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 صم خ  ل  املم 
هدفت الدراسة إلی بیان مکانة السید مجال الدین األفغاين علی کونه أنه کان زعیم احلرکة الفکریة يف الشرق 

للنهضة الفکریة الدینیة والسیاسیة، معروف لدی کل من یعرف هذا الرجل. ویستطیع أن یضیف اإلسالمي، وبطولته 
کان أول  كأنه أخطأ وأصاب، ولکنه کان خملًصا فیما یفعل وصرحًیا فیما یقول، ومقداما فیما یرید، وإنه قبل هذا وذا

اومة، علما علی احلریة، ورمزًا للمق من نادی مبطالب شعوب الشرق يف احلریة، وصار امسه يف ظرف هام من هنوضها
ومثاًل للقومیة، ومرشًدا لإلصالح حتی أنه ما استقر به املکان واملقام ألداء رسالته السامیة البیضاء. إن ترمجة حال 

 أرید أن أترجم له، الالسید مجال الدین األفغاين تکاد تکون أحدوثة اجلمیع، فال حاجة إلی اإلطالة جبمیع تفاصیلها. و 
تبع مراحل حیاته، إمنا الذي یعنینا هنا ذلك التطور الكبري الذي مناه يف نفوس طائفة من الشباب الذي إلتف حوله، أو 

صاری ما يف األمر أن قيف جمال الکتابة املقال االجتماعي.  وتشبع بتعالیمه ووجد فیهم الروح املتوثبة واهلمة الناهضة
أیدي  اليت مل تظهر إلی الیوم، أوکتبت وحققت يف أفغانستان إال ما وصلت إلیبعض احلوادث والوقائع التارخییة ك هنا

علماء األقطار العربیة واإلسالمیة. وقد وجد الباحث من خالل قرائته يف کتابات اليت کتب حول السید مجال الدین 
املوضوعیة ومجع  قمت بدراسته األفغاين، أن له مقاالت أدبیة ممیزة تفید القراء والباحثنی يف میدان األدب والکتابة.

 املقاالت االجتماعیة اليت تفید قراء األدب يف هذا العصر.
 . ، السید مجال الدین، موضوعات املقال، دعوة إلی اإلصالحاملقال االجتماعي :الکلمات املفتاحیة
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 املقدمة
 احلمد هلل، والصالة والسالم علی حممد رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم. وبعد!

الذي عاش النصف الثاين من القرن الثالث عشر اهلجري ومخسة عشر عاًما من –فإن مجال الدین األفغاين 
لیعد علًما بارزًا بنی رجال هذه الفرتة وعلمائها وأفذاذها، وإنه ملعلمة هادیة ألجیال األمة  -القرن الرابع عشر

ح يف هو الداعیة املخلص الذي کافح ونافاإلسالمیة يف حاضرها ومستقبلها يف جمال التجدید واإلصالح؛ ف
لصنی کانت وما تزال أماًل یراود أعنی املخ  -سبیل توحید کلمة املسلمنی ومجع مشلهم يف ظل وحدة إسالمیة

علی  كتتخذ من القرآن الکرمی هنًجا وسلوًکا، ومن مقاومة األجنيب الدخیل الذي سیطر آنذا -من املصلحنی
عمل وجهاد؛ یتطلب التضحیة بکل رخیص وغال، وحدة إسالمیة تتخذ من  بلدان العامل اإلسالمي أسلوب

الوقوف يف وجه احلکام املستبد احلائدین عن احلق طریق نصح وتقومی وثورة ونضال، وحدة إسالمیة عاش هلا 
 مجال الدین األفغاين وقضی من أجلها حیاته کلها شریًدا طریًدا ال تستقر به دار.

ولیائه، ك عن طواعیة أو کره أعداؤه قبل أارخیه وأعماله وأقواله، واعرتف له بذلتك شهد جلمال الدین بذل
 قوي دلیل یؤید ذلك، وأنصح برهان. -حنی جنردها من حتامل املتحاملنی علیه–وستظل سريته 

ك الوقت ذل علی ما کانت علیه يف -ولقد کان جلمال الدین األفغاين یری أن اخلالفة العثمانیة تستطیع
أن تستوعب األمة اإلسالمیة من خمتلف أقطارها يف وحدة شاملة واحتاد متنی، ومل یکن یری مظلة  -فمن ظرو 

ك وال یقره، لذللمسلمنی مجیًعا سوی اخلالفة العثمانیة؛ بینما کان غريه من العلماء والکتاب واملصلحنی الیری 
 للمسلمنی عن بدیل هلذه اخلالفة. -مضنًیا نفسه -وإمنا کان یبحث

 تقاًما من تلكبا جمتمعة أو قل للصلیبیة والصلیبینی، انو ك هدفًا ألور نذلولقد کانت دولة اخلالفة العثمانیة آ
 م.با يف یوم من األیاو صوت اإلسالم وحضارته إلی قلب أور الدولة الفتیة اليت استطاعت أن توصل 

ن الیهود من م وإصرار أن متککان الیهود یکیدون لدولة اخلالفة هذه، وخباصة بعد أن رفضت حبز ك  وکذل
لنی ك علی الرغم من تعهد الیهود بالقیام بعماهلجرة وإقامة الوطن يف فلسطنی اإلسالمیة رفضت الدولة ذل

 جلیلنی من أجل دولة اخلالفة، رمبا خلصاها من أبرز متاعبها ومها:
 وکانت دیونًا کبرية. -دید دیون اخلالفة کلهاست -
 الدول األوروبیة علی الدولة وإذابة حتالف األوروبینی ضدها.والعمل علی توهنی قبضة  -
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ن ك خیلص دولة اخلالفة من هذه املتاعب. ولکذلوکان  –ك وکان الیهود بوسائلهم یقدرون علی ذل -
الرفض القاطع کان نصیب الیهود، مما زاد عداؤهم للدولة فشددوا علیها احلصار وبثوا يف داخلها األعداء يف 

 ك ما کان.ذلوکان هلم يف  ثیاب األصدقاء،
وکان أتباع اآلجانب وأولیاؤهم، وأذناب الیهود وعمالؤهم میلئون أرض العامل اإلسالمي ویکیدون  -

مجال الدین من بنی القالئل الذین یدرکون خماصر هذا الکید وعقابیل هذا التدبري، علی السیدویدبرون، وکان 
ا بأن دعم دولة اخلالفة وتأیید مجیع املسلمنی هلا، وتبصري قادهتا، والعمل علی مجع مشله ن  املدی البعید، فآم  

نت له رؤیة ك التدبري، فکاذلهو املظلة احلقیقیة لألمة اإلسالمیة، وهو الوقایة من أثر هذا الکید ونتیجة 
 تولدت عنها وجهة نظر.

لو ویهبط، قدرهتا علی مجع کلمة املسلمنی ظل یعغري أن اجلدل واخلصام بنی املفکرین حول دولة اخلالفة و 
وجید من املؤیدین واملعارضنی ما یؤرث ناره ویذکي أواره، وکان اخلائضون يف هذا اجلدل منهم املخلص ومنهم 

وًدا شاخمًا ط غري املخلص ومنهم الواعي املستبصر ومنهم الغافل املبهور، ووقف مجال الدین بنی هؤالء وأولئك
من أنه احلق وأنه اخلالص، قیؤید دولة اخلالفة ویدعو املسلمنی لالنضمام حتت لوائها ألن يف یدافع عما یؤ 

 ك عنده ختلیص املسلمنی من أعدائهم ومجع مشلهم يف ظل اإلسالم.ذل
وأیّا ما کان األمر يف هذه القضیة، فإن مجال الدین کان فیها صادقًا مع نفسه خملًصا يف عمله، باذاًل 

ن أجل هدفه الکبري، وهو أن یکون املسلمون أمة واحدة، األمر الذي ال یدع جمااًل للریب يف لرأیه ونصحه م
فهم قلة  كالذین ینازعون يف ذلأن الرجل کان جمدًدا مصلًحا، وثائرًا سیاسًیا، ومصلًحا اجتماعًیا، أما أولئك 

 و وسائله. أهداف الرجل بعضهم مل تتضح عنده صورة عمل مجال الدین، وبعضهم مل یعرف علی وجه الدقة
ولقد قامت حول مجال الدین دراسات کثرية تناولت تارخیه وأوجه نشاطه اليت عرف هبا وعرفت به يف 

 جماالت السیاسة واالجتماع والفلسفة واإلصالح بوجه عام.
 -ب علميعس -نمن قام هبا حتی اآل رفأعال یةاألدبدراسة غري أن دراسة مجال الدین األفغاين يف جمال 

 األمر الذي حفزين علی القیام هبذه الدراسة.
ويف هذا البحث الوجیز أرجو أن أوضح بعًدا من أبعاد أدب مجال الدین وهو أدب املقال. وسوف یتناول 

 هذا البحث احلدیث عن النقاط التالیة: 
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ات عن ین، ونفحأواًل: أدب املقال، ثانًیا: أدب املقال عند مجال الدین، ثالثًا: مقاالت السید مجال الد
 جهوده يف جمال املقال االجتماعي. وأسأل هللا التوفیق. 

: أدب املقال:  أوالا
نت فن الرسالة، علی الرغم من أن الرسالة کا -من بنی أجناس األدب النثریة احلدیثة –خلف فن املقال 

ج فیها عبد احلمید يف خمتلف عصور األدب العريب حتتل املکانة األولی بنی فنون النثر، وخباصة عندما هن
الکاتب طریًقا جدیًدا، وطریقة فنیة أّصلتها وجعلت منها فنًّا نثریًّا رفیع القدر، عايل الذکر ولقد أصاب ابن 

و الذي وعنه أخذ املسرتسلون، ولطریقته لزموا، وه»... الندمی عندما قال عن عبد احلمید بن حییی الکاتب: 
 (.771م: 7991می، )ابن الند« سهل سبل البالغة والرتّسل

فاحلق أن عبد احلمید صاحب طریقة يف فن الرسالة مل یسبق إلیها، وهي طریقة استطاهبا الناس عموًما 
 وعشقها الکّتاب علی وجه اخلصوص.

فلما کان أبو عثمان اجلاحظ من بعد عبد احلمید، انطلق بفن الرسالة إلی قمة نضجه، وغایة اکتماله، 
ن من روحه وخصائصه املعروفة يف الکتابة ما تعارف علیه النقاد من: کثرة وأضاف اجلاحظ إلی هذا الف

ثر وأحالها علی ناالفتنان واالستطراد والتوازن وقصر العبارة، فأصبحت الرسالة علی ید اجلاحظ أبرز فنون ال
عنایة  عقرونًا عدیدة من الزمان حتی امتدت إلی هذا العصر احلدیث. م كظلت الرسالة کذلأقالم الکتاب، و 

 باحملسنات البدیعیة والزخارف اللفظیة تشتد يف عصر وترتاخی يف آخر.
غري أن الرسالة کانت لغة الفئة املمتازة من الناس، یقبل علیها خاصة املثقفنی، وال تستطیع أن تنزل إلی 

 خماطبة مجهور الناس وعامتهم.
ن الرسائل يف أضیق جماالهتا حیث تکو نقول مطمئننی: إن املقال يف هذا العصر قد حصرت الرسالة ك لذل

 الرمسیة أو الشخصیة اإلخوانیة فحسب، مما أبعد الرسالة عن خماطبة اجلماهري، أو أمخلها.
جاء املقال لیکون يف املکانة األولی بنی فنون النثر يف هذا العصر ولتصبح بالنسبة جلماهري القراء ك ولذل

بة العنی وموضع االهتمام.  ملء السمع وهنه
ولقد کان املقال يف هذا العصر استجابة للمتغريات االجتماعیة والسیاسیة واألدبیة اليت مّرت بنا، فکل 
القضایا االجتماعیة اليت عشناها وعانیناها، کقضیة الفقر وقضیة اجلهل وقضیة املرض، وقضیة املرأة وقضیة 

لید غربیة علی من نشوء عادات وتقاذلك ی بیة لنا، وما ترتب علو التعلیم والرتبیة، وقضیة غزو احلضارة األور 
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 القضایا عاجلها املقال األديب وناقش أبعادها ومأل هبا صفحات اجلرائد واجملالتك اجملتمعات العربیة، کل تل
 والکتب.

ومجیع املشاکل السیاسیة اليت عانینا منها يف هذا العصر، کمشکلة احلمایة واالنتداب والوصایة 
نفوذ األجنيب، والسیطرة علی مقدرات أوطاننا االقتصادیة، ومشکلة املواجهات العنیفة واالستعمار، ومشکلة ال

اجله املقال األديب عك اليت کانت بیننا وبنی أعدائنا، ومسائل الوطنیة والقومیة واحلرکات اإلصالحیة، کل ذل
 وأثار حوله من االهتمام والعنایة الشيء الکثري.

بالغ إن قلنا إن ن اليت فرضتها هذه املتغريات، قد عاجلها فن املقال، بل ال ومعظم القضایا األدبیة والنقدیة
کانت جمالت للمقال وحدها علی وجه التقریب کمجلة الرسالة وجملة   -وخباصة األدبیة–بعض اجملالت 
 الثقافة وغريمها.

ن أديب ف يف أن جیعل من املقال فًنا یکاد یطغی علی کل -بنت هذا العصر –وقد أسهمت الصحافة 
سواه، إذ وّسعت الصحافة من القاعدة العریضة اليت یقرأ املقال، واقتحم علی الناس بیوهتم ونوادیهم يف املدن 
والقری، واستطاعت الصحافة اليت یقرأها عامة الناس أن یفرض علی املقال مسات بعینها ینحو هبا حنو 

–ة من جانب تطیع أن ختاطب هذه القاعدة العریضالبساطة والبعد عن التأنق والتعمق والنظرة الفلسفیة لتس
 ولتواکب مقتضیات عصر السرعة من جانب آخر.

ولقد کان املقال الصحفي سیاسیة أو اجتماعیة أبرز وأقرب إلی نفوس القراء من املقال األديب اخلالص، 
املقال السیاسي واملقال  عأن املقال األديب مل تتأصل علی ید کبار کتاهبا إاّل بعد فرتة غري قصرية من شیو ك ذل

 االجتماعي.
 ونستطیع أن نتعرف علی تغريات فنیة کثرية مّیزت املقال السیاسي يف هذه الفرتة اليت عاشها عالمة السید

 مجال الدین األفغاين.
العصر هذا ًدا قبیل سائ ننات البدیعیة علی النحو الذي کاسملقال یهتم بالزخرف اللفظي واحملفلم تعد ا

 يف الکتابة النثریة عموًما. احلدیث،
، ئهد القار و جیإلی احلد الذي یکد الذهن أ ومل تعد تتعمد الغوص وراء املعاين الفلسفیة، أو تتعمق الفکرة
 ألهنا ختاطب مجیع الطبقات وال ختتص بطبقة ذات ثقافة معینة.
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 –مة املقال بعاهذا من حیث الشکل واللفظ والبناء، وأما من حیث املضمون واحملتوی، فقد اختذ 
 جتماعیة وسائل االمن املتغريات اليت فرضت نفسها علی اجملتمع کامل -سیاسي أو اجتماعي أو أديب 

والقضایا األدبیة موضوعات هلا، فطالعتنا املقاالت السیاسیة وموضوعاهتا نابعة من  السیاسیة شاکلوامل
رة علی اکم املستبد والدعوة إلی الثو الظروف السیاسیة ککشف خطط املستعمر األجنيب، ونقد أعمال احل

الظلم وهضم احلقوق السیاسیة للمواطننی، وعلی االمتیازات األجنبیة هلؤالء الدخالء الغاصبنی، وطالعتنا 
املقال االجتماعي وموضوعاته نابعة من السلبیات املوجودة يف اجملتمع کالفقر واجلهل واملرض، فنادت 

ه میة اجملتمع وتطویره ونقله من التخلف إلی التحضر، وختلیصه من عیوبباإلصالح الشامل والدعوة إلی تن
 وسلبیاته.
فعل املقال األديب فیما تناوله من موضوعات اجتماعیة أو سیاسیة، أما املوضوعات األدبیة البحتة ك وکذل

 واملوضوعات النقدیة فقد دعی فیه املقال األديب  إلی کثري من نواحي اإلصالح األديب.
یذکر بالفخر للمقال السیاسي بالذات أنه استطاع أن یکون شجي يف حلوق األعداء املستعمرین ومما 

ومن احلکام الظاملنی، حتی لقد کان املقال السیاسي لبعض الکّتاب تقض مضجع احلاکم، وتذهب صوابه 
ذا الفن هل فالجید وسیلة یقاوم هبا هذا السالح إال أن یزج بصاحبه يف السجن، وأصبح مشاهري الکتّاب

األديب، )املقال السیاسي( کسید مجال الدین األفغاين وحممد عبده وعبد اهلل الندمی هدفًا للمستعمرین وللحکام 
هو السبب يف طرد السید مجال الدین األفغاين من کل بلد یذهب إلیها، ومن اجلدیر ك الظاملنی، ولعل ذل

املدة من  كإلی مصر يف املرة الثانیة وأقام فیها تلبالذکر هنا أن نقول: إن السید مجال الدین حنی أتی 
السننی، وکتب فیها ماکتب وخطب ماخطب، مل یلبث أن صار طریًدا منها للمرة الثانیة، وما هي إال فرتة 

 بسبب مواقفهم ومقاالهتم.ك عبد اهلل الندمی، وکل ذل يوجیزة حتی نهفي حممد عبده واختف
عد السید مجال الدین وحممد عبده جیل ثان من الکتاب مث أسلموها مث تلقف لواء املقال السیاسي من ب

إلی جیل ثالث وهکذا... ويف کل جیل منهم أعالم للمقال السیاسي وضحایا لظلم احلکام وحقد 
 املستعمرین.

کان الشأن يف املقال االجتماعي، وإن کان مل یزعج احلکام مبثل ما أزعجهم املقال السیاسي،   كوکذل
 ن رواد املقال االجتماعي من یعدون حبق مصلحنی من أحسن طراز.ولقد کان م
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یلة من کّتاب املقال االجتماعي املمتازین، وله يف هذا اجملال حصك وکالن السید مجال الدین األفغاين کذل
 طیبة سوف نتحدث عنها يف السطور القادم.

ال الدین ة اليت عاشها السید مجفهذه حملة خاطفة من أدب املقال يف العصر احلدیث بعامة، ويف الفرت 
 األفغاين علی وجه اخلصوص، نرجو أن یکون قد دّل وأوضح يف حدود ما أردنا.

 ثانیاا: أدب املقال عند السید مجال الدین
-7811کانت زیارة السید مجال الدین األفغاين ملصر للمرة الثانیة، وإقامته فیها مایقرب من مثانیة أعوام 

 ومنطلًقا لدعوته اإلصالحیة اليت تناولت الفکر والسیاسیة واالجتماع واختذت من املقالهـ جمااًل 7891
 السیاسي متنفًسا وطریًقا حیاول من خالهلا أن یوصل أفکاره اإلصالحیة للناس.االجتماعي و 

ونة  هذه اآلإال أن إقامته مبصر يف -وإن غلبت علیه يف أول مرة صفة املصلح الدیين–والسید مجال الدین 
السیاسة وجعلت من سیاسًیا صلًبا له رؤیة نافذة إلی أعماق السیاسة يف مصر ويف  كاألخرية، جرته إلی معرت 

 العامل اإلسالمي کله.
جملال، فقد  دفًعا إلی هذا ااألفغاين اآلونة هي اليت دفعت السید مجال الدین ك ولعل ظروف مصر يف تل

ري من ، وکانت سیاسة إمساعیل حافلة بالسلبیات وفیها کثکانت مصر آنئذ يف حکم اخلدیو إمساعیل باشا
االحنرافات وسوء التدبري، مما أوقع البالد يف عهده يف أعتی مشکالهتا السیاسیة واالقتصادیة، حیث أدت 

وزاريت املالیة  إجنلیزي وفرنسي يف تويلك السیاسة إلی تدخل األجانب يف إدارة البالد و وزارهتا، فاشرت ك تل
ل، وبدأ واضًحا لکل بصري أن البالد یسري أمورها الدخالء األجانب، وأن هؤالء یضمرون الشّر ملصر واألشغا

 (.892م: 7911ولغريها من بلدان العامل اإلسالمي )حممود، 
وهنا برز السید مجال الدین وتعالت صیحاته، ونادی باإلصالح السیاسي يف مصر ويف سائر بلدان العامل 

العدو وتشابه خططه و وسائله، وقر يف نفس السید مجال الدین أن یتجرد ملقاومة الظلم اإلسالمي لتشابه 
 واالستبداد، وحلرب االستعمار واملستعمرین يف کل رجأ من أرجاء العامل اإلسالمي.

عندئذ وّجه السید مجال الدین تالمیذه ومریده إلی املطالبة بالنظام الشوری واحلیاة النیابیة، وحثهم علی 
 دعوة إلی اإلصالح االجتماعي يف کل جمال حیتاج إلی إصالح.ال

وأعلنها حربًا علی االستعمار واملستعمرین وکل نفوذ أجنيب، واختذ من دروسه وخطبه وأحادیثة ومقاالته 
 منربًا یعلو فوقه صوت احلق واحلریة واالستقالل.
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الحیة اليت اآلراء اإلص كا تلالوقت ألسنة ومنابر أخری ترتدد علی صفحاهتك وکانت الصحافة يف ذل
 بثها السید مجال الدین يف تالمیذه ومریدیه.

وال یستطیع من یؤرخ ألدب هذه الفرتة من العصر احلدیث إاّل أن یعد السید مجال الدین األفغاين يف 
 خطبه وأحادیثه ومقاالته وآرائه اإلصالحیة سبًبا من أسباب رقي احلیاة الفکریة والسیاسیة واألدبیة.

النقاد إاّل أن یعتربوا مقاالت السید مجال الدین قد أسهمت إسهاًما حقیقًیا يف رقي فن املقال ك میل وال
 علی وجه العموم، واملقال السیاسي واالجتماعي بوجه خاص.

 الثاا: مقاالت السید مجال الدین:ث
کتب السید مجال الدین األفغاين عدیًدا من املقاالت يف عدیدة من الصحف واجملالت، حتی إننا لنعد 

املقاالت، وقد تناولت هذه املقاالت شتی ك مجال الدین وأعظم ما خلفه هو تلالسید أغلب ما ألّفه 
ة واملشکالت تماعیاملسائل االجك ء يف ذلسوا ك الفرتةاملوضوعات اليت تشتغل العامل اإلسالمي يف تل

 السیاسیة واملوضوعات الفلسفیة واللغویة.
املقاالت مجیًعا مقاالت إسالمیة باعتبار ما تناولته من موضوعات هتم العامل ك ونستطیع أن نعد تل

 اإلسالمي بالدرجة األولی ملا تنادي به من إصالح.
دین احلسیين حملمد باشا وأول ما أحب تسجیله يف هذا اجملال ما جاء يف کتاب خاطرات مجال ال

يف السید مجال  من بنی الکتب اليت ألّفت–املخزومي، ملا کان بنی الرجلنی من صلة وثیقة، وملا هلذا الکتاب 
 من أمهیة کربی يف رصد آراء السید مجال الدین وخاطراته. -الدین

 وسوف أقسم مقاالته يف هذا البحث إلی أقسام أربعة:
سیاسیة، مقاالت فکریة، أو مقاالت إسالمیة عامة میکن أن تعد من هذه مقاالت اجتماعیة، ومقاالت 

 ك، ومقاالت فلسفیة.أو تل
 علی النحو التايل: ةاالجتماعی مقاالتهونود أن نوضح أثر السید مجال الدین يف 
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 املقال االجتماعي عند السید مجال الدین:
حداث وصورة تعکس ما تعیشه أي أمة من أ تعد املقال االجتماعي نتیجة طبیعیة لنمو األمة يف وجداهنا

وتغريات، وماتعانیه من مشاکل اجتماعیة عدیدة، وهي من أجل هذا تفرض کل کتاهبا خصائص معینة 
 علی وجه دقیق هادف. كمتکنها من أداء وظیفتها تل

ح و ولعل أبرز ما مییز املقال االجتماعي عن غريها من املقاالت: توخي الوضوح و وضوح الفکرة و وض
  اخلیال.ك اإلغراق يفیدعو إلی جتنب التعقیدات والبعد عن املبالغات والتهاویل، وتر ك األسلوب، وذل

لرباهنی، جبمع األدلة واك ومع توخي الوضوح فالبد من تعمد اإلقناع مبحتوی الفکرة ومضموهنا، وذل
ریب الستنبائه د والقالتاریخ البعی یك علواخلضوع للمنطق الصحیح والقیاس السلیم، مع االعتماد يف ذل

 واالستفادة من أحداثه، واالستدالل بشواهده واالعتماد علی وقائعه.
قیسة بالبعد عن األك بد من دقة التفاصیل وحتدید الغایات واألهداف، وذلومع الوضوح واإلقناع ال

 (.71م: 8001الدسوقي، الشعریة واألخیلة املهولة. )
ارة ما یکون القصد إث املقال االجتماعي إلی اخلیال يف حدود ضیقة جًدا عندنعم قد تلجأ کاتب 

 العواطف وجذب املشاعر حنو قضیة ما من القضایا االجتماعیة اهلاّمة.
أن تتجنب فیها الزخارف اللفظیة وأن یقل فیها  -يف عرف النقاد–ومن ممیزات املقال االجتماعي 

أن هذه الزخارف إذا جعلها الکاتب من أهدافه، کان من ك عیة، ذلاالهتمام بالسجع وسائر املسنات البدی
ليت تقنع القارئ لشواهد اأن تصرفه عن تفصیل املعاين وسوق احلجج والرباهنی وا -يف األعم األغلب- شأهنا
 .اءمبا یقر 

الکاتب  ةوالقضایا االجتماعیة يف عمومها حباجة إلی أن یقتنع هبا الناس قبل أن ینفعلوا مبعطیاهتا، وحاج
 فیها إلی الربهان والدلیل أشّد من حاجته إلی تنمیق األلفاظ وتزینی العبارات باحللي واحملسنات البدیعیة.

فالبد أن یبتعد کاتب املقال االجتماعي عن الغریب من الکلمات والعبارات لرتکه أو البعد ك ومع كل ذل
رائب تاج إلی توضیح فال جمال للتأنق باستعمال غالعهد باستعماله، وما دام اهلدف هو اإلقناع، واإلقناع حی

 الکلمات أو مهجورها أو ماکان بعیًدا عن اللغة السائدة يف اجملتمع.
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دث زات وخصائص حك ممیهي ممیزات املقال االجتماعي أو خصائصها، فإهنا دون شك فإذا کانت تل
ایة قبیل هذا العصر کان خمتلًفا غأن األمر ك االهتمام هبا والتعارف علیها يف هذا العصر احلدیث، ذل

 االختالف.
ما کان  -ناعند–اخلصائص له بواعثه ودواعیه، ومن أبرز هذه البواعث والدواعي ك وهذا االهتمام بتل

ینادي به السید مجال الدین األفغاين من آراء إصالحیة يف اجملتمع تقوم دائًما علی احلجة والربهان، وتستهدف 
ستدالل، وما کان یعّلمه السید مجال الدین لتالمیذه من لملة األقالم من ضرورة اإلقناع وتعتمد علی اال

 توی، والعقل واملنطق، حتی یصل کالمهم إلی عقول الناس وأفهامهم.العنایة بالفکرة واحمل
منه وجعلوه هدفًا هلم يف کل ما یکتبون من املقال االجتماعي، ك تالمیذ السید مجال الدین ذل عرف
اين وسعد یخ حممد عبده وإبراهیم اللقشم، وخباصة فیما کتبه تالمیذه: العنده ك أن نلمس ذلونستطیع 

زغلول، فهؤالء تعلموا من السید مجال الدین ومن طریقته الکتابة، کیف یغلبون علی العاطفة، وکیف یتجنبون 
 .املقدمات الطویلة، وفهموا عنه کیف یتجهون يف کتاباهتم إلی املوضوعیة واإلقناع

وقد شجع السید مجال الدین بعض تالمیذه علی إصدار الصحف، وحثهم علی أن یکتبوا فیها کتابة 
غري واحد من  كتدعو إلی اإلصالح الذي یدین به الرجل ویسخر نفسه وحیاته له، وقد استجاب له يف ذل

 الکّتاب:
م. 7117-هـ7899استجاب له: أیب اسحق فأصدر جریدتیه: "مصر" اليت صدرت يف اإلسکندریة سنة

 م بالتعاون مع سلیم نقاش.7111-هـ7891و"التجارة" اليت صدرت يف اإلسکندریة سنة 
م. وکتبوا 7111-هـ7897واستجاب له: یعقوب صنوع فأصدر جریدته: "أبونظارة" اليت صدرت سنة 

 .األفغاين اجلرائد علی النحو الذي کان یفضله السید مجال الدینك يف تل
ن وضاح، ب ال الدین نفسه يف هذه الصحف ويف غريها باسم مستعار، تارًة: مظهروأیًضا کتب السید مج

 وتارًة: السید.
ئص اليت ذکرناه مدین للظروف الراهنة يف وجوده علی هذا النحو، ك اخلصاهذا املقال االجتماعي بتل

لقد کان مقاالت یة. و وهو دون مبالغة مدین لسید مجال الدین األفغاين مبیله إلی الوضوح والبساطة واملوضوع
السید مجال الدین االجتماعي والسیاسي يف الصحف واجملالت، مماینشره بامسه أو باسم مستعار خري دلیل 

 علی توفر هذه اخلصائص املوضوعیة التالیة:
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 وضوعات املقال االجتماعی عند السید مجال الدین:م
هو اخلطوة األولی للقضاء علی األمة مقالته يف تأثري آداب اللسان وأن القضاء علی لسان أمة  -7

 (.17هـ: 7217نفسها. )املخزومي، 
 (.17مقالته يف املرأة ويف الزواج، وفیما یثار حول قضیة املرأة من مساواهتا بالرجل. )نفس املصدر:   -8
 (.78م: 7997مقالته يف دعوة إلی اإلصالح والتجدید. )الصايف،  -2
 (.90هـ: 7217رب. )املخزومي، مقالته يف تناقض املدنیة مع استمرار احل -4
مقالته يف تشخیص ما أمل باإلسالم واملسلمنی من االحنطاط، مع توفر ما يف الدین من دواعي  -7

 (.887النهوض، علی عکس من هنض ولیس يف دینه ما حیمله علی النهضة. )نفس املصدر: 
لتعصب املذموم. وکشفه لمقالته يف التعصب احملمود، وتوضیحه أن هذا التعصب ضروري حلیاة األمم  -1

 (.870)نفس املصدر: 
 (.810مقالته يف العصب اجلنسي والعصب الدیين. )نفس املصدر:  -1
 (.78م: 7997لنوع اإلنساين. )الصايف، للته باملساواة بنی البشر والعمل اخلري مقا -1
ید، هل لمقالته يف لوم الناشئة الشرقیة املسلمة علی تقلیدهم للغرب دون نظر فاحص إلی هذا التق -9

 (.870هـ: 7217ینفع أم یضر. )املخزومي، 
ملطامع بالتوفیق بنی األمم اإلسالمیة، وکف ا أج السریع عن حال األمة إمنا یبدمقالته علی أن العال -70

 (.742م: 7991والدسائس عن بالده وکان یشق علیه کثريًا أن یری هذه األمم األکلة الصبع. )العقاد، 
ة فیه العريب واألعجمي إمنا یعجب مباضیه وأسالفه وهو يف أشد الغفلمقالته يف أن املسلم سواء  -77

 (.802هـ: 7217عن حاضره وکیف جیب أن یکون املستقبل. )املخزومي، 
(. ولنا علی رأیه هذا 771مقالته يف االشرتاکیة، ورأیه يف أهنا ال ختالف الدین. )نفس املصدر:  -78

جتاهات ینظر يف کتاب "مجال الدین األفغاين واالرجو أن ناملوضوع هذا حتفظ، أی واحد یرید التفصیل يف 
اإلسالمیة يف أدب" لألستاذ الدکتور علي عبد احللیم  حممود وهذا الکتاب یعد احللقة الثانیة من السلسة 

 «.حنو أدب إسالمي معاصر»
أویقنی  لمقالته يف إحلاح أن حیرر املسلمنی من رثاقة التقالید، وغثاثة أخالق ال متت بصلة إلی عق -72

 (.78م: 7997أو دین. )الصايف، 
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 املقال األديب عند السید مجال الدین:
فما دام حدیثنا عن مقال االجتماعي عند السید مجال الدین األفغاين، فإن من متام احلدیث عن املقال أن 

 املقال االجتماعي. مننذکر شیًئا عن املقال األديب بعد حدیثنا عن املقال االجتماعي ألن املقال األديب یعد نوع 
املقال األديب يف هذه الفرتة اليت عاش فیها السید مجال الدین واليت نتحدث عنها قفز قفزة واسعة عما کنا 
نعرفه عنه من قبل، إذ تناول املقال األديب املوضوعات کانت من قبل وقًفا علی الشعر، کموضوعات الوصف 

ن الغالب اك من موضوعات كار، والرجاء والشفاعة، وما إلی ذلوموضوعات التهنئة والتعزیة والدعوة واالعتذ
 .شعريقالب علیها أن تصاغ يف 

وقد جنح النقد األديب يف تناول هذه املوضوعات، واستطاعت أقالم الّکتاب أن تنتزع هذه املوضوعات من 
 الشعر، وأن تصوغها نثرًا أدبًیا مؤثرًا، فیه من اجلودة والرباعة ما یثري ویعجب.

، حبیث یاسيسلقد متیز املقال األديب خبصائص فصلت بینه وبنی أخویه املقال االجتماعي واملقال الو 
نستطیع أن نتعرف من هذه اخلصائص علی االهتمام بالتأنق يف العبارة والتدقیق يف اختیار األلفاظ، والعنایة 

إمتاع  ت یستهدف بالدرجة األولیأن هذا اللون من املقاالك ذل -مع عدم إمهال الفکرة واحملتوی-باملوسیقی
حیلو  حیتاج إلی اللفظ املنتقی ذي اجلرس العذب الذيذلك القارئ وجذب مشاعره والتأثري يف عواطفه، وکل 

 يف األذن وخیف علی القلب، وهبذه املیزة یدنو املقال األديب من الشعر دهنـهوًّا واضًحا.
ورة صوتیة ه بتنمیق ألفاظه وحسن التنسیق بینها يف صکاتب  یمجال اللفظ يف هذا املقال أن یعنومن متام 

ملقال األديب ما خاصة تعطي لکاتب ا كتعتمد علی احملسنات اللفظیة واملعنویة دون تکلف أو استکراه، وتل
الیعطاه کاتب املقال االجتماعي أو السیاسي، وتتیح له استخدام وسائل اجلمال الفين يف األدب بغري حدود 

 أو قیود.
خلص من الفرتة أن بعضهم قد بذل جهوًدا غري قلیلة لیت ك أن املالحظ يف کتاب املقال األديب يف تلغري 

عن جنیب حداد  كهذه احملسنات اعتقاًدا منهم بأهنا عبء وثقل وقید علی التعبري األديب املنطلق، کما عرفنا ذل
 وغريه.

سن وحیلو البدیعیة وإمنا نری أنَّ منها ما حی ولکنا نوافق هذه الطائفة من الکتّاب علی رأیهم يف احملسنات
ا الذي یتخوفونه من احملسنات فإمنا هو قاصر علی املتکّلف منهك ویهقّرب األسلوب من العقل والنفس، أما ذا
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األسلوب  إمنا جاء نتیجة ملا کان یثقلك سواء أ کان التکلف يف اإلسراف أو يف االستکراه، ولعل موقفهم ذا
 من حمسنات بدیعیة متکلفة. -دیثقبیل العصر احل–

ا بأسرار اللغة، خبريًا جیید الکالم، مستظهرًا لکثري من 
ً
ومما یتطلبه املقال األديب يف کاتبه أن یکون عامل

 كاملنظوم واملنثور، والبد أن یکون صاحب حصیلة وافرة من املفردات والرتاکیب اجلیدة، قادرًا علی أن یسب
قادر رصینة البناء متأنقة اللفظ طلیة الکلمات، وما أظنه بك بارات جیدة السبهذه األلفاظ والرتاکیب يف ع

حتی یکون ذا طبع أصیل وذا حسٍّّ مرهف وذوق رقیق مع فطنة ومعرفة دقیقة ملواطن اجلمال يف  لكعلی ذ
 التعبري.

وعنصر اخلیال يف هذا اللون من املقال عنصر هاّم وفّعال، فکاتبه مطالب بأن میزج کل حقیقة یتحدث 
ال وحده لغة طف هبذه األخیلة، فاخلیك العواسیلة أمامه أروع من تصویر تلو عنها مقاله بالعاطفة واخلیال، وال 

 ساسي يف املقال األديب.االنفعاالت والعواطف املعرب عنها بصدق وقوة ومجال، وکل ذلك مطلب أ
 كهذا هو املقال األديب کما استطعنا أن نتعرف علیه من خالل النصوص األدبیة يف فن املقال األديب يف تل

الطالع هي خصائصه اليت جاءت فیه نتیجة الذوق األديب، ومنو الثقافة العاّمة واك الفرتة اليت نتحدث عنها، وتل
 هذه الفرتة من أعمال لکبار األدباء العاملینی.علی اآلداب العاملیة فیما ترجم يف 

ومن اإلنصاف أن نقول: إن السید مجال الدین األفغاين مل یکن ذا أثر مباشر يف تطویر هذا اللون من 
قافة العامة کان أحد أسباب تنمیة الثك  سید مجال الدین دون شالاملقاالت، وإمنا کان له فیه أثر غري مباشر، ف

اشه، مبا کان یطرحه من مسائل، وما کان یثريه من مشاکل، وماکان یکتبه وینشره من يف اجملتمع الذي ع
أن نقرر أن أثر السید مجال الدین يف املقالنی االجتماعي والسیاسي کان  لكموضوعات، ومن اإلنصاف کذ

 (.207م: 7911أعمق وأکرب من أثره يف املقال األديب. )حممود، 
ن مجال الدین األفغاين: الشیخ حممد عبده حیدثنا عن أثر السید مجال الدی ولنستمع إلی أبرز تالمیذ السید

 يف تطور األسالیب النثریة بعامة اجتماعیة أو سیاسیة أو أدبیة.
کان أرباب العلم يف الدیار املصریة القادرون علی اإلجازة يف »یقول الشیخ حممد عبده عن أستاذه: 

خريي باشا، وحممد فکري، و  ل، وما کنا نعرف منهم إاّل عبد اهلل باشااملواضیع املختلفة منحصرین يف عدد قلی
 إّما ساجعون، ومن عدا هؤالء ف-علی ختصص فیه –ومصطفی باشا وهيب  -علی ضعف فیه–باشا سید ألمد 

 فون يف بعض الفنون العربیة أو الفقهیة وما شکلها.يف املراسالت اخلاصة، وإّما مصن
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يف القطر املصري ال یشق غبارهم وال یوطأ مضمارهم، وأغلبهم أحداث يف ومنذ عشر سنوات نری کتبًة 
د رضا، )رشی« السن، شیوخ يف الصنعة، وما منهم إاّل إخذ عنه أو عن أحد تالمیذه أو قلد املتصلنی به

 (.7/700م: 7927
ن إمام اإنه هو الذي کسر مقاطر التقلید الفکرّي والدیين واللغوي، فک»رضا رشید وقال الشیخ حممد 

)نفس املرجع:  «النهضة العلمیة والقلمیة والدینیة يف مصر وغريها، کما کان إمام النهضة االجتماعیة والسیاسیة.
7/708.) 

 النتیجة:
له احلّي، واليت بعثت يف الشرق اإلسالميِّّ ك الرائد وراء هذا األدیبالروح اليت تكمن  هذاقف نأن  ناأرد

ف عنیفًة أیقظته من نومه الطویل، وعرَّفته كیف یطلب حقه من األقویاء العتاة، وكیحیویًة دافقًة، وهزته هزًة 
یدفع عن نفسه جور الظلمة القساة، فاعلم أن الروح متثلت يف السید مجال الدین األفغاين: من یدین له الشرق 

يف الشرق  الجتماعيکان رائد من رواد املقال اهو   اإلسالمّي بیقظته القومیة والفكریة يف العصر احلدیث.
جتماعي ، حتی ولدت املقال يف ألوانه االاالجتماعي اإلسالمي، وظّل یرود الشباب ویرشدهم يف کتابة املقال

والدیين والسیاسي ويف تلك الظروف وجدت موضوعات عامة اليت تدعو إىل الكتابة، ووجد مجهور كبري یتجه 
 أكرب عدد من القراء. وكان هلذا التحول من إلیه الكتاب، كما وجدت صحف تنقل هذه الكتابات إىل

املوضوعات التقلیدیة الضیقة اليت یصل نظریات الفرد إىل اجلماعة فیمن یكتب إلیه املقال، وأكرب اآلثار يف أن 
اختذت املقالة لغة تنأى عن فردیة املوضع وعن استقراطیة التعبري، ومتیل إىل املوضوعیة يف األغراض، واحلریة يف 

ب، هو انتشار الصحافة، وإسهام املتفکرین، وتوجیهات األفغاين؛ قد ساعدت الرواد األول من كتاب األسلو 
 (.18م: 7994املقالة يف األدب املصري احلدیث على أن یرسوا دعائم هذا الفن النثري. )هیکل،

ناءة، بجهود السید مجال الدین األفغاين يف جمال املقال الصحفي وهي جهود إصالحیة إسالمیة ك تل
ولسنا نبالغ حنی نقول إن وجود السید مجال الدین األفغاين يف األقطار اإلسالمیة أذکی فیها روح الدین وروح 
الوطنیة وروح الثورة من أجل احلریة والعدالة، ولعل وجوده وجهوده کانا حائاًل قویًا حیول بنی األتباع الذین 

ة سید مجال الدین يف مصر مطروًدا منها حتی أصبحت الصحافالك ما تر ك جیاهرون مبماألة احملتل الدخیل، لذل
فیها متثل حزبنی کبريین: أحدمها حزب یؤید االحتالل صراحة وینتصر لإلجنلیز ویستحسن خطتهم، وقد ظل 

م اليت 7119هذا احلزب علی إمیانه هبذا املنهج حتی بلغ غایته وتوج أهدافه بظهور جریدة "املقطم" سنة 
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روف وفارس منر ومکاریوس، فکانت هذه اجلریدة لسان حال احملتلنی ختدم نوایاهم وتنصرهم أنشأها: یعقوب ص
 ردة عما کان ینادي به السید مجال الدین األفغاين.ك يف کل حال، وتل

والثاين: حزب ینادي بتحریر املصر من احملتل الدخیل، ویذکي روح الوطنیة يف الناس ویدافع عن حقوق 
 ة املواطننی املنتهکة، وظّل هذا االجتاه ینمو ویتعاظم حتی متوج بظهور جریدة "املؤید" اليتالوطن الضائعة وکرام

عال صوهتا  يتأنشأها الشیخ ألمد ماضي والشیخ علي یوسف، وهي حبق باکورة اجلرائد اإلسالمیة املهمة ال
 (.2/7م: 7972طرازي، دي نینی. )طدفاًعا عن حقوق الو 
ىل التحرر قد أفاد السید مجال الدین النثر فائدة جلیلة بإرشاد تالمیذه إاليت تظهر من املقال فالنتیجة الکلیة 

من القیود الثقیلة اليت كانت ترسف فیها الكتابة اإلنشائیة، مما أفسد املعىن، وسرت األفكار عن املوضوع واجلالء،  
م إىل رئ بدون طائل، وطبعي أن یصرفهكما أرشدهم إىل جتنب املقدمات الطویلة اليت ترهق الكاتب، والقا

 االهتمام باملعاين؛ ألن النثر املقید ال یتسع هلذه املعاين اجلدیدة العمیقة، وال یستطیع اإلفصاح عنها بوضوح.
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