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قح  ة للب  ي  ولالد  ة ربي  الع  مجلة ال  ةوث الخّل 
 عنَی بالبحوث العربیة والدراسات القامئة علیها.مفهرسة ت   ،محکمة ،علمیة ،دورية

ة ذات الصلة ة األصیلالعلميتفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین للنشر دراساتهم هي 

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

 ا، واآلثار، واإلقتصاد، والتربیة واألنتروبولوجیا.فيوالجغرا
 

 المشرف علی التحریر: الأستاذ الدکتور مؤید فاضل ملارشید

 رئیس التحریر: الأستاذ المساعد شریف هللا غفوري

 الدكتور أحمد محمد ربيع حسن سليمالتنضید الفني والإخراج: 

 المستشار الفني: الأستاذ الدكتور معراج الدین بارا الندوي

 مساشد التحرير
 مأمون شلي خلف هللا حسن، املةيا، مصر األنتاذ الدکتور

 لبةان، بريوت، دخيل يزهراء شلنيدة  ةالدکتور  ةاألنتاذ
 أفغانستان، ، جامعة بلتخةيكنظام الدين كاملاألنتاذ الدکتور 

 ، أندونيزياةاملفتوح ، جامعـة أندونيزياصديقالدکتور هري  فورانتو 
 

يف أعدادها وإمنا فقط تقع  ةإدارة املجلة غري مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث املنشور 

 یة.مسؤوليتها يف التحكيم العلمي والضوابط األكادمي

غ البحوث یخضاألفکار الواردة ال تعرب بالرضورة عن رأي الجمعیة واملجلة، وترتیب  ۞

 العتبارات فنیة، وال عالقة مبکانة کاتب املقال.

 00۳۱-۱۱۳۳رقم الدويل املعيار  اإللکرتوين )ردمد(  0022-4206رقم الدويل املعيار  للطباشة )ردمد( 

 کالتالي: هاإلىرجاع املصدر واإل  إلىعن املجلة بشرط اإلشارة  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 النرش ومثن النسخة يف آخر املجلة.
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 ئة التحرير املسترارية هي
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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  

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

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

 :أهداف اجمللة
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؛ 

لقو مّكنت مسةصمس  الجمة  نشر االنتصجصت اعرةمة  لاعبحثة ، حةث  نشر أنمصهل .عذعك تشّجع 
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  

 لاجلوی  يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل. املنخففض ،

 :Contact Us             کابل       -مع العربي األفغانيالمج                املرانلةشةوان 
 

 ، 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/


 

 رئيس التحرير                                                             م1213دد الثالث شرر، نةة ، العرابعكلمة التحرير للمجلد ال 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 ه         :0132ISSN-1133    1213 - 23( 2) مارس -ةبحوث الخّل

 
 

 شروط الةرر
 کامل املسؤولية   ريدة إلکرتونية. ويتحمل الکاتبأصيلة ومل يسبق نررها يف جملة أو جلةرر أن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة ل

 للةررـة يف حال اكتراف بأن مسامهته مةرورة أو معروض
  :الفارنية وأاإلجنليزية  وأالعربية أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية. 
  كلمة. 0222إىل  0222أن يرتاوح شدد كلمات البحث أو املقال بني 
  شلماء األناتذة و مة من قيا  العربية املباللغة  قول الدرانيـةتتعلق باحل تعين اجمللة بةررها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوشات

 عروفني.امل
 :أن حتتو  الصفحة األوىل من املقالة شلى احملتويات التالية 

o  ان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية.شةو 
o  ودرجته العلمية، واجلامعة أو املةظمة اليت يةتمي إليها، باللغة العربية واإلجنليزية. الباحث انم 
o .الربيد اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال 
o  باللغة العربية.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o  امللخص.الكلمات املفتاحية بعد 

 من األخطاء اللغوية والةحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية. أن تكون املقالة خالية 
 رجاشات املقتبسة وفق الةظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220 داخل كل صفحة، )ابن مةظور، يف 
  ا داخل البلد وثانيهما خار  البلد.املقاالت من قبل اثةني من اخلرباء املعتمدين أحدمهاألحباث و نيتم احلكم شلى 
 قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي فيما يتعلق بالةرر، نتكون مجيع قواشد 
  فيما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديريقوم املن املرنلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص امل جةة التحريرللنيكون

 تغيري.بأ  
 .تسمح اجمللة بإشادة نرر األحباث واملقاالت ذات الصيت العاملية للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربية 
  الباحث ليس من الضرور  أن يوافق جملس اإلدارة شلى آراء . 
 .مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت شرب اإلنرتنيت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي 
 أو هيئة التحرير.ى اجمللة ؤولية املقاالت نتكون فقط شلى املؤلفني وليس شلمس 
 .مبجرد انتّلمها، لن يتم إرجاع املقال نواء مت نرره أم ال 
 .أن يرفق صاحب املقال تعريًفا خمتصًرا بةفسه ونراطه العلمي والثقايف 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أجملة  إىلحتتفظ اجمللة حبقوق الةرر، والجیوز للباحث إرنال حبثه 

 

 ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصًرا على عنوان المجلة:

editorjournal.iajcr@gmail.com 
 21123264262+أو شرب رقم الواتساب: 

 

mailto:editorjournal.iajcr@gmail.com
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 فهرس البحوث والمقالات

 ...كلمة التحرير 
 نتاذ املساشد شريف هللا ففور األ       

 

 من القيم احلقوقية يف خطبة حجة الوداع 
 02-1                                                     جصمر  كصيل )أفغصنستصن(عألمستصذ املسصنو اعوكتور نبو هللا حقةصر، 

 

 

 حتليلية دور مدرنة الديوان وأصحاهبا يف األدب العريب احلديث: درانة 
 02-00                                     (                            اهلنو) ينغصل اعغريب عوكتور خمةص اعرمح ، اعألمستصذ 

 

  موقف االنّلم مةهامام محاية البيئة و أواجبةا 
 )أفغصنستصن( کصيولك  ختنة جصمر  پويل يف حسصس اعرمح   مسرةو عألمستصذ اعوكتور
 11-01                                                          )أفغصنستصن(، جصمر  يكتةص نبو اعنصصر نتةوعألمستصذ احملصضر 

 

 ثر اإلنتهّلل شةد موت املولود يف العباداتأ 
 )أفغصنستصن( ، جصمر  يغالننتةق هللا طصرقرةو ذ املعألمستص
   51 -00                                                           )أفغصنستصن( جصمر  يغالنگل زمصن حنةف، رةو  ذ املعألمستص
 يخليل هللا خليل راشرال الرعر  يف قصائد التعهد 

  65 -56                                                           )أفغصنستصن( حممو قصمس  آریص، جصمرـ  ختصر سصنوعألمستصذ امل
 

 باإلجنليزية( فغانستانبأ احلُْكم ُحرا يَّة  رانة مؤجزة حول دور الةساء األفغاين يف د(  
 76-66                                                     )أفغصنستصن(صن ججصمر  مسنژگصن محةو زاده، األمستصذة املسصنوة، م

   
 

 

  قواشد اللغةتغيري املعىن اللغو  يف مجّلت اللغة البرتوية بسبب 
    )أفغصنستصن( ختصرجصمر    ،سصنو مسةو كصظ  شهةو خةلعألمستصذ امل

 112-76                                                                 )أفغصنستصن( ختصرجصمر    ، سصنو خصن حممو نزیزيألمستصذ امللا
    
 

 

 السماع وموقف الةحاة من االنتدالل به  
 ) أفغصنستصن(  صيلك، جصمر    اعوكتور نبو اعقصهر نصيو كشصر عألمستصذ امل

 101-111                                              122-061)أفغصنستصن(   جصمر  كصيل مسةةمصن فةضي،عألمستصذ املسصنو 
     

                                     

   املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها ترتیب
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 کلمة التحرير 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
اعذي جرل عنص م  اعرة  نورًا هنتوي يه، لاعصالة لاعسالم نةی رمسوعه اعکرمي اعذي أرمسةه احلمو هلل 

 رمح  عةرةمني، لنةی آعه لصحبه أمجرني. أمص يرو.
اعرريب، فإمنص  حني حتففل مبواضةع مكثفف  يف اعةغ  لاألدبالجمة  اعررية  اعولعة  عةبحوث ااخالق  فإن 

اجلهو  لهو ترمةق نةى نشر لتنمة  اعةغ  اعررية  يف يالد عغري اعنصطقني نةى مسبةل الجمة تنطةق م  هوف 
 لاإلخال  اعرمل اعصصحل هلل لحوه، لنةى االعتزام يأدب اإلمسالمي لأمسةم  اعرةوم اعرصري.

اًل يبحوث حصفقو قطرت الجمة  اعررية  اعولعة  عةبحوث ااخالق  خطوة  عی األمصم يإصوار هذا اعرود 
-منذ اعبوای –، فقو محةت هذه الجمة  يف اعرةوم اإلمسالمة  لاعررية  عرود م  األمسصتذة اعففضالء نةمة 

رقًمص مرةصریًص دلعًةص یشري  عی الجمة  يوصففهص جمة  نةمة  دلعة ، کمص حصةت الجمة  نةی مرصمل اعتأثري 
( لأیضص Arab Impact Factorم م  "مشرلع مرصمل اعتأثري اعرريب" )0202اعرريب يف اعرصم 

 لمشر  لغريهص. ( Manduma)تورجت الجمة  يف موقع األعكرتلنة  دار املنظوم  
هذه خطوات نةی حصول مکصن نةمي عةمجة  يني الجمالت اعولعة  يف املنطق . لاعرمل مصزال 
ن  ةجصریًّص الختصذ خطوات أخری تؤکو املکصن  اعرةمة  هلذه الجمة  حبةث تكون هذه الجمة  جمة  نةمة  رص

تسه   مسهصًمص حقةقةص يف رفو احلرک  اعرةمة  يف اعرصمل اإلمسالمي يرافو حةوي ال یهت  يزیصدة اعکّ  مبقوار 
 مص یسری  عی تکریس حرک  حبث نةمي رصةن  يف جمصل اعرةوم اإلنسصنة  لاالجتمصنة .
نو لأمسس مقررة ااعتوقةق اعةغوي: هو االعتزام يضوايط اعكتصي  لتقوميهص لتوقةقهص لهتذیبهص لفق قو 

لأصول مترصرف نةةهص. مرىن اعكتصي : هي اعصةصغ  احملكم  اعيت تقوم نةى اجلمع يني اعكةمصت لاعريط 
 يرضهص يبرض عتررب نمص یولر يف نففس املتكة  م  أفكصر لأحصمسةس لمشصنر.

صیصهتص عكي غ حتریر اعكتصي : هو تقوميهص لهتذیبهص لتوقةقهص لاالرتقصء يأمسةوهبص لاعوصول هبص  ىل أقصى
تنسصب  ىل املسصمع جةوة اعسبك غزیرة اعرطصء. هؤالء ااخطوات األمسصمسةصت مسنجوهص يف كثري م  

 اعورامسصت اعيت نشرت يف أنواد الجمة  مسبًقص لحصالً.



 

 رئيس التحرير                                                             م1213دد الثالث شرر، نةة ، العرابعكلمة التحرير للمجلد ال 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 ح         :0132ISSN-1133    1213 - 23( 2) مارس -ةبحوث الخّل

 
 

عقو انضوی يف اعرحة  اعثصعث  نشر م  مسصر الجمة  اعررية  اعولعة  عةبحوث ااخالق ، مبوكبهص اجلویو 
صت خمتةفف  يأحنصء شىت م  نصملنص اعرريب لاإلمسالمي توزنت يني كل موریتصنةص لهنو يصحثون م  جصمر

ة  لأفغصنستصن. كمص تنونت جمصالت اهتمصمهص يني اعرةوم اعررية  لاعشرنة  لاعنففسة  لاعقضصیص اعبةئة  لاعتصرخي
 لغريهص.

الم اعيت اإلمس لمص م  شك أن اعبحث لاعنظر لاالمستوالل لاعتوثةق یففةو اعرة  لهو م  خصصئص
اقتبسهص رلاد اعكشوفصت اعرةمة  فصمستضصء هبص اعرة  كةه. لهذا املنهج م  طرق اعَتمصس اعرة . فسةوكه 
ه مسةوًكص یةتزم يصإِلمسالم لینبثق منه لیستنو يف دقته لنتصئجه نةى نقةوته احلة  كمص یستمو منصهجه لخطط

  عه يه طریقصً  ىل اجلن .م  شریرته هو مسةوك راشو مشرلع یرجى عصصحبه أن یسهل هللا
خةففه لهو اعذي امست-اعتطور حقةق  لاقر  يف اعكون منذ خةق هللا األرض لمص نةةهص، لاإلنسصن 

هو مسر اإليواع يف هذا اعتطور فحصجصته ال تنتهي، لتطةرصته ال تقف ننو حو، لطموحه  -هللا يف األرض
 دلنه أقصى مص یتصوره اعرقل اعبشري.

 اعوقةق قول اعشصنر:لیصور هذا املرىن 
 يةغنص اعسمصء جمونص لجولدنص                     ل نّص عنرجو فوق ذعك مرتقى

عقو يةغ اعشصنر شألا م  الجمو لصل يه ننصن اعسمصء، لعكنه مل یقنع يه، يل ظل یبتغي مرتقى 
 یصرو  عةه، ل ين ال أشك يف أن اعشصنر عو نة  شةئص أرفع م  اعسمصء مص لقف ننوهص.

ك فطرة هللا اعيت فطر اعنصس نةةهص لعوال ذعك مص نمرت األرض، لعتوقففت نجة  احلةصة يف مكصهنص تة
ال ترمي، لعكنص ال نزال نركب اجلمصل لاعبغصل لاحلمري، لنرةش يف اعرراء نففرتش األرض لنةتحف اعسمصء، 

 لنسترت يألراق األشجصر لنةته  مص نقور نةةه م  اعوحوش حةص أل مةتص.
احلةصة اعيت حيةصهص اعنصس اآلن دعةل لاضح نةى موى اعتطور اعيت أحرزته اإلنسصنة  يف نمرهص  ن 

اعطویل املویو منذ خةق هللا اعكون، ل ىل أن یرث األرض لم  نةةهص، ذعك ألن اإلنسصن خبصصئصه 
ائمص أن یشصرك داعذاتة  امتواد آليصئه لأجواده، فهو لریثه  یتةقف مص تركوه عه، لال یقف ننوه يل حيصلل 

 يف تةك املسرية، لیوفرهص يكل  مكصنةصته حىت ال تتوقف.
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 ألاًل  ىل هللا مث  ىل اعقصئمني نةى الجمة  -هبذا اعشكل -هذا اعرود يف  خراجلاعففضل یرجع 
لمشرفةهص، لاعشكر نةى جنصح الجمة  موصول  عةك  أیهص اعقراء اعكرام يأنه عو مل تكونوا أنت  تستففةولن 

الجمة  فال فصئوة جلهود اعقصئمني نةى الجمة  لاملسصمهني فةهص. نقوم هذا اعرود اجلویو يف خومتك  م  هذه 
لنرجو أن حيقق املتر  لاإلفصدة اعرةمة  كمص نرجو اعون  اعرةمي لاملشصرك  اعففرصع  يف األنواد اعقصدم  م  

مففةوة. فةةبصرك هللا  عك  قراءة تمتر  ل مجةع الجمةوی  يةغ  اعقرآن لاعسن  نرب اعرصمل. نستودنك  هللا لنتمىن
 ترصىل فةك .

 نتاذ شريف هللا ففور األ 
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 املستخلص
ظهرت يف مسصء األدب اعرريب احلویث حركصت نةمة  نویوة لموارس أدية  مترودة يف يالد شـــىت.  

لمسصت مرةن  لدلر مةموس يف اعنهضــ  اعررية  احلویث . فمورمســ  اعویوان ترّو  لعكل منهص تمةزات خصصــ 
م  أه  املوارس األدية  احلویث  فةمص خيص اعشـــرر لاألدب اعرريب، لهي حرك  نقوی  لدویوی  يف جمصل 
اعشــــرر لتتســــ  يصعنزن  اعرلمصنســــة . تأمســــســــت هذه املورمســــ  نةى أیوي ثالث  شــــرراء كبصر له  نبصس 

عرقصد لايراهة  نبو اعقصدر املصزين لنبو اعرمح  شــــــــــكري. يف هذه اعورق  اعبحثة ، حصلل اعبصحث حممود ا
تسةةط اعضوء نةى املبصدئ اجلمصعة  لااخصصئص اعففنة  لاعونوات اعففكری  لاعسمصت األخالقة  اعيت متتصز 

صل اعنقــو  جمــهبــص هــذه املــورمســـــــــــــــ ، كمــص حتــوث ن  أمهةتهــص يف تطویر األدب اعرريب لدلرهــص اعففرــصل يف
لاعتجویو، مث تطرق اعبصحث  ىل  عقصء اعضــــــــوء نةى حةصة لخومصت مؤمســــــــســــــــةهص اعثالث  يصإل صز عكي 
یطةع اعقصرئ نةى خةففةصت املؤمســــــــســــــــني مص یســــــــصنو يف فه  حركصهت  لنظریصهت . فصعبحث حيتوي نةى 

اعثصين یتحوث  ن، لاحملورأرير  حمصلر متبون  خبصمت . یقوم احملور األلل نبذة ترریففة  ن  مورمســــــــــــــ  اعویوا
ن  دنوات املورمســــ  لخصــــصئصــــهص اعففنة  اعيت متةزهص ن  غريهص، لاحملور اعثصعث یةقي اعضــــوء نةى حتویو 
مففهوم اعشرر لكةففة  مرصجل  اعنقو عوى مجصن  اعویوان، أمص احملور اعرايع لاألخري فهو یسةط اعضوء نةى 

 حةصة لخومصت شرراء اعویوان.
 .مدرنة الديوان، الةهضة، التجديد، الرومانسية، الةقد، الريادة، وحدة شضوية، معارك أدبيةالكلمات املفتاحية: 
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 املدخل
هي حرك  دویوی  لنقوی  يف اعشرر اعرريب احلویث لتتس  يصعنزن  اعرلمصنسة . : اعویوان مورمس 

هذا یول ، صلفنً  ص لمضمونً اعرريب احلویث شكاًل ص يف تطویر اعشرر ا ریصدیً إن مورمس  اعویوان عربت دلرً ف
ل، رفضت . فم  حةث اعشكيف تطویره ت خومصت جةةة قوماعيت  جمصل اعنقو األديبن  أمهةتهص يف 

عذي  رل اعتففكك ا ، لم  حةث اعبنصء، خةصت اعشرر م ص لطواًل اعقصةوة اعطویة  لنونت فةهص لزنً 
مرنوی ، فنصدت يصعوحوة اعرضوی . لم  حةث املضمون، اعقصةوة جممون  مبودة ال توجو فةهص لحوة 

ب  ص م  حةث اعةغ ، فهي تركت األعففصظ اعصرخةصت اعشرر م  ضةق املرصين لحمولدی  املواضةع، أمّ 
لاملرقوة لدنت  ىل امستخوام األعففصظ لاعكةمصت املتوالع  عةففهمهص اعرصم  لااخصص  م  اعشرب. فهي 

 ف مبورمس  اعویواناحملور األلل: ترری ذا اعبحث ینري ن  احملصلر األريع:فهجنحت يف دنوهتص  ىل حو كبري. 
عوى  احملور اعثصعث: مففهوم اعشرر لاعنقول  احملور اعثصين: مورمس  اعویوان: دنوهتص لخصصئصهص اعففنة ل 

 لخصمت  اعبحث. مورمس  اعویوان احملور اعرايع: نبذات ن  أصحصب اعویوان
 :الديواناحملور األول: تعريف مبدرنة 

: هي حرك  دویوی  لنقوی  يف اعشرر اعرريب احلویث لتتس  يصعنزن  اعرلمصنسة . مدرنة الديوان
يوأت يف اعنصف األلل م  اعقرن اعرشری  لترترب امتوادا عةحرك  اعتجویوی  لاعرلمصنسة  اخةةل مطران 

ية  يف ألائل اعنهض  اعرر م(. أي هذه احلرك  جزء م  اعتةصر اعرلمصنسي اعرصم اعذي يوأ 1660-1707)
لرائوه خةةل مطران. فمورمس  مطران خطوة انتقصعة  م  املورمس  اعكالمسةكة   ىل احلرك  اعتجویوی  

 لاعرلمصنسة . أمص مورمس  اعویوان فهي انطالق  يف طریق اعتجویو لاعرلمصنسة . 
مود اعرقصد حم: تأمسست هذه املورمس  نةى أیوي اعشرراء اعثالث  له  نبصس التأنيس والتسمية

-1665م( لنبو اعرمح  شكري )1707-1667م( لايراهة  نبو اعقصدر املصزين )1667-1750)
م( اعذی  تثقففوا ثقصف  ألرلية  لتضةروا يف اآلداب االجنةةزی  لتررفوا نةى أدب لیةةصم للردز للرث 1716

(William Wordsworth( رائو اعرلمصنسة  األلل ليريمسي يةش شةةي )Percy Bysshe Shelley )
( لغريه ، لتأثرلا هب  تأثرا مةمومسص مص انركس فةمص يرو يف  نتصجصهت  Lord Byronل عورد يريلن )

األدية  لكتصيصهت  اعنقوی . أمص اعسبب لراء توجهه   ىل اعتجویو فهي األزم  اعقصمسة  اعيت كصن فرضهص 
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عشخصة  لاجلهل لم  مث  ىل حتطة  ا االمسترمصر نةى اعوط  اعرريب مص أدى  ىل انتشصر اعففوضى لاعففقر
اعررية  اإلمسالمة . فتصصدمت آمصهل  لأحالمه  اجلمةة  مع اعواقع األعة ، فةجألا  ىل اعففرار م  نصمل 

 اعواقع  ىل نصمل األحالم لاهلرلب  ىل اعطبةر  لاعكون لاعتأمل يف أمسرارهص لمجصهلص.
اعنقو" لاملصزين يصمس  "اعویوان يف األدب ل  لمسةت احلرك  هبذا االمس  نسب   ىل كتصب أعففه اعرقصد

اعذي نقوا فةه أمحو شوقي لمصطففى عطففي املنففةوطي لمصطففى صصدق اعرافري نقوا الذنص. مع أن 
اعكتصب أعففه اعرقصد لاملصزين فقط لعك  اعتسمة  تشمل اعشرراء اعثالث . لكذا مسي اعثالث  يـ "مجصن  

 أصحصب اعویوان.ل  ن""اعویوانةو ل "شرراء اعویوان"ل اعویوان"
: مع أن هذه اعونوة اعتجویوی  نرفت مبورمس  اعویوان نسب   ىل كتصهب  اعنقوي "اعویوان الةرأة

م، لعك  آراءه  اعشرری  لدنوهت  اعنقوی  لحركته  اعتجویوی   1701يف األدب لاعنقو" اعصصدر يف نصم 
 مقصالهت  املنشورة يف الجمالت كصنت قو يوأت قبل مسنوات م  صورلر هذا اإلمسهصم اعنقوي م  خالل

لاجلرائو اعيت كصنت تونو  ىل اعتجویو، لهتصج  املذهب احملصفظ املتمثل يف اعبصرلدي لشوقي لحصفظ 
م يف جریوة اعومستور. مث صور فةمص يرو 1726لغريه . جنو أن اعرقصد يوأ ینشر مقصالته اعنقوی  نصم 
م اعذي ظهرت فةه مالمح اعتجویو. مث 1727صم اعویوان األلل عربو اعرمح  شكري )ضوء اعففجر( ن

م. 1715م، لظهر اعویوان األلل "یقظ  اعصبصح" عةرقصد نصم 1711أصور املصزين دیوانه األلل نصم 
لعك  صولر "اعویوان يف األدب لاعنقو" جذب أنظصر اعرصم  لااخصص   ىل ذعك املذهب اجلویو، يل 

 عونصئ  اعشرری  اعيت كصن أرمسصهص شوقي لغريه.أثصر ضج  كبرية ملص لجو اعنصس فةه حتطة  ا
م ننومص تررف 1725: يوأ اعترصرف يني أنضصء اجلمصن  منذ نصم حتديد فرتة مجاشة الديوان

املصزين  ىل شكري يف مورمس  املرةمني عوى اعتحصقهمص هبص يف نففس اعرصم، لامستمرت اعصواق  يرو اعتخرج. 
ص ملقصالته املنشورة يف جریوة اعومستور مث تطورت هذه املررف  م متصير1726مث نرف املصزين اعرقصد نصم 
م عةقصئه  املتكرر يف مقر جریوة اعومستور مث يف مكتب  جمة  اعبةصن. أمص 1711 ىل اعصواق  اعوطةوة نصم 

م م  1710اعصواق  يني اعرقصد لشكري فهي نشأت يوامسط  املصزين يرو رجوع شكري م  اعبرث  نصم 
م اكتمةت اجلمصن  لتوطوت اعرالق  لاعصواق  يني اعشرراء اعثالث  مث كثرت 1710م اجنةرتا. فمنذ نص

اتصصالهت  لتبصدل أفكصره  يشأن ادصهه  األديب اجلویو ليصعتصيل ینشرلن دنوهت  لیكتبون مقصالهت  
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م، كصن املصزين ینشر مقصالته يف 1711اعنقوی  يف صحةفف  نكصظ لغريهص م  اعصحف. فففي نصم 
كصظ األمسبونة  نصقوا شرر حصفظ لمقصرنص يني شصنریته لشصنری  شكري حةث أظهرنةوب صحةفف  ن

لنقصئص حصفظ لموح شكري. لكذعك لاصل اعرقصد محةته اعنقوی  نةى اعشرراء اعتقةةویني مؤكوا املصزين، 
صظ كلأطةق نةةه  "اعشرراء اعنوايون" عرثصئه  كل مةت م  ذلي اعوجصه  لاملنزع  اعرفةر  يف صحةفف  ن

 م حةث نقو حصفظ نقوا الذنص حىت كنصه يأيب جهل يولن صراح  امسه.1710يف أنوادهص اعصصدرة يف 
قو امستمرت صحب  لصواق  هؤالء اعشرراء اعثالث   ىل أن تففرقوا يرو ظهور اجلزء اعثصين م  كتصب 

صولر ألل  وان معم ننومص احتوم اعصراع يني شكري لاملصزين. فتبوأ فرتة مجصن  اعوی1701اعویوان نصم 
 م لهو نصم تففكك اجلمصن .1701 نتصج أديب هل   ىل صولر ظهور اجلزء اعثصين م  كتصب اعویوان نصم 

 (61-16م، 1761)مسرصد، 
 :: دشوهتا وخصائصها الفةيةاحملور الثاين: مدرنة الديوان

رتاث اع : هذه احلرك  تقوم نةى أمسس نظری  امستمو رلاُدهص مبصدئهص م دشوات مدرنة الديوان
اعغريب خصص  م  األدب االجنةةزي اعرلمصنسي  ذ كصن اعثالث   ةولن اعةغ  االجنةةزی  لمتضةرني م  

 ن  –آداهبص. لقو حود اعرقصد أهواف املورمس  قصئال يف كتصهب  "اعویوان": "ألجز مص نصف يه نمةنص 
ب مص منةز يه ختالط يةنهمص، لأقر أنه  قصم  حو يني نهوی  مل یبق مص یسوغ اتصصهلمص لااال –أفةحنص فةه 

أي یبقى يف  م، مقوم  اعكتصب(0216)اعرقصد لاملصزين، . مذهبنص أنه مذهب  نسصين مصري نريب"
األدب اعرريب اجلویو رلح اإلنسصنة  لاعررب لاعررية  مع كوهنص مستموا لمستففصدا م  األمسس اعغرية  

صل مسةكة  لتطةروا  ىل ينصء مورمس  جویوة يف جملاالجنةةزی . له  ألل م  أحوثوا ثقبص يف جوار اعكال
األدب لاعنقو لكصن ادصهه  رلمصنسةص ال جول فةه. لعكنه یوجو اجلول يف موى اعتأثر لاعتأثري لاألصصع  

 لاعتقةةو لال أریو ااخوض فةه يف هذا املوجز.
نصء، لعغ  ليلتمص دنت  عةه مورمس  اعویوان هو اعتمرد نةى األمسصعةب اعقومي  شكال لمضمونص، 

 لهي كمص یةي:
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: ثصرت نةى نظصم اعقصةوة اعطویة  ذات اعنسق اعواحو، لتوجهت حنو شرر الركل -1
املقطونصت، لشرر اعتوشةح، لشرر ترود األصوات، كمص ثصر أصحصهبص نةى نظصم اعقصفة  اعواحوة، 

 ( 071م، 1761فةهص لأعغوا أحةصنصً.) نبو املنر  خففصجي،  فنونوا
ورمس  قو رفضت اعتففكك اعذي  رل اعقصةوة جممون  مبودة ال تريطهص لحوة : هذه املالبةاء -0

مرنوی  صحةح  فنصدت يصعوحوة اعرضوی ، ل ن اعقصةوة ننوه  كصجلس  احلي یقوم كل نضو م  
أنضصئه يوظةففته ااخصص ، لال ميك  االمستغنصء ننه أيوا، لاعقصةوة هبذه املةزة ترفض احلشو لاعتففكك 

راد لتنصقض املرصين لاضطراب اعرواصف لاملشصنر اعنففسة  لمص  عةهص.) نمر اعومسوقي، لاالنتقصل لاالمستط
 (151م، 1762
: مترد نقصد هذه املورمس  نةى ضةق املرصين املتنصلع  لحمولدی   طصرهص، لقففوا أمصم املضمون -1

ر، كمص رفضوا رامستخوام اعشرر يف يةصن املوضونصت اعتصرخية  لرفضوا اعتففصه  اعيت غةبت نةى احلةصة لاعش
شرر املنصمسبصت لنصدلا  ىل اجلوهری  لااخةصل لاعرصطفف  املرهق ، لنربلا ن   نسصنة  اعشرر لال عسصنةته.)حممو 

 (101م، 1770مصطففى، 
: ثصرلا نةى مص مسي يةغ  اعشرر أل اعقصموس اعشرري لنصدل  ىل امستخوام مرج  آخر اللغة -0

 رري م  حرك  اعرصر لتأمل اعففكر ل ثصرة اعوجوان.یسترمل يف الجمتمع لاحلةصة عةقرب اعرمل اعش
 (55، 0211/ 0)اعشكور، 

 : تتةخص ااخصصئص اعففنة  لاعسمصت األدية  ملورمس  اعویوان فةمص یةي:اخلصائص الفةية
ختةةص اعشرر م  صخب احلةصة لضجةجهص لاعتربري ن  اعذات، لیول نةةه قول شكري يف  .1

 اعففردلس  ن اعشرر لجوان.دیوانه "ضوء اعقمر" أال یص طصئر 
 اجلمع يني اعثقصفتني اعررية  لاإلجنةةزی . .0
 اعتأمل يف اعكون لاعطبةر  لاعترمق يف أمسـرارمهص. .1
 تواجو ظصهرة اهل  لاحلزن لاعةأس لاعتشصؤم يف اعشرر. .0
عشرر ا اعتحرر م  لحوة اعوزن لاعقصفة  فرارا م  املةل لاعضجر لاعونوة  ىل تنویع اعقوايف أل .1
 املرمسل.
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لكون اعقصةوة كصئنص حةص كصجلس ، عكل نضو  لحوة املوضوع لاجلو اعنففسي: اعوحوة اعرضوی  .5
لظةففته لمكصنه، أي كون اعقصةوة متحوة األغراض لمتمصمسك  األجزاء حتت ننوان خص  عةقصةوة 

 حىت خيل هبص حذف يةت لتغةري موضره فةهص.
ل"أزهصر  مثل "نصير مسبةل"  عةرقصد، اعویوان، حتویو ننوان عه دال نةى حمتواه يف صورة  صوار .6

ااخریف" عشكري، خالفص عشرراء اإلحةصء لاعبرث اعذی  أصورلا دیواهن  نسب   ىل امسه  مثل "دیوان 
 اعبصردلي" ل"دیوان حصفظ" لاعشوقةصت لغريهص.

تربري صصدق عةواقع لااليترصد ن  املبصعغصت  ذ عةشرر قةم   نسصنة  لعةس قةم  عسصنة  عوى  .6
 اعویوان.شرراء 
 ايتكصر املوضونصت اجلویوة غري املأعوف  مثل )رجل املرلر، لحة  اعبرث، اعكواء( .7

 اختةصر األشةصء اعبسةط  لاعتربري ننهص يشكل فين مجةل. .12
 امستخوام عغ  اعرصر اعسهة  لدنب اعةغ  اعقومي  اعصرب  املرقوة. .11
 .الطموحو  تماشية والتطلع إىل املثل العلياالبعد شن شعر املةانبات واجملامّلت واملوضوشات السيانية واالج .10
 . جرل اجلصنب اعففكري لاعففةسففي یطغي نةي اعرصطفف  .11
 یوجو اجلففصف يف شرره  يسبب طغةصن اجلصنب اعففكري نةي اعرصطفف . .10
 الفرق بني مدرنة مطران ومدرنة الديوان:◄

 مدرنة مطران
 انتقصعة  م  اعكالمسةكة   ىل اعرلمصنسة . .1
 اعففرنسة .اعتأثر يصعرلمصنسة   .0
 االعتزام يوحوة اعوزن لاعقصفة . .1
 احلففصظ نةى اعةففظ األصةل. .0
  ظهصر اعرصطفف  اعقوی . .1

 مدرنة الديوان
 انطالق  يف طریق اعرلمصنسة .  .1
 اعتأثر يصعرلمصنسة  اإلجنةةزی . .0
 نوم االعتزام يوحوة اعوزن لاعقصفة . .1
 امستخوام األعففصظ اعسهة . .0
  ظهصر اجلصنب اعففكرى لاعففةسففي. .1

 الفرق بني مدرنة اإلحياء والبعث ومدرنة الديوان:◄
 مدرنة الديوان

 اعوحوة اعرضوی  يف اعقصةوة. .1
 نة اإلحياء الكّلنيكيةمدر 

 اعوحوة اعرضوی  يف اعبةت اعشرري. .1
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 نوم االعتزام يصعوزن لاعقصفة . .0
نوم اإلمسراف يف امستخوام اعصور  .1

 لاحملسنصت.
 امستمواد اعصور م  اعبةئ  اجلویوة . .0
 امستخوام عغ  اعرصر. .1
 نوم حمصكصة اعقومصء يف األغراض أل املرصين. .5

 االعتزام يصعوزن لاعقصفة . .0
 اإلمسراف يف امستخوام اعصورلاحملسنصت. .1
 امستمواد اعصور م  اعرتاث اعقومي.  .0
 امستخوام عغ  اعرتاث.  .1
حمصكصة اعقومصء لم  مَثّ توجو املرصرض   .5

 لاعتكرار يف شرر اإلحةصئةني. 
 

 مفهوم الرعر والةقد لدى مدرنة الديواناحملور الثالث: 
 : أدرك شرراء اعویوان أن اعرصمل أصبح زاخرا مبختةففلسفة الرعر ومفهومه لد  مجاشة الديوان

املذاهب لاعففةسففصت يف جمصل اعرة  لاألدب فةذعك ال يو م   نصدة فه  األدب اعرريب يف ضوء تةك 
صم م   عسصذج  املتوالع  عألدب مثل قوهل  "األدب هو اإلملاعثقصفصت اعرصملة . فبوألا م  نقو  اعترریففصت ا

كل شئ" لعةشرر مثل قوهل  "اعشرر هو اعكالم املوزلن املقففى" ليف هذا اعصود یقول املصزين "عةس 
یكففي يف ترریففه أن یقصل  نه اعكالم املوزلن املقففى، فإن هذا خةةق أن یوخل فةه مص عةس منه لال قالم  

 (110م ، 1761قصئل  ىل اعشرر م  جه  اعوزن لأغففل مص نواهص.") مسرصد، ظففر، ل منص نظر اع
لعكننص جنو أنه مل حيصلل أحو م  شرراء اعویوان أن حيصر اعشرر يف ترریف خص ، عذعك كثرت 
أحصدیثه  ن  مففهوم اعشرر لكصنوا یتحوثون يف كل موقع ن  جصنب خص  م  جوانب اعشرر املترودة 

ه ال ميك  حصر اعشرر يف ترریف حمولد. ليف ذعك یقول اعرقصد: "م  أراد أن ألهن  كصنوا یؤمنون يأن
م، 1761حيصر اعشرر يف ترریف حمولد كم  یریو أن حيصر احلةصة نففسهص يف ترریف حمولد." ) مسرصد، 

 ( فجوهر أحصدیثه  ن  اعشرر یول نةى أن اعشرر عویه  هو تربري مرتبط يرصمل اعشصنر اعواخةي.110
 یةي يرض أقوال شرراء اعویوان يف مسةصق خمتةف يف مففهوم اعشرر: فأنقل فةمص

. قصل اعرقصد: "ان اعكصتب م  تتشخص عه يف كتصيته رلح یتجةى فةهص هنجه لمذهبه لمسةصق 1
أفكصره، لهذه اعرلح هي اعسم   اعيت متةز يني قة  لقة ، أمص غري هذا فألعئك نسصخ یسترريلن أمسصعةب 

م الغريه ، لأن اعشصنر عةس م  یزن اعتففصنةل، ذعك نصظ  أل غري نصثر. لعةس اعشصنر يصصحب اعك
اعففخ ، لاعةففظ اجلزل. ذعك عةس يشصنر أكثر تمص هو كصتب أل خطةب. لعةس اعشصنر م  یأيت يرائع 
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الجمصزات ليرةو اعتصورات. ذعك رجل ثصقب اعذه  حویو ااخةصل.  منص اعشصنر م  یشرر لیشرر") اعرقصد، 
1771 ،126).  
يف  صور اعوجوان لاألحصمسةس. لقصل املصزين يف كتصيه ن  شرر حصفظ: "األدب احلق هو اعذي ی0

( فصعشررننوه  تربري نمص يف اعرصمل اعواخةي عةشصنر لعةس حمصكصة  111م ، 1761صوق".) مسرصد ، 
 كمص كصن مسصئوا م  قبل.

لعك  ال یقتصر مففهوم اعشرر عویه  نةى اعتربري ن  اعوجوان لاألحصمسةس فحسب يل یشمل 
 شرر  ىل نففوس اعقراء لاملتةقني:توصةل هذه اعرواطف لاألحصمسةس املررب ننهص يف اع

. قصل شكري يف اجلزء اعثصعث م  دیوانه: اعشصنر اعكبري ال یكتففي يإفهصم اعنصس، يل هو اعذي 1
حيصلل أن یسكره  ل نه  يصعرغ  منه ، فةخةط شروره يشروره  لنواطففه يرواطففه .) شكري، 

 .(112م ، 0210
وا يف يصعرصمل اعواخةي عةشصنر لعكنه  اختةفف اتففق أصحصب اعویوان نةى أن اعشرر تربري مرتبط

تففسري هذا االرتبصط. یففسر اعرقصد لاملصزين مرىن "اعشرر تربري ن  اعوجوان" يأنه ننومص یررب ن  لجوانه 
اعواخةي لأحصمسةسه لنواطففه ااخصص   نه یررب يشكل غري مبصشر ن  الجمتمع ألنه ال ميك  أن تكون 

ةه. أمص رةوة ن  الجمتمع لمص  ري فةه يل تكون متأثرة يه لمؤثرة فنواطففه لأحصمسةسه شخصة  خصعص  ي
نبو اعرمح  شكري فهو یففسر مرىن "اعشرر تربري ن  اعوجوان" يأنه تربري ن  اعوجوان اعرصم لعةس 
لجوان اعشصنر ااخص . فصعشرر ننوه ال یررب ن   حةصة صصحبه لشخصةته مبصشرا لكذعك ال یررب ن  

االجتمصنة  لاالقتصصدی  عةمجتمع، ل منص یثب ن  طوق اعسةصق االجتمصني لاعذايت، األحوال اعسةصمسة  ل 
 .(102-115م، 1761لیررب ن  حقصئق احلةصة.) مسرصد، 

: كصن مرظ  نقوه  موجهص  ىل اعشرر عشةونه لنراقته يف األدب اعرريب الةقد شةد مجاشة الديوان
 خرى مثل اعقص  لاعرلای  لاملسرحة . ل هن  قويف جصنب، ليف جصنب آخر حلواث  اعففنون األدية  األ

ره، لمنهص ، لهو اعتوافق يني شخصة  اعشصنر لشرالصدقلضروا مقصیةس اتبروهص يف تمصرمس  اعنقو فمنهص 
وق االشرتاف بالتذعوى اعشصنر نمص  ول يف داخةه م  األحصمسةس لاعوجوان، لمنهص  قوة التعرب

وی  عةذلق اعشخصي )ااخص ( مع انرتافهمص يصعذلق اعرصم أي یرطةصن األلعفصعرقصد لاملصزين . اخلاص
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احلرص شلى مرانصة ذلق اآلخری ، لعك  شكري یرى مرانصة اعذلق اعرصم مع اعذلق ااخص . لمنهص 
كثر م  أ اهتمامهم باملضمونلاعتوجةه يوال م  حرصه  نةى اعتحةةل لاعتففسري. لمنهص  التقومي

 (105-110م، 1761اهتمصمه  يصعشكل.) مسرصد، 
 : تمص یؤخذ نةةه أنضصء مورمس  اعویوان هو كمص یةي:قصور مدرنة الديوان 
 قوموا آراءه  عةشرر اعغنصئي فقط، لمسكتوا ن  اعشرر املوضوني. .1
 املنهج اعنففسي اعذي حصلعوا تطبةقه يف كل شرر لشصنر ال ميك  تطبةقه يف اعشرر املوضوني. .0
ص  هجوم املصزين نةى شكري مرده  ىل ااخالف هصمجوا نةى األديصء لاعشرراء يشكل قصس، خص .1

 اعشخصي يوال م  ااخالف اعنظري.
نشأة اعففتن  اعواخةة  يسبب ااخصوم  اعرنةفف  يني شكري لاملصزين ننومص اهت  شكري املصزين يف  .0

دیوانه ااخصمس يأنه مسرق يرض قصصئوه م  اعشرر االجنةةزي، فرد نةةه املصزين ردا قصمسةص لنقوه 
يف كتصب اعویوان حىت لصففه يـ "صن  األالنةب". مث أدت هذه ااخصوم   ىل نقوا الذنص 

تففكك مجصن  اعویوان يرو  صوار اجلزء اعثصين م  كتصب اعویوان حىت مل تتحقق أحالمه  
 إلصوار نشرة أجزاء عكتصب اعویوان.

 احملور الرابع: نبذات شن أصحاب الديوان:
یونةو  06صحففي مصري. لعو يف أمسوان يف أدیب لشصنر لمففكر ل  شباس حممود العقاد:◄

م ألب مصري لأم م  أصول كردی ، لنشأ يف أمسرة كرمي . كصن أيوه م  دمةصط، لكصن جوه 1667نصم 
عك  لاعوه كصن  «أمسنص»ميته  صنر  احلریر يصحملة  اعكربى عذعك مسي نقصداً، مث أصبح صرافًص عبةوة 

تزلج اين  نمر آغص اعكردي أحو قصدة حممو نةي يصشص موظففص يسةطص يف  دارة احملففوظصت يف أمسوان، ف
 نةى نصةصنه.« شنوي»اعذی  أرمسةه  عتأدیب مةك 

نشأ اعرقصد يف أمسوان حةث توجو اعطبةر  لاآلثصر لدذب اعسةصح م  خمتةف األجنصس لاألمصصر. 
م يأمسوان يف مس  1721 نه حففظ اعقرآن اعكرمي يصعُكتصب لأكمل االيتوائة  مبورمس  أمسوان األمريیّ  نصم 

تمك  أمسرته م  ت اعراير  نشر، مث انقطرت درامسته اعنظصمة  عروم لجود املوارس احلویث  مبنطقته، لمل
 رمسصعه  ىل اعقصهرة كمص كصن یففرل األنةصن يف ذعك اعوقت. فبوأ یكمةهص ينففسه انتمصدا نةى ذكصئه احلصد 
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لذهنه ااخصب. كصن موعرص يصعقراءة لكصن یسهر  ىل منتصف اعةةل يف قراءة اعكتب غري املقررة، حىت مجع  
ع اعسةصح اعزائری  ك أتق  اإلجنةةزی  يترصمةه مكتبص كثرية يف مكتبته ااخصص  م  مصرلفه اعشخصي. لكذع

حملصفظيت األقصر لأمسوان، لأمّل يصعةغ  اعففرنسة  لاألملصنة . ل لمّسع آفصقه اعرةمة  يصعرةوم اعررية  لاعغرية  
 لترمق يف شىت اعرةوم اإلنسصنة  اعرصملة  جبهوه اعذايت لمطصعرته املتواصة .

لیذكر م  أمسبصب اعرزلف ن  اعزلاج أنه كصن شویو اعصة    ن اعرقصد مل یتزلج أيوا لنصش نصزيص،
يأمه لقصل هلص ذات یوم ننومص أصرت نةةه عةزلاج: "عو لجوت يل زلج  مثةك تزلجت اعسصن ... لمل 

( لعك  توجو يف حةصته نالقتصن رلمصنسةتصن؛ 01م ، 0210أك  جمصمال  لهللا لال مرالغص ...") اعرقصد، 
و مع فتصة يصمس  "مسصرة" حةث كتب رلای  لأمسصهص نةى  مسهص، لاعرالق  اعثصنة  ألل نالق  رلمصنسة  توج

توجو مع تمثة  مصری  "موحي  یسرى" اعيت مت اعتربري ننهص يف  نتصج شرري حتت ننوان "أنصصري غرلب 
 اعشمس". لعكنه أهنى هذه اعرالق  يسبب طبةر  نمةهص.

م، يل 1720وعه نةى اعشهصدة االيتوائة  نصم مل یكمل اعرقصد ترةةمه يرو حصمسريته املهةية: 
، مث 1720اشتغل يوظصئف حكومة  كثرية. فتوىل لظةفف  يصعقس  املصيل مبورمس  اعشرقة  مبوین  قنص نصم 

نمل مبصنع عةحریر يومةصط، لاشتغل يرو ذعك يوظصئف حكومة  مترودة يف مصةح  اعتةغراف لاعسك  
م امستقر يصعقصهرة، لمصرس اعترةة  مبوارس حرة. 1726عوه نصم احلویوی  لدیوان األلقصف. ليرو لفصة لا

ر نوم امستقراره يف اعوظصئف یشري  ىل طبةرته اعيت ینففر م  اعقةود لمتةل  ىل االمستقالل لاحلری . فففي آخ
، ظل 1727-1726املطصف اده اعرقصد  ىل اعصحصف  للجو يغةته املنشودة يف صحةفف  "اعومستور" 

رتمجصته لمقصالته األدية  لاعنقوی   ىل أن توقففت ن  اعصولر يسبب املصصریف، اعرقصد یسصه  فةهص ي
م، لاعصحف لاجلرائو 1726لكصن ألل صحففي حصلر اعزنة  مسرو زغةول ننومص كصن لزیرا عةمرصرف نصم 

األخرى اعيت نمل فةهص لكتب هلص هي تشمل "املؤیو" ل"اعففصول" لاألهصيل" ل"األهرام" ل"أخبصر اعةوم"، 
 ."عبالغ" ل"األمسصسل"ا

م أصبح نضوا يصلجمةس األنةى 1715يف اعرهو املةكي، كصن نضوا مبجةس اعنواب مث اعشةوخ، ليف 
م، لأصبح نضوا مرامسال 1702عرنصی  اعففنون لاآلداب، لاختري نضوا يف جممع اعةغ  اعررية  يصعقصهرة نصم 

 م.1717اآلداب نصم عنظريیه يومشق ليغواد. لحصل نةى جصئزة اعولع  اعتقویری  يف 
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ننومص كصن اعرقصد نضًوا يف جمةس اعشرب انتقو قرار املةك فصرلق يشأن  عغصء ينو م  اعومستور 
 م.1711ل  1712حول كون األم  مصور اعسةطصت فُسج  عتسر  أشهر يف فرتة يني نصمي 

نصقوا  نال شك أن اعرقصد كصن أدیبص مبونص لشصنرا كبريا لفةةسوفص نظةمص، لعكنه فوق ذعك كص
م مبقصالته يف الجمالت لاعصحف اعشةهرة يف 1726شهريا ليصرنص، اعذي خصض يف جمصل اعنقو منذ نصم 

 .ذعك اعوقت
 :معارك شباس العقاد األدبية 

اشتهر مبرصركِه األدية  لاعففكری  مع نویو م  اعكتصب لاعشرراء مص جرةه هنًَِمص عةقراءة لاعكتصي  مجرهص 
 لهي كمص یةي:«. مرصرك اعرقصد األدية : »نصمر اعرقَّصد يف كتصيه

  .مرركته مع اعرافري يف موضوع فكرة  نجصز اعقرآن، لاعةغ  يني اإلنسصن لاحلةوان 
  .مرركته مع طه حسني حول فةسفف  أيب اعرالء املرري 
 معركته مع الراشر مجيل صدقي الزهاو  يف قضية الراشر بني امللكة الفلسفية العلمية وامللكة الرعرية.  
  معركته مع حممود أمني العامل وشبد العظيم أنيس يف قضية وحدة القصيدة العضوية ووحدهتا املوضوشية 
  مرصركه األخرى توجو مع اعشصنر أمحو شوقي، لاعوكتور زكي مبصرك، لاعوكتور اعرراقي

  مصطففى جواد، لاعوكتورة نصئش  نبو اعرمح  )ينت اعشصطئ( كمص اختةف مع زمةل مورمسته اعشرری
 اعشصنر نبو اعرمح  شكري.

: يوأ حةصته اعكتصية  يصعشرر لاعنقو، مث كتب يف موضونصت اعففةسفف  لاعوی  أشماله األدبية
أعف أل تزیو مص قو ميأل مئصت  11دصلزت كتبه املصئ ، لكتب آالف املقصالت مص یبةغ حنو لاعسةصمس . 

 اعكتب األخرى.
شرر. لقو نشر ألل دیوان عه حتت ننوان "یقظ  كتب اعرقصد يف حةصته نشرة دلالی  شعره: 

مسن . لاعولالی  األخرى مرتب  هي: یقظ  صبصح  06م ننومص كصن نمره 1715اعصبصح" يف نصم 
 م(، للحي1706م(، لأشجصن اعةةل )1701م(، لأشبصح األصةل )1716م(، للهج اعظهرية )1715)

م(، 1700م(، لأنصصري مغرب )1716)م(، لنصير مسبةل 1711م(، لهوی  اعكرلان )1711األريرني )
 "م(1760م(، لمص يرو اعبرو)1712ليرو األنصصري )
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هو مل یك  م  شرراء اعوجوان اعذی  یؤمنون يأن اعشرر توفق تةقصئى » :نقد شعر العقاد
عالنففرصالت.. يل هو لاحو م  األديصء اعذی  یففكرلن فةمص یكتبون، لقبل أن یكتبوه، لعذعك كصنت  

ة  )فةض اعرقول(.. لكصنت قصصئوه نماًل نقالنةًص صصرمًص ىف ينصئهص اعذى یكبح اعوجوان كتصيصته األدي
  لال یطةق مسراحه عةففةض نةى اعةغ  يال ضصيط أل  حكصم.) موقع املصري(

: دصلزت مؤعففصت اعرقصد اإلمسالمة  األيرني لم  أشهرهص اعربقریصت، هي مسةسة  م  العبقرياات
، لنبقریّ  -ه لمسّة صّةى هللا نةة -ت  مسالمة  نظةم ، ألهّلص: نبقریّ  حُمّمواعُكتب اعيت تُرىن يشخصّةص

  اعصِّویق، لنبقریّ  ُنُمر، لنبقریّ  نثمصن ي  نفّفصن، لنبقریّ  نةّي ي  أيب طصعب، لنبقریّ  خصعو، لنبقریّ 
 داني اعسمصء يالل لغريه .

ن"، "، ل"اعنصزی  لاألدیص: "هتةر يف املةزان"، ل"أفةون اعشروبكتب يف التوجه السياني
 ل"الشةونة  ال امسترمصر" ل"غصنوي"، ل"احلك  املطةق"، ل"مسرو زنةول" ل"نصهل اجلزیرة". لغريهص.

: تشمل"اعویوان يف اعقنو لاألدب" يصالشرتاك مع املصزين، ل"اي  اعرلمي يف كتب يف الةقد واللغة
 هص. اعرالء"، ل"اعةغ  اعشصنری " لغري حةصته لشرره"، ل"اي  اعرلمي يف حةصته م  شرره"، ل"رجر  أيب

: "خالص  اعةومة  لاعشذلر" ل"اإلنسصن اعثصىن" ل"مطصعرصت يف يف األدب والتاريخ واالجتماع
اعكتب لاحلةصة"، ل"مراجرصت يف األدب لاعففنون"، ل"مسصنصت يني اعكتب"، ل"جحص اعضصحك 

صت صرية يف األدب األمریكّي" ل "أشتاملضحك" ل"تذكصر جةيت" ل هذه اعشجرة، ل"أعوان م  اعقّص  اعق
 .جُمتمرصت يف اعّةغ  لاآلداب" ل"درامسصت يف املذاهب األديّة  لاالجتمصنّة " لغريهص

م، ن  ُنُمر 1750مصرس نصم  11: تويف اعرقصد يف اعصبصح م  یوم وفاة شبااس حممود العقااد
مصر  مسقط رأمسه أمسوان يف جنوبیُنصهز ااخصمس  لاعّسبرني، لنقةت جثته يصعقطصر م  اعقصهرة  ىل 

 حةث مت دفنه يف نففس اعةوم يف  حوى مقصيرهص.
شصنر لكصتب، نصقو لصحففي، رلائي لرائو م  رلاد اعنهض  األدية   :إبراهيم شبد القادر املازين◄

 لیرجع أصةه  ىل قری  "كوم .م1672أغسطس نصم  17يف اعرصر احلویث. ُلعو املصزين يف اعقصهرة يف 
مصزن" اعتصير  ملركز تال مبحصفظ  املنوفة . لیرجع نسب اعشصنر املصزين  ىل قبةة  يين مصزن ي  متة  ي  ُمّر، 
لهي م  أنرق اعقبصئل اعررية  م  أرض احلجصز، لانتقل فرٌع منهص يف زم  غصير  ىل مصر. أمّت املصزين 
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اخویوی  يف املرحة  اعثصنوی . يصملورمس  اعتوفةقة  اترةةمه االيتوائي يف املورمس  اإليتوائة  يصعنصصری ، مث اعتحق 
لعقو طمع املصزين  ىل درامس  اعطب يرو خترجه م  املورمس  اعثصنوی  اقتواًء يأحو أقصريه، لعكنه ننومص 
دخل غرف  اعتشریح أصصيه غثةصن شویو أل قةل أغمي نةةه فصنصرف ن  اعطب، لأراد االعتحصق مبورمس  

جنةهص، فرول ن  ذعك  12جنةهص  ىل  11صنت زیوت يف نففس اعرصم م  لعك  مصرلفصهتص كاحلقوق 
 م.1727لاعتحق مبورمس  املرةمني حةث خترج فةهص نصم 

لاجه املصزين اعتحویصت لاعرقبصت يف حةصته اعشخصة . تويف لاعوه  ذ كصن يف مس  اعتصمسر  م  
رصئة  ترةش مرياثه األيوي ليوأت اعنمره. ليرو لفصة لاعوه أصبح أخوه األكرب مسرفص لمبذرا حىت ضةع 

يف اعففقر لاعبؤس. لقو فصل اعقول ن  ذعك يف مسريته اعذاتة  "قص  حةصة". لننومص تزلج املصزين توفةت 
زلجته يرو فرتة قصرية، مث تزلج ثصنةص لرزق منهص لعوان لفتصة. أمص اعففتصة فهي توفةت يف مقتبل ُنمرهص. 

صيته،  ىل نرج يف مشةته مص مسصه  يف امستخوام أمسةوب اعسخری  يف كت لكصن املصزين قصري اعقصم  يصإلضصف 
 فبوأ اعسخری  م  نففسه متجصلزا  ىل غريه.

 مسريته املهةية:
يرو اعتخرج م  مورمس  املرةمني اخنرط يف مسةك اعتوریس لاعترةة  لاعرتية  عرشر مسنوات متتصعة   ذ 

م غضب ورمس  ااخویوی . لننومص نُقل  ىل دار اعرةو نني أمستصذا عةرتمج  يف املورمس  اعسرةوی ، مث يف امل
 لامستقصل. لكذعك اشتغل مورمسص ألريع مسنوات مع اعرقصد يف املورمس  اإلنوادی .

عكنه ضصق ذرنص يقةود اعوظةفف  ليرض اعوشصیصت ضوه فرتك مهم  اعتوریس لاشتغل يصعصحصف  
،  السيانة األنبوشيةة رافري، مث حمرراً جبریومع أمني اع األخبارعةكتب حبری  تصم . فرمل يف اعبوای  جبریوة 

رى يف لاعصحف األخاالحتاد لواد  الةيل لالدنتور ل البّلغكمص نمل يف اجلرائو املختةفف  مثل 
 .مصر، لقو مسصنو نمةه يف اعصحصف  يف نشر لترلیج أنمصعه لزیصدة نود املرجبني يأمسةويه اعكتصيب اعففریو

م تررف نةى اعرقصد، مث تطور هذا اعترصرف  ىل 1726تور يف نصم لننومص يوأ اعكتصي  يف صحةفف  اعومس
 م يف جزءی .1701اعصواق  مص أدي فةمص يرو  ىل  نشصء مجصن  اعویوان لنشر كتصب اعویوان نصم 

: لمّسع املصزين آفصقه املررفة  م  خالل مطصعر  اعكتب م  اعرتاث اعرريب اعقومي أنلوبه األديب
ةزي يصإلضصف   ىل قراءة اعكتب اعففةسففة  لاالجتمصنة . هذا مص صقل قةمه لاطالنه نةى األدب االجنة
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لفكره فجصءت كتصيصته متسم  يأمسةوب خص  لرؤی  خصص . متةز أمسةويه يصعسخری  لاعففكصه . فكصن 
 یررض دصريه اعشخصة  يف الجمتمع املصري يأمسةوب مسصخر مبسط يرةوا ن  اعتكةف األديب لاعشرري.

  :هؤلفاتمأبرز 
 اعررية  ىل  اإلجنةةزی  ن  األدية  األنمصل يرتمج  اعتوریس خالل  خصصص اهتمصمص املصزين ألىل قو
 م  نرفت ةمصف أنرف ال أين قةت  ذا أغةو "عست ننه فقصل ترمجه مبص اعرقصد نبصس لأُْنِجب لاعركس،
 كمص  شررًا اعقورة ذهه ميةكل  عغ   ىل عغ  م  اعرتمج  يف املصزين یففوق لاحًوا أدیًبص لاعنثر عةنظ  ترمجصت  
  تراثةصت( موقع لاعطاللة.") لاعنسق املرىن  ةو كمص  اعةففظ فةهص ل ةو نثرًا ميةكهص

"عك  مسصمه  املصزين يف األدب تتمثل يف كتبه اعسريذاتة ، لأيرزهص " يراهة  اعكصتب" ل" يراهة  
ّةص اجلنس األديب، لفةه خت اعثصين" ل"حصصد اهلشة " ل"قص  حةصة"، حةث كصن م  ألل كّتصب هذا

م  نربة متجةوی  عةذات ظهرت يف أنمصل مشصهب  عوى اعرقصد لطه حسني. عقو كصن املصزين مسصخراً 
 حىت لهو یتنصلل نففسه كموضوع عةكتصي .") موقع اعرريب اجلویو(

كتب املصزين حنو أريرني كتصيًص يف املوضونصت املختةفف  م  اعرلایصت لاعشرر لاألدب لاعقصص 
 لاعنقو، لم  أيرز هذه املؤعففصت:

  م.1711كتصيه األلل: دیوان املصزين )اجلزء األلل( نصم  
  م.1716دیوان املصزين )اجلزء اعثصين( نصم 
  م.1700حصصد اهلشة  )مقصالت نقوی ( نصم  
  م.1707صنولق اعونةص )مقصالت قصصة ( نصم 
 ،) م.1707قبض اعریح )مقصالت نقوی  
 م.1711عطصغة  )مسرحة ( نصم غریزة املرأة أل حك  ا  
  م.1711 يراهة  اعكصتب )رلای ( نصم 
  ) م.1716يف اعطریق )مقصالت قصصة 
  1716خةوط اعرنكبوت )مقصالت قصصة (،نصم  
  م.1701 يراهة  اعثصين )رلای ( نصم  
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  م.1751دیوان املصزين )اجلزء اعثصعث( نصم  
  م1751قص  حةصة )مسرية ذاتة ( نصم. 
  م.1750)مقصالت قصصة (، نصم مسبةل احلةصة 

 :مرض املازين ووفاته
م ن  نْمر ینصهز اعتصمسر  لااخمسني 1707أغسطس نصم  12تويف املصزين يف موین  اعقصهرة يتصریخ  

 نصمصً، يرو صراع نففسي مع هصجس املوت، لمرض نضوّي نصىن فةه م  انتشصر اعبوعةنص يف اعوم. 

األدب اعرريب احلویث لثصعث ثالث  م  أنموة مورمس  شصنر مصري م  رلاد شبد الرمحن شكر : ◄
 اعویوان اعيت لضرت مففهومصً جویواً عةشرر، لمففكر أصةل حریص نةى اعةغ  اعررية  اعففصحى.

م، لتةقى ترصعةمه 1665م  أكتوير نصم  10لعو نبو اعرمح  شكري يف موین  يورمسرةو مبصر، يف 
ائة  رمسي يبورمسرةو(، لحصل نةى اعشهصدة االيتوو اعبوائة  يف كّتصب اعشةخ حممو حجصزي )ألل مسج

، مث انتقل  ىل اإلمسكنوری  لاعتحق مبورمس  رأس اعتنب 1722م  مورمس  اجلصمع اعتوفةقي االيتوائة  نصم 
م. مث اعتحق يرو ذعك مبورمس  احلقوق يف اعقصهرة، 1720اعثصنوی  لحصل منهص نةى شهصدة اعبكصعوریص نصم 

 .ه يف املظصهرات ضو االحتالل اعربیطصين ملصر للحشةته  يف حصدث  دنشوايلعكنه فصل منهص ملشصركت
م اعتحق شكري مبورمس  املرةمني اعرةةص حةت تررف نةى املصزىن لخترج فةهص نصم 1725ليف مسن  

م. لعتففوقه يف اعورامس  1727م، لننومص كصن طصعبص فةهص أصور دیوانه األلل "ننو اعففجر" نصم 1727
صد اإلجنةةزی ، مت اختةصره يف يرث   ىل جصمر  شففةةو يإجنةرتا. درس املصزين فةهص االقتصخصص  يف اعةغ  

 م.1710لاالجتمصع لاعتصریخ لاعففةسفف   ىل جصنب اعةغ  اإلجنةةزی  عثالث مسنوات لرجع م  هنصك نصم 
صریخ تيرو نودته م   جنةرتا اخنرط يف مسةك اعتوریس يصعترةة  اعثصنوي كمورس عةمسريته املهةية: 

لاعةغ  اإلجنةةزی  لاعرتمج  لتورج ىف اعوظةفف  حىت أصبح مففتًشص. مث أحةل عةمرصش حسب طةبه مسن  
 مسن . ل نه ترك اعوظةفف  يسبب ظة  05م يرو أن قوم خوم  جةةة  يف جمصل اعترةة  لاعرتية  عـ1716

نروه م  اعرؤمسصء، فم لظةففي، لاعقص  لراء ذعك أنه كصن قو نظ  قصةوة يرنوان "أقوام يصدلا" مص أغضب
اعرتقة  املزیوة يف جمصعه فصمستقصل م  منصبه كمففتش. ليرو خرلجه  ىل املرصش كصن حيصل نةى راتب 
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يسةط ال یكففي م  یروهل   ذ كصن یرول أمسرة شقةقه يف زم  مرضه ليرو لفصته. عذعك نصش طوال 
  عنصس.لالینه عةأمسه م  نواع  احةصته يال زلاج. ل نه كصن قو أحرق مجةع مص عویه م  نسخ مؤعففصته لد

  :ريادته يف التجديد
ريب مل ینل حقه م  اعتقویر لاعرنصی  يف تصریخ األدب اعر، لعكنه،يصرع لجمود لنصقو كبري  نه شصنر

 ذ ال جنو ذكره يف حرك  اعتجویو  ال  ذا ذكر اعرقصد لاملصزين. لعكنه يف اعواقع "ألل اعثالث  اعشرراء 
اعتجویو ىف األدب، خصص  ىف آرائه يشأن اعتجري  اعشرری  لاعوحوة اعرضوی ، لتنوع انطالقص ىف مسرية 

ه اعقصفة ، لمص قومه م  حبوث ىف اعتحةةل اعنففسى. أقر عه اعرقصد لاملصزىن يصعففضل لانرتفص يأمستصذیته لریصدت
اعسن   0210 أكتوير 10لمسبقه ىف اإليواع لمسر  االطالع لاعتجویو شصنرا لاعتففرد نصقوا") األهرام، 

( ليرو لفصته كتب اعرقصد مقصالت نویوة أشصد فةهص يولره اعریصدى فقصل يف مقصل 05576اعرود  117
نشر يف جمة  اهلالل: "مل أنرف قبةه لال يروه أحوا م  شررائنص لكتصينص ألمسع منه اطالنص نةى أدب اعةغ  

صب قرأته ألخرى، لال أذكر أنين حوثته ن  كتاعررية  لأدب اعةغ  اإلجنةةزی  لمص ُیرتج   عةهص م  اعةغصت ا
 ال لجوت ننوه نةمص يه ل حصط  خبري مص فةه لكصن حُيوثنص أحةصنًص ن  كتب مل نقرأهص لمل نةتففت  عةهص، 
لال مسةمص كتب اعقص  لاعتصریخ". فةه  ميصءة  ىل أنه كصن قو أصبح كصتبص ضةةرص ننومص كصن اعرقصد لاملصزين 

« اعرمسصع »م( لكذعك انرتف صصحب 1717ةمني اعرةةص.) اهلالل ألل فربایر نصم طصعبني يف مورمس  املر
ه ، فهذا دعةل نةى مكصنت«أحو أمسصطني األدب احلویث»أمحو حس  اعزیصت مبكصن  شكرى قصئال  نه 

  .(05576اعرود  117اعسن   0210أكتوير  10األهرام،  جمة ) املرموق  يني مرصصریه.
ر مته عویوانه: "كصن شكرى رائوا...ىف طةةر  املبصدری   ىل حتریر اعشرلیقول فصرلق شوش  ىف مقو

 ..كمص كصن عه اعففضل ىف أن یكون ألل م  یثور نةى اعقصفة .اعقومي ...فصفنّت ىف ألزانه... م  األغراض
  .(نففس املرجعأمص ن  األمسةوب اعةغوى فةشكرى طریقته ااخصص  ىف اعنظ  لاعتربري".)

ته يف  ىل االنرتاف يففضل شكري لریصد  -رغ  ااخصوم  اعرنةفف  يةنهمص  -املصزين لكذعك قو مصل 
 اعتجویو يف»م يرنوان 1712م  أيریل مسن   1جمصل اعتجویو يف مقصل نشر يف جریوة اعسةصمس  يف 

؛ فقصل:  نه كصن يف طةةر  الجمودی   ذا مل یك  هو اعطةةر  لاعسصيق  ىل هذا اعففضل؛ «األدب املصري
م.... لكنص یومئذ طصعبني يف مورمس  املرةمني اعرةةص، لعكين 1727هر اجلزء األلل م  دیوانه مسن  فقو ظ
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مل أك  یومئذ  ال مبتوئص نةى حني كصن هو قو انتهى  ىل مذهب مرني يف األدب.) حممو منولر، 
ني ي(  فثبت تمص مسبق أن شكري كصن رائو اعتجویو يف اعشرر لعك  يسبب ااخصوم  يةنه ل 15، 0216

املصزين توقف ن  اعكتصي  ملوة لانرزل ن  اعنصس، مث أمهةه اعكتصب لاعنقصد فة  حيظ يصعتقویر لاعرنصی  اعيت  
 كصن یستحقهص.

 :  نه نطر حویق  األدب اعرريب مبؤعففصت لدلالی  قةم  لهي كصعتصيل:أشماله األدبية
 يف جمصل اعنثر األديب جنو عه اعكتب اعتصعة :

 م.1715س(، اإلمسكنوری ، نصم االنرتافصت )قص  نفف .1
 م.1715اعثمرات، اإلمسكنوری ، نصم  .0
 م.1715حویث  يةةس، اعقصهرة، نصم  .1
 م.1716اعصحصئف، اعقصهرة نصم  .0

 يف جمصل اعشرر صور عه مثصنة  دلالی  لهي كصعتصيل:
 م1727"َضْوء اعفَفجر" نصم  .1
 م1711"آَلِعئ األَْفكصر" نصم  .0
بص" نصم  .1  م1711"أنصشةو اعصِّ
 م1715اعرَّيةع" نصم "َزْهر  .0
 م1715"ااَخَطرات" نصم  .1
 م1716"األَْفنصن" نصم  .5
 م1717"أَْزهصر ااخَرِیف" نصم  .6
نصم  ال يونفنقو لُنِشر دیوانُه اعثصمُ  يرَو َموتِه ضمَ  األنمصِل اعكصِمة  يولن ننوان، مجره  .6
 م م  اعقصهرة، لهو ترةمةذ عه لرالی  عشرره لحمب عه.1752

قو نشر نبو اعرمح  شكري قصصئو كثرية يف اعولریصت مثل "اعرمسصع "  يصإلضصف   ىل مص مضى
 قصةوة لمنهص فةمص یةي: 101ل"املقتطف" ل"اهلالل" لغريهص لهي تبةغ 

 م.1725عكل نبأ مستقر، اعصصنق ،  .1



 

 الدكتور مخلص الرحمن                     دور مدرسة الديوان وأصحابها في األدب العربي الحديث: دراسة تحليلية 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:         22-1133    1213 - 23( 2) مارس -ةبحوث الخّل

 
 

 م.1725يف لصف محصم اعكصزینو، اعصصنق ،  .0
 م.1726قصةوة رثصء قصمس  أمني، اجلریوة،  .1
 .م1726املشنوق ، اجلریوة،  .0
 م.1712صوتك، اهلالل،  .1

 أشماله باالشرتاك:
، يصاعشرتاك مع نبصس  7121: شرراء اعرصر يف مصر ل مسوریص ل اعرراق، دمشق،مراهري .1

 اعرقصد،  يراهة  املصزين ل آخری .
 آخرلن.يصاعشرتاك مع خةةل شةبوب لنبو اعةطةف اعنشصر ل ديوان اإلنكةدرية:  .0

  لحبوث منشورة يف اجلرائو لالجمالت املختةفف .) رميلعه أیضص قصص قصرية، لخواطر، لمقصالت 
 .(56-51م، 0216لأمةن ، 

: كصن شكري قو انرزل ن  اعنصس نصمص، لم  أمسبصب انرزاعه، هو اهلجوم ووفاته شن العمل انعزاله
اعقصمسي م  قبل املصزين نةةه اعذي كصن أطةق نةةه امس  "صن  األالنةب". مع أن املصزين قو حصلل يف 

ذعك فةمص يرو يف كتصيصته اعالحق  لانرتافه يففضةه لریصدته يف األدب اعرريب لعكنه مل یففق م   صالح 
م  دیسمرب 11لكصن قو أصةب يضغط اعوم مث يففصجل حىت تويف يف اإلمسكنوری  يف  اعصوم  اعنففسة .

 م.1716نصم 
،  ال لمضمونص لفنصشك ن مورمس  اعویوان عربت دلرا ریصدیص يف تطویر اعشرر اعرريب احلویث اخلامتة: 

ت خومصت جةةة  يف جمصل اعنقو األديب. فم  حةث اعشكل، رفضت اعقصةوة اعطویة  لنونت كمص قوم
 اعتففكك اعذي  رل اعقصةوة جممون  مبودة ال فةهص لزنص لطوال، لم  حةث اعبنصء، خةصت اعشرر م 

توجو فةهص لحوة مرنوی ، فنصدت يصعوحوة اعرضوی . لم  حةث املضمون، خةصت اعشرر م  ضةق 
املرصين لحمولدی  املواضةع، أمص م  حةث اعةغ ، فهي تركت األعففصظ اعصرب  لاملرقوة لدنت  ىل امستخوام 

. م  لااخصص  م  اعشرب. فهي جنحت يف دنوهتص  ىل حو كبرياألعففصظ لاعكةمصت املتوالع  عةففهمهص اعرص
لعك  رغ  ذعك، تتس  املورمس  يبرض اعقصور، كمص أهن  قوموا آراءه  لمبصدئه  عةشرر اعغنصئي فقط 
لمسكتوا ن  اعشرر املوضوني. لكصن هجومه  نةى اعشرراء لاألديصء اعسصيقني هجومص قصمسةص مص خيصعف 
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نشأت ااخالف فةمص يةنه  مص أدى  ىل تففكك اجلمصن  لنوم جنصحه  يف املبصدئ األخالقة ، لكذعك 
 أجزاء،  هن  نشرلا جزئني فقط. 12نشر كتصب اعویوان يف 

 

 املراجع و املصادرفهرس 
 ، جصمر  نني مشس، كةة  اآلداب،التجديد يف الرعر والةقد شةد مجاشة الديوانجرففر، مسرصد حممو.  .1

 م.1761قس  اعوكتورة، 
لية درانة حتلي –مةطلقات الةقد الرومانسي شةد "شبد الرمحن شكر " خصعو، رمي  لأمةن  محولش.  .0

، مذكرة مكمة  عنةل شهصدة املصجسرت يف مةوان اعةغ  لاألدب اعرريب، اجلزائر، جصمر  اعرريب ي  نقدية
 م.0216مهةوي ـ أم اعبواقي، نصم 

، مكتب  األجنةو املصری ، مصر، الصحافة واألدبشباس حممود العقاد بني خففصجي، نبو املنر .  .1
 م.1761

 م. 1761، اعقصهرة،  مكتب  نني مشس، رواد التجديد يف الرعر العريب احلديثدالد، أنس.  .0
 م.1762، يريلت، دار اعففكر اعةبنصين، يف األدب احلديثاعومسوقي، نمر.  .1
 م. 0210 ، مصر، مؤمسس  هنوالي،ديوان شبد الرمحن شكر شكري، نبو اعرمح .  .5
جمة    ،مجاشة الديوان: التقدم األديب والةقد  يف القرن العرريناعشكور، مسةو مسةةمصن مسصدات.  .6

 . 55م، 0211 ضصءات نقوی ، حزیران 
، اعقصهرة، مؤمسس  هنوالي مسي الديوان يف األدب والةقداعرقصد، نبصس حممود لنبو اعرمح  شكري.  .6

 م.0216آي مسي، 
 م.0210صر، مؤمسس  هنوالي عةترةة  لاعثقصف ، اعطبر  اعرقمة ، ، مأنااعرقصد، نبصس حممود.  .7

 .1771، مصر، هنج  مصر عةطبصن  لاعنشر لاعتوزیع، خّلصة اليومية الرذوراعرقصد، نبصس حممود.  .12
 م.0216، مصر، مؤمسس  هنوالي، الةقد والةقاد املعاصرونمنولر، حممو.  .11
لاعنشر،  يريلت، دار اعثقصف  اعررية  عةطبصن  ،حبوث يف األدب العريب احلديثهوارة، حممو مصطففى.  .10

 م.1770
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 املراجع الرقمية: 
، شبد الرمحن شكرى..اجملـدد املظلـوم !، جريدة األهرامم، 0210أكتوير  10نبواعوارث، مصطففى.  .1

 م  0201فربایر  1امسرتجع يف 
 .aspx111226https://gate.ahram.org.eg/daily/News/ 
كرى ميّلد: إبراهيم شبد القادر املازين.. يف الظل م، ذ0202اغسطس  27اجلمةل، منصور.  .0

م م  0201فربایر نصم  1، موقع اعرريب اجلویو، امسرتجع يف وخارجه
https://www.alaraby.co.uk/ 

م م          0201فربایر نصم  1، )د.ت( موقع املررف ، امسرتجع يف شباس حممود العقاد .1
7%6D7%61%AD%D6%D7%61%_%D1B6%D6%A6%D6%A6%D7%B6%https://www.marefa.org/%D
AF6%D6%A6%D7%60%D7%B6%D7%60%D6%A6%AF_%D6%D6% 

، أكتوبر 4شاشر كره الطب فصار شلى امسه شارع يف  -إبراهيم شبدالقادر املازين نففةففي، لمسة .  .0
م م  0201فربایر نصم  1موقع تراثةصت، امسرتجع يف 

-7%61a%d7%6d7%66%d6%a6%d1%b6%d6%a6%d1%a6%/%d0217/25/11http://www.toraseyat.com/
-1b6%af%d6%d6%a6%d7%60%d7%60%d6%a6%af%d6%d6%a6%d7%b6%d%
-1b6%d7%b6%d6%a6%d0%b6%d%-a7%6d7%65%d0%b6%d6%a6%d7%61%d7%60%d6%a6%d%

6a6%d%-7%66d1%b6%d7%61%d%/ 
م م  0201فربایر نصم  1، )د.ت( موقع لیكةبویص، امسرتجع يف شبد الرمحن شكر  .1

AD%6%D1%B6%D7%60%D6%A6%AF_%D6%D6%A6%D7%B6%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D
A7%6D1%B6%D7%61%D0%B6%_%D7%65D7%61%D 

، موقع املصري العقاد شاشراً «: احلاملون بالغد»شلى مقهى م، 0216نوفمرب  25يورالي، حسصم.  .5
م  م  0201فربایر نصم  1امسرتجع يف يف  اعةوم

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1102550 
 


