5(إذا 
  المقابلة  - 5

قابل ذلك على  ما  هي یؤتي معنیین متوافقین أو معاٍن متوافقة ثم یوتى 
  .)6(الترتیب

                            
مور   )1(  .78، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت
)2(   : الغة و عروض الخلیل،  ، دار 1د.علي جمیل و د. حسن نور الدین، الدلیل إلى ال

ة، بیروت  .173م، ص/1990، العلوم العر
مور   )3( "دستور المؤمن في المواطن الصالح ... في ثالث ، في مقال محمود ت

 .60مواد،ص/
 .65نفس المصدر، ص/   )4(
مور   )5(  .77، في مقال "فن اإلصغاء"، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت
)6(   : ع،  ان و البد الغة في المعاني و الب ك و السید أحمد، جواهر ال ، 5الهاشمي 

ة المصطفو أم ت  .383ه، ص/1370یرقم، م
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موروالم قول محمود ت   في مقاله "فلنفرض" : قابلة 
روٍب من صرعى الهموم و األحزان ، آلخذ  وٍب م ل من هأنذا أناد 

  .)1(بیده إلى شاطئ الطمانینة و األمان
ها  - 6   لتشب

قال : شبهت هذا  ه ،  ٌ من الفعل ش معناه التمثل ، و هو مصدٌر مشت
  .)2(تشبیهًا أ مثلته

مور ثیرة ، مثل : العمائم  وقد استخدم محمود ت ه في أماكن  التشب
أنها ناطحات السحب أطرافها إلى السماء ،  الطراطیر، تنزع    .)3(المستطیلة 

  و قوله :
خواطف    أصوات القنابل تدو مثل قواصف الرعود،  وضؤوها یلتمع 

  .)4(البروق 
  و قوله :

أنه جواده المدربالقلم هو الذ    اره ، و  أف   .)5(مده 

                            
الغة و عروض الخلیل، ص/   )1(  .103د. علي جمیل و حسن نور الدین، الدلیل إلى ال
مور   )2( ة الرؤوس العارة" ، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت  .36، في مقال " العمامة قض
مور   )3( ة : الشهید المجهول" ، النبّي اإلنسان، ، في مقال " من وحي محمود ت المعر

 .43ص/
مور   )4(  .64، في مقال " ثالثة تماثیل" شفاء الروح ، ص/محمود ت
مور   )5(  .196، النبّي اإلنسان، ص/محمود ت
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  الخاتمة
ون لغرض  عا تجوله هذا  حث، فط احث عندما یتجول في واد ال ال

احثة  صفة ال النتائج. فأنا  سمى  ما یلي النتائج خاص، وذاك الغرض  أقدم ف
عد حث التي توصلت إلیها     :الجولة الممتعة في هذا ال

مور  - 1 –"  إن هذه الدراسة التي تناولت فیها "فن المقال عند محمود ت
ما أعلم- عمل جدیٌد  - في حد ذاتها ة  - ف ت ضاف إلى الم
ة ،  اكستان لم أعثر على عمل مثله و لم أر دارسًا أو متخصصًا و ال

ة. مور دراسة نقد   تناول فن المقال عند محمود ت
ة ت -2 اته ذاكرة مولده و نشأته و العوامل التي أسهمت في في البدا ناولت ح

ة و  اته األدب ه و عمله و ح ن شخصیته ، و أهم الثقافات التي أثرت ف تكو
انة م اته و ظروفًا خاصًة تتعل  أسرته أو  األطوار التي مر بها في ح

ال  رة التي نشأ فیها.تفظروفًا عامة تتعل 
ة و سلطت األضواء على إنتاجه  -3 األدبي من القصص القصیرة و الروا

ة.  رة و االجتماع ة و الف تب الرحالت و دراساته األدب ة و  المسرح
انة هذا األدیب الذ قدم الكثیر و الكثیر لألدب العري ، و  یوضح م
ثیرة و  ُتب عنه أطروحات  ة إلى مختلف اللغات، و  ترجمت آثاره األدب

ة ، و م ة و نقد ة الكبر في مسیرة دراسات أدب نح عددًا من الجوائز األدب
ة. اته األدب  ح

ر عري ، أخذ  -4 ة و من ف إن فن المقال في األدب العري ولید من بذرة عر
حسب ظروف عصره ، و بیئته و مجتمعه و ضروراته و  سمته في التطور 

 لم تأخذه العرب عن أورا.
ط سبب  والح أن تارخ المقال في األدب العري یرت بتارخ الصحافة 

شفت عنه هذه  ما  ال القراء علیها ،  انتشار الصحف و تعددها و إق
فعل  ٌم إال أنه ضمر و لم یزدهر  الدراسة رغم أن هذا الفن فٌن قد
لها فجمدتها و أوقفتها و حالت دون  اب التي رانت على األمة  األس
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أ اب النهضة مظاهر النهضة فیها من النمو و االزدهار ، فلما ته ت أس
صفة خاصة. عامة و المقال  ان األمة ازدهر األدب    و سرت في 

حضارة الغرب لم تنشئ  وٕاذن عوامل النهضة المتكئة على االتصال 
المقال في األدب العري ابتداء ، و إنما دفعته إلى األمام، و نمته ، و 

اله و خص ائصه أخرجته في صورة جدیدة ، ثم تنوعت اتجاهاته ، و أش
فعل الصحافة و  ح له المنزلة األولى بین أجناس األدب  حتى أص

اعة.   الط
قول علماء االجتماع –إن اإلنسان ولید بیئته ، وابن مجتمعه  -5 هذا  -ما 

مور الذ وعى ظروف عصره ، و حو أوضاع  ینطب تمامًا على محمود ت
ا جر متدفقًا في مقاالته  مجتمعه ، و تأثر بها و عاش فیها و مثلت رافدًا قو
مور عاش حرین عالمیتین  یف أن محمود ت ة ، و رأینا  ة و األدب االجتماع

ل ذلك بوعي 1919و شارك في أحداث ثورة  مور  م ، لقد عاش محمود ت
ل ج مة وفهٍم ، وله في  ة ق عطي لمقاالته االجتماع انب احتكاك. مما 

سه صارت أكثر  رة ، و أن ثقافته ال شك تزداد عمقًا و أحاس ة و ف تارخ
 رهافًة و صدقًا.

مور -6 ع األلوان التي طرفه الكتاب قبله  وفي  إن مقال محمود ت قد غطت جم
ر، و نشا افة مناحي الف اة ، و لما تقتصر عصره، و استوعبت  طات الح

تب المقال الدیني و  ة عن واحدة من فنونها ، ف االجتماعي و عقلیته الثقاف
ع مقاالته  األدبي و العلمي و أثر  ر و األدب، و ما تزال مجام مقاالته الف

مور قد  َع الثقافة الحدیثة ، و أن محمود ت ل مرتاد منا نبراسًا یهتد 
أغراض متعددة في العلم و الدین و المجمتع، و  استطاع أن یوظف المقال

رة و جزالة اللفظ.  جمع في ذلك بین سالسة األسلوب و عم الف
مور -7 ة في المقال الدیني عند محمود ت ه من  إن أثر النزعة الصوف قد سرت إل

ارهم. عض أف عض مقاالته اإلعجاب بهم و ب  والده ، فسر في 
مورمن خالل ا -8 حث في آراء محمود ت وجدت أن  -ما توضحها مقاالته – ل
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لها : اره  نین أساسین و تعتمد علیهما اف  آلرائه ر
ان   -2    رامة اإلنسان  -1  تب شدید إصالح المجتمع، ف ل ما  في 

مور ذا یبدو محمود ت حقوق الفرد فه رامته مؤمنًا  من خالل  االعتذار 
ا و عالمًا من علماء النفس.   مقاالته مصلحًا اجتماع

مور -9 ة محمود ت تا ظ فیها عم مع الجمال و الحسن و حلو  والح أن 
ما ازدادت أسفاره  تنوعت ثقافة الرجل و ازدادت مادته من العلم األجنبي 

ر النفس اإلنس ة من تصو الد األجنب ل هذه إلى ال ة في أعم أغوارها ،  ان
عة. انة الرف  الصفات تجعل الرجل مستحقًا للم

مور -10 ة قوامها من القرآن و  قد عرفنا أن محمود ت إنما تثقف بثقافة عر
الغة و  الحدیث، و الشعر و التارخ و القصص و النحو و اللغة و ال

 األدب.
مور -11 ضة ، و أشار إلى جوانبها  مصر وقد درس محمود ت دراسًة مستف

ات. ما قدم حلوًال إلصالح هذه السلب ة ،  ة و السلب  اإلیجاب
ما یلي :   أخیرًا أقدم اقترحات رأیت فیها فائدة ، وهي 

أدعو من خالل صفحاتي هذه أن تقدم دراسات أخر في هذا الشأن تتناول  
مورجوانب أخر  اة محمود ت نت تمنیت أن یتسع  من ح ، و هناك جوانب 

  حثي لها، لكن لم یتسن لي ذلك. و منها :
مور -1   االتجاه اإلسالمي في مقاالت محمود ت
مور -2  المصلح االجتماعي في ضوء مقاالته/من خالل مقاالته محمود ت
مورفن ا -3  و أعالم عصره لمقال بین محمود ت
مور -4  في مقاالته صورة المرأة عند محمود ت
مور -5   الوصف في أدب الرحالت عند محمود ت
مور -6 اِت محمود ت ات مسرح   شخص
مور -7 مة في مقاالت محمود ت   الح

حث  هذا ، و الحمد هلل تعالى الذ أنعم علي و تفضل بإتمام هذا ال
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عها  ون خطوة تت احثین ، وأن  ه نفٌع و فائدٌة لغیر من ال ون ف ة أن  راج
  خطوات أخر في السعي قدمًا في سبیل الرقي و العرفان.

ه ارك على سیدنا محمد و على آله و صح   .نعیأجم وصلى هللا و سلم و 
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  الفهارس العامة
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ة  ات القرآن   فهرس اآل
  

ة   ات القرآن ة  السورة  اآل   رقم اآل
ِ ِصَْغةً   1 قرة  َوَمْن َأْحَسُن ِمَن هللااَّ   138  ال
ِ َأْنَداًدا   2 قرة  َوِمَن النَّاِس َمْن َیتَِّخُذ ِمْن ُدوِن هللااَّ   165  ال
قرة  َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَاةٌ    3   179  ال
ْم ِإَلى التَّْهُلَكةِ    4 ُ قرة  َوَال ُتْلُقوا َِأْیِد   195  ال
لُِّف هللااَُّ َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها   5 َ قرة  َال ُ   286  ال
  138  آل عمران  َهَذا َبَاٌن ِللنَّاِس َوُهًد   6
َساءِ الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى    7   34  النساء  النِّ
ًال    8 ِ ِق   122  النساء  َوَمْن َأْصَدُق ِمَن هللااَّ
ُعوا الرَُّسولَ    9 ُعوا هللااََّ َوَأِط   92  المائدة  َوَأِط
ْم َأْلٌف َْغِلُبوا َأْلَفْیِن ِبِإْذِن هللااَِّ   10 ُ ْن ِمْن ُ   66  األنفال  َوإِْن َ
وءِ   11   53  یوسف  ِإنَّ النَّْفَس َألَمَّاَرٌة ِالسُّ
م  َِتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلَْك ِلُتْخِرَج النَّاَس   12   1  إبراه
مْ   13 ُ َدنَّ ْرُتْم َألَِز َ م  َلِئْن َش   7  إبراه
  88  الشعراء  َیْوَم َال َیْنَفُع َماٌل َوَال َبُنونَ   14
َفى هللااَُّ اْلُمْؤِمِنیَن اْلِقَتالَ   15   25  األحزاب  َوَ
  50  األحزاب  َوَما َمَلَكْت َِمیُنكَ   16
َتُه َُصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ   17 َ   56  األحزاب  ِإنَّ هللااََّ َوَمَالِئ
ًال   18 ِ َتْبِد   43  فاطر  َفَلْن َتِجَد ِلُسنَِّت هللااَّ
مٌ   19   142  الصآفات  َفاْلَتَقَمُه اْلُحوُت َوُهَو ُمِل
مٍ   20 ٍ َعِظ   4  القلم  َوإِنََّك َلَعَلى ُخُل
  25  المدثر  اْلََشرِ ِإْن َهَذا ِإالَّ َقْوُل   21
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ة فهرس األحادیث   النبو
  

ة     رقم الصفحة  األحادیث النبو
غض   .1   280  الطالق هللا إلى الحالل أ
مة   .2   280  المؤمن ضالة الح
ه ن من ثالث   .3 مان حالوة بهن وجد ف   213  اإل
  217  القرآن خلقه ان   .4
ه هللا صلى واحدةً  علي صلى من   .5   216  عشراً  بها عل
ر لم من   .6 ر لم الناس ش   6  هللا ش
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  فهرس األشعار 
  

  رقم الصفحة  البیت   
ك أتیت   .1 ا   249  بذلي العالي ل
  245  یبلغني أن ذا زمني من أرد   .2
  47  حور العیون  غرب من سال إن   .3
ك هداك علي تحّنن   .4   137  المل
  282  له قائلة المرء دّقات   .5
َرّ    .6   281  معاً  مدبرٍ  مقبلٍ  ِمَفرّ  ِم
  281  قبله األمس و الیوم علمَ  اعلمْ  و   .7
اً  زدون  ابن ا   .8   251  مرح

  
  

  األمثال ضربفهرس 
  

  رقم الصفحة  ضرب األمثال
  283  اردٍ  حدیدٍ  في تضرب أنت
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  لدانبفهرس ال

  
ا ان   149, إس

ندرة   164, 157, 123, 120, 101, 79, 76, 40, 30, 29, 17, اإلس
   ,171   ,173 ,176 ,177 ,183 ,206 ,244  

اد إسالم   191, 149, 142, 114, 7, آ
  166, 112, أسیو

ة   122, إشبیل
ة   257, 145, 132, 127, األلمان
ا   242, 241, 240, 239, 238, 149, 68, أمر
  200, 191, 190, 146, 144, 141, 14, إنجلترا
  140, دك ارلي
, 250, 184, 183, 175, 168, 76, 54, 43, 36, 30, 27, ارس
266  

  247, 114, 111, 109, 4, اكستان
  170, 160, 80, 61, 43, برلین
  109, 7, 3, شاور
  34, جوالن قرة

  127, 117, 110, بوداست
  160, بوالق
, 103, 73, 52, 46, 38, 37, 34, 29, 28, 24, 22, 17, 10, بیروت
104 ,108 ,109 ,113 ,115 ,125 ,127 ,128 ,137 ,138 ,153 ,
155 ,165 ,171 ,175 ,181 ,182 ,183 ,184 ,185 ,193 ,201 ,
213 ,216 ,217 ,219 ,251 ,280 ,281 ,282 ,283 ,286  
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ا   23, تر
س   128, تفل
  122, أبیب تل

  188, تهامة
, 180, 158, 156, 151, 121, 120, 109, 81, 78, 28, دمش
183 ,184  

  188, 185, 52, 35, الراض
ة   188, 187, 186, 185, 184, 120, 117, 111, السعود
سرة   238, 237, سو
ة   207, 140, صقل
  187, طائف
  266, 153, 138, العراق
  195, 124, 123, 111, 49, الشمس عین
, 141, 140, 116, 114, 64, 59, 54, 52, 43, 36, 30, 18, فرنسا
142 ,160 ,190 ,191 ,225 ,266  
, 36, 34, 30, 29, 27, 26, 23, 22, 21, 18, 15, 11, 10, القاهرة

39 ,40 ,41 ,43 ,44 ,46 ,49 ,70 ,72 ,73 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,
81 ,82 ,83 ,84 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92, 93 ,94 ,95 ,96 ,
97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,

109 ,116 ,119 ,121 ,123 ,124 ,125 ,131 ,133 ,140 ,152 ,
157 ,163 ,164 ,166 ,167 ,169 ,170 ,171 ,172 ,173 ,174 ,
177 ,178 ,180 ,183 ,197 ,198 ,203 ,207 ,271  
  205, 28, السوس قناة

  128, القوقاز
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  34, ردستان
, 138, 137, 125, 121, 115, 113, 64, 46, 34, 29, 17, لبنان
151 ,171 ,181 ,182 ,183  
  149, 122, مدرد
  187, 40, المنورة المدینة
, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 16, 15, 14, 13, 11, 10, 6, مصر

26 ,27 ,29 ,30 ,35 ,36 ,37 ,40 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,
49 ,56 ,57 ,61 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,82 ,86 ,87 ,88 ,
89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,106 ,

108 ,109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,117 ,119 ,122 ,123 ,
125 ,129 ,131 ,133 ,134 ,136 ,138 ,159 ,160 ,161 ,163 ,
164 ,165 ,166 ,167 ,168 ,169 ,170 ,171 ,172 ,173 ,175 ,
176 ,177 ,180 ,181 ,182 ,183 ,185 ,188 ,190 ,191 ,195 ,
196 ,197 ,198 ,199 ,200 ,201 ,202 ,203 ,205 ,206 ,208 ,
210 ,211 ,213 ,226 ,264 ,265 ,271 ,290  
ة   279, 187, 185, 184, 40, 36, م

  134, 131, المنصورة
و   127, 110, 61, موس
  34, الموصل

  241, اجران
ورك   240, 64, نیو
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فهرس األعالم

  رقم الصفحة  األعالم  
اولي   .1   142 أبراهام 
م اللقاني   .2   180 إبراه
م    .3 لحيإبراه   167 المو
م جالل   .4   309, 132 إبراه
م عبد القادر   .5  203, 178, 173, 162 إبراه
  156, 155, 20 ابن العمید   .6
  153 ابن المقفع   .7
ان التوحید   .8   155 أبو ح
, 145, 144, 18, 16, 13, 12, 10 أحمد أمین   .9

148 ,164 
مور   .10   270, 213, 47 أحمد ت
  177 أحمد حافظ عوض   .11
 192, 163, 138, 35, 29 الزاتأحمد حسن    .12
  282, 251, 123, 29 أحمد شوقي   .13
اس   .14   147 ادوار لو
  183, 29 أدیب إسحاق   .15
  127 أرتل   .16
  79 إسماعیل مظهر   .17
ي   .18 وفس راتش   117 أغناطیوس 
س   .19   35 امرئ الق
  80 أمین الخولي   .20
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  178 أمین الرافعي   .21
, 68, 63, 62, 50, 45, 42, 41 أنور الجند   .22

69 ,70 ,85 ,108 ,116 ,131 ,
132 ,133 ,192 ,194 ,195 ,
202 ,222 ,223 ,239 ,242 ,
264 ,271 ,272 ,275  

  149 اورتیجا إ جاسیت   .23
ستاني اللبناني   .24   137 ال
ستاني   .25   139, 138, 20 طرس ال
  160 بونابرت   .26
از   .27 ار خ , 88, 87, 86, 61, 45, 42, 37 ب

89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,
97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,110 ,

114 ,115 ,199 ,203 ,206 ,
213 ,265 ,271 

  144 تشارلز المب   .28
  146 تشترتون    .29
  196, 113, 61 تشیخوف   .30
  61 تورجنیف   .31
م   .32   76, 30 توفی الح
ینتي   .33   145 توماس د 
الیل   .34   145 توماس 
  154, 153, 151 الجاحظ   .35
  207, 64 جبران خلیل جبران   .36
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  180, 179, 172, 160 ,17, 10 جرجي زدان   .37
, 168, 167, 166, 40, 24, 16 جمال الدین األفغاني   .38

180 ,183 
 269, 267, 124, 27 جمال الدین الرماد   .39
  147 جورج جوردن بیرن    .40
  148 جورج مور   .41
  147 جورج   .42
  141 جونسون    .43
  123 حامد النساج   .44
م   .45   112 حامد مرزوق عبد الرح
  122 حسن أحمد حسن   .46
صر الحسن    .47   15 ال
  200 حسن عبد الرزاق   .48
 270, 266, 264, 104 حسن فتحي خلیل   .49
  122 حسني سید لبیب   .50
  185 حمد الجاسر   .51
  115 حمد حسین   .52
  119 حمزة محمد بوقر    .53
  181 خلیل الخور    .54
ازجي   .55   182 خلیل ال
  73 خلیل ثابتٌ    .56
  78 خلیل مردوم   .57
  170 خلیل مطران   .58
لي   .59 , 44, 40, 39, 38, 27, 23, 18 خیر الدین الزر
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45 ,73 ,74 ,77 ,78 ,79 ,80 ,
111 ,117 ,124 ,125 ,137 ,
138 ,153 ,156 ,157 ,158 ,
163 ,164 ,166 ,167 ,168 ,
170 ,171 ,172 ,173 ,176 ,
177 ,178 ,179 ,180 ,181 ,
182 ,183 ,184 ,186 

الني   .60   39, 38 رستم الك
  170 رشید رضا   .61
  165, 10 رفاعة الطهطاو    .62
رت لوس   .63   147, 145 رو
  143 رتشار دستیل   .64
مات   .65 ي طل   266 ز
ارك   .66 ي م   78 ز
  281 زهیر بن أبي سلمى   .67
ه   .68   15 زاد بن أب
فون    .69   145 ست
, 198, 178, 176, 175, 167,  سعد زغلول   .70

199 ,244 
  203, 163 سالمة موسى   .71
م الخور    .72   181 سل
م شحاذة   .73   181 سل
  20 سهل بن هارون    .74
  74 السید طبنجات   .75
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فر لودج   .76   148 سیر أول
  182 شاكر شقیر   .77
  8 فته خانمش   .78
طي   .79   40 الشنق
, 36, 35, 30, 19, 16, 15, 10 شوقي ضیف   .80

40 ,45 ,49 ,104 ,132 ,139 ,
153 ,160 ,169 ,193 ,309 

  309, 132, 79 صدی شیبوب   .81
  120 صالح الدین أبو سالم   .82
ي   .83   171, 158 صالح الدین األیو
  125 صالح رزق    .84
  157 الصولي   .85
  163 طه حسین   .86
مورة   .87  303, 270, 249, 248, 247, 75,  عائشة الت
  150 عبد الحمید الكاتب   .88
  266 عبد الرحمن الداخل   .89
ر    .90   172 عبد الرحمن ش
لحي   .91   167 عبد السالم المو
  169 عبد العزز جاوش   .92
  183 عبد الغني العرسي   .93
  177 عبد القادر حمزة   .94
  187 عبد القدوس األنصار    .95
  117 عبد الكرم (جرمانوس)   .96
  165 عبد هللا أبو سعود   .97
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في   .98   13 عبد هللا عف
ر    .99   22 عبد هللا ف

م.100   24 عبد هللا ند
اظة.101   252, 77 عزز أ
, 173, 164, 77, 48, 47, 46 العقاد.102

194 ,203 ,245 ,247 
  169 علي یوسف.103
سى فتوح.104   85 ع
  200 مصر) فاروق (ملك.105
ار .106 , 59, 58, 56, 54, 53, 37, 34 فتحي األب

67 ,68 ,70 ,82 ,83 ,84 ,85 ,
86 ,87 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,
94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,101 ,

102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,
107 ,108 ,116 ,118 ,119 ,
121 ,133 ,193 ,198 ,205 ,
275 ,276 ,309 

اكون .107 س    141 فرن
اد.108   138 الفیروزآ
النت.109   116 ف
  176 قاسم أمین.110
  128 ابیلوك.111
  146 ارالیل.112
فا.113   127 لثوم عودة فاسیل



~308~ 

یر.114   142 ال برو
ة.115  173 لبی
, 176, 175, 172, 170, 163 لطفي السید.116

194 ,198 
  179 لوس الصابونجي.117
اس.118   28 مارون بن إل
  147 ماكس بیروم.119
  146 ماكولي.120
  196 الدین الخطیبمحب .121
اعي.122   78 محمد الس
مور.123 , 45, 44, 43, 41, 39, 30, 27 محمد ت

66 ,178 ,270 ,303 
ل.124 , 78, 60, 27, 23, 22, 21, 11 محمد حسین ه

161 ,172 ,177 ,179 ,194 ,
202 ,206 ,271 

  123 محمد خلف هللا.125
  186 محمد صالح نصیف.126
  131 محمد عبد الغني حسن.127
, 168, 167, 56, 42, 40, 24 محمد عبده.128

169 ,170 ,176 ,194 ,198 ,
202 ,244 ,245 

, 190, 165, 161, 124, 45, 11 محمد علي.129
200 

  77 محمد فرد أبو حدید.130
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او .131  164, 110, 76, 64, 56, 34 محمد محمود ال
 165, 142, 136, 79, 30, 29 محمد مندور.132
  124 محمد مهد عالم.133
  112 محمود البدو .134
  120 محمود بن شرف.135
ارود.136   166 محمود سامي ال
  78 محمود طاهر الشین.137
  177 محمود عزمي.138
امل.139   80 مراد 
  152 مروان بن محمد.140
  164 مصطفى صادق الرافعي.141
امل.142   169 مصطفى 
مصطفى لطفي .143

 المنفلوطي
56 ,232 

  200 الملك الفؤاد.144
  173 ملك حفني ناصف.145
اسان.146  196, 116, 114, 61, 60 مو
  140, 139 مونتین.147
  148 میجیل د أونامونو.148
  165 میخائیل عبد السید.149
ة موسى.150   173 نبو
  170 نجیب الحداد.151
  156 الهمداني.152
  147 هیلیر بلوك.153
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م الخازن .154   115 ول
دمار.155   127 و
م هازلیت.156 ل   144 و
  171 عقوب صروف.157
  179 یوسف الشلفون .158
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  فهرس المصادر و المراجع
  

م مصطفى - 1 : إبراه ط،  ، مؤسسة الصادق 5، أحمد الزات، المعجم الوس
اعة و النشر،   ه.1226للط

ة التجارة،  - 2 ت ندر و آخرون، تارخ األدب العري، م أحمد االس
 القاهرة، د  ت.

ي نجیب محمود، قصة األدب في - 3 ة  أحمد أمین و ز ت العالم، م
 م.1959النهضة المصرة، القاهرة، 

ه : محمد أمین  - 4 عقوب إسحاق، البلدان، وضع حواش أحمد بن أبي 
:  ، ة، بیروت، 1ضّناو  م.2002، دار الكتب العلم

5 -  : ، دار المعرفة ، 9أحمد حسن الزات، تارخ األدب العري ، 
 م.2005بیروت، 

6 -  
7 - : ة 8أحمد الشائب، األسلوب،  ت  م.1988النهضة المصرة، ، م
ات ، دار الكتاب ، بیروت، (د  ت). - 8  أحمد شوقي، الشوق
م  - 9 ر الصوفي في السید إبراه أحمد عز الدین عبد هللا، من قادة الف

ة،   م.1969الدسوقي، المجلس األعلى للشؤون اإلسالم
10-  : ، دار المنار للنشر و التوزع ، جدة 1أحمد العالونة ، ذیل األعالم، 

 م.1998، 
11- : ل، األدب القصصي و المسرحي في مصر،  ، دار 4أحمد ه

 م.1983المعارف، القاهرة، 
12- : ل، تطور األدب الحدیث في مصر،  ، دار المعارف، 7أحمد ه

 القاهرة، (د ت).
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13- : مور"  ة، 1أنور الجند ، قصة "محمود ت اء الكتب العر ، دار إح
 م.1951القاهرة، 

اء  -14 ستاني ، أد ع طرس ال ة و صدر اإلسالم، ط العرب في الجاهل
 جدیدة، دار مارون عّبود، ( د ت).

ستاني، دائرة المعارف، دار المعرفة ، بیروت، (د  ت). -15  طرس ال
ط،  -16 ط المح تاب مح ستاني،  ).1869طرس ال  م، (د 
17- : ة،  ة السعود ة في المملكة العر ة األدب ، 6ر شیخ أمین، الحر

 م.1994ین ، بیروت ، دار العلم للمالی
18- : ة في مصر،  مور و عالم الروا ، دار 1بّار خّاز، محمود ت

 م.1994المشرق، بیروت، 
19- : ، دار العلم للمالیین ، بیروت، 2جبور عبد النور، المعجم األدبي ، 

 م.1984
ع  -20 : شوقي ضیف، ط ة، تعلی جرجي زدان، تارخ آداب اللغة العر

 جدیدة، دار الهالل ، (د ت).
21- : عة 2جرجي زدان، تراجم مشاهیر الشرق في القرن التاسع،  ، مط

الفجالة مصر،   م.1911الهالل 
ر العري، (د  -22 ، من أعالم األدب المعاصر، دار الف جمال الدین الرماد

  ت).
ال، التارخ المؤرخون في مصر (في القرن التاسع جمال الدین الش -23

: ة النهضة المصرة ، ال1عشر) ،  ت  م.1958قاهرة، ، م
ابي ، األدب العري من االنحدار إلى االزدهار، دار  -24 جودت الر

مصر،  .1989المعارف   م، د 
ة  -25 ة، األدب العري من ظهور اإلسالم إلى نها حبیب یوسف مغن

ة الهالل ، بیروت،  ت  م.2002العصر الراشدین، دار م
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26- : م حسن، تارخ إسالم،  ة النهضة 7حسن إبراه ت المصرة، ، م
 .1964القاهرة، 

:)أبو عبد هللا ( الحسین بن الحسین -27 ع ،  ، دار 5، شرح معلقات الس
 م.1999الكتاب العري ، بیروت، لبنان ، 

28- : مور"،  ، القصة القصیرة في مصرو "محمود ت ، 1حمزة محمد بوقر
 م.1979الراض، 

29- : ، الموجز في األدب العري و تارخه،  جیل ، ، دار ال2حنا الفاخور
 م.1991بیروت،

، قاموس تراجم الموجز في األدب العري و تارخه، دار  -30 حنا الفاخور
 م.1926المعارف ، لبنان ، 

 ابن حنبل، المسند، دار صادر بیروت، (د  ت). -31
: محمد غرد،  -32 الغة، تحقی ضاح في علوم ال ني ، اإل الخطیب القزو

 (د  ت)
33- : لي، األعالم،  العلم للمالیین ، بیروت، ، دار 8خیر الدین الزر

 م.2005
غداد،  -34  .1927داؤد سالم، النقد األدبي ، 
ة النهضة المصرة ،  -35 ت ، الرمزة في األدب العري، م دروش الجند

 الفجالة، (د  ت).
ة، تحقی : علي نجیب  -36 رشید یوسف، عطاء هللا ، تارخ اآلداب العر

:  ،  م.1985، مؤسسة عز الدین، 1عطو
، المستقصى في أمثال العرب،  الزمخشر ، -37 محمود بن الزمخشر

ة ، بیروت، 2:  م.1977، دار الكتب العلم
ه: سیف الدین الكاتب   -38 زهیر بن أبي سلمى ، دیوانه ، قّدم و عل حواش

اة ، بیروت،  ة الح ت  م.1986و أحمد عصام الكاتب، دار م
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قات رات الخدو  -39 : السیدة زنب علي فؤاز، الدر المنثور في ط د، تعلی
:  ، ة، بیروت، 1محمد أمین ضّناو  م.1999، دار الكتب العلم

40- : ، هللا جل جالله،   م.1972، 3سعید حّو
41- : ، دار النهضة 1السعید الورقي ، في األدب العري المعاصر، 

ة، بیروت،   م.1984العر
: محمد  -42 م الجوزة، تحقی مان الخطابي و تهذیب اإلمام ابن ق أبو سل

 ي، دار المعرفة ، بیروت، لبنان.حامد القق
43- : ، دار الشروق ، 7سید قطب ، النقد األدبي أصوله و مناهجه، 

 م.1993القاهرة ، 
44- : دار المعارف  ،7شوقي ضیف، األدب العري المعاصر في مصر، 

 م.1961، مصر ، 
:هشوقي ضیف ، الفن و مذا  -45 ، دار المعارف، 1ه في النثر العري، 

 القاهرة، د ت.
ل الفني منذ صالح  -46 ة لتطور الش رزق ، القصة القصیرة ، دراسة نص

 م، (د  ت).1952النشأة، حتى سنة 
اس محمود العقاد، شعراء مصر ، و بیئاتهم في الجیل الماضي ،  -47 ع

ة النهضة المصرة ، القاهرة ،  ت  م.1950م
:1952یولیو  23عبد الرحمن الرافعي، ثورة  -48 ة النهضة 1م،  ت ، م

 م.1959المصرة، 
49- : ة النهضة المصرة، 2عبد الرحمن الرافعي، عصر إسماعیل،  ت ، م

 م.1948
50- : ، 1عبد الرحمن بن عبد الكرم العبید، أصول المنهج اإلسالمي، 

 م.1984
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اشا، نحو مذهب إسالمي في األدب و النقد، دار  -51 عبد الرحمن رأفت 
، الراض، (د  ت).  البرد

عة عبد العزز بدر، مصر الحدیثة قب -52 عده، مط ل االحتالل البرطاني و 
 مصر، (د  ت).

عبد العزز شرف، أدب المقالة من المعاصرة إلى األصالة ، دار الجیل  -53
).2000- ه1420، بیروت،   م، (د 

ر العري  -54 ة في مصر، دار الف عبد العزز حمزة ، أدب المقالة الصحف
 م.1959، القاهرة ، 

في أدب طه حسین، الهیئة  عبد العزز شرف، فن المقال الصحفي -55
).1986المصرة العامة للكتاب،   م، (د 

ة،  -56 عة األمر ستان (معجم األدب)، المط ستاني اللبناني، ال عبد هللا ال
 م.1930بیروت، 

عبد هللا بن محمد بن حسین، أبو داهش، نشأة األدب السعود  -57
ة تهامة و عسیر،  ة السعود ي المملكة العر ، 1:المعاصر في جنو

اعة الراض،   م.1992ط
58-  ، ر ، دمش ة ،دار الف  م.1963عدنان بن ذرل ، فن المسرح
ر العري، (د  ت). -59  عز الدین إسماعیل ، األدب و فنونه ، دار الف
، الرسول األعظم بین السنة و )أبو الحسن ( علي الحسني الندو  -60

ة،  عة اإلمام .1985الش  م، د 
:علي بو ملجم، المناحي الفلسف -61 ة الهالل 1ة عند الجاحظ،  ت ، دار م

 م.1994، بیروت، 
الغة الواضحة، (د  ت). -62  علي الجارم و مصطفى أمین، ال
الغة و عروض الخلیل،  -63 علي جمیل و حسن نور الدین ، الدلیل إلى ال

ة، بیروت ، 1:  م.1990، دار العلوم العر
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64- : ، بیروت، ، دار الكتاب العري7عمر الدسوقي، في األدب الحدیث، 
 م.1966لبنان ، 

ر العري، (د   -65 عمر الدسوقي، نشأة النثر الحدیث و تطوره، دار الف
 ت).

، (د  ت). -66 ة الترقي بدمش حالة ، معجم المؤلفین ، مط  عمر رضا 
مور القصصي، الهیئة المصرة العامة للكتاب،  -67 ، عالم ت ار فتحي األب

1994.(  م، (د 
مور  -68 ، محمود ت ار :فتحي األب ة،  ، الدار 1رائد األقصوصة العر

ة، القاهرة ،   م.2000المصرة اللبنان
ط -69 ، القاموس المح اد :مجد الدین الفیروزآ عة دار المأمون، 4،  ، مط

 م.1938مصر، 
ز العري للثقافة و  -70 محمد أحمد العزب، فن اللغة و األدب و النقد، المر

 العلوم ، بیروت ، لبنان، (د ت).
ة ، محمد أحمد  -71 رجب، ثورة رائدة، المجلس األعلى للشؤون اإلسالم

1964.(  م، ( د 
ادئه،  -72 محمد أبو ره ، جمال الدین األفغاني تارخه و رسالته و م

ة ، القاهرة،  ).1966صدرها المجلس األعلى للشؤون اإلسالم  م، (د 
ر العري،  -73 م، (د 1970محمد أبو زهرة، المعجزة الكبر القرآن، دار الف

( 
74- : ، دار 6محمد بن سعد بن حسین ، األدب الحدیث تارخ و دراسات، 

 م.1997عبد العزز آل حسین للنشر و التوزع، 
سى بن سورة -75 سى ( محمد بن ع ح و هو سنن )أبو ع ، الجامع الصح

م عطوة عوض، دار عمران ، بیروت،  : إبراه ، تحقی و تعلی الترمذ
 (د  ت).
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ض الروح،  -76 مور، م ، المصرة العامة للتألیف و النشر الهیئةمحمد ت
 القاهرة.

لي، دار ابن  محمد -77 خیر رمضان، المستدرك على تتمة األعالم للزر
).2002حزم، بیروت، لبنان،   م، (د 

سرة، الشعب قصر العیني  -78 ة الم محمد شفی غرال ، الموسوعة العر
).1965القاهرة،   م، (د 

األدب العري الحدیث و  محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في -79
األزهر، القاهرة، (د  ت). ة  اعة المحمد  مدارسه، دار الط

مي هالل، األدب المقارن، دار العودة ، بیروت،  -80 م،(د 1987محمد غن
(. 

ة دار األرقم  -81 ، عمالقة األدب العري المعاصر، شر او محمد محمود ال
 بن أبي األرقم، بیروت، لبنان، (د  ت).

، (محاضرات)، محمد مندور -82 )1959، المسرح النثر  م، (د 
 محمد مندور، األدب وفنونه، دار النهضة ، مصر، (د  ت) -83
 محمد مندور ، المسرح، دار المعارف ، مصر، (د  ت) -84
محمد مهد عالم، المجمعیون في خمسین عامًا، الهیئة العامة لشؤون  -85

ع األمیرة،  )1982المطا  م، (د 
 الة ، دار الثقافة ، بیروت ، لبنان، (د  ت)محمد یوسف نجم، فن المق -86
مور ، اتجاهات األدب العري في السنین المائة األخیرة،  -87 محمود ت

الجماهیز، (د  ت) عتها  ة اآلداب و مط ت  م
88- : طیر،  مور ، أبو الهول  عة االستقامة، القاهرة، 1محمود ت ، مط

 م.1947
89- : مور ، إحسان هللا،   م.1949المعارف، القاهرة، ، دار 1محمود ت
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مور -90 ة  محمود ت عة النموذج ، 6، النبّي اإلنسان و مقاالت أخر، المط
ة الجدیدة ، (د  ت) الحلم ة الشابور   م

91- : مور ، شفاء الروح،  عة دار الكتاب العري ،  1محمود ت ، مط
 م.1951القاهرة ، 

ه و  -92 مور ، محاضرات في القصص في أدب العرب ماض محمود ت
ة،  ة العالم )1958حاضره، معهد الدراسات العر  م، (د 

93- : مور ، فن القصص،  عة دار الهالل، مصر، 2محمود ت ، مط
 م.1948

94- : ة،  ة العر ط الكتا مور ، ض عة االستقامة، القاهرة، 1محمود ت ، مط
 م.1951

مور ، مالمح غصون، القاهرة،  -95  م.1949محمود ت
مور ، األدب الهادف،  -96 القاهرة، محمود ت ة األدب  ت  م.1959م
اعة،  -97 مور ، بین المطرقة و السندان، دار الكتاب العري للط محمود ت

 (د  ت).
ة اآلداب  -98 ت ، م حوث أخر مور ، القصة في األدب العري و  محمود ت

 م.1971القاهرة، 
ة الشابور  -99 ة س عة النموذج مور ، حواء الخالدة، المط محمود ت

ة الجدیدة،  .(د  ت) الحلم
مور ، نداء المجهول، (د  ت) - 100  .محمود ت
أ رقم  - 101 مور ، المخ :19محمود ت عة الهالل، 2،   م.1949، مط
102 - : مور ، قنابل،  عة الهالل، 2محمود ت  م.1952، مط
ة  - 103 طعة النموذج مور ، طارق األندلس، الم ة الشابور  6محمود ت م

ة الجدیدة (د  ت)  .الحلم
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، (د  مصطفى لطفي المنفلوطي - 104 ة التجارة الكبر ت ، النظرات، الم
 ت)

رم) لسان العرب، دار بیروت  - 105 ابن منظور (جمال الدین محمد بن م
اعة و النشرن  )1956للط  م، (د 

ة، مؤسسة الرسالة ،  - 106 ة و المذاهب األدب الني ، اإلسالم نجیب الك
)1987بیروت،   م، (د 

اظة و محمود راض المالح، إتمام األعال - 107 :نزار أ ر ، 2م،  ، دار الف
 ،  م.2003دمش

108 - : ع،  ان و البد الغة في المعاني و الب ك، جواهر ال ، 5الهاشمي 
ة المصفطوفي أمیرقم،  ت  ه.1370م

: عبد  - 109 تاب معجم البلدان ، إعداد و تحقی ، األعالم في  اقوت الحمو
اء التراث اإلسالمي،  ، دار إح  ه.1405الحسین الشبتر

، مع - 110 اء التراث العري، بیروت، (د اقوت الحمو اء ، دار إح جم األد
 . ت)

 م.1975حیى حقي، أم هاشم، الهیئة المصرة العامة القاهرة،  - 111
ة :   المصادر األجنب

112- Jule Scott meisami and Poul Strarkey, Encylopedia 
of Arabic Literature, London and Newyork, First 
Published 1998. 
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 م1993 ، إبرل/مایو11مجلة "القافلة" ، ع: -10
   11 -  ، "   م1948مجلة "الكاتب المصر
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