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 ةوث الخل اقح  ة للب  ي  ولالد  ة ربي  الع  مجلة ال

 عنَی بالبحوث العربیة والدراسات القائمة علیها.مفهرسة ت   ،محکمة ،علمیة ،دورية

لة للنشر دراساتهم العلمیة األصیلة ذات الصتفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین هي 

بقضایا األدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، واإلعالم، والعلوم الشرعیة، والتاریخ اإلسالمي، 

 والجغرافیا، واآلثار، واإلقتصاد، والتربیة واألنتروبولوجیا.
 

 المشرف علی التحریر: األستاذ الدکتور مؤید فاضل مالرشید
 التحریر: األستاذ المساعد شریف الله غفوريرئیس 

 الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیمالتنضید الفني واإلخراج: 
 المستشار الفني: األستاذ الدکتور معراج الدین بارا الندوي

 مساعد التحرير
 مأمون علي خلف هللا حسن، املنيا، مصر األستاذ الدکتور

 لبنان، بريوت، دخيل يزهراء علسيدة  ةالدکتور  ةاألستاذ
 أفغانستان، ، كابلنظام الدين كاملاألستاذ الدکتور 

 املساعد خري بن مجال الدين، أندونيزيا األستاذ
 

في أعدادها وإنما فقط  ةإدارة المجلة غیر مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث المنشور

 یة.تقع مسؤولیتها في التحكیم العلمي والضوابط األكاديم

األفکار الواردة ال تعبر بالضرورة عن رأي الجمعیة والمجلة، وترتیب البحوث  ۞

 يخضغ العتبارات فنیة، وال عالقة بمکانة کاتب المقال.

 00۳۱-۱۱۳۳رقم الدويل املعياري اإللکرتوين )ردمد(  0022-4206رقم الدويل املعياري للطباعة )ردمد( 

 کالتالي: رجاع إلیهاعن املجلة بشرط اإلشارة إلی املصدر واإل  نقلیسمح بال    

ها في لخريجي اللغة العربية وآداب العمل املنهيإراءة فرص »لالقتباس: باسل وغفوري، گل محمد وشريف هللا. 

قة، املجلد الثاني، العدد األول « أفغانستان
ا

 .25-25م، صص۰۲۰۲املجلة العربية الدولية للبحوث الخال

  قواعد النشر وثمن النسخة في آخر المجلة.
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 هيئة التحرير املستشارية 
 

 األستاذ الدکتور عبد الکبیر محسن، الکلیة الحکومیة، راوالبندي، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور گل محمد باسل، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 مصر ، قاهرةالجامعة خاتم المرسلین العالمیة،،حسن سلیمأحمد محمد ربیع األستاذ الدکتور 

 األستاذ الدکتور عبد المجیب بّسام، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور عبد القاهر عابد، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 ة عالمة إقبال المفتوحة، باکستاناألستاذ الدکتور عبد المجید البغدادي، جامع

 األستاذة الدکتورة نهی األفغاني، قسم اللغة العربیة، جامعة التعلیم والتربیة، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد الرحمن شیرزاد، کلیة الشریعة والقانون، جامعة ننجرهار، أفغانستان

 ، جامعة کابول، أفغانستاناألستاذ الدکتور عبد الصبور فخري، أستاذ قسم اللغة العربیة

 إنغاال، الجزائر، مرکز جامعي للدراسات العربیة، صالح محمد کبیراألستاذ الدکتور 

 األستاذ الدکتور یوسف محمد طاهر أحمد، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان

 نستاناألستاذ الدکتور عبد األحد إنصاف، أستاذ کلیة الشریعة، جامعة تخار، أفغا
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 هيئة التحرير العاملية
 

 جامعة األزهر، القاهرة، مصر ،األستاذ الدکتور عمر عبد الرحیم حمزاوي

 عراق ،جامعة البصرة،کلیة اآلداب،المنصوري جبار علي سامي الدکتور األستاذ

 جامعة األزهر، مصر، کلیة اللغة العربیة،عبد الباقي عبد الفتاح الشین الدکتور األستاذ

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان،الدکتور فضل الله فضل أحد األستاذ

 هند ،دار العلوم الندوة العلماء ،الدکتور معراج الدین الندوي األستاذ

 دناألر ،المفرق ،جامعة آل البیت، حسام محمد رضا البطوشاألستاذ الدکتور 

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، مالیزیااألستاذ الدکتور منتهی أرتالیم زعیم، 

 دناألراألستاذ الدکتور عالء عمار السالمة، الجامعة األردنیة،عمان، 

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستانعقیب،ة ستاذ الدکتور إسماعیل عماراأل

 ینصاألستاذ الدکتور مصطفی محمود حسین شعبان،جامعة شمال غربی الصین للقومیات، ال

 األستاذ الدکتور صالح خلیل عبد العال سرور،  جامعة القاهرة، مصر

األستاذ الدکتور فردوس أحمد بت العمري، کلیة اللغة العربیة، مجلس التعلیم الوالئی 

 هند، بجامو کشمیر
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  تعريف اجمللة
 جنةةزی  فففف  ن   خم، هي امس  عةبحوث ااخالق مس  ااخص  لجمة  اعررية  اعولعة  اال( أجسر)

IAJCR))   ئنينقط  االتصصل يني اعشة يصعةغ  اعررية  مبرىنجسر هي امس  مجع قة  عكةم . 
هتوف الجمة   ىل  نتصج املررف  لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق  

لاألدب املختةفف .   رةوميصعظواهر اعةغوی  لاألدية ، فضالً ن  اعبحوث األصةة  لاجلویوة يف جمصل اع
كمص هتوف  ىل نشر املررف  لاملوضونصت املتخصص ، لاعظواهر اعةغوی  لاألدية ، لقضصیص اعةغ  

ص هتت  احلویث  لاملرتبط  يف  طصر نظریصت جویوة.كمنقوی  يف األدب اعرريب، اعقومي ل لظواهرهص اع
 الجمة  يصألمسصعةب املترةق  يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ . 

 :اجمللة أهداف
هتت ُّ الجمة  جبةب األمسصتذة لاعبصحثني املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك ن  طریق 
تشجةره  نةى نشر أنمصهل  اعبحثة  يف أنواد الجمة . لكذعك تويل الجمة  اهتمصمص كبريًا يصملثقففني؛ 

ة ، حةث بحثلقو مّكنت مسةصمس  الجمة  نشر االنتصجصت اعرةمة  لاع عذعك تشّجع نشر أنمصهل .
تتوّفر شرلط اعبحث اعرةمي، لاملتصير ؛ فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة  اجلةوة، 
اعيت هلص األمسبقة  م  حةث أصصع  اعففكر، للضوح األمسةوب، لاألصصع ، لاجلودة املمتصزة، لاعكمة  

 املنخففض ، لاجلوی  يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل.

 :Contact Us کابل                     -المجمع العربي األفغاني                املراسلةعنوان 
 

 ، شقة الثانیة، مکتب املجلةنالناحیة الثالثة، عمارة شمس غزنیکابل: 

 (21+)2123264262 رقم الواتساب 

Emil: iajcr.info@gmail.com                                                        تتوفر أعداد املجلة علی   

editorJournal.Iajcr@gmail.com                                    www.iajcr.com 

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  

mailto:editor.ijasaf@gmail.com
mailto:Journal.Iajcr@gmail.com
http://www.iajcr.com/
http://www.iajcr.com/
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 شروط النشر
 کامل املسؤولية   ريدة إلکرتونية. ويتحمل الکاتبلنشر أصيلة ومل يسبق نشرها يف جملة أو جأن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة ل

 للنشرـة ه منشورة أو معروضيف حال اكتشاف بأن مسامهت
  :الفارسية وأاإلجنليزية  وأالعربية أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية. 
  كلمة. 0222إىل  0222أن يرتاوح عدد كلمات البحث أو املقال بني 
  علماء األساتذة و مة من قيا  العربية املباللغة  قول الدراسيـةتتعلق باحل تعين اجمللة بنشرها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوعات

 عروفني.امل
 :أن حتتوي الصفحة األوىل من املقالة على احملتويات التالية 

o .عنوان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية 
o .اسم الكاتب ودرجته العلمية، واجلامعة أو املنظمة اليت ينتمي إليها، باللغة العربية واإلجنليزية 
o  اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال.الربيد 
o  باللغة العربية.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o .الكلمات املفتاحية بعد امللخص 

 من األخطاء اللغوية والنحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية. أن تكون املقالة خالية 
 رجاعات املقتبسة وفق النظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220داخل كل صفحة، )ابن منظور،  يف 
  املقاالت من قبل اثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانيهما خارج البلد.األحباث و سيتم احلكم على 
 قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي فيما يتعلق بالنشر، ستكون مجيع قواعد 
  فيما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديريقوم املس املرسلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص امل التحريرجنة للسيكون

 بأي تغيري.
 .تسمح اجمللة بإعادة نشر األحباث واملقاالت ذات الصيت العاملية للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربية 
 رة على آراء الكاتب. ليس من الضروري أن يوافق جملس اإلدا 
 .مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت عرب اإلنرتنيت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي 
 أو هيئة التحرير.ى اجمللة مسؤولية املقاالت ستكون فقط على املؤلفني وليس عل 
 .مبجرد استّلمها، لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال 
 ملقال تعريًفا خمتصًرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقايف.أن يرفق صاحب ا 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أحتتفظ اجمللة حبقوق النشر، والجیوز للباحث إرسال حبثه إلی جملة 

 

 ترسل المساهمات بصیغة الکترونیة حصًرا علی عنوان المجلة:
editorjournal.iajcr@gmail.com 

 21123264262+أو عرب رقم الواتساب: 

 

mailto:editorjournal.iajcr@gmail.com
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ق  حمكمة، مفهرسة(دورية، علمية، (  ةاجمللة العربية الدولية للبحوث اخلّلا
Preioud 21, Vo1,  No3 (0200/3661): 3020/1366 -ولاأل العدد – ثالثال المجلد –لثانيا اإلصدار  

 كلمة التحرير...
 ة اعوكتورة مسةوة زهراء نةي دخةلاألمستصذ

 

 جتاهل العارف يف النص القرآين 
 عةوكتور هصين یومسف ايو غةةون

 

 منهج النقد عند سيد قطب 
 ر املنصوريصبنةي جعةوكتور مسصمي 

 

  عسقّلينالتناص الديينا يف شعر ابن حجر ال
 مشس كمصل أجن األمستصذ اعوکتور 

  عةبصحث حممو نرفصن دار
 لفظة املاء يف االستشهادات القرآنية

  صویق هللا كرميي ألستاذ املساعدل
 

 سورة الزلزلة )دراسة أدبية(
  سوما نظريمسةوة ة املساعد ةاألستاذ

 
 

 اجلمل االمسية بني اللغتني العربية والفارسيةرابط يف 
 ألمستصذ احملصضر لط  شصه قصئ ع

 

   املحتویات حسب وصولها واستکمالها املقاالت في ترتیب

file:///E:/IAJCR%20%20Journal/Message%20of%20Chief%20Editor.pdf
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 کلمة التحرير 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
-عرود اعتصمسعاتُقّوم "الجمّة  اعرريّة  اعوَّلعةَّ  عةبحوث ااخاّلق " يني یوي قُ رّائهص لُمتصيرةهص األنزّاء 

م م  مسففرهص اعففصةّي احملّك ، لاعَّذي تأمل منه أن یكون خري رافٍو 2222الجمّةو اعثّصعث م  اعرصم 
عةمكتب  اعرريّة  لاإلعكرتلنّة ، عُطاّلهبص، لنصهةي نةومهص، لآداهبص، م  منريهص اعَّذي ال ینضب، 

صالت اعةُّغویّ  عبحوث اّعيت تُرىن يصلجممجةً  م  ا–مثل األنواد اعّسصيق  عةمجّة  –لتضّم  هذا اعرود 
لاألديّة ، أمسه  يف  نوادهص خنب  طّةب  م  األمسصتذة م  خمتةف يةوان اعرصمل اعرريّب لاإلمسالمّي قو 
 مجره  هبص، لقّرهب  منهص لحوة اهلوف اعّسصمي أال لهو ُحّب اعةُّغ  اعرريةَّ ، عغ  كتصب هللا اعرزیز.

غتهص كمص أشصر اي  خةولن، لاعةُّغ  هي األمسصس املتني اعَّيت تقوم نةةه  ّن قّوة األُّم  م  قّوة ع
حةصة األُّم  كمص یقول أنورمسون؛  ذ  ّن اعةُّغ  تُرّو موار اهتمصم األُم  احلّة ، لاعةُّغ  هي اآلصرة 
األقوى يف شّو نواطف يين اإلنسصن كمص تقّرر ذعك يف ُمسّةمصت اعبحث االجتمصنّي املرصصر؛ 

ضر ّثل اعةُّغ  اعرريّة  لآداهبص رافًوا نظةًمص م  رلافو اعتَّوحُّو االجتمصنّي، ليصألخّص يف لقتنص احلص ذ تُ 
 اّعذي یشهو هزّات ننةفف  يف أركصن جمتمرصتنص اعرريّة  لاإلمسالمّة .

م  أهواف جمّةتنص اعغرّاء تربئ  اعقورات اعرةمّة  ملرصجل  املشكالت اعةُّغویّ  املرصصرة، فضاًل 
 ن  تكثةف اعّتواصل اعرةمّي لاملرريّف يني اعبصحثني.

اهبص، تُرّو "الجمّة  اعرريّة  اعّولعّة  عةبحوث ااخاّلق " م  الجماّلت اعرّائوة يف جمصل اعةُّغ  اعرريّة  لآد
لهي حتظى يصالهتمصم لاملتصير  م  قُ رّاء عغ  اعّضصد، م  أجل اإلمسهصم يف َمهّم   نصدة املكصن  عُِةغ  

، صد اّعيت ال تقّل شأنًص ن  يقّة  اعةُّغصت احلةَّ  األخرى، مثل: اإلجنةةزیّ ، لاإلمسبصنّة ، لاعصةنّة اعضّ 
تحّوثني هبص، أل م  نصحة  تطویرهص، لمنصئهص، لثبصهتص يف لجه 

ُ
لاألملصنّة ، لغريهص م  نصحة  نود امل

تغرّيات احلةصتّة  اّعيت ترصف هبص. لمع ذعك، فهي تسري ُقُومً 
ُ
 بحوث لاعّورامسصت...ص يف نشر اعامل
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كمص نأمل أن یتحّس  أداؤهص مع مرلر اعوقت نةى املستویني: املرريّف، لاعففيّنّ؛ يففضل مص 
یردهص م  تقومي. منتظری  طةًبص عنوال اعغصی  م  هذا اإلصوار، ل مسهصًمص يف شرف  ثراء مكتبتنص 

 اعرريّة  لاإلعكرتلنّة .
منصء نةى يف آٍن مًرص، مَسَونً  يف هةكل اعةُّغ  اعرريّة  لحمراهبص، أُ ةِّني لتُراثّةني حواث العنغول 

ةغٍ  فةنكتب أفكصرًا جویوًة ي: رريبّ قول اعشَّصنر اعقوانوهص لأصل امستخوامهص، لعةك  شرصرنص 
قومي ؛ أي كالمسةكّة ، مجةة ، صصرم ، صرحي ، راقة ؛ أي نريّة  خصعص ، لذعك كّةه م  أجل اعةُّغ  

 مستقبةهص، ل نسصهنص.اعرريّة ، ل 
نةتقةك  قرّاءنص األنزّاء، يف جمّةتك  "الجمّة  اعرريّة  اعّولعّة  عةبحوث ااخاّلق "، لمع درامسصت 

 ُمتنّون ، لأحبصث قّةم ، خطّتهص أنصمل أمسصتذة ُمتخّصصني يف درامسصهت ...
 تضّم  هذا اعرود م  جمّةتك  اعغرّاء اعبحوث اآلتة : 

 يو غةةون. أجتصهل اعرصرف يف اعنص اعقرآين عةوكتور هصين یومسف  –1
 ر املنصوري.صب_ منهج اعنقو ننو مسةو قطب" عةوكتور مسصمي نةي ج2
 _ اعتنص  اعویيّن يف شرر اي  حجر اعرسقالين، عةبصحث حممو نرفصن دار.٣
  عألمستصذ املسصنو صویق هللا كرمييعففظ  املصء يف االمستشهصدات اعقرآنة  _ ٤
 ، عةبصحث   مسّةو   مسومص نظري.)درامس  أدية ( مُسورَِة اعزَّْعزََع ِ  -5
   .رايط يف اجلمل االمسة  يني اعةغتني اعررية  لاعففصرمسة  عألمستصذ احملصضر لط  شصه قصئ _ 6

نأمل أن جتولا يف هذه اعورامسصت مص یغين تطّةرصتك  املررفّة ، لیُومّسع جمصالت درامسصتك  
 أن نةقصك  دلًمص نةى ااخري لاهلوى، لمع أنواد جویوة م  جمّةتك  اعغرّاء.املستقبةّة . آمةني 
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 َلَخصم املم 

مهم  اعشصنر يف "ديةصً. لكصن نقوه تطبةقةصً. ليف كتصيه أا دية  نصقوً ايتوأ مسةو قطب حةصته األ
كتب "تصيه ص كأمّ  لجهصت نظر لامستنتصجصت أدية  نقوی  م  خالل نصو  شرری  كثرية. "احلةصة

ب اعرريب لغري اعرريب دص تنصلل فةه منصذج كثرية م  األص تطبةقةً ص نقویً فةرترب كتصيً  "لشخصةصت
قوی  كمص ص م  نوة منصهج نىل اعررية  يف اعشرر لاعنثر. لكصن منهج هذا اعكتصب خةةطً  املرتج  

  " نصضجمصاًل ن"أنه حصلل لضع كتصب نقوي یتنصلل أن مكصنته يف اعنقو تبقى يف أى، اال مسنر 
 نمصل.ىل كتصب نقوي یوازن لیقّوم تةك األ دب اعرريب حبصج  يف األ

ول اعنقو لاعفف  مث صألىل ن  لكصن هذا اعكتصب مبقومته يف حتویو لظةففته اعنقو، لفصوعه األ
اعرتاج   ص خمتةفف  يف اعشرر لاعقص  لاعرلای ، لاعنففس لاعرصمل لاعبحوث لاعورامسصت مث يفيف تنصلعه كتبً 

 ديباعنقو األ"صب دب اعرريب تضمنه كتل منهج نقوي يف األألاعتصریخ، مففتصحصً عتبةور نظری  نقوی  
ديب ننو األ ل منهج اعنقوألحن  يف هذا املقصل حنصلل امسترراض اعنظری  اعنقوی   ."صوعه لمنصهجهأ

ن منةز مرحةتني ألنستطةع  ."يبداعنقو األ"ل "كت ب لشخصةصت"مسةو قطب مرتموی  نةى كتصيةه 
 ن یشق طریقه لیتبةور نةى شكل منهج نقوي متكصمل.أامستطصع اعنقو فةهمص 
 .العقاد ،سيد قطب ،النقد النفسي ،ديبالنقد األ  :الكلمات املفتاحية
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 املقدامة 

 توجه مسةو لىل يفتثل املرحة  األ( صة( ل)كتب لشخصةصتةيف احل)مهم  اعشصنر  یبول أن
صهجه( حتول مسةو نمديب، أصوعه ل اعنقو األ) ليف كتصيهفكصن اعتطبةق مسصيقص اعتنظري  قطب اعنقوي.

صةح عتحةةل ی لأخذ یهت  يصعنظریصت لنرضهص لنقوهص لاختةصر مص ىل اعتنظري. قطب م  اعتطبةق 
ديب لاإلهلصم قومي لجيتمع يف اعتطبةق اعذلق األنمل اعنصقو هي اعوزن لاعتيرز مالمح أل  اعنص األديب.

 ففسه.دیب لمسرب أغوار ناعففطري، فضال ن  ثقصف  اعنصقو اعيت تؤهةه ملررف  شخصة  األ
ىل  ىل لضع اعنصقو مففتصح اعوخول  عففصظ لاعرتاكةب لاملرصين ديب یتجصلز األفصعرمل األ

 ؛ ثر اعرقصد نةى توجه مسةو قطب اعنقوي يف هذه املرحةألیربز  شخصة  منتج اعنص لمؤعففه.
تب )ك تصيهبه لمنهص كتكيف  لضمنهص فةمص يرو  م،1١2١فففي مقصالت اعرقصد اعيت نشرهص مسن  

 أفكصر مسةو قطب لاعرقصد يف تصكةومهص خرلج اعنصقو لشخصةصت( ل)یومةصت اعرقصد( جنو توافق
قطب مع  يف املرحة  اعثصنة  یةتقي مسةو دیب.عففصظ اعنص لتراكةبه  ىل مررف  شخصة  األأم  
وجه مسةو ی املنهج اعنقوي اعتكصمةي(، غري أهنمص خيتةففصن يف اعتطبةق.) مستصذه اعرقصد يف اختةصرأ

ىل  خيي ميةل فصملنهج اعتصر  ى أن كل منهج عه حسنصته لنةويه؛ا عةمنصهج اعنقوی  فري قطب نقوً 
 يصعولافع ديباعبةئ ، لاملنهج اعنففسي حيصر اعرمل األديب ظصهرة م  ظواهر انتبصر اعرمل األ

  .اعرقو اعنففسة () لاالنففرصالت يف مص یسمى ب
ن حصر اعنقو أ ىل لخيةص  عففصظ لاعترصيري لاعرتاكةب.يصأل أمص اعنقو اعففين فبحصر اعنقو

مص يف املنهج نففسة  كقو اعل يصعرأعففصظ كمص يف اعنقو اعففين، أل يصعبةئ  كمص يف اعنقو اعتصرخيي، يصأل
عذا خيتصر مسةو قطب املنهج اعتكصمةي عةوصول م   ،اعنففسي، كل ذعك الخيوم اعرمل اعنقوي

اعنففسة  لأعففصظه هصته اعبةئة  ل ةدیب م  خالل توجص  ىل مررف  شخصة  األخالل حتةةل اعنص نقویً 
 اعتربريی .
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ه تةتقي يف نقوفليف نقوه اعتطبةقي جنوه یطبق هذا املنهج اعنقوي اعتكصمةي نةى اعنص 
صذه اعرقصد يف اختةصر مستأليف اعوقت اعذي یةتقي فةه مسةو قطب ي   كةهص.یاعتكصمةي املنصهج اعنقو

صهج  نتطبةق امل كصمل يفجيو اعت قطب املنهج اعنقوي اعتكصمةي، فإنه خيتةف مره يف اعتطبةق؛ فسةو
 ب.سي فحسجنو اعرقصد حيصر اعتكصمل يف املنهج اعنفف يف حني ،كةهص يف نقو اعنص

يف ي اعرلمي تكصمل يف املنهج اعنففس لم  هنص فإن منهج اعرقصد اعذي اختصره عنقو شرر اي 
نقو شرر اي   ي تتكصمل يفخيج اعثالث : اعففين لاعنففسي لاعتأر و قطب یرى أن املنصهةحني أن مس

 ص عتوجه اعرقصد لطه حسني.شرصر املتنيب لاملرري خالفً أاعرلمي لنصو  

 :وىلاأل املرحلة
لىل يف كتصب مسةو قطب ))كتب لشخصةصت(( ليف هذا اعكتصب حيصلل األتتمثل املرحة  

مكصن اإل قور –قوی  ننوه. مث هو حيصلل ل ))مففتصح(( عةنظری  اعنأمسةو قطب لضع ))مالمح(( 
ن أخری ، لیبول نةةه االهتمصم يوضع كتصب نقوي، ال مسةمص االيترصد ن  اعتأثر يصعنقصد اآل –

نقو اعرريب م   ص خةو مكتب  اعلاًل، لثصنةً أ نصضج  يف املكتب  اعررية  تستحق اعنقو نمصاًل أهنصك 
ن اعتأثر لاضح كل اعوضوح ننو مسةو قطب أنمصل، غري كتب لدرامسصت نقوی  تتنصلل هذه األ

 يف ترریففه اعنقو ليف مهم  اعنقو للظةففته لغصیصته.
مسةرطةنص  لهو يف هذا اعترریف "لاعتقومياعنقو هو نمةة  اعوزن " :حيود مففهوم اعنقو فةقول

 قط يل یرمس فنصهج، لعكنه ال یكتففي يصعترریف املالمح اعرئةس  عةنقو دلن تبني عألصول لامل
(( نمةة  ن نمةة  ))اعوزن(( ل ))اعتقوميأدية  ال مسةمص نمصل األطریق  تطبةق هذا اعترریف نةى األ

امت اعرمةة  ص مص دهلصم اعففطري ثقصف  لترمقً ىل اعذلق اعنقوي لاإل ضصف   شصق  لشصئك  تتطةب 
ص ن حيس  اعنصقو نقل اعقصرئ م  نصمل اعنأمنص جيب  عةست فقط جرل اعقصرئ یرةش مع اعنص ل 

 دیب نففسه لاالنومصج مع شخصةته((.ىل نصمل األ 
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نه أمسصس أن نففهمه نةى أعففصظ لتراكةب لمرصن(( يل جيب أذن عةس جمرد )) ديب اعرمل األ
 فكری ، لمسر  نففسة ، لطریق  شروری .خصص  

هنص أنةى  –يف هذه املرحة   –لم  هنص ميك  تةخةص ))اعففكرة اعنقوی (( ننو مسةو قطب 
نتنصلل ن نررض عةكتصب لحوه ل أديب. فةةس اعنقو ))تصویر اعشخصة (( اعقصئم  لراء اعرمل األ

ن أته، ل ینومج مع نففسة ن ىل ))شخصة (( األدیب. ل  ن یتصوى أمصدته فقط، يل نةى اعنصقو 
 .يءدیب لفكره لمذهبه يةو اعقصر ن یضع ))مففتصح(( شخصة  األأحيصلل 

 وّ ديب فقط يل اعتقومي هو شيء ضرلري يصعنسب  عةنصقو، فال ين نزن اعرمل األأص لعةس كصفةً 
( (ن تكون نتةج  اعنقو: لزن اعرمل األديب مث تقوميه، فصعنقو اعصحةح يرو ))اعوزن(( ل ))اعتقوميأ

 يف رأي مسةو قطب ینحصر يف ))صح  احلك  نةى املثصل(( م  هنص: 
 حيود مسةو قطب مهم  اعنصقو لیربزهص يف أمری : 

ذاهب مسس، لتشخةص املنمةه يف اجلو اعرصم لهو اعتوجةه لاعتقومي، للضع األ"ألهلمص: 
 . "لتصویر أطوارهص لمنصهجهص

مصعه یوي قرائه اعذی  یقرألن أنألثصنةهمص: نمةه مع كل مؤعف: لهو لضع ))مففتصحه(( يف 
ىل شخصةته املمةزة  نمصل، لال یتررفون متففرق  لال یوركون اعطبةر  اعففنة  اعيت تصور ننهص هذه األ

 ،ل لظةفف أاعكصمن  لراء كل نمل(( لم  هذا اعذي لجونصه م  حتویو مففهوم اعنقو لمهمته 
مستصذ ك  امستبرصد تأثر قصئةه يأمسصتذته اعذی  تتةمذ نةةه  يف هذه املرحة  لنةى رامسه  األميال

 اعرقصد.نبصس حممود 
صح ))صح  مهةته يف جنأديب لتأكةو فهذا اعتحویو يقةم  ))اعشخصة (( يف نقو اعرمل األ

ته اعنقوی . صكتبه لدرامسن نصدى يه لقرره يف   احلك  نةى املثصل(( نبصرة ن  منهج عةرقصد مسبق 
فصعنقو اعصحةح هو اعذي یففط  اىل شخصة  املنقود " :یقول اعرقصد م1١2١عه مسن   فففي مقصل

 .(77م: 1١6١اعرقصد، ) "لیطصعبهص يصألمصن  عتةك احلسنصت، لیأعف نةوهبص كمص یأعف حسنصهتص
لنقو كتصب دلن تصویر ))اعشخصة (( اعقصئم  م  لرائه " :لهذا نففس مراد مسةو قطب يف قوعه
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هذه  ن یررفأ –ي اعنصقو أ –م  لظةففته "مث یقول:  "ىل شيء منص هو نمل نصقص ال یؤدي  
رتة م  اعضرف احنرف يف ف لأعةهص  ذا ضل  نمصل املؤعف هبص، لیهویه أاعطبةر  لیبةورهص لیقةس 

ن اعنقو اعوحةو اعذي قو "أ اعذي یقول: رقصدلهو م  قول اع(  6 م:1١٤6" ) قطب، لاعكالل
 نه یأعف شخصة  املؤعفأقصم اعوعةل نةى أی  مسصنوة هو مص جييء م  نصقو أیسصنو املنقود 

 (.77م: 1١6١" ) اعرقصد، مسةويه لنظریته يف احلةصةأل 
لهذا اعتأثر يصعرقصد يف صةصغ  ))املنهج(( اعنقوي مل یك  يونص يف تففكري مسةو قطب لعكنه 

ةو قطب  مس أن ن نستنتجه م  هذا اعتأثر هوأء نتةج  اعتةمذة، لاعتأثر، لاعذي نستطةع جص
حنو اعنقو  صیضً أةل نه ميأص ، لثصنةً لاًل أديب ىل ))االجتصه اعنففسي(( يف نقو اعرمل األ كأمستصذه ميةل 

ريب غ ن اعترریف اعنقوي اعذي تبنصه اعرقصد لم  يروه مسةو قطب هو عنصقوأاعغريب،  ذا مص نرفنص 
 لمسنرى فةمص يرو موقف مسةو قطب م  اعنقو اعغريب لاجتصهصته.

 املرحلة الثانية:
ىل لضع   ديب(( لفةه یوفق املؤعفاملرحة  يظهور كتصيه ))اعنقو األ هنستطةع حتویو هذ

ي هو ديب اعذاأل لديب. مرتمو نةى ترریف خص  عةرماعنقو األ صول(( لحيود ))منصهج ((أ))
 مصدة اعنقو. 

مسس نظری  نقوی  جویوة يف اعنقو أن مسةو قطب يف هذا اعكتصب یضع أنالحظ   لحن
 اعرريب.

نهج عةس  ديب لهو یتبىن فكرة هذا املنهج املتكصمل(( يف اعنقو األاملىل اتبصع )) فهو یونو 
ل كرمةة  فكری  عةس هلص مسوايق نمةة ، كمص یالحظ نةى كثري م  أكقضة  مطرلح  عةبحث، 

، طویاًل  صيل یضع فكرة ))املنهج املتكصمل(( نتةج  ممصرمس  لخربة امستغرقت لقتً اعنظریصت اعنقوی ، 
طه حسني  مثصلأ ،خری  يف اعرصمل اعرريبديصء اآلنمصل األأدية  ل نمصعه األأتةك املمصرمس  تشمل 

 لاعرقصد.
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مرني  ن اعغةو يف اتبصع منهج نقويأميصن اعنصقو م   لفكرة املنهج ))املتكصمل(( جتيء يرو 
ا نه ))تربريً ديب حبك  كو ن اعرمل األ ذ  ديب اعنقوي. نبصرة ن  احنراف لفسصد يف اعتقةة  األ هو

ن  جتري  شروری  يف صورة موحة (( خيضع عروة نوامل لمؤثرات داخةة  لخصرجة  جترةه يف منصى 
 ن  احلصر داخل مؤثر لاحو لتطبره يصعتصيل يطصيع كل نصمل م  هذه اعروامل.

خرى اعطبةرة  اعروامل األ لأل اعنففس أديب هو نتةج  اعبةئ  اعقول يأن اعرمل األن إلنةةه ف
 لاعبةوعوجة  هو قول مردلد ألنه جيصنبه اعكثري م  اعصواب يف نصمل اعواقع. 

رفه ديب فةرصول اعنقو(( حيصلل مسةو قطب لضع ))اإلطصر(( عةرمل األألألجل لضع )) 
 –ديباعنقو األ لهو موضوع–ديب فصعرمل األ ، "صورة موحة اعتربري ن  جتري  شروری  يف "نه أي

 صواًل(( عةنقو ترترب ممهوة عةخرلج نتةج  اتبصع ))املنهج املتكصمل(( يروأهبذه اعصورة یضع ))
 ديب.ديب ملنهج لاحو هو غةو لفسصد يف شأن اعتقةة  اعنقوي عةرمل األن خضوع اعرمل األأثبوت 

، خيضره اديب تربريً كون اعرمل األ  نّ أذ  همصت اعنقو ن هذا اعترریف حتویو ملألال شك 
، یتواخل فةه نة  صا مهمً يرو جتري  شروری  یرطي ع  )االنففرصل(( دلرً  اعةمنهج اعففين، لكونه صصدرً 

 اةس فقط تربريً ديب عن اعرمل األ ديب، مث اعنففس عتحویو موى اعتأثر لاعتأثري يف خةق اعرمل األ
 . ديبيف صورة موحة (( لهذا هو نني اعتكصمل يف اعرمل األمنص )) ن  جتري  شروری  ل 

یهةئ عألعففصظ نظصمص لنسقص لجوا یسمح هلص يأن تشع "نه أدیب يف لم  هنص جتيء مهم  األ
ج اعففين دیب یطغي املنهليف هذا اعتحویو ملهم  األ "أكرب شحنتهص م  اعصور لاعظالل لاالیقصع

 نمةة  ىل املنهج اعنففسي يف دیب(( فةخضع اعنصقو األ ن ذعك ال مينع يل هو یؤكو ))نففسأ اّل  
نه يف أال   ديبصوال عةنقو األأيف اعوقت اعذي یضع  –ي مسةو قطب أ –املوازن  لاعتقومي. لهو 

ديب صيه اعنقو األلىل م  كتص يف اعففصول األخصوصً  –اعوقت نففسه حيصلل تطبةق منهجه املتكصمل 
ني اعقة  ح يف حمصلالته عةتوفةق يل قو. لیظهر ذعك يوضو خرى يف اعنممهوا عنقو املنصهج األ –

ترراضة (( ديب، ليني اعطریق  ))اعنففسة (( لاعطریق  ))االمساعتربريی  لاعقة  اعشروری  يف اعرمل األ
صر اعتصرخية  يف كتصي  اعسرية. فةالحظ نةةه حمصلعته امستخال  اعتأثريات اعنففسة  اعذاتة  حتت مست
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ففصء أثر ن منهجه منهج فين لذعك الختأ –لأللل لهة   –اعففنة  فةبول عففصظ لاعتربريات م  األ
 عففصظ لاعتربريات اعففنة .اجلصنب اعنففسي خةف األ

ديب فهو عكي ميهو اعطریق عةخرلج ينتةج  صالحة  املنهج ص يصود منصهج اعنقو األمّ أ
ص حمصمسنهص لمسصلئهص نً   مبةنه حيصلل تقومي املنصهج اعنقویإاملتكصمل عةنقو أكثر م  غريه م  املنصهج، ف
ديب دلن ل كمنهج مستقل خيضع عه اعرمل األأهنصئي  لضرر اتبصع منهج مرني دلن غريه كحلّ 

 مسواه.
لهو يذعك  ،خالل األعففصظ لاعترصيري ااخصرجة ديب م  فصملنهج اعففين حيصلل تقةة  اعرمل األ

 خرى.ديب ن  املؤثرات األیبرو اعرمل األ
وری  كمص ص حنو تففضةل اعقة  اعتربريی  نةى اعقة  اعشراملةل كةةً لم  هنص یرفض مسةو قطب 

 فرل اجلصحظ لمورمسته، يل یوفق يةنهص كمص أشرنص مسصيقصً.
نه یستوجب م  صصحبه موهب  ذلقة  تأثريی  لثقصف  عغوی  أن م  حمصمس  هذا املنهج أغري 

 فنة .
نةةه فأن م  أيرز ل  "ظواهر اعبةئ ديب ظصهرة م  ىل انتبصر اعرمل األ ميةل : "لاملنهج اعتصرخيي
ذعك ننو  كمص یتمثل  "حكصم اجلصزم  لاعترمة  اعرةمياالمستقراء اعنصقص لاأل"خمصطر هذه اعطریق  

ريرصء، لاعرقصد يف درامسته ن  نمر ي  ايب ريةر ، لننو مسةو قطب يف  طه حسني يف حویث األ
 كتصيه ))كتب لشخصةصت((. 

ي  ))اعرقو  ديب نتةج  دلافع لانففرصالت تسمىتبصر اعرمل األىل ان ص املنهج اعنففسي فةمةل مّ أ
ص ن أثره یبول نصقصً إنصصره لمؤیویه يف اعرصمل، فأن عرة  اعنففس أاعنففسة (( ليف اعوقت اعذي یبول 
ففس هو مزیج ن مص یصور م  اعن ن اعنففس أكرب م  نة  اعنففس ل أيف تقةة  اعرمل اعففين، يصنتبصر 

ديب. ألان هذا املنهج یبول شویو اعصة  يصعرمل أوامل ااخصرجة . غري م  اعولافع اعشخصة  لاعر
نه یرو نصمال أ مهةته تبقى يفأن أال  ن املنهج اعتصرخيي لاعففين یبولان ممتزجني فةه إلم  هنص ف
 ديب.ا يف تففه  اعرمل األمسصنوً 
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عنتصج اعففين ان املنهج املتكصمل ))ال یرو أن خيةص م  نقو املنصهج خيرج ينتةج  لهي أليرو 
ففه افرازا مسةكوعوجةص ديب يوصافرازاً عةبةئ  اعرصم (( كمص یففرل املنهج اعتصرخيي، ))لال یأخذ اعنتصج األ
ن  ( يقي ديب م  مجةع زلایصه(حمود اعبوانث(( كمص ميةل املنهج اعنففسي، يل ))یتنصلل اعرمل األ

ىل  منهج  یشري يف حبث كل ن مسةو قطبأنررف موى قةم  هذا املنهج م  اعنصحة  اعتطبةقة : 
ص لمرة ص فنةً ن فةه منهجً أا مص رأینصه یستشهو يكتصب مرة نةى اتبصنه لاعكتب اعيت اعففت فةه. لكثريً 

ديب نةى نقو األلىل يف كتصيه اعلقو جرل م  اعففصول األ .ص..نففسةً  لأص ص تصرخيةً ن فةه منهجً أنةى 
 ص ملنهجه.   هنص جصءت تطبةقً أ

ب ن تبةور فةهص هذا االجتصه. لمسةو قطأصوال عنتصجصت مسبق أء عةضع ذن هذا املنهج جص  
اعرلمي لنمر  ي ايب اعرالء لاملتنيب لاعرقصد يف كتبه ن  أیرو كتصيص مثل طه حسني يف كتبه ن  

 دب اعرريب.يب ريةر  ذلي منهج تكصمةي يف األأي  
 كمص ىل اعنقو اعغريب ن أيرز مسصت هذه املرحة  هي ايترصد اعنصقو مسةو قطب ن  املةل أ 

خر اعشيء اآلدب اعرريب، ل ص عطبةر  األ فةمص لجوه مالئمً اّل  لىل الحظنص نةةه ذعك يف املرحة  األ
 –ففسه لىل اعيت كصنت يشهصدة اعنصقو نهو تبةور منهج نقوي يف هذه املرحة  يركس املرحة  األ

 ص.ص مرةنً یسودهص اعكثري م  نوم اعوضوح عروم اتبصنه منهجً 
ص ايترصده ن  اعرتكةز نةى اعشخصة  لاالهتمصم يصملنهج املتكصمل فقو تبره امستقالل مسةو مّ أ

ي نةى يقة  یصمه یففضل اعنقو اعنففسأخریصت آىل  مستصذه اعرقصد. فصعرقصد يقي أقطب يف نقوه ن  
 ذا مل یك  يو م  تففضةل احوى موارس اعنقو نةى " م1١61منصهج اعنقو لم  ذعك قوعه مسن  

تففضةل يف يصع صحقهص مجةرً أل اعنففسصين آمسه اجلصمر  فمورمس  ))اعنقو اعسةكوعوجي(( مسصئر موار 
 لأص. ألهنص املورمس  اعيت نستغين هبص ن  غريهص لال نففتقو شةئصً م  جوهر اعفف  رأیي ليف ذلقي مرً 

 (.     2/6 م:1١6١صد، قر") اعاعففنصن املنقود
 حيصر نه ینتففع هبذه املنصهج اعثالث  مجةرصً، لال: "أص مسةو قطب فةقول ن  منهج اعتكصملمّ أ

 (.قطب، د.ت: املقوم ) "ل منهج لاحوأنففسه داخل قصعب جصمو 
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ىل  ن نقط  اعتالقي يني منهج اعرقصد لمنهج مسةو قطب يف اعنقو تكم  يف نزلع كةةهمص  
رةنص نستغين جي ا يف املنهج اعنففسي يصنتبصرهن اعرقصد یرو ذعك منحصرً أ))املنهج املتكصمل(( غري 

تمر  ن مسةو قطب جيرل م  كل املنصهج جمأمبورمس  اعنففس ن  غريهص لال نففقو شةئصً. يف حني 
 .ص متكصماًل منهجً 

ص يف اخضصع اعرقصد كل اعرةوم يف درامسته اعشصنر اي  اعرلمي لقو نوه مسةو لیبولا ذعك جةةً 
 قطب ذا منهج تكصمةي يف هذه اعورامس . 

 
 اخلامتة والنتائج

ت كرب الجمالأقو نصصر طه حسني لاعرقصد نشر يف دب؛ فمسةو قطب م  نقصد األیرو 
 دية  لهي جمة  اعرمسصع .األ

 ديب.كتب لشخصةصت لكتصب اعنقو األ  مثل: مهم  اعشصنر يف احلةصة، ل ص مهمأصور كتبً 
 ديب.تصثر يصعرقصد يف يوای  حةصته اعنقوی ، لهنج املنهج اعنففسي يف اعتحةةل األ

 شخصةته اعنقوی  حممو منولر لرجصء اعنقصش لغصيل شكري..لقو أشصد ي
مشصهو ، ل)ن(يف ظالل اعقرآبه اعقرآنة  مثل: تففسريه )تلظهرت شخصةته اعنقوی  يف ك

 (.اعقرآنيف  اعتصویر اعففين)ل( اعقرآنيف  اعقةصم 
 ديب  مع شصنریته فقو كصن أحو شرراء اعقرن اعرشري .لقو تكصمةت شخصةته األ

 ی  لاعتطبةقة .ريه اعنقوی  اعنظر قةم  جتصل بحث اعضوء نةى جتريته اعنقوی  اع لقو مسةط هذا
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