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ممخص الرسالة
ىدف الدراسة:
دراسة يبنية المقالة لدل ىيكؿ ،كبياف دكره في النيضة األدبية ،كالفكرية ،كالصحفية في مصر،
كالتعرؼ عمى آثار نقده في تككيف االتجاىات األدبية كتطكرىا.
عينة الدراسة:
مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ستة أجزاء).
منيج الدراسة:
اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي.
أىم نتائج الدراسة:
جمع ىيكؿ بيف الثقافة العربية كالغربية ،كاستخدـ المنيج المتكامؿ في مؤلفاتو ،كلو دكر في

تطكير الصحافة المصرية ،ككاف يميؿ إلى النقد أكثر مف ميمو إلى الشعر ،جمع آرائو النقدية
في كتابيف ألفيما( :في أكقات الفراغ ،كثكرة األدب).
أىم توصيات الدراسة:
 -1عقد مكازنات نقدية بيف ىيكؿ كأقرانو مف النقاد.
 -2تناكؿ فكر ىيكؿ اإلسبلمي كالسياسي بالدراسة.
 -3دراسة األخطاء المغكية في مقاالت محمد حسيف ىيكؿ.

ت

Abstract
Study aim:
Studying the structure of the article in the works of Hycal, and highlighting his role
in the literary, intellectual, and press development in Egypt. This is in addition to
identifying the effects of his criticisms in the formation and evolution of the literary
trends.
Study sample:
The articles of Mohammed Hussein Hycal (six parts).

Study approach:
The researcher adopted the descriptive analytical method.

Main results of the study:
Hycal possessed both the Arabic and Western cultures. He used the integrated
approach in his works and played a significant role in the development of the
Egyptian press. He tended to criticize more than writing poetry, and collected his
critical views in two of his books: In Leisure Times, and Revolution of Literature.

Main recommendations of the study:
1. Holding critical balances between Haykal stuctures and others.
2. Addresing Islamic and political ideology in Haykals articles.
3. Studying linguistical errors in Haykal articles.

ث

اقتب



رَبِّ أَوْزِعْنًِ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتًِ أَنْعَمْتَ عَلًََّ
وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ

وَأَدْخِلْنًِ بِرَحْمَتِكَ فًِ عِبَادِكَ الصَّالِحِني
[النمل]01:

صَدَقَ اهللُ العَظِيم

ج

ىداْ ُء
اْ ِإل َ
 إلى أركاح :كالدم ،ككالدتي ،كأخي رشيد األحباب رحميـ هللا ،الذيف ترككا ىذه الدنيا
منذ سنكات عديدة.

 إلى إخكاني كأخكاتي كزكجة أبي األعزاء حفظيـ هللا.
كفاء كمحبة.
 إلى زكجتي كأبنائي كبناتي ن
 إلى أساتذتي ككؿ مف لو فضؿ في مساعدتي إلنجاز ىذا البحث.
 إلى أقاربي كأصدقائي كزمبلئي الكراـ.
 إلى الشيداء الكراـ كاألسرل األبطاؿ كالجرحى األبرار.
 إلى كؿ فمسطيني مخمص ،كمسمـ مكحد.

أىدي ىذا البحث.

ح

وتقدير
شكر
ٌ
ٌ
يزجي الباحث إلى أساتذتو األفاضؿ :األستاذ الدكتكر /كماؿ أحمد غنيـ،

كاألستاذ الدكتكر /يكسؼ شحدة الكحمكت أعطر التحيات ،كأجزؿ الشكر ،كأجؿ الثناء عمى ما
أكليانيو بو مف كرـ اإلشراؼ عمى بحثو ،كتذليؿ كؿ ما اعترضو مف صعاب أثناء كتابة البحث،

فجازىما هللا عنو كعف طمبة العمـ خير الجزاء،
ا
كيقر أنو أفاد كثي نار مف تكجيياتيما،
سائ نبل هللا -عز كجؿ -أف يحفظيما ذخ نار لمدراسات األدبية.
كما يتكجو الباحث بخالص شكره ،كعظيـ تقديره لؤلستاذيف الجميميف المناقشيف

الداخمييف:

األستاذ الدكتكر /نبيؿ خالد أبك عمي

،،،،حفظو هللا.

كاألستاذ الدكتكر /محمد رمضاف البع

،،،،حفظو هللا.

كلؤلستاذيف الكريميف المناقشيف الخارجييف:
األستاذ الدكتكر /مكسى إبراىيـ أبك دقة

 ،،،،حفظو هللا.

كاألستاذ الدكتكر /عمي يكسؼ اليعقكبي

 ،،،،حفظو هللا.

عمى ما تجشمكا مف عناء قراءة الرسالة كمناقشتيـ ،كما كيرجك الباحث أف يصؿ ىذا
البحث إلى أعمى درجة مف الكماؿ بفضؿ تكجيياتيـ كفيض عمميـ.
كما يتقدـ بالشكر الخالص ألخيو /األستاذ عفيفي محمد المنيراكم عمى ما بذلو مف جيد
في طباعة ىذا البحث كتنسيقو كاخراجو بيذا الشكؿ الفني.
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أحمد موسى محمد زعرب
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مقدمة البحث
أبدا عمى نعمو كآالئو ،كالصبلة كالسبلـ عمى
الحمد ﵀ أكنال كآخ نار ،كالشكر لو دائ نما ك ن
سيدنا محمد المعمـ األكؿ ،كالرسكؿ األكرـ ،كالقائد األعظـ.
أما بعد:
لما كانت المقالة األدبية أكسع الفنكف انتشا نار لمكاكبتيا عصر السرعة ،كالكصكؿ إلى
َّ
الكتاب عف فف يدكر معيـ أينما داركا،
اليدؼ بأقصر الطرؽ ،كأقؿ األكقات ،كعندما بحث ي
كيرافقيـ حيثما ساركا ،كيشاركيـ آماليـ كآالميـَّ ،
كيعبر عف نشاطيـ العقمي،
كجدىـ كىزليـِّ ،
كعما يختمج في صدكرىـ ،فكانت المقالة.

إف كتابة المقالة ال تقؿ أىمية عف نظـ الشعر كالفنكف األدبية األخرل ،فمكضكعاتيا
تعالج جميع القضايا التي تيـ األمـ كالشعكب كالمجتمعات عمى مختمؼ أنكاعيا ،كىي فف قريب

مف العقكؿ كالقمكب ألنيا أقؿ الفنكف تعقي ندا ،كأشدىا كضك نحا ،كأكثرىا استيعانبا لشتى
المكضكعات ،كأيسرىا مركنة عمى الكاتب ،كأسيميا في نما عمى القارئ.
إف المقالة تحكم األفكار كاآلراء ،كالحقائؽ كالمعارؼ ،كالنظريات كالتأمبلت ،كالتصكرات
ٌ
كالمشاىد ،كالتجارب كالخبرات ،كالمشاعر كاألحاسيس ،فبل غرك أف نجد مف سماتيا صحة
المعمكمة ،كعمؽ الفكرة ككضكح التعبير ،كدقة التركيز كتعدد األغراض ،كالجدة في الطرح
كالعرض ،كاإلفياـ ،كاإلقناع ،كاإلمتاع.

أىمية البحث وأسباب اختيار عنوانو:
تتجو معظـ الدراسات األدبية نحك الشعر بشكؿ أكبر ،أما الفنكف النثرية فإف درجة
تناكليا أقؿ ،كاإلقباؿ عمى دراستيا متفاكتة ،كنخص بالذكر المقالة كجنس منيا بحاجة إلى

دراسات مستفيضة ،حتى تستكفي حقيا ،كتمحؽ بما سبقيا ،كمف أسباب اختيار البحث:

 -1أف محاكر البحث تتناكؿ مقاالت محمد حسيف ىيكؿ بالدراسة ،ذلؾ ألنو جمع فييا بيف
األدب كالنقد كالمقالة الصحفية كالفكر اإلسبلمي كالعمؿ السياسي ،عبلكة عمى ثقافتو
الكاسعة التي شممت الثقافة العربية كالثقافة الغربية ،فييكؿ مكسكعي الثقافة ،فيك مفكر،

كأديب ،كناقد ،كدراسة مقاالتو مف خبلؿ ىذه الرؤية ىي دراسة لتاريخ الفكر كاألدب الحديث

لفترة تقارب نصؼ قرف(1956-1912ـ).
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 -6مف خبلؿ مطالعة الباحث لمقاالت محمد حسيف ىيكؿ كمؤلفاتو ،فقد كجد المقالة عنده
غزيرة متنكعة المجاالت ،كىي مجمكعة في ستة أجزاء ،كاعجاب الباحث بيذه المقاالت أثار

في نفسو الرغبة في تناكليا كدراسة مقترحة الستكماؿ الحصكؿ عمى درجة الدكتكراة.
 -8اختار الباحث العصر الحديث مناطنا لدراستو؛ ألف المقالة ازدىرت فيو أكثر ما يككف،
تفاع نبل مع كجكد المطابع ،كانتشار الصحؼ كالمجبلت.

أىداف البحث:
كييدؼ البحث إلى اآلتي:
 -1دراسة بنية المقالة كاتجاىاتيا لدل ىيكؿ.
 -2بياف دكر ىيكؿ –مف خبلؿ مقاالتو– في النيضة األدبية كالفكرية كالصحفية التي مرت بيا
مصر في النصؼ األكؿ مف القرف العشريف.
 -3التعرؼ عمى آراء ىيكؿ النقدية ،كأثرىا في تككيف االتجاىات األدبية كتطكرىا.

مادة الدراسة:
سيتناكؿ الباحث بالدراسة (مقاالت محمد حسيف ىيكؿ) التي قاـ بجمعيا ابنو (أحمد) في
ستة أجزاء ،كالتي طبعت تحت رعاية المجمس األعمى لمثقافة بمطبعة الييئة العامة لشئكف

المطابع األميرية ،كأشرفت عمى طباعتيا الييئة المصرية العامة لدار الكتب ،كالكثائؽ القكمية
-إدارة الشئكف الفنية ،-ككانت الطبعة األكلى في القاىرة عاـ 2006ـ ،كجاءت عمى النحك

التالي:
الجزء األكؿ :في األدب العربي.
الجزء الثاني :في األدب كالفف.
الجزء الثالث :في السياسة كالديمقراطية.
الجزء الرابع :في اإلصبلح االجتماعي كالثقافي.
الجزء الخامس :مصر كالحياة الدكلية.
الجزء السادس :ذكريات كعبر.
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كقد تناكلت ىذه المقاالت المكضكعات التالية :األدب كالنقد كالمغة ،كالفف كالجماؿ،

كالسياسة اإلقميمية كالدكلية ،كاإلصبلح االجتماعي ،كالثقافة ،كالديف ،كالقضية الفمسطينية،
كالقضايا اإلنسانية ،كالتاريخ ،كالصحافة ،كالكطف ،كالحرية كالديمقراطية ،كالعمـ كاإليماف ،كالعالـ

العربي كالغربي ،كالحرب كالسبلـ ،كالحياة كالمكت ،كالعادات ،كالحضارة كالمدنية ،كالتعميـ

كالتربية ،كالشخصيات ،كالشأف المصرم ،كنظاـ الحكـ ،كالرأم العاـ ،كالمرأة ،كاألخبلؽ،

كالترجمة ،كالقانكف ،كالفمسفة.

الصعوبات التي واجييا الباحث:
كجد الباحث صعكبة في تكفير كثير مف المراجع بسبب الحصار المفركض عمى غزة ،إال

أنو ضاعؼ مجيكداتو حتى تغمب عمى ذلؾ ،ككذلؾ كجد صعكبة في الدراسة بسبب انقطاع
التيار الكيربائي المستمر.

طبيعة موضوع البحث:
البحث دراسة أدبية نقدية لمقاالت محمد حسيف ىيكؿ المتنكعة ،مبنية عمى أسس عممية،

حيث يركز البحث عمى المقالة كفف أدبي ،كمف خبلؿ ىذه الدراسة يتطمع الباحث إلى الكصكؿ
إلى رسـ صكرة كاضحة المعالـ لشخصية ىيكؿ مف خبلؿ فكره كثقافتو كقيمو ،كالتعرؼ عمى
الخصائص الفنية لمقاالتو ،كابراز ما تميزت بو في مجاؿ األدب كالنقد.

منيج البحث:
اعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج الكصفي التحميمي الذم قاـ عمى تناكؿ مقاالت
ىيكؿ كمادة عممية خضعت لمدراسة األدبية كالنقدية.

الدراسات السابقة:
اجتيد الباحث في البحث عف الدراسات السابقة ،كلـ يعثر ٌإال عمى:
 دراسة ألحد كتب ىيكؿ تحت عنكاف( :الفاركؽ عمر لمحمد حسيف ىيكؿ دراسة نصية)،كىي رسالة ماجستير لمباحث :عبد الحميد حميد حسيف أبك العبل ،كقد تمت مناقشة ىذه

الرسالة بتاريخ 2012-5-27ـ في إحدل الجامعات اليمنية.

 كدراسة أخرل بعنكاف( :محمد حسيف ىيكؿ كشمبي النعماني ككتاباتيما حكؿ السيرة النبكيةكالتاريخ اإلسبلمي ،دراسة نقدية مقارنة) ،كىي رسالة دكتك ارة لمباحث شاىد عزيز ،كنكقشت
بجامعة غبلـ شاه باد شاه راجكرل ،جامك ككشمير (اليند).
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 كدراسة بعنكاف( :ىيكؿ رائد الركاية كالسيرة كالتراث) ،كىي رسالة ماجستير لمباحث طوكادم ،كقد تـ مناقشة ىذه الرسالة في يكنيك 1965ـ في كمية اآلداب بجامعة القاىرة.

 كدراسة بعنكاف( :اآلراء التربكية في كتابات محمد حسيف ىيكؿ) دراسة تحميمية ،كىي رسالةماجستير لمباحثة نجاح رحكمة أحمد حسيف (1997جامعة عيف شمس ،كمية البنات ،أصكؿ

تربية).

 كدراسة بعنكاف( :محمد حسيف ىيكؿ كالدعكة إلى األدب القكمي المصرم حتى عاـ1932ـ) ،كىي رسالة ماجستير لمباحثة نجاح عطية (الجامعة األمريكية ،بيركت.)1993 ،

كيتضح مف خبلؿ استعراض تمؾ األبحاث أنيا لـ تتناكؿ أعماؿ محمد حسيف ىيكؿ

الكاممة في أدب المقالة؛ لذا يعتقد الباحث أف ىذه الدراسة ستنفرد بتقديـ الجديد في ىذا المجاؿ.

ىذا كقد اختار الباحث عنكاننا ليذا البحث( :اتجاىات المقالة عند محمد حسيف ىيكؿ
دراسة أدبية تحميمية نقدية) ،كقاـ بتقسيمو بعد التمييد إلى خمسة فصكؿ تبعتيا خاتمة فالمصادر

كالمراجع.

وقد تناول الباحث في التمييد موضوعين أساسيين ىما:
 -1حياة محمد حسين ىيكل وآثاره :كقد ذكر فيو الباحث مكلد ىيكؿ ،كنشأتو ،كتعميمو،
كثقافتو ،كفكره ،كتأثره بالثقافة العربية كاإلسبلمية ،كاألدب العربي ،كالفكر الفرعكني

كالقكمي ،كببعض الشخصيات المصرية ،ثـ تحدث عف منيجو في كتابة السيرة كالتاريخ

اإلسبلمي ،ثـ ذكر مؤلفاتو كأىـ المحطات في حياتو ،كتطرؽ إلى عممو كصحفي ككزي نار
لمتعميـ كدكره في اإلصبلح االجتماعي ،ثـ بيف مبلمح شخصيتو ،كأخي نار تحدث عف كفاتو.

 -2فن المقالة :كعرؼ فييا الباحث المقالة لغةن كاصطبل نحا ،ثـ تحدث عنيا في األدب العربي
كالغربي ،كبيف كظيفتيا كأنكاعيا ،كتطرؽ إلى خصائصيا ،كفرؽ بينيا كبيف المقامة ،ثـ
أفرد الحديث عف شكميا كمضمكنيا كثقافة كاتبيا كشخصيتو ،ثـ تحدث عنيا في األدب

العربي الحديث ،كعف الرؤية الفنية فييا كالتطكر المقالي كالصحافة ،كأعبلـ فف المقالة في

العصر الحديث ،كاتصالو بالجميكر ،ككضح عبلقة المقالة بالخطبة كالرسالة كالمقامة.
ودار الجيد في الفصل األول عمى مقالت ىيكل وموضوعاتيا:

 -1المقالت الفكرية :كتحدث فييا الباحث عف مكقؼ ىيكؿ مف الفكر الغربي ،كالفكر
الفرعكني ،كالفكر القكمي ،كالفكر اإلسبلمي ،ثـ نظرتو إلى الديمقراطية ،كالحضارة ،كالحياة.
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 -2المقالت السياسية :كتحدث فييا عف الصراع العربي اإلسرائيمي ،كعف ىيكؿ كالسياسة
العربية كالدكلية.
 -3المقالت الجتماعية :كدار الحديث فييا عف اإلصبلح االجتماعي ،كاالضطراب
االجتماعي ،كعف التحديات التي تكاجييا الحياة االجتماعية في مصر كىي :ىجرة الريؼ
إلى المدينة ،كزيادة عدد السكاف ،كالفقر ،كانحبلؿ رابطة األسرة ،كمشاكؿ التعميـ.

 -4المقالت الذاتية :كتحدث فييا ىيكؿ عف نفسو كذكرياتو ،ككشؼ فييا عف أمكر ميمة في
حياة المصرييف ،كاحتكت عمى كثير مف المعمكمات كاألحداث التي تيعد جزنءا مف تاريخ
مصر ،كما تحدث فييا عف زياراتو إلى كثير مف الببلد ،كتعرض فييا إلى كثير مف تجاربو
المتنكعة في الحياة ،كذكر آ ارءه الخاصة في مسائؿ تتعمؽ بالديف كالدنيا.
 -5المقالت األدبية :كتحدث فييا الباحث عف تناكؿ ىيكؿ لمشعر في العصريف الجاىمي
كاإلسبلمي ،كلمشعراء المصرييف :البياء زىير ،كالباركدم ،كأحمد شكقي ،كحافظ إبراىيـ،

كما تحدث عف النثر كفنكنو ،كطو حسيف في كتابو (في األدب الجاىمي) ،كعف جكرجي
زيداف ،كعف المغة كاألسمكب.
 -6المقالت الدينية :كتناكؿ فييا الحديث عف القيـ كالمناسبات الدينية ،كعف رسالة اإلسبلـ
الخالدة ،كمبادئو السامية ،كعف العبادات ،كالزىد ،كاإلسبلـ كالحضارة ،كالسيرة النبكية.
وجاء الفصل الثاني ليتناول بنية المقالة عند ىيكل:
 -1البناء الموضوعي :بيف الباحث طبيعة ىذا البناء عند ىيكؿ ،فذكر أنو كاضح كدقيؽ
يخاطب العقؿ كيميؿ إلى الحيادية كالمكضكعية ،كيعتمد عمى المبلحظة كالتجربة كالكصؼ

الكمي ،ثـ تطرؽ إلى مكضكعاتو ،كذكر خصائصو ،كمبلمح شخصية ىيكؿ مف خبللو.

 -2البناء الذاتي :كركز فيو الباحث عمى طبيعتو ،كمكضكعاتو التي كاف فييا لؤلدب كالفف
الحظ األكبر ،كما ذكر خصائصو كمبلمح شخصية ىيكؿ فيو.
 -3البناء الموضوعي الذاتي :كقد تحدث الباحث فيو عف طبيعتو؛ حيث كانت مكضكعاتو
متنكعة ،شممت قضايا عممية ،كانسانية ،كسياسية ،كتمنى خبلليا لمصر االستقبلؿ كالحرية
كحياة مدنية حضارية ،ثـ دار الحديث حكؿ خصائصو كمبلمح شخصية ىيكؿ فييا.
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أما الفصل الثالث فقد عالج جماليات المقالة عند ىيكل:
 -1المغة :أدرؾ ىيكؿ أىمية المغة في الحياة كبناء الحضارة ،فدعى إلى تطكيرىا ،كرأل أف قكة
التعبير تحتاج إلى ثركة لغكية ،كأف المغة العامية ال تصمح لمكتابة ،كقد بمغ مرحمة اإلبداع
المغكم بعد دراستو لمثقافة اإلسبلمية ،حيث اتسمت لغتو بالسيكلة كالسبلمة كاإلتقاف ،كالبعد

عف األلفاظ الغريبة.

 -2األسموب :تحققت في أسمكب ىيكؿ عناصر البناء الفني ،كقد حاكؿ أف ينكع فيو حسب
طبيعة المكضكع ،ككاف أسمكبو ينبض بالحس اإلسبلمي ،كيتسـ بقكة البياف ،كالتأثر

باألسمكب القرآني ،كاالستطراد أحياننا.

 -3الخيال في مقالت ىيكل :يرل ىيكؿ أف التصكير الصادؽ ىك الذم يعبر عف العكاطؼ
كاآلالـ كاآلماؿ ،كالتصكير الجميؿ ىك الذم يحبب الحياة إلى الناس ،كيدعك إلى التمتع

بجماليا ،كقد ركز عمى التصكير الكمي أكثر مف التصكير الجزئي ،ككاف رائ نعا في
التصكير ،دقيقنا في الكصؼ.

 -4البديع في مقالت ىيكل :نجح ىيكؿ في استخداـ براعة االستيبلؿ إلى و
حد ما ،كرأل أف
حظ المحسنات المفظية كقيمتيا في الكتابة ىك األقؿ ،كأف الحظ األكبر يككف لؤلفكار

كالمعاني.

 -5التناص :جاء التناص في مقاالت ىيكؿ متكاض نعا كناد نار ،ألنو كمفيكـ كمصطمح يعرؼ بعد
كفاتو بعشر سنيف ،كتناكؿ الباحث التناص في مقاالت ىيكؿ مف أربعة زكايا :الدينية،
كالتاريخية ،كاألدبية ،كاألسطكرية.

وفي الفصل الرابع تناول الباحث موضوع النقد عند ىيكل:
 -1طبيعة النقد وميمتو عند ىيكل :بنى ىيكؿ نقده األدبي عمى أساس المكضكعية الكاممة،
كفضؿ النقد المكضكعي عمى النقد الذاتي ،كمارس النقد النظرم كالتطبيقي في الشعر
كالمسرح كالقصة ،كرأل أف مف مياـ النقد تككيف ثقافة قكمية تجتمع عمييا األمة ،كالتربية

العامة لمجميكر ،كتنمية ذكقو ،كالربط بيف الشاعر كشعره ،كقد جمع آ ارءه النقدية في كتابيو
(في أكقات الفراغ) ك(ثكرة األدب) ،لكف صكرة ىيكؿ النقدية لـ تكف كاضحة بالقدر الكافي.
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 -2القضايا النقدية عند ىيكل :مف القضايا النقدية التي تناكليا ىيكؿ في مقاالتو :المفظ
كالمعنى ،كالقديـ كالحديث ،كالسرقات الشعرية ،كالفصحى كالعامية ،كالمقارنة بيف أدباء

العرب كأدباء الغرب ،كاألدب الصغير كاألدب الكبير.

 -3مقاييس ىيكل النقدية :كمف المقاييس التي تناكليا ىيكؿ :عبلقة الشعر بحياة صاحبو
بقصد معرفة الحالة النفسية لو ،كاألسباب التي دفعتو لنظـ ىذا الشعر ،كعبلقة المغة

بالمضمكف لمعرفة تاريخ تطكر المغة كاألدب م نعا ،كقد ركز عمى المكضكع أكثر مف تركيزه
عمى المغة ،أما األسمكب فقد قسمو إلى قسميف :سيؿ سياؿ األلفاظ ،كآخر يتجو إلى
غمكض المعاني كعدـ الدقة في انتقاء األلفاظ ،كقد ماؿ إلى األسمكب األكؿ ،كرأل أنو ال

يكجد قاعدة محددة لقياس جماؿ األسمكب ،كتحدث عف األفكار كالصكر كالعاطفة ،كرأل

أنو ال بد أف يقكـ األدب بإبراز الفكرة كالصكرة كالعاطفة في صكرة متسقة تخاطب النفس

كتصؿ إلى أعماقيا.
 -4نقد التراث العربي عند ىيكل :رأل ىيكؿ أف الشعر الجاىمي ال يمثؿ الحياة االجتماعية في
العصر الجاىمي ،كأنو متشكؾ في بعضو ،كمتحفظ عمى كثير منو ،أما مكقفو مف األدب
اإلسبلمي فرأل أف الحياة الركحية الجديدة لـ يكف ليا أثر قكم ككاضح في الشعر في العيد
األكؿ ،كقد ذكر الباحث مكقفو مف ىذا الرأم ،كتحدث ىيكؿ عف الشاعر المتنبي كشعره،

كعف ابف خمدكف كعصره كمجتمعو.

 -5ىيكل بين النقد العربي والنقد الغربي :رأل ىيكؿ أف األدب العربي الحديث بدأ بتقميد
األدب العربي القديـ ،كأف تأثره بالنقد الغربي كاف أكثر مف تأثره بالنقد العربي القديـ ،كأف
تأثره بالشعر العربي القديـ أكثر مف تأثره بالشعر الغربي القديـ ،كتحدث فيو الباحث عف

نظرة ىيكؿ النقدية إلى األدب العربي الحديث ،كالى األدب الغربي ،ثـ أتٍبع ذلؾ بالحديث
عف العبلقة بيف النقد العربي كالنقد الغربي مف كجية نظر ىيكؿ.

 -6النقد التطبيقي عند ىيكل :كتحدث فيو الباحث ممي ندا لمنقد النظرم كالنقد التطبيقي ،ثـ ذكر
العبلقة التي تربط بينيما ،ثـ ساؽ بعض النماذج لمنقد التطبيقي عند ىيكؿ شممت :محمد
فريد كجدم ،كطو حسيف ،كمصطفى صادؽ الرافعي ،كجكرجي زيداف.
أما الفصل الخامس واألخير فقد أفرد فيو الباحث الحديث عن مقالت ىيكل في ميزان النقد:
 -1فكر ىيكل بين التطور والتغيير :كتحدث فيو الباحث عف مراحؿ التغيير الفكرم كبداية
الت حكؿ الثقافي عند ىيكؿ ،كما تحدث عف عممو في مجاؿ الصحافة كتطكيره لنفسو في
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كتاباتو كمقاالتو ،ثـ تطرؽ إلى العمؿ السياسي ،فاالنتقاؿ إلى االتجاه اإلسبلمي ،ثـ تحدث

عف دكره الفاعؿ في تطكير المقالة الصحفية ،كدكره في الحياة السياسية.

 -2مظاىر التجديد في مقالت ىيكل :كتحدث فييا الباحث عف مفيكـ التجديد كطبيعتو كأىدافو
كمجاالتو كمنيجو كآلياتو.
 -3رأي النقاد في مقالت ىيكل :تباينت آراء النقاد اتجاه مقاالت ىيكؿ ،ككاف مف أبرز النقاد
طو حسيف ،كطو كادم ،كأحمد زلط ،كلكيس عكض.
 -4آراء ىيكل النقدية بين القبول والرفض :كقد تناكؿ الباحث المكضكعات التالية :غاية
األدب ،كثكرة األدب ،كحاجة األدب إلى الفمسفة كالعمـ ،كمعركة القديـ كالحديث ،كاألدب
الكبير كاألدب الصغير.
الكتاب مما أثر إيجانبا في إقبالو
 -5مقالت ىيكل في نظر ىيكل :كجد ىيكؿ تشجي نعا مف كبار ي
عمى الكتابة ،ككاف لطيفنا في أسمكبو ،كمكضكعنيا في عرضو ،غير متعصب لرأم بذاتو،
ككاف راضنيا عما يكتب ،كاتبع منيجية مميزة في الكتابة ،ككاف ال ينظر إلى مقاالتو نظرة
قدسية ،أك أنيا كاممة ،ككانت نظرتو صادقة ،فييا تكاضع كأمانة.

 -6رأي الباحث في مقالت ىيكل :رأل الباحث أف أسمكب ىيكؿ كاف سي نبل ،ككاض نحا ،كشائقنا،
كجذانبا ،كمؤث نار ،كأف عناكيف مقاالتو تميزت باإليجاز ،كالجدية ،كالكضكح ،كأنو كجد
انسجا نما بيف شكؿ مقاالتو كمضمكنيا ،كبرز حماسو الشديد لمقضايا التي كاف يتناكليا،
لكنو كاف دائ نما يميؿ إلى المكضكعية ،كقد أظيرت مقاالتو أنو جمع في شخصيتو بيف
االنفتاح كااللتزاـ ،كأنو كاف صاحب مكقؼ كرأم كنزعة إنسانية.

كفي الخاتمة أجمؿ الباحث أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا ،ثـ أردفيا بقائمة المصادر

كالمراجع التي اعتمد عمييا في إنجاز بحثو.

كفي النياية يسأؿ الباحث ربو العميـ الحكيـ أف يميمو السداد كالتكفيؽ ليككف ىذا البحث

في عداد البحكث الجادة التي تخدـ المكتبة العربية ،كتضيؼ إلييا الجديد ،إنو نعـ المكلى كنعـ

المجيب.

الباحث
أحمد موسى محمد زعرب

8

حياة محمد حسين ىيكل وآثاره
في مطمع القرف العشريف كفي خضمو ،انطمقت في العالـ العربي بشكؿ عاـ كفي مصر

بشكؿ خاص نيضة حديثة في جميع مجاالت الحياة كمناحييا :في العمـ ،كالثقافة ،كاألدب،

كاالجتماع ،كالسياسة ،كاالقتصاد ،كاإلعبلـ ،فأثرت في الحياة العامة ،فارتقى مستكاىا المعنكم
كالمادم.
حدثت ىذه النيضة عمى أيدم ثمة مف الرجاؿ األعبلـ ،كاف مف بينيـ محمد حسيف

ىيكؿ ،فقد ساىـ مساىمة كبيرة في إقامة صرح الثقافة العربية كاإلسبلمية ،كاألدبية ،كالصحفية،
كالسياسية ،كعمى امتداد رحمة عمره ما بيف عاـ 1888ـ كعاـ 1956ـ ،كانت حياتو جادة
كحافمة بأكجو األنشطة المختمفة ،حيث "كاف يطالع القراء دائ نما بمقاالتو كمؤلفاتو ،ككأنو سحاب
ال ينقطع ماؤه( ،ككاف) مف ناحية اإلنتاج العممي غزير المادة متنكع االتجاىات فيك مؤرخ،

كقصاص ،كناقد ،ككاتب سياسي كبير"(.)1

مولده ونشأتو:
اتفؽ الكتاب الذيف ذكركا تاريخ مكلد (محمد حسيف عبد السبلـ ىيكؿ) عمى أنو كلد في
عاـ 1888ـ في العشريف مف شير أغسطس ،في قرية مصرية ريفية ىي " كفر غناـ مف أعماؿ

مركز السنببلكيف بمديرية الدقيمية ...ألسرة ريفية مصرية صميمة ،ليا بعض الكجاىة
كالثراء"(.)2

ككجاىة أسرتو جاءت مف طرؼ أبيو حسيف أفندم بصفتو عمدة قريتو ،فقد كاف أبكه

"يمثؿ نشأة الطبقة الكسطى في مصر ،التي أخذت تسكد الريؼ المصرم ،كترث ما كاف لمطبقة

التركية مف ثراء كنفكذ ...فكانت كؿ تطمعاتو ىي أف ينشئ أبناءه تنشئة عممية كريمة"(.)3

ككاف ليذا التطمع العائمي أثره المباشر في نفس ىيكؿ الصغير ،الذم أقبؿ عمى التعميـ
مبك نار ،فقد عقد كالده عميو األمؿ لشدة ذكائو ،فكاف محؿ اىتمامو كرعايتو.

) )1البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف( ...ص.)64
) )2ضيؼ ،األدب العربي المعاصر في مصر (ص.)270

) )3زلط ،محمد حسيف ىيكؿ بيف الحضارتيف اإلسبلمية كالغربية (ص.)53
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تعميمو:
بالكتَّاب لتعمـ
عمى عادة المصرييف في األرياؼ كالقرل آنذاؾ ،أنيـ كانكا ييمحقكف أبناءىـ ي
القراءة كالكتابة كحفظ القرآف الكريـ كشيء مف الحساب ،فييكؿ الصغير عندما "بمغ الخامسة مف

بكتاب القرية ،فتعمـ القراءة كالكتابة كحفظ نحك ثمث القرآف الكريـ ،كتحكؿ مف
عمره ألحقو أبكه ي
الكتاب في السابعة مف عمره إلى القاىرة"( ،)1كفي القاىرة بدأ ىيكؿ مسيرتو التعميمية
ىذا ي
"فالتحؽ بمدرسة الجمالية االبتدائية ،ثـ مدرسة الخديكية الثانكية ،كلما أتـ ىذه المرحمة انتظـ في
مدرسة الحقكؽ كتخرج فييا سنة 1909ـ ...فمما تخرج في الحقكؽ رأل أف يتـ تعميمو في

فرنسا ،فسافر إلى باريس كالتحؽ بكمية الحقكؽ فييا ،كحصؿ منيا عمى الدكتكراة في االقتصاد

السياسي سنة 1912ـ"(.)2

حصؿ ىيكؿ عمى ىذه الدرجة العممية العالية مف فرنسا عاـ 1912ـ ،كقد حممت رسالتو

(د ٍيف مصر العاـ) " La Dette Publique Egyptienكقد تناكؿ فييا
(الدكتكراة) عنكاف :ى
قضية الديكف التي استدانتيا مصر في أثناء حفر قناة السكيس ،كالتي كانت سبنبا مباش نار لمتدخؿ
األكركبي في شئكف مصر السياسية كاالقتصادية"(.)3

المتأمؿ في رحمة ىيكؿ التعميمية عامة ،كالتعميـ العالي خاصة ،يستطيع الكقكؼ عند
بعض اإليحاءات ،كىي:
 اختياره لتخصص الحقكؽ ساعده ألف يككف سياسنيا في المستقبؿ ،كىذا يدؿ عمى ميمو إلىعالـ السياسة.

 حصكلو عمى الدكتكراة مف جامعة السكربكف بفرنسا (قمب أكركبا) جعمو منفت نحا عمى العالـالخارجي ،كىذا فتح عنده آفاقنا جديدة ككسع مداركو.
(د ٍيف مصر العاـ) يدؿ عمى إخبلصو
 إقدامو في رسالتو الدكتكراة عمى عنكاف كبير كميـ ىلكطنو مصر ،فرغـ غربتو كبعده عنيا إال أنيا ما زالت في قمبو يبحث في إزالة اليمكـ
عنيا.

 -جميع الدالالت السابقة أىمتو لبلستعداد ألف يتحمؿ دكره الكطني تجاه مصر.

) )1ضيؼ ،األدب العربي المعاصر في مصر (ص.)270
) )2المرجع السابؽ ،ص.270

) )3كادم ،ىيكؿ رائد الركاية كالسيرة كالتراث (ص.)68

10

ثقافتو:
كاف ىيكؿ ذا ثقافة متنكعة ،حيث تعددت ركافدىا ،فقد جمع بيف الثقافة العربية كالثقافة

الغربية خاصة الفرنسية منيا ،كقد برز أثرىما بكضكح في أدبو كتراثو الفكرم.
أوًل -ثقافتو العربية:

نشأ ىيكؿ كترعرع في مصر العربية ،فكاف ينبكع ثقافتو األكلى القرآف الكريـ ،الذم

الكتَّاب ،كفي مرحمة دخكلو المدرسة اتجو إلى دراسة
حاكؿ حفظو منذ نعكمة أظافره مف خبلؿ ي
األدب العربي ،كاالطبلع عمى قديمو كحديثو ،يقكؿ ىيكؿ" :كنت منصرفنا إلى قراءة أمالي
القالي ،كأغاني األصفياني ،كأمثاؿ الميداني ،كالبياف كالتبييف لمجاحظ ،كقراءة المؤلفات المصرية

الحديثة جمي نعا"(.)1

كفي كتابو (ثكرة األدب) تحدث ىيكؿ عف شغفو بالقراءة فظير اطبلعو عمى قصة (حي
بف يقظاف) ،ككتاب (ألؼ ليمة كليمة) ،كقصص عنترة ،كالزير سالـ ،كسيؼ بف ذم يزف ،كرأس

الغكؿ ،كما إلييا(.)2

أف مف مصادر ثقافتو العربية؛ تمؾ الندكات التي كاف يعقدىا أستاذه
كيضيؼ ىيكؿ ٌ
أحمد لطفي السيد في دار الجريدة ،كالتي كاف يشارؾ فييا فحكؿ مف الشعراء ككبار الكتاب،

كأساتذة مف المشايخ الضميعيف في المغة كغيرىـ(.)3

عد الصحؼ التي كاف يقرأىا ىيكؿ بشكؿ يكمي مف مصادر ثقافتو ،فقد كاف يديـ
كتي ٌ
االطبلع كالقراءة في جرائد المؤيد كالمكاء كالجريدة كالعركة الكثقى(.)4
أف إلماـ ىيكؿ بالثقافة العربية كاف أصي نبل ،حيث إنو استمدىا مف
كيرل الباحث ٌ
صا عمى تنكعيا ،فمـ يعتمد في ثقافتو عمى قراءة الكتب
مصادر عربية أصيمة ،كأنو كاف حري ن
كحدىا ،بؿ كاف لو أساتذة مف الكتاب كالشعراء كالمغكييف ،فكاف يحضر ندكاتيـ كيشاركيـ في

أنشطتيـ ،لكف األبرز في ثقافة ىيكؿ ميمو إلى األدب العربي ،خاصة النثر منو كباألخص النثر
القصصي ،كذلؾ كاف يديـ االطبلع عمى الصحؼ اليكمية ،كىذا دليؿ عمى ثقافتو السياسية.

) )1ينظر :ىيكؿ ،مذكرات في السياسة المصرية (ج.)32-25/1
) )2ينظر :ىيكؿ ،ثكرة األدب (ص.)74
) )3ينظر :المصدر السابؽ ،ص.36

) )4ينظر :حمزة كشرؼ ،أدب المقالة الصحفية في مصر (ص.)42
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ثان ًيا -ثقافتو الغربية:
مككث ىيكؿ في ببلد الغرب سنكات عديدة خاصة في فرنسا ،كاطبلعو عمى ثقافة تمؾ
الببلد ،كانفتاحو عمى تراثيا الفكرم كاألدبي ،كؿ ذلؾ أثَّر فيو ،بؿ كساىـ في تككيف ثقافتو بشكؿ
ممحكظ ،فقد "كاف تككينو الثقافي متص نبل أشد اتصاؿ باتجاىات التجديد في باككرة شبابو،

كبامتداد المكجة الغربية ،حيث أذنت البيئة المصرية بتقبؿ آثار امتداده ،كلـ يعد أماـ ىيكؿ إال

أف يطبع تمؾ المكجة الغربية بطابع بيئتو كجيمو"(.)1

لـ يقؼ ىيكؿ أماـ المكجة الثقافية الغربية متفرنجا ،بؿ أراد أف يستفيد منيا ففتح ليا
عقمو ليكسع مداركو ،كلينطمؽ نحك أفؽ أرحب ،فقد "ق أر ىيكؿ أثناء دراستو بجامعة باريس أىـ
المؤلفات العصرية مف كتب إنجميزية كفرنسية إلى قراءة أكثر كأشمؿ ،فق أر (الحرية) ك(الحككمة
النيابية) لجكؿ ستيكرات مؿ ،ك(العدؿ) لسبنسر ،ك(األبطاؿ) ك(الثكرة الفرنسية) لكارليؿ

كغيرىـ"(.)2

ىيكبل رغـ قراءتو
أف تأثر ىيكؿ بالثقافة الغربية فيو تبايف ،بمعنى أف
ن
كيرل طو كادمٌ :
لمفكر اإلنجميزم كاألدب اإلنجميزم؛ إال أنو لـ يتأثر بيما بشكؿ كاضح الفت لمنظر ،كىذا دليؿ
عمى أف الثقافة اإلنجميزية كانت جانبية ،كلـ تكف أصيمة في ثقافتو الغربية ،أما الثقافة الفرنسية

فقد استكحى منيا ىيكؿ كثي نار مف اتجاىاتو الفكرية "حتى نجده يدكف في يكمياتو المخطكطة
أسماء الكتب الفرنسية التي قرأىا أك المنقكلة إلى الفرنسية كتأثيرىا في نفسو"(.)3
كفي محاكلة لتقصي الحقائؽ حكؿ إقباؿ ىيكؿ عمى الثقافة الفرنسية كتأثره بيا،

كبالمقابؿ لـ تأخذ الثقافة اإلنجميزية حي ناز ممحكظنا في ثقافتو ،يمكف القكؿ في ىذه المسألة أف
ىيكبل كاف يفضؿ الثقافة الفرنسية عمى الثقافة اإلنجميزية ،كأف ىذا األمر قد يككف كراءه سبباف:
ن
ىيكبل أقاـ في فرنسا مدة أطكؿ ،كاختمط بالفرنسييف ،كتعرؼ عمى الحياة الفرنسية عف
األول :أف
ن
قرب ،ىذا جعمو يتقف المغة الفرنسية؛ مما ساعده عمى االطبلع عمى الثقافة الفرنسية كتأثره بيا.

الثاني :ربما يعكد إلى عامؿ نفسي ألف بريطانيا لعبت في الكطف العربي دكنار سياسنيا سمبنيا،
فشعر ىيكؿ بالكراىية الشديدة اتجاىيا ،كىذا انعكس سمنبا عمى اإلقباؿ عمى الثقافة اإلنجميزية
كالتأثر بيا.

) )1شرؼ ،محمد حسيف ىيكؿ في ذكراه (ص.)56
) )2زلط ،محمد حسيف ىيكؿ بيف الحضارتيف اإلسبلمية كالغربية (ص.)78
) )3كادم ،ىيكؿ رائد الركاية كالسيرة كالتراث (ص.)46

12

ىيكبل جمع بيف الثقافة العربية كالثقافة الغربية ،كقد كاف تأثره بكؿ
مما سبؽ يتبيف أف
ن

منيما متفاكتنا ،فتأثره بالثقافة العربية كاف أكبر ألنيا ثقافتو األصمية ،كقد تجمى ذلؾ بكضكح في
نتاجو األدبي كالفكرم كالنقدم مف خبلؿ مؤلفاتو كمقاالتو.

فكره:
اإلنساف بطبعو كطبيعتو يؤثر كيتأثر ،كأكؿ مؤثر في ىذا اإلنساف الفكر ،ىذا الفكر بعد

االنتياء مف التأثر بو كاستق ارره في الذىف يتحكؿ إلى اعتقاد ،كمف ثىـ يصبح بعد ذلؾ سمك نكا،
كقبؿ التأمؿ في فكر ىيكؿ يمكف النظر إلى المؤثرات التي أثرت فيو تأثي نار مباش نار ،كبحسباف أف
ىيكؿ كاف عربي القكمية؛ فقد تأثر بشكؿ طبيعي بالفكر العربي ،إلى جانب ذلؾ تأثر بالفكر

الغربي ،حيث "أكد في غير مكضع ضركرة تثقيؼ األديب المصرم الناشئ باآلداب الغربية"(،)1
كبالثقافة الفرنسية خاصة حيث تأثر ىيكؿ بمبادئ الثكرة الفرنسية ،ككصؼ الطبيعة ،كاستمياـ

التاريخ ،كأساليب النقد السائدة ،فقد أقر ىيكؿ أف األدب الفرنسي قد فتنو ،فقد كصفو بالكضكح
كالعمؽ "فيك كالماء الصافي تنظر فيو فإذا ىك مبسكط أمامؾ فسيح األرجاء في البحر الذم

يحتكيو ،كىك مع ذلؾ عميؽ يذىب بؾ إلى أغكار األشياء في تصكيره ،كفي تخيمو ،كفي

قصصو ،كفي حكاره ،كفي كؿ ما يتناكلو"(.)2

مف المعمكـ أف األدب نتاج يبدعو األديب مف خبلؿ تفاعمو مع بيئتو االجتماعية

كالثقافية كالسياسية ،فقد تأثر ىيكؿ "بطريقة الناقد الفرنسي ىيبكليت تيف الذم كاف يعجب بو
ىيكؿ أيما إعجاب ،كطبؽ منيجو النقدم في بعض دراساتو األدبية كترجماتو الشخصية"(.)3

كما تأثر ىيكؿ بالمفكر االجتماعي الفرنسي جاف جاؾ ركسك"مف حيث اآلراء كاألفكار

أك األسمكب كالمكسيقى ...كالمرجح أف تأثر ىيكؿ بركسك كشخصية متعددة المكاىب كاألفكار

مف ناحية ،كاقتداء بأنمكذج مفكر مجدد مف مفكرم الغرب مف ناحية أخرل"(.)4

ككما تأثر ىيكؿ بجاف جاؾ ركسك كمفكر كثائر اجتماعي ضد الممكية في الغرب ،فقد

ضا -ككاتب كمبدع كصاحب مبادئ دعا إلى العدالة كالحرية كالمساكاة كتقديس قيمة
تأثر بو –أي ن
العمؿ.

) )1ضيؼ ،األدب العربي المعاصر في مصر (ص.)237
) )2ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)7/1
) )3كادم ،ىيكؿ رائد الركاية كالسيرة كالتراث (ص.)10

) )4زلط ،محمد حسيف ىيكؿ بيف الحضارتيف اإلسبلمية كالغربية (ص.)79

13

كال يخفي ىيكؿ تأثره باألدب الفرنسي كاعجابو بو ،فيذكر أنو كتب قصيدة كىك يدرس

القانكف في باريس قاؿ في مقدمتيا إنيا "ثمرة الحنيف لمكطف كما فيو ،صكرىا قمـ مقيـ في باريس

مممكء مع حنينو بمصر إعجانبا بباريس كباألدب الفرنسي"(.)1

كحكؿ رأم ىيكؿ الشخصي باألدب الفرنسي لمقرف التاسع عشر ،أبدل ىيكؿ تأثره بكثير

مف األدباء كالنقاد الفرنسييف ،جاء ذلؾ عمى لسانو في محاضرة ألقاىا في دار رابطة خريجي

جامعات فرنسا ،كقد نشر ىذه المحاضرة في مقالة لو في السياسة األسبكعية( ،)2كمما جاء في

ىذه المقالة أك ىذه المحاضرة قكلو" :كأنا ال أكتمكـ أني لـ أتأثر بالشعر تأثرم بالنقد كالقصص،
يرجع ىذا إلى طبعي ،فأنا أكثر مي نبل إلى التحميؿ كالمقدمات تقكـ عمييا النتائج مني إلى
االندفاعات العاطفية كالتأثرات الذاتية ...كأكؿ مف تأثرت بيـ مف نقاد ىذا القرف ىك (تيف)"(.)3

كيستطرد ىيكؿ في كبلمو كيصرح بكضكح حكؿ ىذا التأثير الفرنسي في نفسو فيقكؿ:
"عمى أف مكباساف لو ناحية أخرل كاف ليا أثر قكم في نفسي ...كلعؿ مف الكتاب الذيف أثركا

ضا -بكؿ بكرجيو ...كاسمحكا لي أف أختـ حديثي بأحب يكتاب فرنسا ..إلى نفسي
في نفسي -أي ن
أال كىك أناتكؿ فرانس ...فكاف لو أثره القكم في نفسي"(.)4
مف خبلؿ ما سبؽ يبدك تأثر ىيكؿ الكاضح بالثقافة الفرنسية كاألدب الفرنسي كالحياة

ضا -تأثره بالناقد الفرنسي ىيبكليت تيف كبطريقتو
الفرنسية بطبيعتيا كثكرتيا كقيميا ،كيبدك -أي ن
النقدية ،حيث طبؽ ىيكؿ منيجو النقدم في بعض دراساتو األدبية ،كما يظير تأثر ىيكؿ
بالمفكر االجتماعي الفرنسي جاف جاؾ ركسك الذم أعجب بآرائو كأسمكبو كأفكاره ،ككذلؾ صرح

الكتاب الفرنسييف مثؿ :مكباساف ،كبكؿ بكرجيو ،كأناتكؿ فرانس.
ىيكؿ بأنو تأثر بكبار ي
ويرى الباحث أنو ل بد من الوقوف عند ىذا التأثر وتسجيل بعض المالحظات وىي:
 -1تأثر ىيكؿ بالثقافة الفرنسية كاألدب الفرنسي –كما أقر ىيكؿ -لـ يكف مجرد تأثر عاطفي
بؿ ىك تأثر فكرم حيث انعكس ىذا بكضكح في كتابات ىيكؿ المقالية.

 -2درجة التأثر كانت شديدة أك عالية كصمت إلى التقميد كالترجمة.

) )1ضيؼ ،األدب العربي المعاصر في مصر (ص.)274
) )2السياسة األسبكعية ،العدد  ،461بتاريخ  16مارس 1946ـ.
) )3ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)314/2
) )4المصدر السابؽ ،ج.317-316/2
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 -3تأثر ىيكؿ بالنقد كالكتابة النثرية الفرنسية كاف أكبر مف تأثره بالشعر الفرنسي ،ربما يعكد
ذلؾ إلى أمريف:

األول :مقارنة الشعر الفرنسي بالشعر العربي ،فالفارؽ بينيما حاؿ دكف تأثره بالشعر الفرنسي.
والثاني :طبيعة ىيكؿ كميكلو الشخصية ،فيك يفضؿ التحميؿ كالنقد كالقص عمى نظـ الشعر.
ىيكبل عربي مسمـ مصرم ،كاذا أردنا الحديث
أما المؤثرات العربية فيي كثيرة بحكـ أف
ن

عف ىذه المؤثرات فيمكننا تقسيميا إلى أربعة مستكيات حسب أسبقيتيا في التأثير:
 -1تأثر ىيكل بالثقافة العربية واألدب العربي:

بدءا مف القرآف الكريـ
نشأ ىيكؿ في جميكرية مصر العربية ،فاغترؼ مف ثقافتيا العربية ن
كمركنار بدراسة األدب العربي ،حيث اطمع عمى قديمو كحديثو ،ككاف "شديد الميؿ لدراسة األدب
العربي كاالطبلع عمى قديمو كحديثو بقدر ما يسمح بو إدراكو"(.)1

كاف ىيكؿ شغكفنا بالقراءة منذ صغره ،كتيسر لو االطبلع عمى كتب التراث العربي فق أر
لؤلصفياني كالميداني كالجاحظ كغيرىـ ،كيرل طو كادم "أف الميؿ األدبي قد ظير عنده مبك نار
قبؿ االتجاه السياسي ...حتى لنجده في المرحمة الثانكية شديد الميؿ لبلطبلع عمى ما يمقاه مف

كتب األدب العربي قديمو كحديثو"(.)2

أحدثت األحزاب المصرية كصحافتيا تطكنار كبي نار في حياة المصرييف السياسية كالفكرية،
فكاف لكؿ حزب رؤيا سياسية يدافع عنيا ،كمدرسة فكرية يدعك إلييا ،ككاف ىدؼ ىذه األحزاب
مف ذلؾ "حرية مصر أك بعبارة أدؽ إبراز شخصية مصر السياسية ...كالى إظيار الشخصية

المصرية في الفكر كاألدب"(.)3

إلى جانب األحزاب السياسية ظيرت في مصر صحكة أدبية كحركة شعرية كبيرة ساىمت

في "تطكر الشعر مف ناحية األغراض كمف ناحية المعاني كاأللفاظ"(.)4

ىذه النيضة سكاء السياسية أك الفكرية أك األدبية كصمت إلى عقؿ ىيكؿ المتفتح ،فقدحت
زناد فكره ،كتبلقحت مع ثقافتو فصقمتيا كزادتيا كع نيا كعمقنا.
) )1ىيكؿ ،مذكرات في السياسة المصرية (ج.)25/1
) )2كادم ،ىيكؿ رائد الركاية كالسيرة كالتراث (ص.)39
) )3المرجع السابؽ ،ص.20
) )4المرجع نفسو ،ص.21
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ىذا المؤثر في فكر ىيكؿ كاف لو دكره في حياة ىيكؿ كمستقبمو ،فحب ىيكؿ لبلطبلع

كىك صغير ،كميمو إلى األدب كاف نزك نعا فطرنيا لـ ييممو ىيكؿ بؿ طكره ككظفو فأصبح بعد
ذلؾ كاتنبا كناق ندا ،أما مشاركة ىيكؿ في العمؿ الحزبي كفي الصحافة فقد كاف ليما عظيـ األثر
في تعميؽ رؤية ىيكؿ الفكرية كىذا أىمو ألف يككف سياسنيا.
 -6تأثر ىيكل بالفكر الفرعوني والقومي:
عاش ىيكؿ في باريس سنكات عديدة أثناء دراستو ،كقد طاؼ بيا كتعرؼ عمى معالميا
كحضارتيا كتراثيا ،كبمغ بو األمر أنو كاف يعشؽ اإلقامة فييا يقكؿ" :كال أنكر أنني أحب باريس

كميا حنبا جما ...كأطير إلييا ...ككنت أجد في ذلؾ متعة أية متعة"(.)1

لقد تكلدت المتعة عند ىيكؿ في باريس كلك بشكؿ جزئي مف المشاىد التي رآىا فييا

خاصة المشاىد التي تدؿ عمى التاريخ؛ أم المشاىد األثرية " إنني ألذكر دائ نما ىذه التماثيؿ
التي كنا نمر بيا كنحف نطمب العمـ في باريس قائمة أماـ السكربكف ،أك أماـ الككليج دفرانس،

لرجاؿ خدمكا العمكـ كالفنكف فخمدت فرنسا ذكرىـ في تمؾ التماثيؿ"( ،)2ىذه المشاىد ،كىذه

التماثيؿ مثمت في نظره أسا نسا لمحضارة الحديثة حيث "استمد البعث األكركبي كجكده كحياتو منذ
القرف الخامس عشر مف األدب اليكناني كالركماني ،كمف التفكير اليكناني كالركماني ،كالدكؿ
العربية كالعالـ اإلسبلمي كمو عمى اختبلؼ لغاتو يندفع اليكـ إلى بعث متكثب الحيكية .فمف أم
مصدر يستمد ىذا البعث كجكده كحياتو كحيكيتو؟"(.)3

كيبحث ىيكؿ في ببلده مصر عمى نظير تمؾ المشاىد األثرية التي تأثر بيا فكجدىا كما

تركيا صانعكىا ،كقد جمبت السياح مف جميع أقطار العالـ ،كىنا أراد ىيكؿ أف يربط بيف ىذه
اآلثار كالبعث الجديد؛ ألنو كاف يعتقد أف مف ال يممؾ تاري نخا ال يممؾ حاض نار كال مستقب نبل،
يصؼ ىيكؿ ىذه اآلثار كأثرىا فيقكؿ" :فيذه األىراـ ال تزاؿ تحتكم مف الطبلسـ ما يحار العقؿ
في حمو ،كىذا أبك اليكؿ في مجثمو بيف رماؿ الصحراء أكثر ثباتنا مف الميؿ كالنيار ،كمف
الشمس كالقمر ...كىذا الممؾ الشاب تكت عنخ أمكف نبش قبره النابشكف باسـ العمـ فإذا فيو مف

طرؼ الفف ما يزرم بكؿ فف كعمـ"(.)4

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)138/6
) )2المصدر السابؽ ،ج.312/4
) )3المصدر نفسو ،ج.45/6

) )4المصدر نفسو ،ج.98-97/1
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أف مصر الحديثة أقرب إلى مصر الفرعكنية ،كعقد مكازنات بيف عادات
كرأل ىيكؿ ٌ
المصرييف كالفراعنة ،كدعا إلى اقتباس األدب الحديث مف تاريخ الفراعنة ،كالى استجداء عظمة
اآلثار الفرعكنية ،فأنشأ عدة قصص تدكر حكؿ الفراعنة مثؿ (إيزيس) ك(راعية ىاتكر)

ك(أفركديت) كغيرىا(.)1

ىذا اإلعجاب باآلثار الفرعكنية لـ ً
يأت مف كجية نظر فردية تبناىا ىيكؿ ،كانما جاءت

ضمف دعكة عامة ،كاعتقاد لبعض األشخاص الذيف تأثركا بالحضارة الغربية القديمة أمثاؿ
ىيكؿ ،كقد تحدث أنكر الجندم عف الفرعكنية كأسباب الدعكة إلييا فقاؿ" :كقد حاكلت أف تعتمد

في كؿ قيطر عمى بعض مبلمح تاريخو القديـ ،فاتخذت مف اكتشاؼ تكت عنخ أمكف في مصر
مث نبل منطمقنا لمدعكة إلى الفرعكنية ،كمضت الكشكؼ األثرية في كؿ بمد في محاكلة لرده إلى
كحمؿ لكاء ىذه الدعكة عدد مف الباحثيف كفي مقدمتيـ محمد حسيف
ماضيو السابؽ لئلسبلـ ...ى
ىيكؿ( ...كقد رجع ىيكؿ في اآلخر)"(.)2
ىيكبل تراجع عف تبني الفرعكنية كحركة بعث كنيضة؛ ألنيا قامت
كيرل الجندم أف
ن
"عمى أساس الكثنية في العقيدة ،كالعبكدية في العبلقات االجتماعية ...كىكذا كشفت األبحاث
التي تعرضت لمدعكة الفرعكنية عف فسادىا كسقكطيا"(.)3

كيضيؼ الجندم أف الدعكة إلى الفرعكنية سقطت برمتيا ألنيا اكتشفت "عجزىا عف

العطاء ألنيا لـ تجد ليا جذكنار باقية تبني عمييا"(.)4

ساىـ ىيكؿ في سقكط الدعكة إلى الفرعكنية عندما تراجع عنيا ،لكنو بحث عف بديؿ

آخر ،فقد تأثر بعد ذلؾ بفكرة القكمية المصرية ،التي كانت سائدة آنذاؾ ،كالذم دفع ىيكؿ إلى

التفكير في تبني فكرة القكمية المصرية قناعتو بضركرة تكحيد منابع الثقافة لؤلمة كميا ،كايجاد

أدب قكمي جدير بحياة األمة المصرية كحضارتيا العريقة(.)5

) )1ينظر :الدسكقي ،في األدب الحديث (ص.)247
) )2الجندم ،قضايا األدب كالثقافة كالفف (ص.)70
) )3المرجع السابؽ ،ص.72
) )4المرجع نفسو ،ص.71

) )5ينظر :في أكقات الفراغ (ص.)18-17
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كيرل ىيكؿ أف التمسؾ باألدب القكمي ىك السبيؿ إلزالة الخبلؼ بيف أنصار القديـ

كالحديث ،كىك الكفيؿ لتجميع عناصر األمة ،كما نادل بأف تنصير الحضارة المصرية بشتى
أشكاليا في بكتقة األدب؛ لترتبط بالحضارة القديمة كالتاريخ القديـ ،كيرل أف فيـ الماضي عمى
حقيقتو كاإليماف بو ىك الدافع إلى إيجاد مستقبؿ عمى غ ارره كما أنو المادة الحية لؤلدب

القكمي(.)1

بعد ىذا العرض لتأثير الفرعكنية كالقكمية في فكر ىيكؿ ،يرل الباحث أف ىذا التأثير كاف

متغي نار كمتقمنبا في عقمية ىيكؿ إال أنو مر بيما –كاف كاف تبناىما -عمى سبيؿ البحث عف
الحقيقة ،كأف السبب الرئيس في تبني ىيكؿ لفكرة الفرعكنية؛ ىك تأثره بالحضارة الغربية القديمة،
لكنو سرعاف ما اكتشؼ زيغيا كعدـ صبلحيتيا لعصره الذم يعيش فيو ألنيا قامت عمى أساس

الكثنية ،كأنيا سقطت بسبب فسادىا كعجزىا عف العطاء ،أما القكمية المصرية التي تأثر بيا
ىيكؿ كدعا ليا ،فإنو كاف يتطمع مف خبلليا إلى تكحيد منابع الثقافة العربية ،كازالة الخبلؼ بيف

أنصار القديـ كالحديث.

كيقؼ الباحث عند مكضكع القكمية قمي نبل حيث يرل أنيا نزعة ظيرت في أكركبا ثـ انتقمت

كامتدت إلى الببلد العربية مف خبلؿ خريجي تمؾ الببلد ،كأف ظيكرىا تزامف مع حؿ عقد

الجامعة اإلسبلمية ،كأنيا ىدفت إلى تعزيز االنتماء لمكطف.
 -8تأثر ىيكل ببعض الشخصيات المصرية:

مف األساتذة الكبار الذيف تتممذ عمى أيدييـ ىيكؿ أحمد لطفي السيد "كىك يعد األب

الركحي لممدرسة الحديثة في الفكر بصفة عامة كلييكؿ بصفة خاصة ...كلعؿ أىـ آثاره في
تككيف ىيكؿ ...أف جعمو يعدؿ عف قراءة األدب العربي إلى كتب إنجميزية ...سكاء أكانت

سياسية أـ أدبية"(.)2

إف تركيز أحمد لطفي السيد عمى ىيكؿ كاف قكنيا بحكـ عبلقة الصداقة التي كانت تربطو
بكالده ،ىذه العبلقة الحميمة جعمتو بمرتبة كلده ،فكاف يرسـ لو الطريؽ نحك المستقبؿ فيعمؽ
عنده الفكر كالثقافة ،ككاف يكجيو نحك الكعي السياسي ليككف فيما بعد رائ ندا مف ركاد النيضة

) )1ينظر :كادم ،ىيكؿ رائد الركاية كالسيرة كالتراث (ص.)81-80
) )2المرجع السابؽ ،ص.40
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في مصر ،فقد ترؾ لو كتابة المقاالت االفتتاحية في (الجريدة) سنة 1911ـ ،ثـ رشحو سنة

1922ـ لرئاسة تحرير صحيفة السياسة ليخط لو مستقب نبل مرمكقنا في الصحافة(.)1

كقد تأثر ىيكؿ بأسمكب الشيخ محمد عبده كبطريقتو في الكتابة ،رغـ أنو لـ يتتممذ عمى

يديو ،فعندما مات الشيخ محمد عبده عاـ 1905ـ كاف عمر ىيكؿ سبعة عشر عا نما ،كقد دعا
ىذا الشيخ اإلماـ إلى اإلصبلح الشامؿ كالتطكير المستحدث لتحرير الفكر اإلسبلمي مف قيد
التقميد ،يقكؿ ىيكؿ" :كلما كانت عصكر االنحبلؿ ...قد نادت بإقفاؿ باب االجتياد ،فقد طعف

الشيخ محمد عبده كأنصاره عمى ىذا الرأم ،كأعمنكا أف باب االجتياد مفتكح ،كيجب أف يبقى

مفتك نحا أب ندا"(.)2

كيعترؼ ىيكؿ في مذكراتو أف لمقاالت الشيخ محمد عبده كألستاذه جماؿ الديف األفغاني

أثر في نفسو "كأذكر أنو كاف لكثير مف مقاالت الشيخ في العركة الكثقى مع أستاذه أبمغ األثر

في نفسي"(.)3

ىيكبل كاف ذا عقمية متفتحة كاعية استكعب كثي نار مف آراء كأفكار الشيخ محمد عبده،
كألف
ن
كحيث إف الشيخ محمد عبده دعا إلى دراسة الحقائؽ الدينية عمى أسس عقبلنية دكف المساس

بمبادئ العقيدة ،ككاف تركيزه عمى طريقة التفكير الديني ،كاصبلح مؤسسات التعميـ الدينية كعمى
ىيكبل كاف ال يقبؿ الجمكد في التفكير ،ككاف يميؿ إلى
رأسيا األزىر ،كؿ ىذا دليؿ عمى أف
ن

القضاء عمى الجيؿ كاألمية ،ككاف يريد لمصر أف تككف في طميعة الببلد المتحضرة المتمدنة.

ككاف ىيكؿ شديد اإلعجاب بأفكار قاسـ أميف الخاصة بتحرير المرأة ،ففي أثناء دراستو
لمحقكؽ بفرنسا ق أر كتابو (تحرير المرأة) ،كما ق أر كتابو (المرأة الجديدة) ،ىذا اإلعجاب عبر عنو

ىيكؿ في مقاالتو التي جاءت في كتابيو (في أكقات الفراغ) ك(تراجـ مصرية كغربية) ،يقكؿ
ىيكؿ" :منذ أربعيف سنة خمت نشر المرحكـ قاسـ أميف كتابو (تحرير المرأة) يدعك فيو إلى تعميـ

المرأة كالى إطبلقيا مف رؽ الجيؿ كرؽ الحجاب ،ككانت ىذه ىي الخطكة األكلى نحك اإلصبلح
االجتماعي في عيدنا الحديث"(.)4

) )1ينظر :كادم ،ىيكؿ رائد الركاية كالسيرة كالتراث (ص.)40
) )2ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)69/4
) )3ىيكؿ ،مذكرات في السياسة المصرية (ج.)29/1
) )4ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)103/4

19

كلشدة إعجاب ىيكؿ بجيكد قاسـ أميف في مجاؿ تحرير المرأة كلدكره في النيضة

االجتماعية دعا إلى إقامة تمثاؿ لقاسـ أميف أك مجمكعة مف التماثيؿ إك ار نما لو ،كاعت ارفنا كتقدي نار
لجيكده في ذلؾ يقكؿ ىيكؿ" :كلك أف النساء كالبنات المتعممات في مصر ذكرف لو ىذا الجميؿ

ألسرعف إلى جمع التبرعات إلقامة تماثيمو ال في القاىرة كحدىا ،بؿ في العكاصـ المختمفة

بمصر ...كال يزاؿ الناس يصفكنو حقنا بأنو األب الركحي لنيضة مصر االجتماعية
الحاضرة"(.)1
كيعبر ىيكؿ عف منزلة قاسـ أميف في قمبو ،فرغـ أنو لـ يعرفو عف قرب إال أنو احتؿ في
نفسو "مكاننا جمع بيف اإلجبلؿ كالمحبة ،فمما كافتو منيتو سنة 1908ـ (الكبلـ لييكؿ) شيعتو
إلى مقر كفاتو كفي القمب لكعة حزف كأسى كحسرة"(.)2
يبدك أف تأثير فكر قاسـ أميف في نفس ىيكؿ كاف قكنيا ككبي نار ،كلعؿ أفكار قاسـ أميف
تقاطعت مع تفكير ىيكؿ الذم كاف متأث نار بالثقافة الغربية كالحياة الغربية ،فمربما كاف ىيكؿ يعقد
كثي نار مف المقارنة بيف المرأة الفرنسية كالمرأة المصرية ،فكاف يتطمع إلى أف تصبح المرأة المصرية
في مستكل المرأة الفرنسية مف حيث التعميـ كالجماؿ كاألناقة كالتعامؿ ،ىذا التقاطع في األفكار

جعؿ ىيكؿ معجنبا بقاسـ أميف.

ىذه بعض النماذج لمشخصيات التي تأثر بيا ىيكؿ ،كال يجزـ الباحث أف ىذه
الشخصيات فقط ىي التي أثرت في نفس ىيكؿ ،كلكف الباحث يرل أف أحمد لطفي السيد ىك

أكثر ىذه الشخصيات تأثي نار ثـ قاسـ أميف ثـ الشيخ محمد عبده.
 -4تأثر ىيكل بالثقافة اإلسالمية:

أقمع ىيكؿ عف الثقافة الغربية بعد أف اكتشؼ حقيقتيا بعد الحرب العالمية األكلى ،ثـ

تخمى عف الدعكة إلى الحضارة الفرعكنية ،كالفكر القكمي ألنو لـ يجد ضالتو المنشكدة فييما،

كاتجو إلى الثقافة اإلسبلمية باحثنا عف الحقيقة ،فارتكل مف معينيا الصافي ،فق أر كتاب هللا بركية
كتمعف ،كدرس السيرة النبكية باستفاضة كبصيرة" ،كطالع اآلثار الصحاح مف كتب السنة
المطيرة ،كق أر كتب األعبلـ مف أئمة البياف الجزؿ ،كالتأليؼ المحكـ ،فجاء أسمكبو في كتبو

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)312-311/4
) )2ىيكؿ ،في أكقات الف ارغ (ص.)124
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(حياة محمد) ك(الصديؽ أبك بكر) ك(الفاركؽ عمر) ك(عثماف) ك(في منزؿ الكحي) مث نبل أعمى

لمبياف المشرؽ"(.)1

تأثر ىيكؿ بأسمكب القرآف الكريـ كبمعانيو ،كيبدك ذلؾ كاض نحا عندما كصؼ مشيد
الحجاج كىـ يحرمكف في طريقيـ إلى بيت هللا ،يقكؿ ىيكؿ في كتابو (في منزؿ الكحي):
"يبتغكف بيا فيما آتاىـ هللا الدار اآلخرة ،كال ينسكف نصيبيـ مف الحياة الدنيا ،كيحسنكف كما

فج عميؽ"(.)2
أحسف هللا إلييـ ،كال يبتغكف الفساد في األرض ،كليذا جاؤكا مف كؿ و

أقبؿ ىيكؿ عمى الفكر اإلسبلمي كالتراث اإلسبلمي دراسة ليكشؼ عف خصائص اإلسبلـ
مبتدئا بسيرة رسكؿ
كمقاصده التي فييا سعادة الداريف "كعمؽ تجربتو إلى الدراسات اإلسبلمية،
ن

هللا  ،كمعقنبا بسير األعبلـ ...ثـ ببحكث تدكر في فمؾ التاريخ اإلسبلمي ،كالفكر الديني
القكيـ"(.)3
كيتحدث ىيكؿ عف آثار كنتائج ىذه الدراسة فيقكؿ" :فرأيت أف تاريخنا اإلسبلمي ىك كحده

البذر الذم ينبت كيثمر ،ففيو حياة تحرؾ النفكس ،كتجعميا تيتز كترنك ،كألبناء ىذا الجيؿ في

الشرؽ نفكس قكية خصبة تنمك فييا الفكرة الصالحة لتؤتي ثمرىا بعد حيف"(.)4

ىذه تجربة ىيكؿ يعبر عنيا بمشاعره الصادقة ،كيتمنى لؤلجياؿ مف بعده االستفادة منيا،

كيعقب محمد رجب البيكمي عمى ىذه التجربة التي نقمت ىيكؿ نقمة نكعية عمى صعيد األسمكب
كالفكر فيقكؿ" :فمما شرفو هللا باالتجاه اإلسبلمي المبيف انتفض تعبيره األدبي مكرقنا ازىنيا ،كسما
اتجاىو الفكرم إلى ذركة كتبت آلثاره الخمكد بخمكد ما اتجو إليو مف مبادئ سامية ذات إشراؽ

كسطكع"(.)5

أراد ىيكؿ بيذه التجربة أف يحصد فكره ،كأف يكسع أفقو ليدرؾ الحقيقة عف قناعة

كبصيرة ،ففتح هللا عميو ،فكصؿ بيذه التجربة إلى دركس المجد كالعزة كالكرامة ،كبرز ذلؾ

كاض نحا في مؤلفاتو خدمة لؤلجياؿ التي ستخمفو ،ككعمؿ صالح ينفعو بعد مماتو مف باب (عمـ
يينتفع بو).
) )1البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف( ...ص.)67-66
) )2ىيكؿ ،في منزؿ الكحي (ص.)60
) )3البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف( ...ص.)59
) )4ىيكؿ ،في منزؿ الكحي (ص.)24

) )5البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف( ...ص.)65-64
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إف الثقافة اإلسبلمية التي سعى ىيكؿ لتحصيميا ،كبذؿ جي ندا حثيثنا لئللماـ بيا ،كاف ىدفو
ٌ
مف ذلؾ الكصكؿ إلى الحقيقة ،كالسير إلى األماـ نحك اليداية كالحؽ ،كانو عندما اتخذ ق ارره
لبلتجاه إلييا كاف جرينئا شجا نعا ،ألف ىذا القرار يمثؿ نقطة تحكؿ في حياتو ،كما أنو يدؿ عمى
المركنة الفكرية التي كاف يتمتع بيا ،في الكقت نفسو لـ ً
يأت ىذا القرار متسرنعا أك بتأثير
عاطفة ،كانما جاء بعد دراسة متأنية لمثقافة اإلسبلمية.
أف شخصية ىيكؿ بحسبانو مفك نار تتسـ بسعة أبعادىا ،كتشعب جذكرىا ،فيك
كيرل الباحث ٌ
لـ يبدأ الكتابة كلـ يقبؿ عمى التأليؼ إال بعد أف بمغ مرحمة االستيعاب الكامؿ لمثقافة اإلسبلمية،
فالتأليؼ جاء بعد الدراسة كليس قبميا ،بمعنى أف مؤلفات ىيكؿ يبنيت عمى أساس متيف ،كلشدة
صا عمى تكريثيا لؤلجياؿ لئلفادة منيا.
ثقتو بيا ،كاف حري ن

منيج ىيكل في كتابة السيرة والتاريخ اإلسالمي:
أضفى ىيكؿ في كتاباتو اإلسبلمية (حياة محمد) أك (في منزؿ الكحي) كفي كتبو
(الصديؽ أبك بكر) ك(الفاركؽ عمر) ك(عثماف) مسحة أدبية مزجيا بالقيـ الدينية كالتاريخية،

بمعنى أنو كتب السيرة ذات المضمكف التاريخي بأسمكب أدبي ،ككأنو أراد كتابة ركاية تاريخية،
كيبلحظ في كتبو أنو ركز عمى بناء الشخصية كتصكير الحدث ،كأبرز عنصرم الزماف كالمكاف
ي
كعنصر السرد الركائي ،كرغـ كجكد ىذه المسحة األدبية إال أنو قدـ ىذا العمؿ التاريخي
بمكضكعية تامة ألنو "كاف يعي بحؽ أنو إنما يريد التأريخ لئلمبراطكرية اإلسبلمية ،كبحث ىذا
التاريخ عمى منيج عممي دقيؽ ،ليقدـ ىذا التاريخ في ثكب مكضكعي نقي ،كبطريقة ال تقبؿ

الخبلؼ كال يرقى إلييا الشؾ"(.)1

استخدـ ىيكؿ مصطمح (اإلمبراطكرية اإلسبلمية) في أكثر مف مكضع في كتبو ،كلمباحث
تحفظ عمى ىذا االستخداـ كىذه التسمية ألنو يرل أنو ساكل في ىذه التسمية بيف اإلسبلـ كدكلة

ضا ىذه التسمية لـ يعتمدىا الكتاب المسممكف لمتعبير
كخبلفة كبيف اإلمبراطكريات األخرل ،كأي ن
عف الخبلفة اإلسبلمية ،كليذه التسمية في النفكس إيحاءات سمبية فيي رمز لمقير كفرض القكة،

كاالعتداد بالنفس كىذا كمو يتنافى مع ركح كمبادئ اإلسبلـ.

) )1كادم ،ىيكؿ رائد الركاية كالسيرة كالتراث (ص.)136
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تحدث ىيكؿ في كتابو (حياة محمد) عف منيجو في الكتابة فأكضح أنو يبدأ "بالمبلحظة

كالتجربة ثـ بالمكازنة كالترتيب ثـ باالستنباط القائـ عمى ىذه المقدمات العممية ،كىذه الطريقة

العممية ىي أسمى ما كصمت إليو اإلنسانية في سبيؿ تحرير الفكر"(.)1

لقد اعتمد ىيكؿ في كتاباتو اإلسبلمية عمى "منيج متكامؿ ...عمى التحميؿ كالتعميؿ

كالمناقشة كالمقارنة كاالستنباط ،كقد الزمتو ىذه الطريقة في بقية دراساتو اإلسبلمية"(.)2

ً
يكتؼ بالكصؼ
كاف منيج ىيكؿ كاض نحا عندما كتب السيرة كالتاريخ اإلسبلمي ،فمـ
كالسرد ،كانما أراد أف يقنع مف يق أر ىذه الكتب مف خبلؿ مخاطبة عقمو فاستخدـ المنيج
المتكامؿ ،لجأ إلى التحميؿ كالتعميؿ كالمناقشة ككأنو ال يريد أف يقبؿ األحداث عمى عبلتيا رغـ

قناعتو بيا ،فأراد أف يبرىف عمى صحتيا ،ثـ نراه يعتمد المقارنة كاالستنباط ليزيد مف التأكيد

عمييا ،ىدفو في المحصمة إقناع القارئ كامتاعو.

مؤلفات ىيكل:
المتأمؿ في مؤلفات ىيكؿ العديدة يجدىا متنكعة فقد جمع في ىذه المؤلفات بيف السياسة

كاألدب كاالجتماع كالديف كالفكر كبيف الثقافة العربية كالثقافة الغربية ،كلك أردنا أف نرتب ىذه

المجاالت حسب اىتماـ ىيكؿ بيا كاصداره ليا ،لكجدنا أنو بدأىا بركاية (زينب) ،ثـ أتبعيا
بالكتابة عف الثقافة الغربية ،ثـ الثقافة العربية التي احتكت عمى المكضكعات السياسية كاألدبية

كالفكرية كاالجتماعية ،ثـ كاف جؿ ما كتب في النياية المؤلفات اإلسبلمية.

الكتاب المكسكعييف لكثرة مؤلفاتو كلتنكع
كيرل أحمد زلط أف
ن
ىيكبل استحؽ أف ينضـ إلى ي

مكضكعاتو فييا يقكؿ" :كىيكؿ بشخصيتو المكسكعية ،كخبراتو الطكيمة ،كأسفاره الكثيرة أراد أف
يضيؼ إلى آثاره الفكرية مؤلفات عامة يبث فييا انطباعاتو أك مكاقفو أك رؤيتو لمنجزات

الحضارة كتطكر المجتمعات لذا تعد مؤلفات ىذه المجمكعة في غاية األىمية"(.)3

) )1ىيكؿ ،حياة محمد (ص.)150
) )2كادم ،ىيكؿ رائد الركاية كالسيرة كالتراث (ص.)135

) )3زلط ،محمد حسيف ىيكؿ بيف الحضارتيف اإلسبلمية كالغربية (ص.)130
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لقد ألف ىيكل أكثر من عشرين كتا ًبا وىي:
 -1يكميات باريس.
 -2قصة زينب.
 -3جاف جاؾ ركسك.
 -4في أكقات الفراغ.
 -5عشرة أياـ في السكداف.
 -6تراجـ مصرية كغربية.
 -7كلدم.
 -8السياسة المصرية كاالنقبلب الدستكرم.
 -9ثكرة األدب.
 -10حياة محمد.
 -11في منزؿ الكحي.
 -12الصديؽ أبك بكر.
 -13الفاركؽ عمر.
 -14عثماف.
 -15مذكرات في السياسة المصرية.
 -16ىكذا خمقت.
 -17اإلمبراطكرية اإلسبلمية كاألماكف المقدسة.
 -18الشرؽ الجديد.
 -19قصص مصرية.
 -20مكجز أعماؿ الجمعية العمكمية.
 -21مؤتمر القاىرة البرلماني.
 -22مصر في ىيئة األمـ.
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كتسعا كخمسيف مقالة ،كقد قاـ
كلييكؿ مقاالت كثيرة نشرىا في الصحؼ بمغت ثبلثمائة
ن
بجمعيا ابنو (أحمد) في ستة أجزاء ،طيبعت تحت رعاية المجمس األعمى لمثقافة ،ككانت الطبعة

األكلى بالقاىرة عاـ 2006ـ ،كجاءت عمى النحك التالي:
الجزء األكؿ :في األدب العربي.
الجزء الثاني :في األدب كالفف.
الجزء الثالث :في السياسة كالديمقراطية.
الجزء الرابع :في اإلصبلح االجتماعي كالثقافي.
الجزء الخامس :مصر كالحياة الدكلية.
الجزء السادس :ذكريات كعبر.

كالناظر في ىذه المؤلفات كتمؾ المقاالت يرل أنيا شممت مجاالت كاسعة في عمكـ الحياة
المختمفة ،فقد سبح فييا ىيكؿ في اآلفاؽ األدبية ،كالسياسية ،كالتاريخية ،كالدينية ،كالقصصية،

كالدكلية ،كالفكرية.

كمف يق أر ىذه المؤلفات أك بعضان منيا يستطيع أف يككف رؤية حكليا ،أك باألحرل يمكنو

ىيكبل بكؿ المقاييس يعد مفك نار مصرنيا صاحب
أف يقكؿ رأيو فييا ،فيا ىك أحمد زلط يقكؿ" :أف
ن
رؤية لبرال ية في شؤكف الفكر كاألدب كاالجتماع كالسياسة ،كقد دعا إلى المبرالية بقممو كفكره
طكاؿ أربعيف عا نما (1952 – 1912ـ)"(.)1

ىيكبل عندما ألؼ كتب التاريخ كاف كاسع النظرة ،دقيؽ البحث:
كيرل شكقي ضيؼ أف
ن

"يعمد إلى مصادر اإلسبلـ األكلى فيمقي عمييا أضكاء جديدة بمباحث تاريخية في الرسكؿ الكريـ

محمد  ،كصاحبيو أبي بكر كعمر-رضي هللا عنيما -كمف المحقؽ أنو يتفكؽ في الكتابة
التاريخية التساع نظرتو ،كدقة بحثو"(.)2

) )1زلط ،محمد حسيف ىيكؿ بيف الحضارتيف اإلسبلمية كالغربية (ص.)107
) )2ضيؼ ،األدب العربي المعاصر في مصر (ص.)273
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ككاف ىيكؿ يقصد مف كتابة ىذه الكتب التاريخية إلياب العزائـ الخامدة ،كايقاظ العكاطؼ

اليامدة ،كتربية الجيؿ المعاصر تربية تماثؿ تربية السمؼ الصالح ،فكاف يتخذ مف الكقائع
التاريخية ما يبعث ىذا الحرص في النفكس ،ضارنبا األمثمة الناصعة كالبرىاف عمى صحة ما
يريده ،ككاف انتصار المسمميف عمى الفرس أحد األمثمة الكاضحة التي شاء أف يقدميا دلي نبل عمى
ما يريد مف إحياء المثؿ العميا في النفكس ،ليقكد المعاصريف إلى النصر(.)1

نماذج من كتبو:
تحدث محمد رجب البيكمي عف أىـ كتب ىيكؿ في نظره فقاؿ" :كىيكؿ مف كبار األدباء

في العالـ العربي ،كلو نفكذه األدبي الكبير بما أبدع مف آثار خالدة ،أىميا في رأيي كتاب (حياة

محمد) كيميو كتاب (في منزؿ الكحي) كاجماع المستنيريف عمى عظمة ىذيف الكتابيف الخالديف لـ
يمنع نف نار مف المعارضيف أف يكاجيكىما بالنقد"(.)2

ىذه كجية نظر البيكمي في ىذيف الكتابيف ،كحتى نستبيف األمر بشكؿ أكثر كضك نحا ال
بد مف الكقكؼ عند ىذيف الكتابيف:
 -1حياة محمد:
أبرز ىيكؿ في ىذا الكتاب حياة النبي ﷺ في صكرتيا اإلنسانية ،فقد جمع محمد ﷺ في

ىذه الحياة بيف طبائع البشر كخصائص النبكة ،كقد ركز ىيكؿ عمى تصكير ىذه الحياة بكؿ ما
فييا ،فالرسكؿ ﷺ بشر كأم إنساف ،لكنو كاف متمي ناز بالكحي كالعصمة ،ككاف ىيكؿ في ىذا
الكتاب "يسكؽ حقائقو التاريخية في نسج متيف قكم األسر ،بالغ النفاذ ،كاذا استطاعت عاطفتو
الدينية أف تتكىج في سطكع في كثير مف مكاقؼ البطكلة الرائعة ،أماـ مناحي اإلنسانية الناىضة
بشتى األعباء كاآلالـ ،فإف تفكيره الرصيف قد ألزمو بإبداع الحجج الفاصمة ،كالبراىيف النافذة،

يسكقيا ىادئة دكف صخب أك انفعاؿ"(.)3

) )1ينظر :البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف( ...ص.)124
) )2البيكمي ،قراءة في كتاب :في منزؿ الكحي (.)1882

) )3البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف( ...ص.)86-85
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لقد ىدؼ ىيكؿ مف كراء تأليؼ ىذا الكتاب أف يرشد اإلنسانية إلى الحضارة الجديدة

المبنية عمى القيـ الركحية يقكؿ ىيكؿ" :فميست الغاية منو دينية محضة كما يظف بعضيـ ،بؿ
الغاية الصحيحة أف تعرؼ اإلنسانية كيؼ تسمؾ سبيميا إلى الكماؿ الذم دليا محمد ﷺ عمى

طريقتو"(.)1

أكضح ىيكؿ في كتابو (حياة محمد) الجانب اإلنساني في سيرتو ﷺ ،كأراد بذلؾ أف يربط
ً
يكتؼ
الماضي بالحاضر ،كحتى يزيد مف إقناع مف يق أر ىذا الكتاب ساؽ البراىيف كالحجج كلـ
بذكر الحقائؽ التاريخية ،جعؿ مف ىذا الكتاب رسالة مفادىا أف اإلنسانية إذا أرادت أف تصؿ

إلى الكماؿ في حياتيا فما عمييا إال أف تتنسـ عبير إنسانية محمد ﷺ كأف تسير عمى خطاه التي

رسميا ليا.

 -6في منزل الوحي:
ىذا الكتاب كتبو ىيكؿ بكؿ مشاعره كأحاسيسو ،فقد كصؼ فيو رحمتو إلى الديار المقدسة
خاصة المدينة المنكرة التي عاش فييا النبي ﷺ كبنى دكلتو فييا ثـ مات كدفف فييا ،لقد سيطرت
تمؾ المشاىد عمى نفسو فعبر عنيا بذاتيتو ،فكتاب (في منزؿ الكحي) "كتاب ذاتي أكثر منو

مكضكعنيا ،ألف فكرتو األكلى ىي كصؼ الرحمة الحبيبة إلى ديار رسكؿ هللا ﷺ ،فخكاطر الزائر
المشكؽ ترفرؼ عمى قممو ،فتتيح لو مف األشكاؽ كالمكاجد ما ال تتيحو مصادر التاريخ ،فإذا ألـ
بالحدث التاريخي حيف يزكر مكقعو المكاني ،فيك إلماـ تزدحـ فيو المشاعر المؤمنة ،كتنطمؽ

األشكاؽ الحبيسة إلى أبعد مرمى تصؿ إليو"(.)2

كلمحمد رجب البيكمي رأيو في كتاب (في منزؿ الكحي) حيث يقكؿ" :أقرر في صدؽ
عمي مشاعرم ،كاستحكذ عمى تفكيرم أثناء مطالعتو ككتاب (في منزؿ
أنني لـ أجد كتانبا ممؾ َّ
الكحي) ...كقد مضى عمى تأليفو خمسة كستكف عا نما كال يزاؿ بريقو الخالب يجمب إليو المثقفيف
مف القراء في حب كاندفاع ،حتى أنيـ يصحبكنو معيـ في رحمة الحج المباركة"(.)3

) )1ىيكؿ ،حياة محمد (ص.)59
) )2البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف( ...ص.)96

) )3البيكمي ،قراءة في كتاب :في منزؿ الكحي (ج.)1882/11
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كيؤكد ىيكؿ عمى أف كتاب (في منزؿ الكحي) ليس مرج نعا تاريخنيا ،كانما اليدؼ منو
تىمىمس العبرة ،فذكر أف كتابو ىذا "ليس مرج نعا مف مراجع التاريخ اإلسبلمي ،كال شيء فيو مف
تقكيـ العرب ،إنما ىي كقفات كقفيا الكاتب في ببلد الكحي كمنزلو ،متمم نسا العبرة كاألسكة ،كآم نبل
أف يشرؾ فييما القراء مف المؤمنيف"(.)1

عندما ألؼ ىيكؿ ىذا الكتاب خرج عف طريقتو كمنيجو في التأليؼ ،ألف ىدؼ ىذا
الكتاب يختمؼ عف أىداؼ كتبو األخرل ،فمـ نجد فيو تحمي نبل أك تعمي نبل أك مناقشة أك مقارنة أك

طا ،بؿ كجدنا فيو تعبي نار عف أحاسيسو كانفعاالتو كمشاعره كخكاطره كأشكاقو ،لذا ييعد ىذا
استنبا ن
الكتاب كتانبا ذاتنيا كليس مكضكعنيا ،كقد اعترؼ ىيكؿ بأنو لـ يكتبو ليصبح مرج نعا تاريخنيا ،كانما
كاف ىدفو مف كتابتو أخذ العبر كتممس الدركس كالعظات.
 -8الصديق أبو بكر :
تحدث محمد فريد أبك حديد عف ىذا الكتاب فقاؿ" :جمى ىيكؿ عصر الصديؽ ،كصكر
مف حكادثو صكنار ال نظف أف أح ندا استطاع أف يصكر مثميا مف قبمو ،فيك قد تتبع العصر مف
أكلو ،ثـ ما زاؿ بو حتى أتـ لو صكرة بديعة ذات ألكاف باىرة ،أبرز كؿ مبلمحيا ،كألقى النكر
يبؽ فييا مكضع لمغمكض"(.)2
عمى تفاصيميا ،حتى لـ ى

ىذه شيادة أبي حديد عمى ىذا الكتاب كالتي رأل فييا الصكرة الكاممة لعيد أبي بكر 

ىيكبل
بكؿ تفاصيمي ا كألكانيا كمبلمحيا ،كيميؿ الباحث إلى رأم أبي حديد في ىذا الكتاب؛ ألف
ن

صا فيو عمى أف يككف مكضكعنيا ،فمـ يتسرع في كصؼ األحداث كال في تحميميا ،كلعؿ
كاف حري ن
تركيز ىيكؿ عمى رسـ الصكرة متكاممة أف عيد أبي بكر  كاف حاف نبل باألحداث الجساـ التي

أرادت أف تعصؼ باإلسبلـ ،كلكال قكة أبي بكر  اإليمانية ،كشدتو في الحؽ لما استطاع أف
يثىِّبت أسس ىذا الديف بالقضاء عمى الفتف ،لقد رأل ىيكؿ أف ىذا العيد كاف يمثؿ مفترؽ طرؽ
كلكال رعاية هللا ألبي بكر  لكاف اإلسبلـ في خطر أشد.

) )1ىيكؿ ،في منزؿ الكحي (ص.)20

) )2مجمة الثقافة ،العدد 1943/2/2 ،214ـ.
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 -4الفاروق عمر:
يرل شكقي ضيؼ أف كتاب (الفاركؽ عمر) جاء كثمرة جيد كبير بذلو ىيكؿ ،فقد درس

كبحث كجمع "كؿ ما يستطيعو مف حقائؽ تاريخية ،حتى لييكؿ لؾ المكقؼ فتظف أنو حشد لؾ

كؿ الكثائؽ كالمستندات ،فميس ىناؾ مف سبب ممكف لتحطيـ الدكلة الفارسية في مكطنيا إال

سجمو ،كليس ىناؾ مف سبب في تحطيـ الدكلة الركمية في بعض جكانبيا في مصر كالشاـ إال

كقد صكره"(.)1

ىيكبل عندما كتب
كعطفنا عمى الكبلـ الذم ذىب إليو شكقي ضيؼ فإنو يمكف القكؿ أف
ن
صا عمى أف يدعـ كؿ األفكار التي ساقيا بالبراىيف كالحقائؽ حتى يقطع
ىذا الكتاب كاف حري ن
الطريؽ عمى المشككيف مف أعداء األمة الذيف حاكلكا التقميؿ مف قيمة األعماؿ الجيادية في عيد

الفاركؽ خاصة أنيا تمس فارس كالركـ.

ىيكبل كاف دقيقنا في بحثو ،مكضكعنيا في طرحو ،فمـ تجره العاطفة
كما يرل الباحث أف
ن
نحك العرب كالمسمميف إلى االنحياز ليـ دكف دليؿ يقكده إلى الحقيقة.
كتابو ولدي:
ىذا الكتاب عبارة عف رسائؿ دكف فييا ىيكؿ االنطباعات التي تركتيا األحزاف في نفسو،

فقد قاـ برحمة إلى الغرب برفقة زكجتو ،بعد أف فقدا ابنيما ممدكح ،أراد فيو ىيكؿ أف يعبر عف
جك الحزف الذم عاشو ،كعف األلـ الذم اعتصر قمبو" ،إنيا تأمبلت حزينة بدت فييا خيكط

فمسفتو القاتمة التي صكر فييا دمكع زكجتو إلى كصؼ رائع لحضارة أكركبا كمغانييا كقصكرىا
كطبيعتيا كفنيا كمكسيقاىا"(.)2

عاش ىيكؿ أجكاء الحزف المممكءة بالحسرة كألـ الفقد ،كالتي سكنت قمبو كامتزجت بفمسفتو،

فيك ينظر إلى الحياة نظرة تكازف ،فكما أف فييا الحزف فييا الجماؿ كالمرح ،ككما أف فييا
ك
ضا -ككأنو يستمد ىذه الفمسفة الحيامكتية مف قكلو تعالى﴿ :الَّذِي َخ َل َ
المكت ،فييا الحياة -أي ن
()3
ع َم ًل َو ُه َو ا ْلعَ ِز ُ
ضا يستمدىا مف ابف
سنُ َ
ا ْل َم ْوتَ َوا ْل َحٌَاةَ ِلٌَ ْبلُ َو ُك ْم أٌَُّ ُك ْم أَحْ َ
ٌز ا ْلغَفُور﴾  ،ككأنو أي ن
خفاجة األندلسي الذم طاؿ عمره  ،كقد عبر عف ذلؾ في قكلو في بائيتو حيف استنطؽ الجبؿ:

) )1مجمة الثقافة ،العدد 1945/5/5 ،36ـ.
) )2ىيكؿ ،أدب المقالة الصحفية في مصر (ص.)299
)[ )3الممؾ.]2 :
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كسر بما شجى
فسمَّى بم ػ ػا أبػ ػ ػكى َّ
طي ػتي
ت كق ػ ػد نكبػ ػ ػت عنػ ػ ػو م َّ
كقمػ ػ ي

ً
صاحب
خير
ككاف عمى ليؿ ٌ
السرل ى
بلـ ف ػ ػإَّنػ ػ ػا مقيػ ػ ػ ػوـ كذاى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًب!(.)1
سػػػ ه

ككاف ىيكؿ بيذه المعادلة يريد أف يكشؼ لمقارئ عف لغز الحياة التي تجمع بيف األضداد.

أىم المحطات في حياة ىيكل(:)2
1909

سفره إلى باريس لمدراسات العميا.

1912

حصكلو عمى درجة الدكتكراة في القانكف.

1914

نشر ركاية زينب.

1922

صدكر جريدة (السياسة اليكمية) كرئاستو لتحريرىا.

1922

صدكر (السياسة األسبكعية) العدد األكؿ 100/30

1936
1937

تعيينو عض نكا بمجمس الشيكخ.

تعيينو كزير دكلة لمداخمية في ك ازرة محمد محمكد باشا.

1938

تعيينو كزي نار لممعارؼ في ك ازرة محمد محمكد باشا الثانية.

1940
1941

تعيينو عض نكا بمجمع المغة العربية بالقاىرة.

تعيينو عض نكا بمجمس الشيكخ ،كزعي نما لممعارضة.

1943

رئاستو لحزب األحرار الدستكرييف.

1944

تعيينو كزي نار لممعارؼ كالشئكف االجتماعية.

1945

تعيينو رئي نسا لمجمس الشيكخ.

1949

نياية السياسة األسبكعية.

1950

نياية رئاستو لمجمس الشيكخ.

) )1النكيرم ،نياية األرب في فنكف األدب (ج.)227/1

) )2ينظر :ىيكؿ ،أدب المقالة الصحفية في مصر(ص.)88-87

30

من خالل المحطات السابقة في حياة ىيكل يمكن تسجيل المالحظات التالية:
 -1سفر ىيكؿ إلى باريس كحصكلو عمى درجة الدكتكراة في القانكف كانت نقطة أك محطة
انطبلؽ لييكؿ فتحت أمامو آفاؽ نحك العمؿ الصحفي كالسياسي.

 -2مف بداية االنطبلؽ كحتى عاـ 1950ـ جمع ىيكؿ بيف العمؿ الصحفي كالسياسي
كالتشريعي كالحككمي.

 -3تقمبو في المناصب الحككمية كتكرار تعيينو في مجمس الشيكخ ،كرئاستو لحزب سياسي،
كاسناد زعامة المعارضة لو ،كؿ ذلؾ يدؿ عمى قكة شخصيتو ككفاءتو كخبرتو ،كأنو كاف

محؿ أنظار المسئكليف آنذاؾ.

ىيكل والصحافة:
إف المتتبع لتاريخ الصحافة المصرية يبلحظ أنيا كلدت في أحضاف الجيات الرسمية،
ٌ
كتـ رعايتيا بأمكاليا ،كتغذت عمى أفكارىا ،فعبرت عف رأييا ،كبعد فترة زمنية "ظيرت إلى
جانبيا صحافة أخرل ىي الصحافة الشعبية ...لـ تكف في أكؿ أمرىا إال صكرة دقيقة مف

الصحافة الرسمية"(.)1

كبعد مركر األياـ عمى الصحافة الشعبية بدأت تعمؿ كمدرسة صحفية ،فكانت

إصداراتيا "مشحكنة بالفصكؿ العممية كاألدبية ،مترجمة عف الكتب األجنبية حيننا ،كمأخكذة مف
الكتب العربية القديمة حي ننا"(.)2
حاكؿ رجاؿ ىذه المدرسة الصحفية أف ينشركا الثقافة ،كأف ينشئكا الصحؼ ،بطريقة
عصرىـ ،كاعتمدكا في ذلؾ األسمكب األدبي ،كيمكف اعتبار ىذه المدرسة أنيا المدرسة الصحفية

األكلى ،تبعيا ظيكر المدرسة الصحفية الثانية كما يرل ذلؾ عبد المطيؼ حمزة ،الذم تحدث
عف ىذه المدرسة فقاؿ" :فكجدنا المقالة الصحفية بالمعنى الصحيح تكلد عمى أيدم رجاليا،

كيتمتع القراء في مصر كالشرؽ بطائفة مف المقاالت السياسية حيننا ،كاالجتماعية حيننا آخر ،كاذا
بأعبلـ ىذه المدرسة ليـ قدرة عمى أداء ىذه المعاني في أدؽ صكرىا ،كأجمؿ مناظرىا ،كأيسر

طرقيا أك قربيا إلى أذىاف الخاصة كالعامة عمى السكاء"(.)3
) )1حمزة ،أدب المقالة الصحفية في مصر (ص.)235
) )2المرجع السابؽ ،ص.236
) )3المرجع نفسو ،ص.238
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في ظؿ ىذه المدرسة انطمقت حياة ىيكؿ الصحفية ،فقد استيكتو الصحافة في كقت

مبكر مف حياتو ،فبدأ الكتابة في (الجريدة) كىك طالب في مدرسة الحقكؽ سنة (1907ـ)،
كيتحدث ىيكؿ عف المقالة األكلى التي نشرىا كأثرىا في نفسو قائ نبل" :كما كاف أعظـ سركرم يكـ

ظير لي أكؿ مقالة فييا ،لـ تكف مقالة سياسية ،كلكنيا كانت عف حرية المرأة ،كقد أبدل لطفي
السيد تقديره بأسمكبي كطريقة تفكيرم ،فزاد ذلؾ في تشجيعي"( ،)1ككاف ىيكؿ أحد الطبلئع
الفاعمة الذيف استكت عمى أيدييـ معالـ الصحافة الكطنية المصرية" ،كاف يعرؼ كيؼ يفتؽ

ذىنو مف أجؿ خمؽ أفكار جديدة تفيد الصحافة كتثرييا ،كتجعميا صحافة حية"( ،)2فالمقالة
الصحفية عند ىيكؿ تدلؿ عمى ركحو الكثابة التي تتأثر بالكاقع االجتماعي كالفكرم كالسياسي،

كيبلحظ أف المقالة االجتماعية ظيرت في كتاباتو قبؿ المقالة السياسية(.)3

ىذه المكىبة التي كاف يمتمكيا ىيكؿ كالتي نماىا كصقميا ،جعمتو يدخؿ دائرة التميز في
العمؿ الصحفي ،كامتد طمكحو الصحفي إلى خارج إطار السياسة ليدخؿ عالـ األدب ،كالفف

كالعمـ ،فقد "أصدر ىيكؿ مجمة (السياسة األسبكعية) لتككف نافذة لؤلدب كالفف كالعمـ ،كقد صدر

العدد األكؿ منيا في  13مارس سنة 1926ـ"(.)4

كلييكؿ فضؿ كبير في تطكير العمؿ الصحفي ،فيحسب لو أنو كاف "أكؿ مف جعؿ

المقالة الصحفية صغيرة مركزة دكف تطكيؿ ممؿ كاعادة كتكرار ،كأكؿ صحفي اقترح التخصص
كالتكسع في عممية التخصص ...كأكؿ مف أكجد (الريبكرتاج) التحقيؽ الصحفي في الصحافة

المصرية"(.)5

كمف مآثر ىيكؿ أنو كاف يعمؿ كصحفي ىمو األكؿ قضايا الكطف ،رغـ أنو كاف يرأس

جريدة حزبية "فمـ يكف يكتب مف منظكر حزبي ضيؽ األفؽ ،كانما كاف يصدر مف كجية نظر

كطنية عامة ...فيك إ نذا نمكذج مثالي لمصحفي المثقؼ النزيو الذم يعمؿ لصالح الكطف قبؿ أف

يعمؿ لصالح الحزب"(.)6

) )1ىيكؿ ،مذكرات في السياسة المصرية (ج.)31/1
) )2عبد العزيز ،إبداع الشباب كابداع الشيكخ في دنيا األدب (ص.)105
) )3ينظر :الجريدة 26 ،أبريؿ1911 ،ـ.
) )4كادم ،ىيكؿ رائد الركاية كالسيرة كالتراث (ص.)36
) )5عبد العزيز ،إبداع الشباب كابداع الشيكخ (ص.)105
) )6كادم ،ىيكؿ رائد الركاية كالسيرة كالتراث (ص.)63
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يرل الباحث أنو كاف لييكؿ دكر كبير في تطكير معالـ الصحافة المصرية ،فقد قدـ

صكرة كاممة لمفف الصحفي بعد تطكره في مطمع القرف الماضي ،كبيَّف خصائص المقالة
الصحفية خبلؿ تمؾ السنكات الطكيمة ،حيث يحسب لو أنو جعؿ المقالة الصحفية صغيرة
كمركزة ،كأنو طالب بالتخصص في الكتابة الصحفية ،كأنو أكؿ مف أكجد التحقيؽ الصحفي في

الصحافة المصرية ،كما ييحسب لو نزاىتو كشفافيتو ،فكاف يكتب مف منظكر كطني كليس مف
ىيكبل كاف يؤمف إيماننا عميقنا
منظكر حزبي رغـ انتمائو الحزبي الكاضح ،كيضاؼ إلى ذلؾ أف
ن
بحرية الصحافة ،لما ليا مف أثر في بناء األجياؿ كصكف كرامة اإلنساف.
مكسكعيا ،فقد كتب في
ن
ىيكبل كاف في مجاؿ الصحافة
كأخي نار فإنو يمكف القكؿ أف
ن
السياسة كاألدب كالفكر كالفف كالعمـ كالديف كالتاريخ ،ككاف رائ ندا مف ركاد الصحافة لو مكانتو في
تاريخ الصحافة المصرية.

ىيكل والوزارة:
ىيكؿ متعدد المكاىب ،ثرم الخبرات ،تظير في شخصيتو سمات القيادة ،لذلؾ كقع
كا ف
ه
عميو االختيار ليتكلى أمر الك ازرة ،ففي المرة األكلى تـ تعيينو كزي نار لمدكلة في ك ازرة الداخمية ،كفي

المرة الثانية تـ إسناد ك ازرة المعارؼ لو ،كلقد سجؿ ىيكؿ كىك عمى رأس ك ازرة المعارؼ إنجازات

عظيمة أىميا:
 -1قسـ المحافظات إلى مناطؽ تعميمية ،كجعؿ فييا قانكننا كنظا نما.
 -2عمؿ عمى إنشاء جامعة اإلسكندرية ،حيث لـ يكف في مصر سكل جامعة القاىرة كعيف
شمس.

ً
ص ًرَّي ٍيف.
 -3نادل بأف يككف مدير (دار الكتب) كمدير (مصمحة اآلثار) م ٍ
 -4دعا بضركرة العناية بإعداد مدرس المغة العربية.
 -5نادل بفكرة إنشاء مجمع المغة العربية.
 -6أدخؿ مادة الرياضة البدنية في المراحؿ الدراسية المختمفة.
 -7دعا إلى ضركرة استقبلؿ الجامعات عف كزارة المعارؼ ،كأف يككف لمجامعة نظاميا المستقؿ
مف حيث تعييف أعضاء ىيئة التدريس ،كترقياتيـ كركاتبيـ كسائر شئكنيـ(.)1

) )1ينظر :كادم ،ىيكؿ رائد الركاية كالسيرة كالتراث (ص.)65-64
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ىذه اإلنجازات سجميا التاريخ لييكؿ في القطر المصرم ،كانيا إف دلت فإنما تدؿ عمى

يتبكأ ىذا المنصب الذم كاف لو أثره
أفكار ىيكؿ المبدعة النيضكية ،كبذلؾ استحؽ ىيكؿ أف َّ
في حياة المتعمميف مف أبناء مصر.

ىيكل واإلصالح الجتماعي:
ثمة آثار لمحممة الفرنسية عمى مصر (1801-1798ـ) منيا أنيا دقت الناقكس الذم

أيقظ مصر لتساير التقدـ ،كالتفاعؿ مع تطكر الحياة ،فقاـ محمد عمي بإرساؿ البعثات إلى
فرنسا ،كنشأ عف ذلؾ تيا ارت فكرية كثقافية حاكلت أف تؤسس في مصر لمفاىيـ جديدة في الفكر
كاألدب كاالجتماع كالسياسة أبرزىا محاربة الجمكد في الفكر كتخميصو مف قيد التقميد ،كالدعكة

إلى تحرير المرأة.

كىيكؿ كجزء مف ىذه التيارات بعد سفره لباريس دخؿ مرحمة الشؾ كاالضطراب لكثرة ما

ق أر في كتب االجتماع ،كما رأل مف مشاىد فرنسية "لكف نشأتو الريفية الكادعة كايمانو الديني
جعبله ينيي بسرعة مرحمة الشؾ الديني ،كيقصر الشؾ عمى مسائؿ السياسة كالحكـ كالحياة

االجتماعية كالفكرية"(.)1

ىيكبل ترؾ بيئتو التي تربى في أحضانيا كعاش حياة الغربة في بيئة مختمفة
كرغـ أف
ن

تما نما عف بيئتو؛ إال أنو كاف يفكر دائ نما في مشاكؿ الحياة العامة في مصر كفي سبؿ اإلصبلح
االجتماعي ،فسخر لذلؾ كؿ ما يممؾ مف أدكات ،فاستخدـ قدرتو عمى التعبير كالنشر إلرساء
بعض األمكر اإلصبلحية ،فقد ظير ذلؾ جمنيا في مقاالتو كنتاجو األدبي.

مالمح شخصية ىيكل:
نشأ ىيكؿ في الريؼ ،كتربى في أحضانو ،ككاف لحياة الريؼ أثر في نفسو ،فقد اكتسب

كثي نار مف الصفات مف كالده كمف بيئتو ،عبلكة عمى الصفات الفطرية التي رزقو هللا إياىا ،لقد
"حمؿ ىيكؿ منذ كالدتو أمارات النجابة كالذكاء ،فأحاطتو العائمة جميعيا بالرعاية الكريمة...
حتى شب ىيكؿ رج نبل مفك نار ،قكاـ شخصيتو األنفة كالحياء"(.)2

) )1كادم ،ىيكؿ رائد الركاية كالسيرة كالتراث (ص.)19

) )2زلط ،محمد حسيف ىيكؿ بيف الحضارتيف اإلسبلمية كالغربية (ص.)58
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حافظ ىيكؿ عمى أصكؿ ىذه التربية ،فكاف يتمتع بصفات حميدة كأخبلؽ كريمة" ،كاف

رج نبل عؼ المساف ،متسام نحا كري نما في خصكماتو ،ككثي نار ما قاؿ كممة الحؽ في أحرج المكاقؼ،
ينصؼ بو الخصكـ كاألنصار عمى السكاء"(.)1
ىيكؿ عقبلننيا ،مما جعمو دائـ البحث عف الحقيقة ،فكاف مجتي ندا جا ندا مف أجؿ
ككاف
ه
الكصكؿ إلييا ،فقد كاف يسير خمؼ العقؿ كالتفكير ،كما خمفو ىيكؿ مف تراث ،كما شارؾ فيو

مف أعماؿ يكشؼ عف شخصية راجحة العقؿ ،منسقة التفكير(.)2

حمؿ عقمو كقمبو "الضمير الكطني ،ككاف
كرغـ عقبلنيتو إال أنو لـ ييمؿ قمبو ،فقد َّ

إخبلصو لمصر األرض كالكطف كاالعتزاز بالتراث المجيد ،كالحاضر المتجدد ،كاستشراؼ
المستقبؿ المصرم ىك ىمو فييا ،فقد أبدع كفكر ،ككافح ببسالة ككعي مف أجؿ تأصيؿ الذات

المصرية في كؿ مجاؿ"(.)3

تبكأ ىيكؿ المناصب العالية ،ككاف ذا شيرة مرمكقة ،كتمتع بعبلقات كاسعة ،إال أنو ظؿ

إنساننا متكاض نعا لـ يفتنو ماؿ ،كلـ يغره جاه ،ككاف ىيكؿ "إنساننا كدي نعا ،ككاف عفيفنا ال يطمع
لجمع الماؿ ،كأبى الثراء عف طريؽ السياسة كالزعامة ...كآثر أف يعيش عمى قممو ،كمف صناعة
األدب كالصحافة كالفكر المصرم اإلسبلمي"(.)4

كبجانب ىذه الصفات النبيمة اتسـ ىيكؿ –كإنساف -ببعض صفات النقص ،منيا
االعتزاز بالذات ،كالتمسؾ بالرأم إلى حد العناد أحياننا ،فقد كاف يعتقد أف اإلصرار عمى المكقؼ
يعبر عف كرامة صاحبو ،كمثاؿ عمى ذلؾ أنو تحدل سعد زغمكؿ حيف شكاه إلى النيابة بحجة

إثارة الرأم العاـ(.)5

اإلنساف ميما تمتع باألخبلؽ الكريمة ،كالصفات الحميدة إال أنو لف يستطيع الكصكؿ

ىيكبل كإنساف لو ما
إلى درجة الكماؿ ،ألف الكماؿ ﵀ كحده ،كمف ىذا المنطمؽ يرل الباحث أف
ن

لو كعميو ما عميو ،كأف ذلؾ ال يقمؿ مف قيمة شخصيتو شينئا.

) )1عبد العزيز ،إبداع الشباب كابداع الشيكخ (ص.)105
) )2ينظر :كادم ،ىيكؿ رائد الركاية كالسيرة كالتراث (ص.)55-50
) )3زلط ،محمد حسيف ىيكؿ بيف الحضارتيف اإلسبلمية كالغربية (ص.)63
) )4عبد العزيز ،إبداع الشباب كابداع الشيكخ( ...ص.)105

) )5ينظر :كادم ،ىيكؿ رائد الركاية كالسيرة كالتراث (ص.)55-50
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وفاة ىيكل:
اقتضت سنة هللا في خمقو أف يككف الميبلد بدايتيـ كالمكت نيايتيـ ،كما بينيما قكةه سطر
فييا ىيكؿ معظـ إنجازاتو ،كفي كىف الشيخكخة كعندما شعر ىيكؿ "بضعؼ بصره استعاض

بأكالده عف قكة إبصاره فكانكا يقرأكف لو الكتب كالصحؼ ...بؿ كيقكدكنو في الشارع مف يده،
كاف يضحؾ مف الدنيا"( ،)1كلما قامت الثكرة "أيجبر ىيكؿ عمى االنزكاء السياسي حيف يحمَّت
األحزاب ،...كاعتكؼ ىيكؿ في منزلو كاتنبا يسطر مذكراتو ،كيراجع ما تحتاج إليو كتبو مف
زيادات ،حتى لقي ربو في صباح السبت ..مف ديسمبر سنة 1956ـ ،بعد ثمانية كستيف عا نما

قضاىا كاتنبا كسياسنيا كزعي نما ،فاكتسب مكانتو الخالدة بيف المفكريف"(.)2

يقكؿ عباس محمكد العقاد بعد إعبلف كفاة ىيكؿ" :لقد كاف رحمو هللا مف أصحاب
الجكانب المتعددة في شتى المياديف ...كاف صحاف نيا كمؤلفنا في التاريخ كالسير ،ككاتنبا قصصنيا،
أدبيا ،كعض نكا عام نبل في أسرة القانكف ،كأسرة المجالس النيابية ...كاف في طميعة
كناق ندا ن
الصفكؼ ...كارتقى إلى الذركة.)3("...

يسًدؿ الستار عمى حياة ىيكؿ التي كانت حافمة بالنشاط كالحيكية ،لكف آثاره
كىكذا أ ٍ
كتراثو ما زاال يذكراف األجياؿ بو.

) )1عبد العزيز ،إبداع الشباب كابداع الشيكخ.)107( ...
) )2البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف( ...ص.)23

) )3حمزة كشرؼ ،أدب المقالة الصحفية في مصر (ج.)57/9
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فن المقالة
يعد فف المقالة مف أكثر الفنكف انتشا نار ،فميدانو كاسع ،كمجالو رحب ،فيك ييكتب يكينشر
عمى صفحات الصحؼ كالج ارئد كالمجبلت ،كفي عصر التطكر التقني الحديث الذم نعيشو

كصؿ ىذا الفف إلى كؿ بيت عبر االنترنت بكؿ يسر كسيكلة ،كألنو قصير قيا نسا بالفنكف
األخرل ،فيك السبيؿ أماـ القراء المتعجميف ،كيزداد اإلقباؿ عمى قراءة المقالة كقت األزمات
كالشدائد كاألحداث.

كالمقالة تبدأ بفكرة تجكؿ بخاطر الكاتب فيتبناىا ،كيقمبيا في ذىنو ليتعمؽ فييا ،فإذا شعر

أنيا صالحة لمنشر أخذ يسطرىا في مذكرتو كيرتبيا كيجمميا ،ىذه الفكرة مرتبطة بأحداث الحياة،

يعرضيا الكاتب كيشرحيا ،يؤيدىا أك يعارضيا بأسمكبو.

تعريف المقالة:
المقالة في المغة:
جذر المقالة في المعجـ العربي مادة (ؽ ك ؿ).
ففي المعجـ الكسيط :قاؿ قكنال كمقا نال كمقالة :تكمـ فيك قائؿ ،كالقكؿ :الكبلـ ،كالمقالة

ىي القكؿ(.)1

قاؿ كعب بف زىير:
أسرع مف منحدر سائؿ

مق ػ ػػال ػػة السػ ػػكء إلػػى أى ػػميا

()2

ذمكه بالحؽ كبالباطؿ

كمف دعا الناس إلى ذمو
كقاؿ النابغة الذبياني:

كتمؾ التي تستؾ منيا المسامع

كأخبػ ػػرت خير الن ػ ػػاس أنؾ لمتني

()3

كذلػ ػػؾ مف تمقػ ػػاء مث ػ ػػمؾ ارئ ػػع

مق ػ ػػال ػػة أف ق ػ ػ ػمػ ػػت س ػ ػػكؼ أنػ ػػال ػ ػػو

) )1مصطفى كآخركف ،المعجـ الكسيط (ص.)767
) )2اليييياكم ،الطبع كالصنعة في الشعر (ص.)150
) )3ديكاف النابغة الذبياني (ص.)48 ،47

37

كقاؿ حساف بف ثابت يمدح رسكؿ هللا :
نبي يرل ما ال يرل النػ ػػاس حكلو
ه
ػكـ مق ػػالػة غػ ػ ػ و
كاف قػ ػػاؿ في يػ ػ و
ػائب

كيػ ػ ػ ػ ػ ػتػ ػ ػ ػ ػمػ ػػك كتػ ػ ػ ػ ػػاب هللا في كػ ػ ػ ػػؿ مسجػ ػ ػ ػػد
فتصديقيا في اليكـ أك في ضحى الغد

()1

ككرد عف ابف منظكر تحت المادة السابقة( :القكؿ الكبلـ عمى الترتيب كىك كؿ لفظ قاؿ

صا ،قاؿ يقكؿ قكنال كقي نبل كقكلة كمقا نال كمقالةن)(.)2
المساف تا نما أك ناق ن

كقد جاء عف الفيركزآبادم تحت ىذه المادة( :القكؿ :الكبلـ أك كؿ لفظ ىم ىذ ىؿ بو المساف،
كالجمع أقكاؿ كجمع الجمع أقاكيؿ ،أك القكؿ في الخير كالقاؿ كالقيؿ في الشر ،أك القكؿ مصدر،

كالقكؿ كالمقاؿ اسماف لو ،أك قاؿ قكنال كقي نبل كقكلةن كمقالة كمقا نال) (.)3
بعد استعراض ما سبؽ يستطيع الباحث القكؿ:
 -1المقاؿ كالمقالة مصدر لػ(قاؿ) كىما بمعنى كاحد.

 -2المقاؿ أك المقالة لفظ فصيح لو أصمو في لغة العرب كمعناه (الشيء الذم قيؿ).
 -3المقاؿ أك المقالة "مصدر ميمي كاسـ زماف كمكاف"(.)4
المقالة في الصطالح:
أكرد محمد يكسؼ نجـ في كتابو (فف المقالة) عدة تعريفات لممقالة( :)5منيا تعريؼ

جكنسكف بأنيا (نزكة عقمية ال ينبغي أف يككف ليا ضابط مف نظاـ ،ىي قطعة ال تجرم عمى

نسؽ معمكـ ،كلـ يتـ ىضميا في نفس كاتبيا) كيعمؽ نجـ عمى ىذا التعريؼ بأنو إف صدؽ عمى
المقالة في طكرىا األكؿ ،فيك ال يصدؽ عمييا اليكـ ،كعرفيا مكرم بأنيا (قطعة إنشائية ذات

طكؿ معتدؿ تدكر حكؿ مكضكع معيف أك حكؿ جزء منو).

) )1عرفات ،ديكاف حساف بف ثابت (ج.)464/1
) )2ابف منظكر ،لساف العرب (ج.)573/11
) )3الفيركزآبادم ،القامكس المحيط (ج.)42/4
) )4شمؽ ،النثر العربي (ص.)317

) )5ينظر :نجـ ،فف المقالة (ص.)95-93
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أما أدمكند جكس فقد عرفيا بقكلو( :ىي قطعة إنشائية ذات طكؿ معتدؿ تكتب نث نار،

كتمـ بالمظاىر الخارجية لممكضكع بطريقة سيمة سريعة ،كال تيعني إال بالناحية التي تمس الكاتب
عف قرب).

كيخرج نجـ مف ىذه التعريفات المختمفة بتعريؼ يشمميا جمي نعا كىك أف (المقالة األدبية
قطعة نثرية محدكدة في الطكؿ كالمكضكع ،تكتب بطريقة عفكية سريعة خالية مف الكمفة كالرىؽ،
كشرطيا األكؿ أف تككف تعبي نار صادقنا عف شخصية الكاتب).
أما أحمد الشايب فالمقالة عنده "تطمؽ في العصر الحديث عمى المكضكع المكتكب
صا ،كفكرة عامة أك مسألة عممية أك اقتصادية أك اجتماعية يشرحيا الكاتب
الذم يكضح أرنيا خا ن
كيؤيدىا بالبراىيف"(.)1
كيرل عبد العزيز عتيؽ أف المقالة "قطعة مف النثر الفني يتحدث فييا الكاتب بنفسو

كيحكي تجربة مارسيا أك حادثنا كقع لو أك خاط نار خطر لو في مكضكع مف المكضكعات"(.)2

كمف التعريفات الجامعة لممقالة أنيا "نمط مف التعبير الحر المصكر ألحداث الحياة
كصكر المجتمع نتعرؼ بو عمى مبلمح كؿ جديد ،كخصائص كؿ مبتكر ،كسمات كؿ مستحدث

مف سياسة كأدب كاجتماع كنقد كعمكـ في أقرب كقت ،كبأقؿ جيد.)3("...

مما سبؽ يستطيع الباحث القكؿ :إف المقالة حديث مباشر يخاطب العقؿ ،كيناجي القمب،
كيعبر عف الرأم ،كيكضح المكقؼ ،كيصكر اإلحساس ،غايتو اإلرشاد كالتكجيو ،يدعك إلى

المكارـ ،كيحث عمى الفضائؿ ،كيربط بيف الحاضر كالماضي ،كيحاكؿ استشراؼ المستقبؿ.

المقالة في األدب العربي واألدب الغربي :النشأة والتطور:
أول -المقالة العربية:
ً
إف المقالة أصيمة في األدب العربي القديـ ،كمتجذرة فيو ،كالذم يينعـ النظر في المقالة
الصحفية ،يجد أنيا برزت في العديد مف اآلثار األدبية ،مثؿ :آثار عبد الحميد الكاتب في القرف
الثاني اليجرم قد أبدع فييا مف خبلؿ رسالتو إلى كلي العيد( ،)4كعند ابف المقفع تظير في

) )1الشايب ،األسمكب (ص.)94
) )2عتيؽ ،في النقد األدبي (ص.)229
) )3أبك ذكرل ،المقاؿ كتطكره في األدب المعاصر (ص.)69
) )4نجـ ،فف المقالة (ص.)19
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رسالتو إلى الصحابة( ،)1كتميز الجاحظ في مقاالتو النقدية كالفكرية كاالجتماعية في كتابو

ضا -عند أبي حياف التكحيدم في كتابيو (اإلمتاع
(البخبلء) كرسائمو العديدة ،كتجمت المقالة -أي ن
كالمؤانسة) ك(المقاباسات)( ،)2أما كتاب (صيد الخاطر) البف الجكزم فتع ٌد فصكلو مقاالت حيث
عبر فييا عف خكاطره كتجاربو.

أما عباس محمكد العقاد فقد بيَّف أف أصؿ المقالة األكؿ كاف في اآلداب العربية ،لذلؾ
فقد اعتبر المقالة العربية ىي الرائد في ىذا الفف عمى مستكل اآلداب العالمية ألف ظيكرىا سبؽ

ظيكر مقاالت (مكنتاني)(.)3

في ضكء ما سبؽ يرل الباحث أف المقالة العربية نبعت مف الفكر العربي القديـ

األصيؿ ،كأف ميبلدىا كبذكر نشأتيا فقد كانت عربية بامتياز ،أما حديثنا فقد انتشرت المقالة في
األدب العربي منذ القرف التاسع عشر ،حيث ارتبطت ارتباطنا كثيقنا بتاريخ الصحافة في مصر

بدءا بتطكر المدرسة الصحفية األكلى كمف مثميا مف يكتاب كرفاعة الطيطاكم كعبد هللا أبك
ن
السعكد كمي خائيؿ عبد السيد ،كفي طكر آخر تطكرت المقالة عمى يد أديب اسحؽ ،كسميـ
النقاش ،كسعيد البستاني ،كمحمد رشيد رضا ،كخميؿ مطراف ،كنجيب الحداد كغيرىـ ثـ لحؽ بيـ

الكتاب عبد الرحمف شكرم ،كعبد العزيز البشرم ،كطو حسيف ،كابراىيـ عبد القادر المازني
مف ي
كعباس محمكد العقاد كغيرىـ(.)4
ثان ًيا -المقالة الغربية:
مرت المقالة الغربية بمراحؿ في نشأتيا كتطكرىا ،كقد أصبغ يكتاب كؿ مرحمة سمات

كتاباتيـ عمى مقالة عصرىـ ،ككاف أكؿ رائد في األدب الفرنسي (مكنتيف) حيث بدأ الكتابة نحك
سنة 1571ـ ،كتناكؿ فييا الحديث عف مشكبلت عصره االجتماعية كالفكرية التي كاف مصدرىا

األدب الكبلسيكي كنيضتو كالفمسفة القديمة ،كيبلحظ في كتاباتو األكلى خمكىا مف العنصر

الذاتي ،كبعد سنكات عديدة اتجو في مقاالتو إلى إبراز العنصر الشخصي فأصبحت مقاالتو

) )1جمعة ،قراءة في المقالة العربية (ص.)8
) )2المرجع السابؽ ،ص.8
) )3العقاد ،يسألكنؾ (ص.)5

) )4ينظر :نجـ ،فف المقالة (ص.)70-64
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"تمثؿ أكج ما بمغو مف تطكر كارتقاء في ىذا الفف الجديد بعد أف أتيح لو في سنة 1588ـ إخراج

طبعة جديدة نقح فييا مقاالتو السابقة"(.)1

أما في انجمت ار فقد برز (فرنسيس باككف) الذم يعتبر الرائد الثاني لفف المقالة في

الغرب ،فقد أصدر عاـ 1612ـ طبعة جديدة مف مقاالتو ،كقد كاف عددىا ثماننيا كثبلثيف ،كمف
ثـ تطكر باككف في كتابة مقاالتو ،فعمد إلى كثير مف التصميـ كالتنسيؽ ،كالى الحديث المرسؿ
المستفيض الذم ينضح بالحيكية كاأللفة(.)2

كفي القرف السابع عشر تطكرت المقالة فن نيا كمكضكعنيا في أكركبا عمى أيدم ثمة مف
الكتاب أمثاؿ (إبراىاـ كاكلي) ك(دريدف) ،ككذلؾ تطكرت المقالة في القرف الثامف عشر عمى يد
ي

الكتاب أمثاؿ( :ريتشارد ستيؿ) ك(جكزيؼ أديسكف) ،كفي القرنيف التاسع عشر
آخريف مف ي
الكتاب مثؿ (ركبرت ستيفنسكف) ك(ماكس بيربكـ) ك(إدكارد
كالعشريف ظيرت مجمكعة مف ي
نكقاس)(.)3

بعد أف استعرض الباحث نشأة كتطكر المقالة عند العرب كالغرب يستطيع القكؿ أف
بداية نشأتيا عند العرب كانت في القرف الثاني اليجرم بينما نجد بدايتيا عند الغرب في القرف

السادس عشر الميبلدم ،كىذا دليؿ عمى سبؽ العرب لمغرب في ىذا الفف ،أما عف التطكر فقد
كانت بدايتو في القرف التاسع عشر عند العرب ،كفي القرف السادس عشر عند الغرب ،كىذا يدؿ

عمى أف الغرب سبقكا العرب في تطكر المقالة بثبلثة قركف.

وظيفة فن المقالة:
 -1تحمؿ المقالة الثقافة كتكصميا إلى جميع الناس لتصكيب أكضاعيـ ،كتغيير نمط حياتيـ،
ىذه الثقافة تدعك إلى الخير ،كترشد إلى الحؽ ،كتحث عمى اليداية "كالكظيفة األساسية

األىـ التي تستطيع المقالة أف تنجزىا تتمثؿ في نشر التكعية كالتثقيؼ كالبناء الفكرم"(،)4

كما تقكـ المقالة "بأداء كظائؼ اإلعبلـ كالتفسير ،كالشرح ،كالتكجيو ،كاإلرشاد ،كاإلمتاع،
كالتعميـ ،كالتنشئة االجتماعية"(.)5

) )1ينظر :نجـ ،فف المقالة (ص.)32
) )2ينظر :المرجع السابؽ ،ص.36
) )3ينظر :المرجع نفسو ،ص.64-44
) )4المحمكد ،مقاؿ فف المقالة (ص.)461

) )5شرؼ ،األساليب الفنية في التحرير الصحفي (ص.)336
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 -2لممقالة دكر كبير في النيضات السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالفكرية ،فيي تعنى
بالتعميؽ عمى الخبر ،كتبيف مغزاه السياسي أك االجتماعي أك الثقافي ،كما أف ليا كظيفة
تربكية تساىـ في التنشئة االجتماعية كالسياسية كالعسكرية( ،)1كىي كنشاط إنساني يحرض

الشعكب عمى التحرر ألنيا أداة مف أدكات الثكرة كاالنتفاضة.

 -3المقالة كسيمة مف كسائؿ االستمتاع بجماؿ الحياة ،ففييا يجد المأزكـ سمكل ،كالمحزكف
مسرة ،كالميمكـ فر نجا ،كيزداد االستمتاع بجماؿ المقالة عند مف كاف يرغب في قراءتيا
لبلستفادة كالمعرفة كذلؾ مف خبلؿ "المعمكمات كالبيانات ،فض نبل عف األفكار الجديدة حكؿ
قضايا كمشاكؿ معاصرة أك قديمة تشغؿ اىتمامات الرأم العاـ ،كتفسير ىذه المكضكعات،
(.)2

كتثقيؼ القارئ عف طريؽ إمداده بالمعمكمات كاألخذ بيدؼ التسمية كاإلمتاع"

 -4متابعة األحداث المحمية كالدكلية ،كاالىتماـ بالقضايا التي تيـ الرأم العاـ ،كالتثقيؼ عف
طريؽ نشر المعمكمات كالمعارؼ اإلنسانية ،كنشر الدعاية السياسية ،كبث الدعاية

األيديكلكجية ،كتعبئة الجماىير بقصد التنمية االقتصادية كاالجتماعية(.)3

 -5تصكير األفكار ،كالتعبير عما في النفس اإلنسانية مف عكاطؼ كأحاسيس ،تنقؿ إلى القراء

كتجارب حياة لتعينيـ عمى الفيـ ،كتكجييـ إلى الغايات النبيمة ،فالمقالة تقدـ "في نما معمقنا
لقضية ما ،كيسعى لخمؽ قناعة جديدة لدل القارئ إزاء ىذه القضية ،أك لتعديؿ قناعة قديمة
مكجكدة في ذىنو ،كيجيد لتكسيع إدراؾ القارئ كتنمية كعيو كتعميؽ فيمو لمحكادث كالظكاىر

كالتطكرات بقصد المساىمة في تنشئة المكاطف كفؽ رؤية الكاتب"(.)4

مما سبؽ يتبيف أف المقالة تمعب دكنار مي نما كخطي نار في حياة الناس ،ألنيا تدكر في فمؾ
السياسة ،كاالجتماع ،كعمـ النفس ،كاالقتصاد ،كاألدب ،كالديف ،كالفكر ،كالفف ،كالثقافة ،كالتاريخ،
كالحاضر ،كالمستقبؿ ،كىي التي تقكـ بالتكجيو كالتعبئة ،تزرع الفكر ،كتنشر الثقافة ،كتنمي
الكعي ،ميمتيا اإلفياـ كاإلقناع كاإلمتاع كاليداية كالنيضة كالتربية كالتنمية كالتكعية.

) )1ينظر :شرؼ ،فف المقاؿ الصحفي( ...ص.)55-49-33-30-29
) )2شيخاني ،أثر تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات( ...ص.)572-571
) )3ينظر :أبك زيد ،فف الكتابة (ص.)180

) )4خضكر ،مدخؿ إلى الصحافة نظرية كممارسة (ص.)149

42

أنواع المقالة:
لممقالة أنكاع عديدة ،كتقسيميا مرتبط بطبيعة المقالة كمضمكنيا ،كيمكف التمييز بيف نكع

كآخر مف خبلؿ كظيفة المقالة كمكضكعيا كلغتيا كأسمكبيا كالتالي:
 -1المقالة الذاتية:

كفييا يعبر الكاتب عف أفكاره كعكاطفو كميكلو" ،فحيف يصؼ الكاتب رحمة ،أك يصكر
مشي ندا مف مشاىد الطبيعة ،أك يكشؼ عاطفة صادقة مارت في صدره ،كأراد أف ينقش بعض ما
يجد منيا بما يريؽ عمى السطكر مف إبداع"( .)1فمحكر الحديث فييا يدكر حكؿ ذات الكاتب
كتجربتو كرؤيتو ،كبذلؾ تظير شخصيتو "جمية جذابة تستيكم القارئ ،كتستأثر بمبو ،كعدتو في
ذلؾ األسمكب األدبي الذم يشع بالعاطفة كيثير االنفعاؿ ،كيستند إلى ركائز قكية مف الصكر

الخيالية ،كالصنعة البيانية ،كالعبارات المكسيقية كاأللفاظ القكية الجزلة"( ،)2كيتطمب إعداد المقالة
الذاتية المزاج المبلئـ حتى ال تخرج فاترة باردة ،كىذا يستدعي عند كتابتيا أف تخرج مف عاطفة

جياشة صادقة ،كشعكر حماسي قكم(.)3
 -2المقالة الموضوعية:

في ىذا النكع مف المقالة ال مجاؿ ألف يبث الكاتب ميكلو ،كال أف يعبر عف عكاطفو،

ففييا يطرح الكاتب المكضكع أك القضية لمدراسة كالتكضيح كالبياف بأسمكب عممي ،كيدعـ أفكاره
باألدلة كالبراىيف ،كفي النياية ال بد أف يخرج بنتائج .كيرل عبد الكريـ األشتر أف المقالة

المكضكعية "يحكميا منطؽ البحث كمنيجو الذم يقكـ عمى بناء الحقائؽ عمى مقدماتيا،

كيخمص إلى نتائجيا"( .)4كتدكر المقالة المكضكعية "حكؿ مكضكع معيف ،يتعيد الكاتب بتجميتو
مستعيننا باألسمكب العممي الذم ييسر لو ذلؾ ،كمف خصائص ىذا األسمكب الكضكح كالدقة
كالقصد كتسمية األشياء بأسمائيا"( .)5كيؤكد محمد نجـ عمى عرض المكضكع بصكرة منطقية

) )1ينظر :البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف( ...ص.)46-45
) )2نجـ ،فف المقالة (ص.)96
) )3ينظر :أميف ،فيض الخاطر (ص ،)178بتصرؼ.
) )4األشتر ،تعريؼ بالنثر العربي الحديث (ص.)175
) )5نجـ ،فف المقالة (ص.)96
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متسمسمة ،كال يمتفت الكاتب إلى الصكر الخيالية أك اإليقاع المكسيقي لمعبارات كاأللفاظ ،كأىـ

أمر في ىذه العرض بسط حقائؽ المكضكع(.)1

ىيكبل اقتحـ مكضكعو في المقالة المكضكعية "كقد تسمح
كيرل محمد رجب البيكمي أف
ن

لو بذخيرة الفكز ،فعناصره كاضحة في ذىنو ،كصكره تكاكب المعاني مف غير تصنع كال افتعاؿ،

كألفاظو تتدفؽ كالسيؿ كراء معانيو ال يعكقيا عائؽ ،كدراستو القانكنية قد ميدت لو سبيؿ المنطؽ

في ترتيب المعاني"(.)2

 -8المقالة النقدية األدبية:
كمجاؿ ىذا النكع مف المقالة عالـ األدب كالفف ،كيعتمد فيو الكاتب عمى التذكؽ لمعمؿ
األدبي مف خبلؿ دراستو كفيمو كتحميمو ،كتطبيؽ المعايير النقدية عميو ،كمف ثىَّـ يقكـ باستخراج
النتائج كعرضيا بأسمكب نقدم كاضح ،كىذه المقالة "تعتمد عمى قدرة الكاتب عمى تذكؽ األثر
األدبي أك مناقشة القضية التي يعرض ليا ثـ تعميؿ األحكاـ كتفسيرىا كتقكيـ األثر بكجو

عاـ"(.)3

 -4مقالة النقد الجتماعي:
لكؿ مجتمع عاداتو كتقاليده كأعرافو ،كمف باب التطكر في الحياة يحدث تغيير في ىذه

األمكر إما إيجانبا أك سمنبا ،فالتغيير ىنا ىك محكر النقد ،فالكاتب ال يريد مف نقده إال اإلصبلح،
كىذا يتطمب الصدؽ كاإلخبلص كالكعي ،كمقالة النقد االجتماعي "انطمقت كراء مغزل اجتماعي
تنشد غاية نفعية ...فقد تصدرت ...في إيجابية لمعيكب االجتماعية كقضايا الحياة كمشكبلتيا

الكتاب في قكميـ معبريف عف
في مكاجية نشطة فعالة تنشد التقكيـ كاإلصبلح ،حيث انغمس ي
منطؽ معاناتيـ الفعمية كتضامنيـ الكاقعي كانتمائيـ االجتماعي عف اآلالـ كاآلماؿ ،يحددكف

صا عمى إصبلح ما فسد،
بمساف صدؽ األدكاء ،كيصفكف في تعاطؼ كاشفاؽ الدكاء ،حر ن
كتصحيح سيرة مف انحرؼ"(.)4

) )1ينظر :نجـ ،فف المقالة (ص.)103
) )2ينظر :البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف( ...ص.)45
) )3محمد ،التحرير األدبي (ص.)185

) )4عبد الخالؽ ،ربيعي ،فف المقالة الذاتية (ص.)129-128
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 -5مقالة الوصف:
كيمكف أف يطمؽ عمييا المقالة الكصفية حيث يصؼ فييا الكاتب البيئة أك األحداث أك

الصكر بميارة كاحتراؼ كىذا يتطمب الدقة كالبراعة ألف ما يكصؼ ينتقؿ إلى عقؿ كذىف القارئ،
كغاية ىذه المقالة " تصكير البيئة المكانية التي يعيش فييا الكاتب كما تتراءل إلنساف عميؽ

اإلحساس ،حاد البصر ،نافذ البصيرة ،كىذا االمتزاج مع الطبيعة ،كالتعبير اإلنساني عنو ىك ما

يميز مثؿ ىذه المقالة"(.)1
 -6مقالة السيرة:

كيختص ىذا النكع مف المقالة بالحديث عف العظماء تقدي ار ليـ عمى ما بذلكه مف

تضحيات ،كما ساىمكا فيو خدمة لمبشرية ،كما تيدؼ ىذه المقالة إلى معرفة الخفايا كاألسرار

التي أحاطت بيـ ،كتكتب كذلؾ لحث الناس عمى االقتداء بيـ ،كمقالة السيرة ال تتعدل شخصية
كمكقفنا إنساننيا معيننا ،كابداء الرأم فيو مف خبلؿ التأثر بو "كتختمؼ عف الترجمة في النكع
كالدرجة الفنية ...كتتراءل لنا الشخصية المكصكفة ،ككأنيا حية متحركة تحدثنا كنصغي إلييا،

كتركقنا بعض صفاتيا فنعجب بيا أك تسكؤنا فننفر منيا"(.)2
 -7المقالة التاريخية:

كتعتمد عمى األحداث التاريخية ،حيث يجمع الكاتب الركايات كاألخبار مف التاريخ

كيرتبيا كينسقيا بطريقتو ،لكف يشترط عميو مف باب األمانة عدـ إدخاؿ ميكلو كاتجاىو في ىذا
النكع مف المقالة.
 -8المقالة العممية:

كيطرح فييا الكاتب آخر المستجدات عمى الساحة العممية مف خبلؿ مطالعتو كمتابعتو
لؤلبحاث كالدراسات العممية كيستخدـ المصطمحات العممية.

خصائص أدب المقالة:
ليست الغاية مف المقالة إثارة الكجداف ،أك دغدغة العكاطؼ ،بؿ اإلقناع الفكرم بطريقة

مشكقة ممتعة.

) )1نجـ ،فف المقالة (ص.)114
) )2المرجع السابؽ ،ص.117
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ىناؾ أسئمة كثيرة قد ترد في ذىف مف يق أر المقالة منيا :ىؿ العنكاف يعبر عف مضمكف

المقالة؟ كىؿ المكضكع كامؿ كاضح مباشر؟ ىؿ الفكرة جديدة كجيدة؟ ىؿ طريقة العرض

مشكقة؟ ىؿ لغة الكاتب فصيحة؟ ىؿ ظيرت شخصية الكاتب في المقالة؟ ىذه األسئمة كغيرىا

تدعك إلى معرفة خصائص أدب المقالة.

 -1تمتاز لغة أدب المقالة بالسبلسة كالجاذبية كالكاقعية كالتبسيط كالكضكح حيث تحقؽ التقارب
بيف مستكيات المغة :العممي كاألدبي كالعممي ،فالكاتب يعبر عف الحياة بكؿ مككناتيا

صاص ،لذا "ينبغي أف
بطريقة تختمؼ عف طريقة الفيمسكؼ أك الشاعر أك المؤرخ أك القى َّ
يكتب المقالة بالمغة التي يفيميا أكبر عدد ممكف مف الشعب عمى اختبلؼ أذكاقيـ،
كثقافا تيـ ،كىذه المغة يجب أف تتميز بالبساطة كالكضكح كالرشاقة ،كتنأل ما أمكف عف
صفات التعالي عمى القراء أك الغرابة في األسمكب ،أك المبالغة في التعمؽ"(.)1

 -2المقالة نثر فصيح مستقيـ المفظ يبتعد عف األلفاظ الغريبة كالعامية ،كيعالج ضعؼ العبارة،
كتنافر الحركؼ ،كالحشك كالتطكيؿ في الجمؿ ،كىذا يتطمب "مراعاة التخمص مف الكممات

غير الضركرية كعدـ تكرار األسماء ،كعدـ استخداـ صيغة المبني لممجيكؿ ،مع تجنب
استخداـ المفردات كالمصطمحات كالتعبيرات التي تتبدؿ مع كثرة االستعماؿ فتصبح تعبيرات

جاىزة حاضرة ال معنى ليا"( ،)2كىك برمء مف االبتذاؿ ،كذلؾ باستخداـ الصكر الخيالية
المناسبة.
 -3يبلئـ ذكؽ الجميكر ألنو قيـ في معناه كفي لفظو ،كيؤكد فاركؽ أبك زيد بأف "لغة المقالة
الصحفية ىي لغة الحياة العامة أم لغة المكاطف العادم ،فيي لغة يفيميا جميع القراء ميما

اختمفت مستكياتيـ التعميمية أك الثقافية أك االجتماعية ،كىي لغة تقكـ عمى السيكلة

كالبساطة كالكضكح ،كتستفيد كثي نار مف دقة األسمكب العممي ،كيجب أال تككف ىذه المغة
(.)3
بميجة عامية ،كانما بمغة عربية فصحى"
 -4امتاز فف المقالة "بالتركيز كالدقة العممية ،كالميؿ إلى بث الثقافة العامة لتربية أذكاؽ الناس
كعقكليـ"(.)4

) )1حمزة ،المدخؿ في فف التحرير الصحفي (ص.)319
) )2أبك إصبع ،فف المقالة( ...ص.)24-23
) )3أبك زيد ،فف الكتابة الصحفية (ص.)181-180

) )4شرؼ ،أدب المقالة مف المعاصرة إلى األصالة (ص.)156
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 -5يتميز أدب المقالة "بحجمو القصير أك متكسط الطكؿ"( ،)1بمعنى أنيا تككف "محدكدة في

الطكؿ كالمكضكع ،تكتب بطريقة عفكية خالية مف الكمفة كالرىؽ .)2("..كما كيتميز بػ"االتزاف
ضا مثي نار"
كالنضج كاليدكء ...كعمى الكاتب أال يسرؼ في عرض عكاطفو عر ن

(.)3

 -6صحة المغة كسبلمة التعبير ،كالترابط كالتجانس بيف أجزاء المقالة ،كالجمع بيف المتعة
(.)4

كالفائدة ،حسف التنظيـ كالتقسيـ ،مراعاة الترقيـ ،اإلقناع كالتأثير ،كالتجربة اإلنسانية

ىذه ىي خصائص أدب المقالة التي مف المفترض أف تتكفر في كؿ مقالة حتى تككف

جيدة أك عمى درجة عالية مف الجكدة ،كعميو فإف الباحث يؤكد عمى ضركرة كجكد نظاـ داخؿ

المقالة ،ىذا النظاـ ىك الذم يجعؿ العقؿ يقبمو ،كالمنطؽ يستسيغو ألنو يؤدم إلى فائدة ،كيثير

المتعة ،كيحدث جما نال ،فصيغتو محكمة ،كسبكو قكم ،كأسمكبو شائؽ كجذاب ،عبلكة عمى أنو
ينبغي لكاتب المقالة أف يحيط بمكضكعو إحاطة تامة ،ثـ اإليجاز الشديد عند الكتابة ،كىذا
يتطمب المزيد مف التكثيؼ كالتركيز.

أدب المقالة بين الشكل والمضمون:
يرل عمي أدىـ أف المقالة ...قد تككف طكيمة فضفاضة ،كقد تككف قصيرة مكجزة ،كقد

تككف فكية مرحة ،كقد تككف جادة كقكرة ،كقد تتناكؿ مكضك نعا مي نما ،كقد تدكر حكؿ مكضكع
مف المكضكعات العادية المألكفة ،كقد يتأنؽ الكاتب في كتابتيا كيتخير ليا أبمغ العبارات ،كقد

يتحرل في كتابتيا اليسر كالسيكلة كيرسؿ نفسو عمى سجيتيا(.)5

يمكف تقسيـ أدب المقالة مف حيث الشكؿ إلى أنكاع فنية منيا(:)6
المقالة العرضية :كفييا يقكـ الكاتب بعرض فكرة مف األفكار في مقالتو.
المقالة النقدية :حيث يعمد الكاتب إلى نقد مكضكع أك فكرة أك كتاب أك نص أدبي أك اتجاه
مف االتجاىات في السياسة كاالجتماع أك غيرىما.

) )1أبك إصبع ،فف المقالة( ...ص.)49
) )2ينظر :نجـ ،فف المقالة (ص.)96-95
) )3إماـ ،دراسات في الفف الصحفي (ص.)186
) )4أبك إصبع ،فف المقالة( ...ص.)63-26
) )5عمي أدىـ ،عمى ىامش األدب كالنقد (ص.)101

) )6ينظر :شرؼ ،أدب المقالة مف المعاصرة إلى األصالة (ص.)158-157
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المقالة النزالية :كفييا ينازؿ الكاتب خصمو في الرأم بمعنى يناقشو كيحاكره كيحاكؿ أف يقنعو،
كىذا يتطمب مف الكاتب أف يممؾ األدلة كالبراىيف ،كالقدرة عمى تكصيؿ الفكرة ،كاإللماـ

بالمعمكمات ذات الصمة بالمكضكع مدار النقاش كالمحاكرة.

ىذا النكع مف المقالة لو حسناتو كسيئاتو ،فمف حسناتو أنو يثير انتباه الجميكر كيربطو

بقضاياه كاىتماماتو ،كيحفز كتاب المقالة عمى اإلجادة في الصياغة كالقكة في التعبير ،كمف

سيئاتو أنو ييفسد العبلقة اإلنسانية ،كربما تزداد الخصكمة فتتحكؿ إلى حقد ككراىية ،كيترسخ
االختبلؼ.
أما اتجاىات المقالة مف حيث المضمكف فيمكف تقسيميا إلى :االتجاه األدبي ،كاالتجاه
السياسي ،كاالتجاه االجتماعي ،كاالتجاه النقدم ،كىذا ما سيتناكلو الباحث بالتفصيؿ الحقنا.

ثقافة كاتب المقالة:
المقالة ثمرة مف ثمار التقدـ الحضارم ،كىي اتجاه مرتبط بركح العصر ،تصؼ الكاقع

كتنقده ،كالذم يمعب الدكر في ىذه األمكر كميا كاتب المقالة الذم يحتاج إلى الثقافة إلى جانب
الميارات األخرل.
يرل ىيكؿ أف مف كسائؿ ثقافة كاتب المقالة العمـ كالفمسفة ،كىي النظرة الخاصة

تفسير غير مباشر ،يتكافؽ مع البيئة كالفكر
نا
كالثاقبة لمحياة كالككف كالكجكد ،كتفسير حركة الككف
كالثقافة ،يقكؿ ىيكؿ " :العمـ ىك الكسيمة األكلى كاألساسية كالمستغنية بذاتيا عف غيرىا .كالفمسفة
ىي الكسيمة الثانية المعتمدة عمى العمـ لبناء مذاىب إدراؾ الحياة كالكجكد كما فييا مف حؽ

كجماؿ ،ككذلؾ كا نت الفمسفة ككاف العمـ في كؿ العصكر ،ككذلؾ كاف العمـ ككانت الفمسفة عند

العرب كما ىي عند سائر األمـ"(.)1

صا في مسألة ثقافة الكاتب كيعكد ذلؾ إلى
أما عبد الحميد الكاتب فكاف أكثر تشد ندا كحر ن
أف منصب الكاتب في زمانو منصب رفيع ال يصؿ إليو إال مف كاف مؤى نبل تأىي نبل كام نبل كفقنا
لمفيكـ الثقافة التي أشار إلييا عبد الحميد كاممة؛ ألف ىذا العصر فيو مف التعقيدات
كالمستجدات كالمشاكؿ المختمفة التي لـ تكف مكجكدة في عصر عبد الحميد ،لكف ىذا األمر

ليس عمى إطبلقو فالثقافة مطمكبة في كؿ عصر ،كىنا نرجع إلى عبد الحميد ليحدثنا عف مناىج
ثقافة الكاتب في عصره كالتي ذكرىا عبد العزيز شرؼ في كتابو أدب المقالة كىي "معرفة

) )1ىيكؿ ،ثكرة األدب (ص.)24
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صنكؼ العمـ كاألدب ،التفقو في الديف ،حفظ القرآف الكريـ ،معرفة الفرائض ،إجادة المغة كحسف

نطقيا ،العناية بالخط ،ركاية األشعار ،معرفة أياـ العرب كالعجـ كأحاديثيـ كسيرىـ ،كمعرفة

األسباب"(.)1

ضا -يقكؿ عنو بصفتو كاتب لو
أما ابف المقفع فقد تحدث عنو كعف ثقافة شرؼ -أي ن
حضكره :أنو تميز بطابع الحكمة التي تدؿ عمى عقؿ كبير ،كفيـ ألسرار المعاني كالقيـ ،كقدرة
عمى فيـ معارؼ الحكـ كالسياسة ،ككاف يحيط بعمكـ اليكناف كأدب الفرس ،ككاف أمة في

الببلغة(.)2

الكتاب المكسكعييف الذيف ىخمَّفكا لنا ت ارثنا أدبنيا كعممنيا فيـ يكثر ال
أما العمالقة مف ي
كفاء ليـ أمثاؿ:
نستطيع في ىذا المقاـ أف نحصرىـ ،لكف مف الكاجب عمينا أف نذكر بعضيـ ن

الجاحظ كابف العميد كبديع الزماف اليمذاني كالقاضي الفاضؿ كغيرىـ...

كخبلصة القكؿ :إف ما يمزـ كاتب المقالة االطبلع الدائـ ،كالقراءة المستمرة ،كالمتابعة

اليكمية لؤلحداث ،كاالنفتاح عمى الثقافات األخرل ،فكمما كاف الكاتب عمى درجة عالية مف

الكتَّاب ،كاكتسب
الكعي ،كعمى قدر كبير مف الثقافة ،كيمتمؾ أدكات التعبير ارتفعت أسيمو بيف ي
قاعدة عريضة مف جميكر القراء.
الكاتب المثقؼ ىك مف يعرض الحقائؽ بشمكلية كأمانة كاخبلص ليخرج بنتائج مكضكعية
مقبكلة تجد االحتراـ عند المثقفيف أمثالو ،كىك عندما يكتب يتجرد مف المصالح الذاتية ،كال يكتب

شينئا يخالؼ ضميره.

شخصية كاتب المقالة:
كثير مف الناس يحاكلكف كتابة المقالة ربما يدفعيـ لذلؾ التعبير عف النفس أك التنفيس
عنيا ،كالكتابة متفاكتة مف حيث الجكدة كاإلتقاف لذا ليس كؿ مف كتب أصبح كاتنبا ،كال مف خط
قممو أصبح مؤلفنا ،فاألمر لو ضكابطو كمقاييسو ،فالمقالة قبؿ أف تي ٍكتب تحتاج إلى تفكير كاسع
بالمكضكع لئلحاطة بو مف جميع جكانبو ،كتحتاج إلى لغة رصينة ،كدقة في الصياغة ،كتنكيع

في األساليب ،كالتركيز في جكىر المكضكع كعدـ الخركج عنو ،كتظير شخصية الكاتب في

) )1حمزة كشرؼ ،أدب المقالة (ص.)44
) )2المرجع السابؽ ،ص.48-47
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مقالتو "بمقدار ما يعطي مف المكضكع مف حيث طريقتو في تناكؿ الفكرة كعرضيا ،كما يضيفو
عمييا مف خبرة ،كممارستو لشؤكف الحياة ،كتحميؿ دقيؽ ،كبساطة في التعبير"(.)1

إف ميمة الكاتب إثارة النفكس ،كتحريؾ المشاعر ،كشد االنتباه ،كعرض األفكار كاآلراء

التي تيـ الناس كتخدـ مصالحيـ ،ميمتو دفعيـ إلى التطكر كالسمك كالنيكض كالكعي كبث ركح

الطمأنينة كالثقة كالثبات كاألمؿ ،كيشترط محمد نجـ في المقالة األدبية أف تبدك "شخصية الكاتب
جمية جذابة تستيكم القارئ كتستأسر بو ،كعدتو في ذلؾ األسمكب األدبي"( .)2عمى أف يتميز
أسمكبو بالكضكح لقصد اإلفياـ ،كبالقكة بيدؼ التأثير ،كبالجماؿ لغاية اإلمتاع ،ككضكح الفكرة

معناه كضكح في التعبير ككضكح في التأثير كاإلقناع.
كقد رسـ محمد يكسؼ نجـ صكرة لشخصية كاتب المقالة كحدد مبلمحيا فرأل أنو

ينبغي ليذه الشخصية أف تتصؼ بتكقد الذكاء كتألؽ الفكاىة ال تخمك مف السخرية الناعمة أك

الحادة ،فالكاتب محدث ال معمـ كال كاعظ ،زميؿ مخمص لمقارئ ،مؤدب كقكر كرع(.)3

ينبغي عمى الكاتب أف يمتمؾ مجمكعة مف الحكاس :حاسة سطحية دقيقة ،كحاسة
تاريخية تربط بيف الماضي كالحاضر ،كحاسة ثقافية كاسعة  ،كحاسة مكفقة تمكنو مف االنغماس

في المجتمع.

كتجدر اإلشارة إلى أف الفارؽ األساس الذم تتسـ بو المقالة األدبية عف غيرىا ،ىك

إبراز شخصية الكاتب لذلؾ أطمقكا عمى المقالة األدبية اسـ المقالة الذاتية(.)4

المقالة في األدب العربي الحديث:
المقالة بطبيعتيا تقتضي بيئة مبلئمة فييا الحرية في الفكر كاالنطبلؽ في التعبير،

كالجرأة في القكؿ حتى تزدىر كتنمك ،كعممية النمك ال تأتي بمحض الصدفة ،كال تجيء بغتة
كانما تمر بمراحؿ ،كأكؿ ىذه المراحؿ مرحمة النشأة أك الميبلد ،حيث كانت الصحافة المصرية

تعنى بداية "باألغراض الثقافية ،كنشر اآلداب العربية القديمة مف جانب ،كنقؿ األدب كالعمكـ

) )1شرؼ ،أدب المقالة مف المعاصرة إلى األصالة (ص.)158
) )2ينظر :نجـ ،فف المقالة (ص.)96-95
) )3ينظر :المرجع السابؽ ،ص.103-102

) )4ينظر :عبد الخالؽ ،ربيعي ،فف المقالة الذاتية (.)72
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األكربية إلى المغة العربية مف جانب آخر ...إال أنيا اصطبغت بصبغة عممية أدبية أكثر منيا
سياسية كاجتماعية مف حيث المكضكع كمف حيث األسمكب"(.)1

كيرل محمد نجـ أف المدرسة الصحفية األكلى أصدرتيا الدكلة أك أعانت عمى إصدارىا،

الكتَّاب الذيف شارككا في تحرير ىذه الفترة:
العرابية ،كمف أشير ي
كيمتد ىذا الطكر حتى الثكرة ي
رفاعة الطيطاكم ،كعبد هللا أبك السعكد ،كميخائيؿ عبد السيد ،كمحمد أنسي ،كسميـ عنجكرم،
ىذه المقالة "ظيرت عمى أيدييـ بصكرة بدائية فجة ،ككاف أسمكبيـ أقرب إلى أساليب عصر

االنحطاط ،فيك يزىك بالسجع الغث ،كبالمحسنات البديعية المتكمفة الممجكجة ،كقد كانت

الكتاب كانكا يتعرضكف أحياننا
الشؤكف السياسية ىي المكضكع األكؿ ليذه المقاالت ،كلكف ي
لبعض الشؤكف االجتماعية كالتعميمية"(.)2
كفي المرحمة الثانية ظيرت مدرسة صحفية أخرل "تأثرت بدعكة جماؿ الديف األفغاني
كبنشأة الحزب الكطني األكؿ ،كبركح الثكرة كاالندفاع ...برز في ىذه المدرسة عدد مف

الشخصيات التي ارتبط تاريخيا بتاريخ الكفاح الكطني في مصر ،كمنيـ أديب اسحؽ ،كسميـ
النقاش ،كسعيد البستاني ،كعبد هللا نديـ ،كمحمد عبده ،كابراىيـ المكيمحي ،كمحمد عثماف جبلؿ،
كعبد الرحمف الككاكبي ،كبشارة تقبل ،كقد تحممت ىذه المدرسة مف قيكد السجع إلى حد بعيد،

كأخذت تقترب مف الشعب.)3("...

كانتجت ىذه المدرسة لكننا آخر "مف ألكاف الجياد القكمي ،كاتجيت إلى اإلصبلح
االجتماعي كالسياسي كالمغكم ،عمى أف المقالة الصحفية في ىذه البيئة لـ تب أر مف عيكب المقالة

في البيئة األكلى ،حيث لـ يستطع يكتَّابيا أف يرسمكا في ذىنيـ صكرة صحيحة لممقالة الصحفية
كما يفيـ مف ىذه الكممة في إطبلقيا اليكـ"(.)4

أما المرحمة الثالثة ففييا "ظيرت طبلئع المدرسة الصحفية الحديثة ،كمنيـ عمي يكسؼ،
كمصطفى كامؿ ،كعبد العزيز جاكيش ،ككلي الديف يكف ،كسميـ سركيس ،كمحمد رشيد رضا،

كخميؿ مطراف ،كنجيب الحداد ،كأميف الحداد ،كلطفي السيد ،كمحمد مسعكد"(.)5

) )1حمزة كشرؼ ،أدب المقالة الصحفية في مصر (ص.)12
) )2نجـ ،فف المقالة (ص.)54
) )3المرجع السابؽ ،ص.66
) )4شرؼ ،أدب المقالة مف المعاصرة إلى األصالة (ص.)136
) )5نجـ ،فف المقالة (ص.)67-66
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ىذه المدرسة تقدمت بالمقالة الصحفية خطكة إلى األماـ "لما اتصفت بو مف مقاكمة

لبلحتبلؿ ،كنشاط العقكؿ كاألقبلـ في ىذه المقاكمة ،فامتازت المقالة بجدة في األسمكب السياسي

كما امتازت بالجدة في التفكير السياسي"(.)1

أما المرحمة الرابعة فقد بدأت مع الحرب العالمية األكلى كالثكرة المصرية األكلى 1919ـ

"كقد ظيرت في ىذه الفترة مف الصحؼ التي تركت أثرىا في الحياة األدبية عامة ،كفي المقالة
خاصة :جريدة السفكر لعبد الحميد حمدم ( ..،)1915كالكجديات لمحمد فريد كجدم

( ..)1921االستقبلؿ لمحمكد عزمي ( ..)1921كالسياسة ( )1922لمحمد حسيف ىيكؿ..

كالببلغ ( )1923لعبد القادر حمزة ..ككككب الشرؽ ( )1924ألحمد حافظ عكض ..كاألخيار

( )1925ألميف الرافعي ..كاألسبكع ( )1926إلبراىيـ عبد القادر المازني"(.)2

أف األثر األدبي ليذه الصحؼ كاف ضعيفنا ،كأف المقالة في
كيرل محمد يكسؼ نجـ ٌ
ىذه المرحمة امتازت بالتركيز كالدقة العممية ،كنشر الثقافة العامة ،كالعناية بشؤكف السياسة ،أما

لبناف فقد كانت سباقة إلى التجديد في المقالة الصحفية في مختمؼ فنكف األدب بحكـ الظركؼ

االجتماعية كالصمة الثقافية مع الغرب(.)3

ىذه المراحؿ األربعة ساىمت بشكؿ مباشر في النيضة الفكرية ،كفي عممية التنكير،

كفي تفجير الطاقات المبدعة ،كتككيف الرأم العاـ ،كفي التغيير السياسي كاالجتماعي.

كنخمص إلى أف المقالة لـ تكف فننا جاى ناز منذ نشأتيا البكر ،كانما تبمكرت كنضجت في
عصر النيضة عمى شكميا الحالي ،فتناكلت قضايا شتى كثيرة كمتنكعة :سياسية كأدبية
كاجتماعية كفكرية كثقافية كدينية.

الرؤية الفنية في المقالة العربية الحديثة:
ازدىرت المقالة بمفيكميا الفني في العصر الحديث ،كأشرقت شمسيا عمى يد يكتاب

كأدباء خاضكا غمارىا ،كسمككا سبميا ،كفيمكا أنكاعيا ،كأدرككا أنماطيا ،فأجادكا أسمكبيا ،كتألقكا
في نتاجيا.

) )1شرؼ ،أدب المقالة مف المعاصرة إلى األصالة (ص.)137
) )2نجـ ،فف المقالة (ص.)69

) )3ينظر :المرجع السابؽ ،ص.70
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كاذا كاف األدب قد اتسع ميدانو ،كتنكعت مستكيات اإلبداع فيو ،فإف لممقالة -كجنس

أدبي -نصيب مف ذلؾ ،خاصة المقالة العربية الحديثة فإف الرؤية الفنية ليا "ترتبط بنكع الكسيمة
التي تحمؿ المقالة إلى الجميكر ،ثـ بطبيعة مادتيا كصياغتيا ،بحيث يمكف القكؿ :إف ىذه

الرؤية الفنية قد أحدثت تقارنبا فعمنيا بيف األجناس المقالية ،ككادت تجعؿ منيا جن نسا كاح ندا تتنكع
فنكنو"(.)1
ىذه الرؤية الفنية مبنية عمى التجديد في األفكار كالمعاني ،كاإلبداع في عرضيا ،كقد

مقياسا ألصالة المقالة بشيء مف التكضيح ،فرأل "أف الفكرة
حاكؿ شكرم فيصؿ أف يضع
ن
كاألداء ىما العنصراف الميماف في المقالة ،كاتخذتيما مقيا نسا لؤلصالة في ىذا الفف ،كىك يشترط

مؤمنا بيا ،كيتطمب في األداء أف يككف
في الفكرة أف تككف كاضحة في ذىف الكاتب ،كأف يككف
ن
صحي نحا كجمي نبل ،كركز في األداء عمى اإليجاز ألنو ذك مكانة أصيمة في تقاليدنا األدبية"( .)2كال
يككف العرض مبد نعا إال مف خبلؿ المشاعر العميقة ،كالخكاطر البديعة ،كركعة األسمكب،
كجماؿ الصياغة ،كصفاء العبارة ،كصدؽ العاطفة ،كتتككف المقالة الفنية مف عناصر "تقكـ
عمييا كتككف إطارىا العاـ كىي :المادة المتمثمة في المعارؼ كاآلراء كاألفكار كالخكاطر

كالمشاعر كالتجارب كالمعمكمات ...كالمكضكع المتمثؿ في جممة الحقائؽ كالخكاطر التي تبنى
عمييا المقالة ...كاألسمكب كنعني بو النيج الذم يمتزـ بو الكاتب ،كيأخذ نفسو بو ،كيحققو في

صنعتو كابداعو"(.)3

ىذه العناصر الفنية التي تتككف منيا المقالة الفنية ليا دكرىا :فاألفكار تثير العقؿ،
كالخكاطر تحرؾ األحاسيس ،كالمكضكع بحقائقو كخكاطره يتبلحـ فيو العقؿ كالكجداف ،كتتبلقى
فيو األفكار كالمشاعر ،أما األسمكب فبجمالو يككف حسف األداء ،كبراعة العرض ،كركعة الختاـ.

كتتككف المقالة مف ثبلثة أجزاء" :المقدمة ،كمتف المقالة ،كالنتيجة التي خمصت إلييا
المقالة ،فالمقدمة ىدفيا تعريؼ القارئ بالقضية المثارة ،كجذبو لبلىتماـ بيا ،كمف ثـ متابعة
قراءة األفكار ،أما متف المقالة أك جسميا فيي تتضمف الكقائع التي يقكـ الكاتب بتحميميا

) )1شرؼ ،أدب المقالة (ص.)11
) )2ينظر :فيصؿ ،األصالة كالتجديد في المقاؿ األدبي (ص.)771-743
) )3ينظر :سميماف ،المقامة بيف القصة كالمقالة (ص.)233-232
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كتفسيرىا مف خبلؿ األدلة كالبراىيف كمف ثـ يعرض النتيجة النيائية التي تكصؿ إلييا في نياية

التحميؿ"(.)1

تشمؿ المقدمة الفكرة األساسية لممكضكع أك ىي التي تميد لممكضكع ،كتيكتب ىذه الفكرة
بإيجاز في نياية المقدمة ،أما متف المقالة أك جسميا فيك يشكؿ الجزء األساس كاألكبر مف

المقالة حيث تيعرض فيو المعمكمات كالحقائؽ كالبيانات كاألدلة ،كيتككف مف فقرة أك أكثر ،كتتسـ
كؿ فقرة بالكحدة كالتماسؾ كالترتيب المنطقي ،أما الخاتمة فيي خبلصة ما يريده الكاتب لذا
يجب أف تتسـ بالتركيز كاإليجاز كالكضكح كالشمكلية.

كمف األمكر الفنية التي يجب مراعاتيا عند كتابة المقالة عدـ تكرار األلفاظ أك األفكار،

كتجنب العناكيف التي تسبب االضطراب ،كاستخداـ الفعؿ المبني لممعمكـ ،كاالبتعاد عف استخداـ

الميجة العامية ،كما ينبغي تجنب الحشك الذم ال يفيد.

تطور المقالة والصحافة:
يرل شكقي ضيؼ أف المقالة مرت بأطكار مختمفة ،كقد اختمؼ كؿ طكر عف اآلخر،

بحيث نرل تدريجنيا عممية التطكر الذم ط أر عمى المقالة ،كقد قسـ شكقي ىذه األطكار إلى ثبلثة
أقساـ ،يقكؿ" :كانت المقالة في الدكر األكؿ تعنى أشد العناية باإلنشاء ...ثـ حؿ دكر جديد كاف
الك تاب فيو مثقفيف ثقافة عميقة باآلداب الغربية ،فخرجت المقالة مف طكر العناية باإلنشاء إلى
ي
طكر العناية بالمعاني كالمكضكعات ...في نمطيف :نمط تصكيرم يصدر فيو الكاتب مكقؼ

المعمـ ،ككأنو يمقي درنسا مف الدركس ...،كدخمت صحافتنا في دكرىا الثالث ،فعنيت بالطرفيف:
التثقيفية كالتصكيرية ،...كقد نيضت المقالة التصكيرية في ىذا الدكر الثالث في صحافتنا نيضة
كاسعة.)2("...

لقد أثر انتشار الصحؼ في الكطف العربي تأثي نار إيجابنيا برز ذلؾ في رقي النثر عامة،
كفي ازدىار أدب المقالة خاصة ،كيرجع سبب ذلؾ إلى أف ىذه الصحؼ "تكلى تحريرىا
صد نار مف المغة ،كاطمعكا عمى آدابيا ،كقمبكا الذىف في
جماعات مف األدباء الذيف حصمكا ٍ
ببلغات البمغاء مف المتقدميف كالمتأخريف كمرنكا عمى الكتابة دى نار في ألكاف المكضكعات التي
تتصؿ بالحياة ،حتى أصبح ليـ حظ مف البياف غير يسير"(.)3

) )1خضكر ،مدخؿ إلى الصحافة نظرية كممارسة (ص.)150
) )2ضيؼ ،في النقد األدبي (ص.)205-203

) )3شرؼ ،أدب المقالة مف المعاصرة إلى األصالة (ص.)159-158
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كألف ىذه الصحؼ كمعيا المجبلت األدبية ترغب في االنتشار بشكؿ أكسع كربما حدث

بينيما نكع مف التنافس فإف الكتابة فييما كثي نار ما كانت "تدعك أعبلـ الببلغة كأئمة البياف إلى
الكتابة فييا ،ككثي نار ما يتقدمكف ىـ لذلؾ ،فيرسمكف كؿ رائع بديع مف عالي المقالة"(.)1
إف ما ييكتب مف مقاالت في ىذه الصحؼ كتمؾ المجبلت لو مف يقرؤه مف "جماىير
الناس ،كأنو بذلؾ متعرض لحكميـ عميو ،ككزف حظو مف العمـ كاألدب ،كمف صناعة القمـ ،ىك
كال شؾ باذؿ قصارل جيده في إصابة أحسف المعاني ،كافراغيا في أشرؼ األلفاظ ،كنسجيا في

أحكـ نظاـ"(.)2

لجماىير الناس أذكاؽ فما يعجبيـ مف ىذه المقاالت يقبمكف عمييا كيشغفكف بيا ،كلمف

كتبيا محؿ في قمكبيـ ،كال يتأتى ىذا اإلعجاب كذلؾ الحب ببل شؾ إال مف خبلؿ األساليب

البميغة كالتعبيرات الطريفة ،كاألفكار النيرة.

اكتسب فف المقالة أىمية ككزننا في الصحافة ألنو يمثؿ العمكد الفقرم ليا ،كىك محكر
أساس في عمميا كنشاطيا ،كألنيا قريبة مف حياة كىمكـ المكاطف ،تقدـ لو المعمكمة ،كتكضح لو
الرأم بشكؿ مبسط يستطيع فيمو كاستيعابو.
يرل الباحث أف الطريؽ إلى الكصكؿ إلى مقالة نكعية يتطمب تنمية الميارات المينية

كالفكرية ،كاالىتماـ بالثقافة العامة ،كاالرتباط بالكاقع المعاش ،كالدخكؿ في المنافسة في مجاؿ
الفكر كاإلعبلـ في ىذا العالـ المتقدـ كالمتطكر.

أعالم فن المقالة في العصر الحديث:
تؤدم المقالة دكرىا في كؿ مجاالت الحياة مجاراة لمتطكر العممي كاألدبي ،فقد قاـ بيذا

الدكر أعبلـ نحسبيـ أبدعكا كأجادكا ،فقد تميزكا بأسمكبيـ العذب المؤثر ،كبأفكارىـ الخبلقة التي

سطركىا عمى صفحات الصحؼ كالمجبلت "كمف أشير يكتاب المقالة مف الرجاؿ :محمد حسيف
ىيكؿ كمحمد عكض محمد كابراىيـ المازني كسبلمة مكسى كتكفيؽ دياب كميخائيؿ نعيمة
كجبراف خميؿ جبراف كعبد العزيز البشرم كالعقاد كطو حسيف كأحمد حافظ عكض ،كمف

السيدات :ممؾ حفني ناصؼ كمي زيادة كنبكية مكسى"(.)3

) )1شرؼ ،أدب المقالة مف المعاصرة إلى األصالة (ص.)159
) )2المرجع السابؽ ،ص.159

) )3عمي ،دار الكتاب الحديث (ص.)37
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كيرل شكقي ضيؼ أف المقالة في عيد محمد حسيف ىيكؿ بمغت درجة عالية مف

النضكج الفني حيث كصمت إلى غاياتيا ،كحققت أىدافيا ،حيث يقكؿ" :كال نتقدـ إلى جيؿ ىيكؿ
كالعقاد كطو حسيف كالمازني حتى تصبح المقالة األدبية أث نار فننيا قي نما حقنا ،فيي تمس القمكب،
كتثير العكاطؼ ،كقد اتسعكا بيا إلى مباحث عميقة في األدب كالنقد كالفنكف الجميمة كالنظريات

الفمسفية كاالجتماعية"(.)1

كتجدر اإلشارة إلى أف لكؿ مف ىؤالء األعبلـ "طريقتو الخاصة في كتابتو ،كالتي كانت

تدؿ عميو كتكضح منيجو كطريقتو ،كبعضيـ جمع بيف كتابة المقالة الصحفية كالمقالة األدبية،

بما كاف عندىـ مف خبرة كدراية"(.)2

أما أساليب ىؤالء األعبلـ فكاف "لكؿ منيـ أسمكب معيف يمتاز بو عف سكاه مف يكتاب

المدرسة التي ينتمي إلييا :فعمي يكسؼ يعرؼ باألسمكب السياسي ،كمصطفى كامؿ يعرؼ
باألسمكب الحماسي ،كأحمد لطفي السيد يعرؼ باألسمكب الثقافي ،كأميف الرافعي يعرؼ باألسمكب

الدفاعي ،كعباس محمكد العقاد يعرؼ باألسمكب النزالي كالجدلي ،كطو حسيف عرؼ باألسمكب
االستقرائي ،كمحمد حسيف ىيكؿ يعرؼ باألسمكب القانكني ،كعبد العزيز البشرم يعرؼ باألسمكب
الكاريكاتيرم ،كابراىيـ عبد القادر المازني يعرؼ باألسمكب التصكيرم ،كأحمد حسف الزيات يعرؼ
باألسمكب األدبي ،كتكفيؽ الحكيـ يعرؼ باألسمكب الحكارم ،كعبد القادر حمزة يعرؼ باألسمكب

الصحفي"(.)3

مف ينظر إلى أساليب ىؤالء األعبلـ يجدىا مختمفة كمتنكعة ،لكف ىذا االختبلؼ ال يعني
ً
صمة فإف
كبالم ىح ٌ
التناقض ،كانما يعني التكامؿ ،فكاف كؿ كاحد منيـ متخصص في جانب معيف ،ي
كؿ ىذه األساليب مطمكبة ،كينبغي أف تككف قكية حتى تيحدث التأثير كمف ثـ اإلقناع بعد

اإلفياـ.

كيعزك الباحث االختبلؼ في أساليب ىؤالء األعبلـ إلى تنكع ثقافاتيـ ،كتبايف أمزجتيـ،

كتعدد طرائؽ تفكيرىـ ،كتفاكتيـ في قدراتيـ التعبيرية ،كأساليبيـ التصكيرية.

) )1ضيؼ ،األدب العربي المعاصر في مصر (ص.)207
) )2عمي ،دار الكتاب الحديث (ص.)37

) )3شرؼ ،أدب المقالة مف المعاصرة إلى األصالة (ص.)169-168
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المقالة العربية الحديثة والتصال بالجميور:
المتأمؿ في لغة المقالة العربية الحديثة يجدىا لغة طبيعية سيمة الفيـ ،سمسة االستيعاب،

لغة اجتماعية تخاطب طبقات المجتمع كمو ،كلغة عممية يسيؿ التعامؿ معيا ،كيفيـ المراد منيا،

فبل تحتاج إلى تحميؿ أك شرح أك تفسير أك تأكيؿ ،ىي كما ىي يقدميا الكاتب إلى الجميكر مف

القمب إلى القمب ،فميس ىناؾ كسيط بينو كبيف جميكره.
إف ممػػا يقػػرب كاتػػب المقالػػة إلػػى الجميػػكر انخ ارطػػو فػػي الحيػػاة الشػػعبية ،كاقت اربػػو مػػف آالـ
الناس كآماليـ ،يعيش مع الشعب كبالشعب كلمشعب "فيـ الػذيف صػكركا لػو االسػتقبلؿ كزينػكه فػي

قمبو ،كىـ الذيف كرىكا إليو االستبداد كأطمعكه في الحريػة كأغػركه باإللحػاح فػي طمبيػا ،كىػـ الػذيف
أعدكه لمثكرة كأسخطكه عمى حيػاة سػيئة كػاف يحياىػا  . ..كىػـ قػاكمكا االسػتبداد كلقػكا فػي مقاكمتػو

ضركنبا مف األذل كفنكننا مف النكر ،كىـ قكمكا المعكجيف مف الحكاـ(.)1

تأثير المقالة في نفوس القراء:
بعد أف ينتيي الكاتب مف كتابة مقالتو ينقحيا ثػـ ينشػرىا ،كثمػة عػامبلف رئيسػاف يسػاعداف

في عممية نشر المقالة كىما :الميكنػة أك البسػاطة فػي جػكىر المقالػة ،كالسػيكلة فػي التعبيػر" ،ىػذه
الميكنة في كفة المقالة كجكىرىا ،كىذه السيكلة في تعبيرىا كانتا إحدل عكامؿ انتشار فف المقالة،

كسػػبنبا رئي نسػػا فػػي لجػػكء األدبػػاء إلييػػا كممػػا دارت فػػي رؤكسػػيـ خػػاطرة ،أك ألمػػت بخيػػاليـ فكػرة"(.)2
فتص ػػبح ب ػػيف ي ػػدم القػ ػراء يت ػػداكلكنيا كيحكم ػػكف عميي ػػا ب ػػالجكدة أك ال ػػرداءة كفقن ػػا لمع ػػايير مح ػػددة
متعارؼ عمييا ،لذا ينبغي لمكاتب أف يحرص عمى أف تخرج مقالتو في صكرة مكتممة ما استطاع

إلى ذلؾ سبيبل.

الكتػػاب بػػؿ يتيمػػكنيـ بالفشػػؿ ألنيػػـ لػػـ
إف كثيػ نار مػػف القيػ َّراء يبػػدكف سػػخطيـ عمػػى كثيػػر مػػف ي
يحترمكا عقكليـ ،كلـ يراعكا مشػاعرىـ كأحاسيسػيـ ،كذلػؾ ألنيػـ تجػاكزكا الخطػكط الحمػراء عنػدما
استخفكا بدينيـ كتجرؤكا عمى تعاليمو كقيمو ،أك ألنيـ تطاكلكا عمى األسبلؼ األشراؼ ،أك ألنيـ

حاكلكا تزكير الحقائؽ التاريخيػة أك الجغرافيػة أك العمميػة ،كالمقالػة تشػبع "حاجػة القػارئ إلػى الفيػـ

العمي ػػؽ لؤلح ػػداث كال ػػى التقي ػػيـ العمي ػػؽ لمظػ ػكاىر ،كذل ػػؾ ض ػػمف رؤي ػػة ش ػػاممة بعي ػػدة ع ػػف النظػ ػرة

) )1ينظر :شرف ،أدب المقالة من المعاصرة إلى األصالة (ص.)261
) )2شيخ أمين ،الحركة األدبية في المملكة السعودية (ص.)516
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المنعزلة أك الضيقة لحدث معيف أك لقضية محددة ،فيك أكثر جدية كاحت ار نما كفعالية كمقدرة عمى
التأثير"(.)1
الكاتػب الحػػاذؽ ىػػك مػػف يتػػدرج فػػي سػػمـ النجػػاح كالتفػػكؽ دكف اسػػتعجاؿ ،يضػػع األمػػكر فػػي

نصػػابيا ،كيعطػػي األشػػياء حقيػػا ،فيجمػػع بػػيف شػػرؼ المعنػػى كصػػحتو ،كج ازلػػة المفػػظ كاسػػتقامتو،
كالشػػرؼ كالصػػحة كالج ازلػػة كاالسػػتقامة ال تتحقػػؽ إال مػػف خػػبلؿ االبتكػػار ،كالسػػبؾ الجيػػد ،كالفكػػر

الكاعي ،كدقة المعمكمة ،كالحجج الكاضحة ،ككضع المعنى في المكاف المناسب كتجنب التشكيش
كاإلبياـ عمى القارئ حتى ال يقع في ضبابة الفيـ ،كممؿ القراءة.

كلؤلفكار القيمة كالمعاني العميقة تأثيرىا فػي النفػكس ذلػؾ عنػدما تمتػزـ بالحقيقػة ،ألف عػدـ

االلتزاـ بيا معناه الفساد كعدـ القبكؿ ،كمف ثـ سقكط الكاتب مف عيكف القراء.

كيحتاج العمؽ في المعػاني إلػى مكىبػة متميػزة ،كقػدرة عقميػة ،كممكػة ذىنيػة ،كثقافػة عاليػة،
ىذا كمو البػد أف يمتػزج بالتجربػة اإلنسػانية التػي تفػيض بالحكمػة كاإلثػارة كالط ارفػة ،كمػرد ذلػؾ أف

ىذا االمتزاج أعطى ىذه المعاني حياة كحركة كذكقنا.

عالقة المقالة بالمقامة:
تناكؿ األدب العربي قدي نما كحديثنا أحكاؿ المجتمع كأمكر السياسة ،كشئكف الببلد كالعباد
كقضايا الديف كالفكر ،ىذه المكضكعات نجدىا بكضكح في فف المقالة كفف المقامة ،كالسؤاؿ إذا

كاف ىذاف الفنَّاف قد اشتركا في ىذه المكضكعات فما ىي الجكانب التي اختمفا فييا؟ كىؿ يمكف
اعتبار المقالة مقامة أـ المقامة مقالة أـ أف مساحة االختبلؼ بينيما ال تسمح بيذا االعتبار؟
ال شؾ أف لكؿ مف المقامة كالمقالة خصائص كسمات كمف خبلليما نستطيع تككيف

إجابة عف ىذه التساؤالت ،فقد رأل عبد هللا حسيف عمي سميماف أف "فف المقامة يختمؼ عف

المقالة في خصائصيا كسماتيا ،كمنيجيا كأسمكبيا ،كطريقتيا كصياغتيا"(.)2

ىذا بالنسبة لبلختبلؼ أما بالنسبة لبلتفاؽ فيرل أف "ىناؾ بعض المبلمح المشتركة،
كبعض المعالـ المتشابية قد تدنييما كتقرب بينيما كتجمعيما عمى طرؼ اتصاؿ كنقطة التقاء،

كأف يتبلشى مف المقامة عنصرىا القصصي كيمتد الكبلـ عمى لساف الراكية أك البطؿ في

مكضكع ما بغير انقطاع ،ككأف تعمد المقالة عمى الكصؼ التصكيرم المثير كاألسمكب البديعي

) )1خضور ،مدخل إلى الصحافة نظرية وممارسة (ص.)241

) )2سميماف ،المقامة بيف القصة كالمقالة (ص.)228
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المسجكع ،كحينئذ يمكف اعتبار ىذا الجزء مف المقامة نك نعا مف أنكاع المقالة ...كاعتبار ىذا
المقالة الكصفية التصكيرية المسجكعة جزنءا مف المقامة يمتقي معيا في إطار.)1("...
ربما تتفؽ المقامة مع المقالة في األسمكب المسجع ،كفي جماؿ الكصؼ ،كبراعة

التصكير ،كركعة التعبير ،كربما يجمع بينيما الجمؿ الحكيمة التي تيدؼ إلى العظة كالعبرة ،ىؿ

ىذا يكفي ألف تبمغ المقالة قدر المقامة؟ يجيب سميماف "فإف ذلؾ ال يجعؿ مف المقالة األدبية
()2

مقامة بحاؿ مف األحكاؿ"

كيبرر ليذا الحكـ فيقكؿ" :كلعؿ ذلؾ يتضح أشد كضكح في (أسكاؽ

الذىب) ألحمد شكقي الذم تأثر فيو بػ(أطكاؽ الذىب) لمزمخشرم ك(أطباؽ الذىب) لعبد المؤمف
()3

األصفياني ...ىذا النمط مف المؤلفات إنما ىك في جكىره ضرب مف المقاالت القصار"

كما

يرل أف ىذه المقاالت القصار تخالؼ المقامة "فما ليا راكية كال بطؿ كليس بيا كقائع أك أحداث

كال تعتمد عمى حكار كال تصكر مظاىر الكدية كاالحتياؿ"(.)4

عالقة المقالة بالخطبة والرسالة:
قدي نما عرؼ تراثنا العربي فنكننا نثرية أبرزىا الخطبة كالرسالة كالمقامة ،أما فف المقالة
بمفيكمو الحديث المعركؼ بيف أىؿ األدب اليكـ ،فمـ يكف كاض نحا ىكفى وٌف ينافس الخطبة كالرسالة

"كانما يمكف أف نمتمس جذكنار لممقالة في أدبنا القديـ ،تصح أف تككف بذكنار صالحة لتطكر الفف
المقالي ،إذ إف العرب في العصر الجاىمي كالعصكر اإلسبلمية ألفكا قط نعا أدبية ،يمكف أف تعد
خطكات في مجاؿ كتابة المقالة الفنية"(.)5

كيرل بعض األدباء أف ىذه القطع األدبية التي تعد أص نبل لممقالة الحديثة "ترجع إلى ما
أنشأه العرب مف خطب كمقامات كفصكؿ كرسائؿ"(.)6
كيرل محمد عكض محمد أف الخطبة التي يعرفت في العصر الجاىمي كالعصكر
اإلسبلمية تعد خطكة مف خطكات المقالة األدبية ،كيبرر لذلؾ بأنيا احتكت عمى إتقاف في المفظ
كحسف تصميـ كاستعانة بالحكاية كالمحاكرة كالمثؿ(.)7

) )1سميماف ،المقامة بيف القصة كالمقالة (ص.)229
) )2المرجع السابؽ ،ص.230
) )3المرجع نفسو ،ص.230
) )4المرجع نفسو ،ص.230
) )5أبك ندل ،فف المقالة عند ميخائيؿ نعيمة (ص.)52
) )6المقدسي ،الفنكف األدبية كأعبلميا (ص.)266

) )7ينظر :محمد ،محاضرات عف فف المقالة (ص.)10
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أما الرسائؿ ،فإف اإلخكانية منيا أقرب إلى الفف المقالي ،فعمى سبيؿ المثاؿ رسالة عبد
()1

الكتاب
الحميد الكاتب إلى أقرانو ي

تشبو إلى حد كبير المقالة النقدية الحديثة مف حيث المكضكع

كاألسمكب ،أما رسائؿ الجاحظ فيرل محمد نجـ أنيا "كادت تمـ بكؿ مكضكع ،كما فييا مف
فكاىة عذبة ،كانطبلؽ في التعبير كتحرر مف القيكد ،كتدفؽ في األفكار ،كتمكيف في الصكر،

كتنكيع في مكسيقى العبارات –ثـ يقرر -أنو خير مثؿ عمى النمكذج المقالي في األدب القديـ(.)2

كيرل العقاد أف الفصكؿ التي تختمؼ في مكضكعاتيا كتأتي في كتاب كاحد ىي أصؿ

المقالة األساس حيث يقكؿ" :الفصؿ في الحقيقة ىك أصؿ المقالة األكؿ في اآلداب العربية...
فإذا فتحت الكثير منيا قرأت فص نبل في األخبلؽ إلى جانب فصؿ في أخبار الشجعاف كالبمغاء،
إلى جانب فصؿ في الدىاء كالدىاة إلى أشباه ذلؾ مف المكضكعات التي ىي أقرب

المكضكعات إلى المقالة بكضعيا الحديث"(.)3

كيبلحظ عبلقة الخطبة كالرسالة بفف المقالة أنيا جمي نعا فنكف نثرية قريبة مف بعضيا
البعض ،لكف مسافة ىذا القرب تختمؼ بيف فف كآخر ،كىذه الفنكف مجتمعة تشيد عمى أف
العرب كانت شيرتيـ ضاربة في البياف كالببلغة كفنكف القكؿ ،كىذا يتناسب مع صفاء أذىانيـ،

كعمؽ تفكيرىـ ،كسبلمة فطرتيـ ،كفيض فصاحتيـ ،كأصالة مكىبتيـ.

كربما يجد المتأمؿ في ىذيف النكعيف مف المقالة صعكبة في التفريؽ بينيما ألنيما نتاج

عقمي ككجداني متداخؿ ،لكف يمكف التمييز بينيما "فالمقالة األدبية تمثؿ تجربة مر بيا األديب

كانفعؿ بيا كقتنا قد يككف طكي نبل كىك في تعبيره عنيا يؤثر التراكيب العاطفية المؤثرة لنقؿ ىذه
التجربة إلى اآلخريف ،كالتأثير فييـ ...أما المقالة الصحافية فابف يكمو ،تكلد مف حدث كقع،
فعبر عنو الكاتب الصحافي تعبير البعيد عنو ...فيك يعبر عف آراء اآلخريف أكثر مما يعبر عف

رأيو ،كىك يؤثر في القراء في حينو ،إال أنو يفقد تأثيره بعد مدة"(.)4

مما ال شؾ فيو أف ىذه الفنكف النثرية خرجت مف مشكاة كاحدة اتسمت باإلنشاء الفطرم
العفكم غير المتكمؼ الذم تميز بسيكلة التعبير كجزالتو كقربو مف نفكس الناس ،كقد جاءت

خصبة ألنيا غطت مظاىر الحياة ،كما أف ىذه الفنكف كانت قريبة إلى حد كبير مف المقالة
بمفيكميا الفني الحديث ،بحيث نممح فييا بدايات كأسس المقالة الحديثة.
) )1ينظر :عباس ،عبد الحميد الكاتب كما تبقى مف رسائمو (ص.)284
) )2نجـ ،فف المقالة (ص.)20
) )3العقاد ،يسألكنؾ (ص.)1

) )4حكلية الجامعة اإلسبلمية العالمية الباكستاف ،فف المقاؿ (ص.)221
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الفصل األول

مقالت ىيكل وموضوعاتيا

الفصل األول

مقالت ىيكل وموضوعاتيا
لكؿ مقالة غاية تسعى لتحقيقيا ،كما أف ليا أسمكنبا يسمكو كاتبيا في معالجة مكضكعو،
كتختمؼ كؿ مقالة عف األخرل بحسب مكضكعيا ،فإذا كاف المكضكع اجتماعنيا كانت المقالة

اجتماعية ،كاذا كاف المكضكع سياسنيا كانت سياسية ،كىكذا ،كتشترؾ جميع أنكاع المقالة في
التزاـ منيج محدد في عرض مادتيا ،ىذا المنيج يشمؿ :المقدمة كالعرض كالخاتمة.
في نياية القرف التاسع عشر كمطمع القرف العشريف كاف لركاد المقالة الدكر األكبر في

حركة التنكير في شتى مجاالت الحياة المصرية ،فقد استكعبكا "مبادئ كمقكمات إصبلحية في
الفكر الديني كاالجتماعي كالسياسي ،فىتىخرج منيـ :محمد رشيد رضا ،كأحمد لطفي السيد ،كسعد
زغمكؿ ،كد .محمد حسيف ىيكؿ ،كمصطفى عبد الرازؽ ،كعباس العقاد ،كغيرىـ.)1( "...
ظير محمد حسيف ىيكؿ كأحد ىؤالء الركاد ككاف يتميز بالكسطية ،فكاف مشع نبل متكى نجا

عمى امتداد حياتو ،كقد شؽ الصخر ليفتح الطريؽ أماـ السالكيف نحك اآلفاؽ البعيدة ،فجاءت

مقاالتو متألقة بأضكاء الفجر الجديد ،كالمجد التميد.

لقد كاف لييكؿ عظيـ األثر في صياغة الحياة المصرية صياغة حضارية شاممة في

م جاؿ األدب كالفف كالسياسة كالديف كاالجتماع كالفكر كالصحافة ،كمف ىنا فبل غرك أف نجد لو
مقاالت في كؿ ىذه المجاالت.

أوًل -المقالت الفكرية:
في المقاالت الفكرية يعمؿ الكاتب عقمو كيجتيد في أف يتناكؿ مكضكعو مف جميع

جكانبو ما أمكف ،كنممس في مقالو المسحة الذاتية مف خبلؿ أسمكبو ،كالكاتب النابو ىك الذم
يفيـ طبيعة مف يقرؤكف لو كماذا يريدكف ،لذا فذاتيتو ىي التي تخفؼ مف جفاؼ المكضكع،

كتستبدؿ ىذا الجفاؼ بجاذبية خاصة ،بؿ إنو كمما كاف يممؾ ميارات الجذب زاد استقطابو،

كاتسعت قاعدة قرائو.

كالمقالة الفكرية ىي التي تتناكؿ قضايا خاصة بالعقؿ مثؿ :الحياة كالمكت كشئكف

الككف كالنفس كالمجتمع كالسياسة.

) )1أحمد ،الفكر السياسي لئلماـ محمد عبده (ص.)46
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كىذا يعني أف المقالة الفكرية مفتكحة عمى قضايا الحياة ،كالكاتب ينظر إلى ىذه القضايا

كيعالجيا بعقمو ال بعاطفتو ،فكمما سبر الكاتب األغكار ،كحاكؿ الكصكؿ إلى األعماؽ كاف
لمقالو القيمة كالقدر ،أما التناكؿ السطحي لممكضكع فإنو ال يسمف كال يغني مف جكع ،بمعنى أنو
شيي و
لذيذ.
يجب احتراـ عقكؿ القراء ،فالقارئ مثمو كمثؿ الذم صاـ ليفطر عمى طعاـ ً
ٌ
ىذا ما كاف يعممو ىيكؿ كنرل آثاره في مقاالتو فكاف يؤمف بالعمـ ،كيعمي مف شأف العقؿ،

ىيكؿ يتبنى الكسطية في فكره فيجمع بيف
كمف ثـ اتسمت أعمالو الفكرية بتحريؾ الذىف ،ككاف
ه
الركح كالمادة ،كبذلؾ كاف يناقض الفكر الغربي الذم يقكـ عمى أساس مف الفكر الفمسفي

المادم(.)1

أدرؾ ىيكؿ أف ىناؾ فجكة فكرية أك حضارية بيف األمـ كالسبب المباشر ليذه الفجكة

طغياف المادة عمى الركح ،يقكؿ ىيكؿ" :ككاف مف أثر ذلؾ أف عاد الناس شي نئا فشينئا إلى تغميب
المادة عمى الركح ،كالحيكانية عمى اإلنسانية"(.)2
ككاف لييكؿ رؤية تعادلية تكازف بيف متطمبات الركح كمتطمبات الجسد ،فكاف يرل أف لكؿ
منيا حاجاتو ،كقد كجد ىذه الرؤية في الحضارة اإلسبلمية أك حضارة الشرؽ كما يسمييا فيقكؿ:
"كفي الشرؽ أساس حضارة جديدة يتزاكج فييا العمـ كاإليماف ،فيرتكم منيا العقؿ كالنفس

جمي نعا"(.)3

كقبؿ تناكؿ مقاالت ىيكؿ الفكرية بالدراسة ارتأل الباحث أف يضع ىذه المقاالت عمى

حسب مكضكعاتيا تحت محاكر خاصة بيا ،لتككف األفكار مترابطة ،كالعبلقة بينيا كاضحة،
كقد شممت ىذه الدراسة المحاكر التالية :ىيكؿ كالفكر الغربي ،ىيكؿ كالفكر الفرعكني ،ىيكؿ

كالفكر القكمي ،ىيكؿ كالفكر اإلسبلمي ،ثـ نظرة ىيكؿ إلى الحضارة كالديمقراطية كالحياة

كاإلنسانية.

 -1ىيكل والفكر الغربي:
ذىب ىيكؿ إلى "باريس ألكؿ مرة طالب عمـ في النصؼ األكؿ مف شير يكليك سنة
()4

1909ـ"

ككاف ل از نما عميو أف يدرس المغة الفرنسية كيتقنيا ،ىذه بداية االنطبلؽ عند ىيكؿ

) )1ينظر :زلط ،محمد حسيف ىيكؿ بيف الحضارتيف اإلسبلمية كالغربية (ص.)183
) )2ىيكؿ ،حياة محمد (ص.)544
) )3ىيكؿ ،اإليماف كالمعرفة كالفمسفة (ص.)102

) )4ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)157/6
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نحك الفكر الغربي ،كقد تحدث عف الظركؼ التي مرت بيا فرنسا فقاؿ" :فما لبثت فرنسا أف
أفاقت مف كابكس الحركب النابميكنية حتى عاكدتيا النزعة الثكرية األكلى ...فقاـ الناس جمي نعا

في سنة 1848ـ يطالبكف بالحرية المغصكبة ...ثـ جاءت ظركؼ جديدة استعادت الممكية فييا

سمطانيا ،كبقيت متربعة في سدتو حتى أنزلتيا الجميكرية الثالثة عف عرشيا ،كحطمتو،

ككضعت الناس مكانو كؿ ما أممتو الثكرة مف حقكؽ الحرية ،كاإلخاء ،كالمساكاة ،ككذلؾ حكمت

الديمقراطية فرنسا ،كبقيت تحكميا إلى يكمنا ىذا"(.)1

ىذه ىي فرنسا في نظر ىيكؿ عاشت الثكرة فنالت الحرية ،ثـ طبقت الديمقراطية كنظاـ
سياسي ،أما ألمانيا فرأل أنيا "استطاعت أف تسترد قكتيا ككرامتيا كمكانتيا الدكلية خبلؿ خمس

عشرة سنة منذ انتياء الحرب"( .)2أما انجمت ار فقد "نيضت نيضة جديدة قكية تدؿ عمى أف

حيكيتيا ما تزاؿ قكية متكثبة"(.)3

ىذه صكرة إيجابية رسميا ىيكؿ لكؿ مف فرنسا الثكرة كالحرية كالديمقراطية ،كألمانيا القكة

كالكرامة ،كانجمت ار النيضة كالحيكية كالصبر.

أما عف أثر فرنسا في نفسو فيقر ىيكؿ أف األدب الفرنسي الذم طالعو قبؿ ثبلثيف سنة

ما زالت آثاره في نفسو ،كيعبر عف ذلؾ فيقكؿ" :أشعر بأف ىذه اآلثار ما تزاؿ حية تامة الحياة

في نفسي ،كما يزاؿ ليا أثرىا في تكجيو آرائي كأفكارم"(.)4

كقد كاف لؤلديب الفرنسي (أناتكؿ فرانس) األثر األعظـ في نفس ىيكؿ ،حيث أكصؿ أدبو

إلى درجة العالمية كالخمكد كفي ذلؾ يقكؿ ىيكؿ" :أناتكؿ فرانس ترؾ كراءه مي ارثنا أدبنيا خال ندا
يحتاج العالـ في أجيالو المختمفة إلى الكقكؼ عمى ما يريده منو ،ليعرؼ ركح عصر فرانس ،كما

يؤت لعصر غيره أف يحدث فيو مثمو"(.)5
حدث فيو مف تطكر سريع لـ ى

كعف األثر الذ م تركو ىذا األديب في نفس ىيكؿ يقكؿ ىيكؿ" :كاسمحكا أف أختـ حديثي
بأحب يكتاب فرنسا في القرف التاسع عشر كأكائؿ القرف العشريف إلى نفسي ،أال كىك أناتكؿ
فرانس ...كحيف بمغ الثمانيف كرمو العالـ كمو ،فكاف لو أثره القكم في نفسي ،قرأت كتبو كميا...
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)24/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.172/2
) )3المصدر نفسو ،ج.172/2
) )4المصدر نفسو ،ج.313/2
) )5المصدر نفسو ،ج.311/2
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فمقد كجدت في أناتكؿ فرانس حديقة الحرية التي ينشدىا التائو في صحراء االستعباد ،كىذا

جعمني أىيـ بو حنبا"(.)1

لـ يكف أناتكؿ فرانس الكحيد الذم أثر في نفس ىيكؿ ،بؿ كاف ىناؾ آخركف ،يقكؿ ىيكؿ

الكتاب الذيف أثركا في نفسي (بكؿ بكرجيو) ،ككانت لو قصص كركايات
عف أحدىـ" :كلعؿ مف ي
كثيرة ...كانت كجيتو تقرير أف األمة ال تستطيع العيش إال إذا ارتبط حاضرىا بماضييا،
كاستميمت في الحاضر خير الماضي ،فأما إذا تركت تراثيا فقد حؽ عمييا البكار

كاالضمحبلؿ"(.)2

كمف أجؿ التطكر كالتغيير فمييكؿ رؤية يعبر عنيا فيقكؿ" :العالـ يتطكر كيتغير ،كأنا في

حاجة إلى تبادؿ ثمرات العقكؿ مع غيرنا كحاجتنا إلى السمع كالمنافع المادية مع ىذا الغير"

()3

كيقصد العالـ الغربي ،كيرل ىيكؿ أف مف الخطكات الضركرية لعممية التطكير كالتغيير ترجمة

أميات األدب العالمي كنقميا إلى ببلده حيث إنيا "ضركرة ال غنى عنيا ،تزيد الحياة القكمية

تمكيننا ،كتسمك بالمجتمع ...الغذاء العقمي كالركحي مف ضركرات الحياة القكمية كالغذاء المادم
سكاء ،كما يتغذل بو العقؿ كالركح في شعب مف الشعكب ىك المقياس لدرجة الرقي التي بمغيا
ىذا الشعب"(.)4

كبعد ىذا التأثر بالفكر الغربي ،كاعتراؼ ىيكؿ بإعجابو بو ،كاف ىناؾ تحكنال جذرنيا ،فمقد
قاـ ىيكؿ بنفسو ببياف مكقفو مف الفكر الغربي ،معم ننا ذلؾ بكضكح ،فيقكؿ" :إنني أفكر اليكـ في

ىذا كأشعر حقنا بأننا قد ممنا عف الطريؽ ،كضممنا الحجة ،كأننا أصبحنا نتخذ المثؿ األعمى في
الحياة مف حثالة أبناء الغرب الذيف يفدكف إلى شرقنا مزكديف بظاىر زائؼ مف عمـ ،كفضؿ،
كباطف حالؾ المكف مف شراىة كافتراس"(.)5

كخبلصة القكؿ أف النظرة العجمى لمقاالت ىيكؿ تحكـ عميو بعدـ االتزاف في أفكاره
كآرائو ،فتارة يبدك غربي الفكر مؤي ندا كمشج نعا لو ،كتارة مخالفنا لو كمقد نما الفكر اإلسبلمي عميو.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)318-317/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.317/2
) )3المصدر نفسو ،ج.335/2
) )4المصدر نفسو ،ج.336/2
) )5المصدر نفسو ،ج.158/2
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ىيكبل ىاجـ الفكر االستشراقي الذم حاكؿ النيؿ مف اإلسبلـ
كلكف النظرة المتأممة ترل أف
ن

كالعركبة كاصفنا أصحابو بالحثالة ،كلـ يقصد في ىجكـ السابقيف مف الغربييف أمثاؿ أناتكؿ
فرانس أك بكؿ بكرجيو أك جاؾ ركسك.
 -6ىيكل والفكر الفرعوني:
كردت قصة فرعكف مع سيدنا مكسى عميو السبلـ في القرآف الكريـ ،كما أف التاريخ قد

تحدث عف حقبة الفراعنة الذيف شيدكا حضارتيـ التي ما زالت آثارىا كاضحة إلى يكمنا ىذا
كالتي مف أبرزىا األىرامات (خكفك كخفرع كمنقرع).
كىيكؿ بصفتو مصرنيا درس الحضارة الفرعكنية كأيعجب بيا أشد العجب ،كتعمؽ بيا إلى
درجة العشؽ ليا ،فقد دعا إلى إحيائيا كالسير عمى منكاليا ،أك عمى األقؿ جعؿ منيا نب ار نسا
ألناس الزمف الحاضر" ،ىذا الذم قصصناه عميؾ ...يدلؾ عمى مبمغ الصمة بيف مصر

ظا بكحدة قكمية قكية برغـ ألكؼ السنيف،
الحاضرة كمصر الفراعنة ،كعمى أف الركح مايزاؿ محتف ن
كانؾ لكاجد في أساطير الشعب كمعتقداتو كطقكسو كعاداتو ...ما يزيدؾ إيماننا بيذه الصمة
كمكانتيا كقكتيا"(.)1

ً
يكتؼ ىيكؿ بالربط بيف الحضارة الفرعكنية القديمة كمصر اآلف ،بؿ دعا إلى البحث
لـ

في أساطير الفراعنة كعاداتيـ ،ككأنو يريد أف يزيؿ الفارؽ الزمني بيف التاريخ الفرعكني القديـ

كتاريخ مصر الحديث حيث يقكؿ" :كأنت إذا جعمت أساطير الشعب كعاداتو بعض مكاضع
بحكثؾ االجتماعية إ نذا الزددت بيذه الصمة بيف الحاضر كالماضي إيماننا كلخيؿ إليؾ أف الزمف
كىـ ال حقيقة لو"(.)2
كيدلؿ ىيكؿ عمى أف عادات الفراعنة ما زالت حية في نفكس المصرييف فيقكؿ" :فطقكسنا

الجنائزية في مصر ما تزاؿ متأثرة إلى حد كبير بالطقكس الفرعكنية ...كالرحمة التي يذىب بيا

أىؿ الميت إلى المقابر بقية مف عادات فرعكنية قديمة ...كالختاف ىك اآلخر ميراث عف مصر

القدماء"(.)3

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)431/1
) )2المرجع السابؽ ،ج.432/1
) )3المرجع نفسو ،ج.432/1
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كينتقؿ ىيكؿ مف العادات إلى االعتقاد يقكؿ" :أما االعتقاد في آلية الخير كآلية الشر

فكؿ ما ط أر عميو مف تغيير لـ يتجاكز التسمية ،فعندنا األكلياء ذكم الكرامات ،كعندنا الشياطيف
كالعفاريت ،ككثير مف الكرامات التي تينسب لبعض األكلياء كاف يينسب مثميا تما نما لبعض آلية
مصر الفراعنة"(.)1
كتبمغ الفرعكنية مبمغيا عند ىيكؿ عندما أكد عمييا كدعا إلى التمسؾ بيا ،ككأنيا المنقذ
لممصرييف أك ىي سر نيضتيـ كتقدميـ ،فيقكؿ بكؿ صراحة ككضكح" :فأبناء الفراعنة فراعنة ،أك

يجب أف يككنكا ،ألف ركح فرعكف ىي ركح ىذا الكادم المقدس بكؿ ما فيو مف حياة كمف غايات

الحياة ...فما أجدرنا أف ما تزاؿ فينا ركح رمسيس كحكر محب كالفراعنة جمي نعا ،ركح األيد
كالحضارة كالعمـ كالسبلـ"(.)2
لقد شكؾ أنكر الجندم في نكايا مف كانكا ينادكف بإحياء فكرة الفرعكنية القديمة ،كبيف أف

مف أىدافيـ "إدخاؿ مفاىيـ الكثنية الفرعكنية المرتبطة بالكثنية اليكنانية كغيرىا ،كتجديد عبادة

البشر كاألبطاؿ"(.)3

ثـ أعمف الجندم فشؿ ىذه الدعكة رغـ أنيا قطعت شكطنا طكي نبل كالسبب أنيا "فشمت في
أف تجد أرضية ليا ،كما أنيا لـ تجد ت ارثنا أك قي نما دينية أك أخبلقية أك اجتماعية ،أك عم نبل أدبنيا

مكتكنبا"(.)4

كيزيد الجندم ىذا األمر تفصي نبل مبيننا أسبا نبا أخرل أكثر كضك نحا ليذا الفشؿ فيقكؿ" :إف
لغتنا اآلف ليست لغة الفراعنة ...كديننا ليس دينيـ ،كعاداتنا كتقاليدنا إسبلمية عربية ،كأدبنا أدب
عربي أصيؿ ،أما أدب قدماء المصرييف ككؿ تراثيـ كقيميـ كتقاليدىـ فقد اندثرت مع

حضاراتيـ"(.)5

كيؤيد الباحث ىذا الرأم ألف ىناؾ فترة زمنية طكيمة تطكرت خبلليا الحياة ،كتغيرت فييا

المفا ىيـ كالقيـ ،كالسؤاؿ :كيؼ يمكف الرجكع إلى الزمف الغابر خطكات إلى الكراء ،أليس ىذا
ضربان مف المستحيؿ؟!

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)433-432/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.434/1
) )3الجندم ،قضايا األدب كالثقافة كالفف (ص.)71
) )4المرجع السابؽ ،ص.71

) )5الجندم ،الصحافة كاألقبلـ المسمكمة (ص.)154
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كيرل أحمد زلط أف دعكة ىيكؿ لمفرعكنية "لـ تعش طكي نبل ،ككانت مف أخطاء ىيكؿ أف

يركج ليا في كسط تطكرت فيو نظـ الحياة كالحكـ كالمغة كالعقائد ...فكيؼ كقؼ ىيكؿ عند

الدعكة إلى الفرعكنية ىذا المكقؼ الذم يع َّد أحد أغبلطو"(.)1

كلعؿ ىيكؿ أراد أف يربط بيف الفرعكنية القديمة كتراثيا كمعتقداتيا كعاداتيا كتقاليدىا كبيف

مصر الحديثة اعتقا ندا منو أف التمسؾ بالفرعكنية سيحيي مصر مرة أخرل ،كسيبني ليا حضارة
عمى منكاؿ الحضارة الفرعكنية.

ىذه الدعكة لـ تجد قىبكنال عند الكثير مف المفكريف ألف الزمف اختمؼ اختبلفنا كبي نار ،كما أف
أدكات الحياة التي كانت مستخدمة في عيد الفراعنة لـ تعد تصمح أف تستخدـ في ىذا العصر،

عبلكة عمى أف ىذه الدعكة مخالفة تما نما لمبادئ شريعتنا الغراء ،كديننا الحنيؼ.

كيميؿ الباحث إلى رأم أنكر الجندم كرأم أحمد زلط ،فاألكؿ عارض ىذه الدعكة مف
طا كقع فيو ىيكؿ ،كيرل الباحث أف إحياء الفرعكنية
حيث إنيا مخالفة لمديف ،كالثاني عدىا غم ن
مستحيؿ ألف الزمف ال يعكد إلى الخمؼ ،فالحياة دائ نما في تقدـ كتطكر ،ثـ يتعجب الباحث مف
جرأة ىيكؿ بد عكتو إلى الفرعكنية المستعبدة لئلنساف ،كىك الذم عاش في الغرب سنكات فرأل
فيو الحرية كالديمقراطية كالتقدـ كالحداثة.

 -8ىيكل والفكر القومي:
بدأت دعكة ىيكؿ إلى القكمية العربية في االنتشار عبر كتاباتو في بداية القرف العشريف،
كالذم ساعده عمى ذلؾ مشاركتو في تحرير جريدة (الجريدة) مف (1915-1908ـ) ،كرئاستو

لتحرير صحيفة (السياسة كالسياسة األسبكعية) مف (1936-1922ـ) ،ىذه الدعكة كانت جزنءا

أصيبل مف النزعة القكمية المصرية التي كانت سائدة كقتئذ ،ىذه النزعة شممت أمريف :األكؿ
ن

لعرابية ،كاألمر الثاني :فكرم ،كقد انتشر
العرابييف كالثكرة ا ي
سياسي ،كقد ظير كاض نحا في زمف ي
زمف محمد عبده كتبلميذه ،كيرل ىيكؿ أف "ثكرة الفكر تكازم الثكرة السياسية المتصمة في
مسيرىا ،كتعاني مف صكر الرككد كاليقظة كالتقدـ كالتراجع ما تعاني زميمتيا"(.)2

فيؿ كانت النزعة القكمية عند ىيكؿ أقرب إلى السياسة أـ إلى الفكر؟ المتأمؿ في جريدة
ىيكبل عندما كتب فييا حكؿ مكضكع القكمية
(الجريدة) كاألعداد التي صدرت آنذاؾ يجد أف
ن
كاف يميؿ إلى الجانب الفكرم أكثر مف ميمو إلى الجانب السياسي ،ذلؾ ألف تركيزه في تمؾ

) )1زلط ،محمد حسيف ىيكؿ بيف الحضارتيف اإلسبلمية كالغربية (ص.)112
) )2ىيكؿ ،ثكرة األدب (ص.)13
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المقاالت كاف يمنصنبا عمى إصبلح الكاقع التربكم كاالجتماعي كاالقتصادم ،ككاف ما يميز ىذه
كداع إلى اإلصبلح بشكؿ ىادئ كمتكازف.
المقاالت أنو كتبيا و
ىناؾ العديد مف القضايا تناكليا ىيكؿ في برنامجو اإلصبلحي ،نختار منيا ثبلث قضايا

ألنيا مف األىمية بمكاف ،ىذه القضايا تمثؿ نماذج فقط كىي :التربية كالتعميـ ،كالحريات،

كالمرأة.

كنبدأ بالتربية كالتعميـ ،فقد ركز في مكضكع التربية كالتعميـ عمى ثبلثة أمكر :أكليا طرؽ

اء كانت في المدرسة أك المنزؿ ،كقد دعا ىيكؿ إلى
أك أساليب التربية كالتعميـ السائدة سك ن
إصبلحيا( .)1كاألمر الثاني :اعتماد مبدأ الحرية المطمقة في التربية ،كرأل أف الغرائز المكجكدة
في ال نفس البشرية ال يمكف قيرىا بقكل خارجية ،كأف ىذه الغرائز فييا الخير الكثير كىي تتأثر
بمحيط البيئة ،كأف فييا المنفعة لممجتمع( .)2كاألمر الثالث :ضركرة االىتماـ بالتعميـ العالي

كنشره ،ألف التعميـ العالي ىك الذم ييخرج قيادة النخبة المثقفة لممجتمع ،مف عمماء كمفكريف،
كىـ األقدر عمى إمساؾ أمكر الحياة كقيادة األمة كتكجيييا ،فقد ذكر أف "كثي نار مف المصائب
التي حمت باألمـ كانت مبنية عمى جيؿ قادتيا لعدـ كجكد العمماء فييا"(.)3

يبدك تأثر ىيكؿ الكاضح في مكضكع إصبلح التربية كالتعميـ بمف سبقو أمثاؿ محمد عبده

كلطفي السيد كقاسـ أميف .لقد انتقد ىيكؿ األساليب التقميدية في عممية التربية كالتعميـ ،ككضع
البديؿ كىك الحرية المطمقة في التربية ،كلكف يؤخذ عميو إغفاؿ دكر التربية الدينية كتأثيرىا ،كما

كيؤخذ عميو أنو جعؿ التعميـ العالي لطبقة مف الناس مف أجؿ إمساؾ زماـ أمكر الحياة كقيادة

مطمكبا ،فميس شرطنا أف يقتصر األمر عمى ذلؾ ،فإف لمتعميـ دكر آخر كىك
األمة ،كاف كاف ىذا
ن
نشر الكعي كبناء الشخصية كاالرتقاء بالمجتمع كتطكيره.
أما القضية الثانية التي تناكليا ىيكؿ في برنامجو اإلصبلحي أك دعكتو اإلصبلحية
مسألة الحريات ،كقد تحدث عنيا كثي نار في مقاالتو في (الجريدة) ،فطرؽ باب الحرية السياسية،
كرأل أف األمـ تسير نحك الحرية كاالستقبلؿ في القرف العشريف كالدليؿ عمى ذلؾ كثرة الثكرات،
كفي مقالو لو في (الجريدة) بعنكاف (أكبر الذنكب) يدعك إلى الحرية المطمقة في التفكير فيقكؿ:

"ال تضعكا أماـ حريتكـ الفكرية عقبات تصدىا ،بؿ ذركىا تختار مف المسارح ما يكافقيا ...فإذا

) )1ينظر :الجريدة ،العدداف  1693-1692بتاريخ  5-2أكتكبر 1912ـ.
) )2ينظر :المرجع السابؽ ،العدد  1657بتاريخ  21أغسطس 1912ـ.
) )3المرجع نفسو ،العدد  ،1652بتاريخ  25يكليك 1912ـ.
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استقرت عمى نتيجة فأخرجكا ىذه النتيجة لمناس ،كضعكىا مكضع المناقشة ،كجاىدكا إلدخاليا

في سبر األفكار العامة تككنكا بذلؾ قدمتـ خدمة لئلنسانية ،كزدتـ في الثركة العممية كالفكرية"(.)1

ىذا رأم ىيكؿ في الحرية الفكرية ،أما رأيو في الحرية الفردية فيقرر "أف الفرد حر

بالسميقة كيجب أف يبقى ح نار منفرندا كمجتم نعا كأنو أعرؼ بمصمحة نفسو مف سكاه ،يعرؼ مكضع
النقص فيسده ،كمقدار الكماؿ فيجاىد لمكصكؿ إليو"(.)2
ىيكبل كاف متأث نار بالمدرسة الميبرالية أك المذىب الميبرالي ،فإيمانو بالحرية الفردية
يبدك أف
ن
ربما نبع مف النظرية الغربية ،لكنو طكعيا كىذبيا ،فكضع ىذه الحرية في إطار مصرم أك في

أجكاء ديمقراطية تناسب طبيعة المجتمع المصرم كال تتعارض مع عاداتو كتقاليده كمبادئو(.)3

عندما تناكؿ ىيكؿ مسألة الحريات لـ يحدد لمحرية الفكرية حدكندا يضبطيا فييا في إطار
الشرع الحكيـ أك المبادئ اإلنسانية ،فأطمؽ العناف لمعقؿ أف يفكر كلك خرج عف المألكؼ كتجاكز
الخطكط الحمراء ،ربما أراد ىيكؿ بذلؾ أف يصؿ العقؿ إلى أبعد مدل ،أك أف يسبح في اآلفاؽ

ليبمغ القمة في اإلبداع كالتفكير ،لكف ىيكؿ لـ ىي ٍح ىذر في الكقت نفسو مف الزيغ كاالنحراؼ الذم
قد تككف نتيجتو ذىاب العقؿ أك الجنكف أك الدخكؿ في دائرة الكفر.
أما الحرية الفردية فقد كضع ليا بعض الضكابط ،كحكميا بالمصرية ،فرأل أنو ال يجكز

الخركج عف النظرية المصرية أك الرؤية المصرية لمحياة.

ىيكبل كقع في تناقض في أفكاره ،ألف الحرية الفردية جزء مف الحرية العامة
يبدك أف
ن

سكاء الفكرية أك السياسية أك غيرىا ،فالحرية الفردية عنده مقيدة ،كالحرية الفكرية مطمقة ،أضؼ
إلى ذلؾ أف إطبلؽ الحرية الفكرية بشكؿ كامؿ ربما يؤدم إلى الضبلؿ كالكفر كاإللحاد.
كالقضية الثالثة ىي قضية المرأة كقد تناكليا مف ثبلثة جكانب :الحرية كالتعميـ كالحجاب،

كقد ربط ىذه الجكانب بعضيا ببعض ،كيرل ىيكؿ أف المرأة في مصر (متخمفة) نتيجة لبلستبداد
الذم كقع عمييا مف الرجؿ يقكؿ ىيكؿ" :كإلزالة ىذا التخمؼ ،عمى المرأة أف تتعمـ كتجني مف

فنكف األدب ما يرفع تفكيرىا كيثقفيا"(.)4

) )1الجريدة :العدد  ،1158يناير 1911ـ.
) )2المرجع السابؽ ،العدد  ،426أغسطس 1908ـ.
) )3ينظر :شرؼ ،محمد حسيف ىيكؿ في ذكراه (ص.)34

) )4الجريدة :العدد  349مايك 1908ـ ،كالعدد  387يكنيو 1908ـ.
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كيشف ىيكؿ عمى الحجاب حممة شعكاء فيصفو تارة بالسجف ،كتارة بالعادة التي تقيد

البنات ،كيكجو السؤاؿ لممرأة منتق ندا "كيؼ ترضي بالسجف كالتحجب مف كؿ جماؿ أبدعو هللا
ليمتع بو الخميقة"(.)1
كيستطرد ىيكؿ في تيجمو عمى الحجاب كعمى الذيف يدافعكف عنو فيقكؿ" :إذا خاؼ
الرجؿ مف فساد مف المرأة لضعؼ عقميا ...ىفمً ىـ ال يسعى إلى تكميمو بالتربية كالتعميـ ...يداكم
نقص التربية بالحجاب ،يداكم ش نار بشر"(.)2
كتزداد جرأة ىيكؿ عمى الحجاب بأف جعؿ لو مساكئ ذكر منيا" :فصمو بيف الرجؿ كالمرأة

بشكؿ يجعؿ اختيار الزكجة في غاية الصعكبة"(.)3

كأف الحجاب يحكؿ دكف الحب الشريؼ الذم يربط بيف الجنسيف عمى أساس مف الثقة

فيرل أنو "يجب ىدـ عادة الحجاب الذم يقؼ في كجو ىذه العمة"(.)4

كمع مركر الزمف كمتغيرات الحياة ،تكلدت عند ىيكؿ قناعات جديدة دفعتو إلى التراجع أك

ىيكبل كجد نفسو في صراع داخمي
إعادة النظر في ىذه األفكار التحررية ،ربما يعكد ذلؾ إلى أف
ن

بيف اتباع الحضارة الغربية كأساليبيا الحياتية ،كبيف جذب الكاقع المصرم لو بعاداتو كتقاليده
كمبادئو السائدة ،لذلؾ خمص إلى القكؿ" :إني ناصح كؿ و
آت إلى أكركبا أف يبتعد عف حياتيا
قدر المستطاع ،كأف يحفظ مصريتو رغ نما عف كؿ ما يحيط بو"( ،)5كفي الكقت نفسو دعا ىيكؿ
إلى اقتباس المفاىيـ الغربية التي تؤدم إلى التطكر حسب رأيو.

ىيكبل كاف متأث نار بشكؿ كبير بأفكار قاسـ أميف التحررية التي
مف خبلؿ ما سبؽ يبدك أف
ن
تبناىا بحذافيرىا ،كما لبث بعد ذلؾ أف تراجع عنيا خفيةن لتناقضيا مع الكاقع المصرم المعاش.
كيبقى التساؤؿ :كيؼ لمفكر كبير مثؿ ىيكؿ تتقاطع في ذىنو األفكار القكمية كالغربية

كيستطيع المزج بينيا مع ما فييا مف تناقض في الفكر كالعادات كالتقاليد كالبيئة كالجنس ،ثـ
كيؼ يمتمؾ ىيكؿ الجرأة عمى الحجاب الشرعي ،كىك يعمـ أنو فريضة مف هللا كيجعمو رم ناز
لبلنحطاط كالتخمؼ ،كحاجنبا بيف الرجؿ كالمرأة ،كسجننا يظمـ جماليا ،كمان نعا لمثقة فييا،
) )1الجريدة ،مف مقالة (المرأة كالحجاب) ،العدد  498بتاريخ  24أكتكبر 1908ـ.
) )2المرجع السابؽ.
) )3المرجع نفسو ،قضية المرأة (الحجاب  ،)5العدد  1050بتاريخ  21أغسطس 1910ـ.
) )4المرجع نفسو ،مف مقالة بعنكاف (نتيجة الحب) ،العدد  617بتاريخ  22مارس 1909ـ.

) )5المرجع نفسو ،مف مقالة قضية المرأة (الحجاب  ،)10العدد  1060بتاريخ  2سبتمبر 1910ـ.
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مع أف الحراـ ىك السفكر كالتبرج ،مصداقنا
علٌَ ِْهنَّ ِمن َجلَبٌِبِ ِهنَّ
ساء ا ْل ُم ْؤ ِمنٌِنَ ٌُ ْدنٌِنَ َ
َونِ َ
()1
َّر ِحٌ ًما﴾ .

اجنَ َوبَنَاتِنَ
ً لُل ِ ّّل َ ْز َو ِ
لقكلو تعالىٌَ﴿:اأٌَُّ َها النَّبِ ُّ
اَّللُ َ
ورا
ذَ ِلنَ أ َ ْدنَى أَن ٌُ ْع َر ْفنَ فَلَ ٌُ ْؤذَ ٌْنَ َوكَانَ َّ
غفُ ً

كعكدة إلى الفكر القكمي الذم انتشر في مصر كفي بعض الببلد العربية نسأؿ :ىؿ

حققت القكمية أىدافيا؟ ككيؼ يمكف تقييميا كتجربة إنسانية؟ ،كىنا ندع اإلجابة ألنكر الجندم
حيث يقكؿ" :لقد كانت التجربة القكمية بالغة الخطر كاألىمية ،كقد حشدت ليا قكل كثيرة في

أقطارىا ...كلكنيا مع ذلؾ لـ تحقؽ أىدافيا ،ألنيا كانت متعارضة مع طبيعة األمة اإلسبلمية

التي شكميا اإلسبلـ منذ خمسة عشر قرننا بعي ندا عف مفيكـ الدـ كالعرؽ كالعنصر ،إلى جامعة
تقكـ عمى التكحيد الخالص"(.)2
لـ تحقؽ القكمية أىدافيا ،ككاقع األمة العربية اليكـ يثبت ذلؾ ،فقد قيدـ الفكر القكمي بدي نبل
كمفرقنا بيف العركبة كاإلسبلـ ،حيث فاحت منو رائحة العنصرية كالتعصب
عف الفكر اإلسبلمي ،ي
لمجنس العربي؛ مما شكؿ خطكرة عمى كحدة األمة اإلسبلمية.

ضا في المفاىيـ ،كتبعية في االنتماء،
لقد مزج ىيكؿ فكره القكمي بالفكر الغربي محدثنا تناق ن
كتقمنبا في أطكار الفكر الفرعكني ثـ القكمي المذيف أخذىما بقكة ،ثـ الفكر اإلسبلمي الذم أخذه
عمى استحياء دكف أف ييظير قكة مماثمة في طكر فكره القكمي.
 -4ىيكل والفكر اإلسالمي:
في مطمع القرف العشريف ،كاف لمغزك الثقافي الغربي أثره الكبير في حياة المجتمعات
اإلسبلمية ،كقد برز ذلؾ بكضكح في المظاىر االجتماعية كالسياسية ،كقد أحدث ىذا التأثير

اضط ارنبا كانقسا نما داخؿ العالـ اإلسبلمي ،كفي خضـ ىذه الحالة استيقظ الكعي اإلسبلمي عند
بعض أبناء األمة اإلسبلمية ،فظير تيار مف المتعمميف تعمي نما عربنيا إسبلمنيا ،كالى جانبو ظير
تيار آخر تعمـ تعمي نما مدننيا عمماننيا ،ىذاف التياراف كانا في صراع فكرم مع االستعمار ،كالى
جانب صراعيما معو ،ظيرت بينيما مبلمح االنقساـ ،كعمى أثره برز تيار ثالث مف المفكريف

"تعممكا عمى الطريقة األكركبية ...تصدكا لمتيار العمماني مف خبلؿ تقديميـ لرؤية إسبلمية
()3

جديدة ...يمكف تسميتو بالتيار التحررم اإلسبلمي"

كقد مثؿ ىذا التيار مبلمح اليقظة

)[ )1األحزاب.]59 :
) )2الجندم ،قضايا األدب كالثقافة كالفف (ص.)93

) )3عبد المجيد ،التغير االجتماعي في الفكر اإلسبلمي الحديث (ص.)290

72

اإلسبلمية ،فعبر عف اتجاه فكرم طبيعي سعى مف خبللو إلى االستقبلؿ بركح كطنية ،ككاف ىـ

ىذا التيار "التكفيؽ بيف النظريات الغربية كقضايا الفكر اإلسبلمي ،كمف أبرزىـ :محمد حسيف

ىيكؿ ،كاسماعيؿ مظير ،كمنصكر فيمي"(.)1

كيرل رفعت سيد أحمد أف مفكرم ىذا التيار بما قدمكه مف أفكار تكفيقية ،عكسكا طبيعة

المرحمة التي عاشكا فييا ،مرحمة الصراع بيف النمكذجيف العربي اإلسبلمي ،كالغربي(.)2

ىذا التيار الذم تزعمو ىيكؿ تميز بالمحافظة عمى التراث اإلسبلمي ،كفي الكقت نفسو

االنفتاح العقمي عمى الثقافات األخرل ،فػ"الرسالة اإلسبلمية تطمؽ العقؿ مف قيكده إلى حد لـ

يتصكره العمـ في عصرنا الحاضر ،كال في غيره مف العصكر إطبلقنا مثمو"( .)3كيمكف القكؿ أف
تيار التكفيقية الجديدة نقؿ األفكار كالنظريات الغربية إلى جميكر القراء العرب برؤية عقمية نقدية

مكضكعية إلى حد ما ،كيسجؿ ليذا التيار أنو "تصدل لمتيار التخريبي الذم نادل بتقميد الغرب،
كتبنى أفكا نار كافدة تتعارض مع قيـ الثقافة اإلسبلمية ،فكانت أىـ إسياماتيـ تتمثؿ في تصحيح
كثير مف التصكرات كالمفاىيـ المشكىة التي قدميا مفكرك التيار التخريبي حكؿ اإلسبلـ"(.)4
كمف المفاىيـ التي حاكؿ ىيكؿ التأصيؿ ليا بعض المصطمحات الغربية التي استخدميا

تمييز لو عف
نا
بعد أف أعاد تفسيرىا كفؽ التصكر اإلسبلمي مثؿ مصطمح االشتراكية اإلسبلمية
المذاىب االشتراكية األخرل(.)5
ىذه التكفيقية مف كجية نظر ىيكؿ كسيمة مف الكسائؿ التي تمكف الشرؽ مف إحياء التراث

اإلسبلمي فييا ،يقكؿ في ذلؾ" :الشرؽ اليكـ في حاجة أشد الحاجة إلى النيؿ مف كرد الغرب
في التفكير كفي األدب كالفف ...فبل مفر لمف يريد أف يصير ىذه الطبقة مف االستعانة بأحدث
صكر التفكير في العالـ ليستطيع مف ىذه السبيؿ أف يصؿ ليـ بيف الحاضر كثركة الماضي

كتراثو العظيـ"(.)6

) )1عبد المجيد ،التغير االجتماعي في الفكر اإلسبلمي الحديث (ص.)291
) )2ينظر :أحمد ،الديف كالدكلة كالثكرة (ص.)39-27
) )3ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)13/6
) )4عبد المجيد ،التغيير االجتماعي في الفكر اإلسبلمي (ص.)292
) )5ينظر :ىيكؿ ،الحككمة اإلسبلمية (ص.)59
) )6ىيكؿ ،حياة محمد (ص.)36
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أراد ىيكؿ أف يؤكد عمى ضركرة التكاصؿ الثقافي مع الفكر الغربي الحديث ،مع الحرص

الشديد عمى استقبللية الفكر اإلسبلمي ،كعمى ضركرة الربط بيف التراث الفكرم اإلسبلمي

كعناصر الثقافة الحديثة ،مع التأكيد عمى التحرر مف نفكذىا مف خبلؿ إخضاعيا لممراجعة

كالتقكيـ ،كالمقابؿ ضركرة التعمؽ في دراسة التراث الفكرم اإلسبلمي كالتمسؾ باألصكؿ

اإلسبلمية .ىذه الرؤية التكفيقية الجديدة التي سعى إلييا ىيكؿ كزمبلؤه كانت تيدؼ إلى "تحديد
دكر اإلسبلـ في تحرير المجتمعات اإلسبلمية مف رؽ االستعمار كالتخمؼ الحضارم"(.)1

كيرل ىيكؿ في كتابو (حياة محمد) ﷺ أف الغرب فشؿ في تحقيؽ زعمو القائؿ بأف العمـ

سيحؿ مف الحياة اإلنسانية محؿ اإليماف مف الحياة الركحية( ،)2كأنو أصبح يخالؼ الغرب في
أمر الحياة الركحية ،كأف ما في الغرب منيا غير صالح ألف ينقمو ،كأف تاريخ المسمميف الركحي

غير تاريخ الغرب ،كثقافتيـ الركحية غير ثقافتو(.)3

تبدك قناعة ىيكؿ بفشؿ الحياة الركحية عند الغرب ،كأنو ال مجاؿ لبلستفادة منيا في
الشرؽ ،كىذا مثَّؿ حاف ناز لو كلتياره لمتأمؿ في رسالة اإلسبلـ بعمؽ ،كالبحث عف دكر المسمـ في

القرف العشريف ،كعف أسباب تخمؼ العالـ اإلسبلمي يرل أنو يتمثؿ في إقفاؿ باب االجتياد

عصكنار طكيمة ،أصابت األمة اإلسبلمية بالجمكد ،مما أدل إلى تأخرىا كانحطاطيا.

كلمخركج مف حالة الجمكد التي جمبت لؤلمة التأخر كاالنحطاط قاـ رجاؿ أحرار في
النصؼ األخير مف القرف التاسع عشر كبدايات القرف العشريف ببذؿ الجيد لتفنيد أقكاؿ الذيف

اتيمكا اإلسبلـ بأنو سبب تأخر األمـ في مضمار الحضارة ،كانطمقت الشعكب اإلسبلمية تيمقي
عف نفسيا أغبلؿ الجمكد كقيكده ،كتنيؿ مف كرد الحرية التي أباحيا ليا اإلسبلـ(.)4
ىذا البحث كاالجتياد ىكلَّ ىد عند ىذا التيار فكرة تأسيس مشركع حضارم ييدؼ إلى
"صياغة الذات اإلسبلمية مف خبلؿ رؤية تعتمد عمى الربط بيف الحرية كالعقؿ ،كبذلؾ بدت فكرة
التغير االجتماعي في تصكرىـ ،ال تمثؿ المحاؽ بالمدنية الغربية ،بؿ تتجاكزىا إلى االستقبلؿ

الحضارم"(.)5

) )1عبد المجيد ،التغير االجتماعي في الفكر اإلسبلمي (ص.)300
) )2ينظر :ىيكؿ ،حياة محمد (ص.)33
) )3ينظر :جدعاف ،أيسس التقدـ عند مفكرم اإلسبلـ في العصر الحديث (ص.)237
) )4ينظر :ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)50/6

) )5عبد المجيد ،التغير االجتماعي في الفكر اإلسبلمي (ص.)308
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ىذا التصكر حدد عند ىيكؿ العبلقة بيف الديف كالدكلة ،فالدكلة في نظره ال بد أف تقكـ

عمى النظاـ التشريعي كالقانكني ،كأف اإلسبلـ أثبت لؤلمة حقيا كمصدر لمسمطة ،إذ جعؿ كالة

األمر يستمدكنيا مف الشعب كاألمة عف طريؽ البيعة لمخميفة ،كأف الخميفة ككيؿ عف األمة ،كأف

لؤلمة أف تراقب الخميفة كتقكمو ،كأف تطيعو في حدكد تككيمو( ،)1كأف أساس قكاعد الحكـ المساكاة

كاإلخاء كالحرية( ،)2كأنو يحؽ لؤلمة مكاجية االستبداد السياسي( ،)3كأف الحرية حافز إلى التقدـ
خطكات فسيحة نحك الحضارة المثمى(.)4

عاش ىيكؿ في فترات حياتو تقمبات فكرية ،كصراعات سياسية ،كأحداثنا عالمية معقدة

جعمتو يقمب فكره ،كينعـ النظر في الكاقع بشكؿ أعمؽ ،فكؿ مرحمة مف مراحؿ حياتو تعد حياة

جديدة بالنسبة لو ،متأث نار بالبيئة كباألكضاع التي يعيشيا ،كىذا ينفي عنو جمكد التفكير ،فالفترة
التي عاشيا في ببلد الغرب تبنى فكر الغرب ،كعندما عاد إلى مصر أراد أف يطكر فكره

فأخضع الثقافة الغربية إلى المراجعة كالتقييـ ،ربما أدخمو ذلؾ في صراع فكرم ترتب عميو صراع

نفسي.

كجد ىيكؿ في مصر تياريف متضاربيف ،األكؿ متشدد مغمؽ كالثاني تخريبي منفتح ،كبعد

النظر في فكر ىذيف التياريف ،أراد ىيكؿ أف يجمع بيف إيجابيات كؿ منيما ،كيتخمى عف

سمبياتيما ،فتبنى التيار التكفيقي.

ىيكبل رائ ندا مف ركاد التيار التكفيقي أك التيار التحررم اإلسبلمي ،يرل
كبحسب أف
ن
الباحث أف ليذا التيار لو ما لو ،كأف عميو ما عميو ،فمف المبلحظات التي تسجؿ لصالحو:
 -1أنو ركز عمى القيـ الركحية اإلسبلمية ،كالمحافظة عمى التراث اإلسبلمي ،كاالستفادة مف
الثقافة الغربية بعد تقييميا دكف الخضكع ليا.

 -2أسس ىذا التيار لمشركع حضارم ييدؼ إلى صياغة الذات اإلسبلمية ،كيسعى إلى تحرير
المجتمعات اإلسبلمية مف رؽ االستعمار كالتخمؼ الحضارم.

) )1ينظر :ىيكؿ ،الحككمة اإلسبلمية (ص.)36
) )2ينظر :المصدر السابؽ ،ص.33-32
) )3ينظر :المصدر نفسو ،ص.37-36

) )4ينظر :المصدر نفسو ،ص.135-134
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أما المثالب التي يرى الباحث أن ىذا التيار قد وقع فييا ،فيي:
 -1أنو لـ يتخمص تما نما مف تبعية الفكر الغربي ،فقد خمط األمكر في بعض المفاىيـ
كالمصطمحات ،كأنو لـ يضع البديؿ اإلسبلمي الخالص؛ ألنو لـ يكف متعمقنا في دراستو
لمنظريات اإلسبلمية.
 -2كقع ىيكؿ في بعض المخالفات الشرعية عندما أرجع التشريع إلى األمة كليس إلى الكتاب

كالسنة كأساس لدستكر الدكلة ،كىذا دليؿ عمى مكافقة ىيكؿ لمديمقراطية الغربية كمخالفتو

لممبادئ اإلسبلمية ،ككذلؾ مكقفو مف قضية حجاب المرأة.
و
شكط في الفكر اإلسبلمي كا ٍف لـ يصؿ
كمع ذلؾ ييحسب لييكؿ محاكلتو التغيير كقطع
إلى درجة النضكج الكامؿ فيو ،ككاجو المخالفيف لفكره اإلسبلمي ،كظؿ ثابتنا عميو حتى نياية
حياتو.

 -5نظرة ىيكل إلى الديمقراطية:
الديمقراطية بمفيكميا اليكـ تجعؿ األمة أساس الحكـ كمصدر جميع السمطات ،كأم
خبلؼ بيف ىذه السمطات يجب الرجكع فيو إلى األمة ،فاألمة ىي أصؿ السمطات ،كىي مف
ينكب عف األمة ،كيرل ىيكؿ أف "الديمقراطية مذىب ،بؿ مذاىب ليا فمسفتيا في النظاـ كفي
()1

الخمؽ كفي تصكير الحياة"

كأف األساس الصحيح لمديمقراطية "العمؿ كقسمتو بيف األفراد

كالطكائؼ قسمة تعاكف كتضامف ال قسمة نضاؿ كتنافس"

()2

كطالب ىيكؿ بأف تككف الديمقراطية

أساسا لمثقافة "كخير فكرة مألكفة عندنا في مصر يمكف أف يقكـ اإلصبلح في
فكرة لئلصبلح،
ن
المستقبؿ عمييا ىي الفكرة الديمقراطية ...فمنجعميا إ نذا أساس ثقافتنا في معاىد العمـ ،كفي كتب

األدب ،كفي أخيمة الشعر ،كفي ألكاف الفف ،كلتقـ فمسفتنا الرسمية عمى مكجبيا"( .)3كيرل ىيكؿ

أف الديمقراطية ىي "كحدىا األساس الصالح لمحياة المصرية ،كىي كحدىا الفكرة التي تبلئـ

المزاج المصرم ،كتحف إلييا الطبيعة المصرية حني ننا صادقنا(.)4

إف تبايف نظرة ىيكؿ لمديمقراطية بيف المدح كالذـ ،كالنجاح كالفشؿ ،نابع مف تبايف نظرة
مؤسسييا كفي ذلؾ يقكؿ" :ككاف األدب قائ نما في إيطاليا كفرنسا كألمانيا كانجمت ار عمى تمجيد
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)32/3
) )2المصدر السابؽ ،ج.13/3
) )3المصدر نفسو ،ج.32/3
) )4المصدر نفسو ،ج.32/3

76

الديمقراطية ،كاإلشادة بذكرىا ،كالتمدح بفضائميا ...فأنت إذا قرأت ما ينشر مف الكتب اليكـ في

إيطاليا رأيتيا جمي نعا تعد الديمقراطية أكذكبة آمف الناس بيا زمننا ثـ تبيف رجاؿ الفاشيست زيفيا،
تقره كذلؾ في ألمانيا ،فأما انجمت ار فما تزاؿ كتبيا تشيد بالديمقراطية"(.)1
كىذا الكبلـ ىك ما أ
النظرة إلى الديمقراطية كأساس لمحكـ في أكركبا مختمفة تتراكح بيف اتياميا بالكذب

كالزيؼ كالفشؿ كاإلفبلس ،كبيف التمجيد كاإلشادة ،كيبدك أف السبب في االختبلؼ حكؿ
الديمقراطية يكمف في آلية تطبيقيا ،فربما تككف في بعض الدكؿ مجرد شعارات جكفاء ،لكنيا في
الحقيقة مبنية عمى المصالح الشخصية كعمى التزكير كالخداع ،كفي المقابؿ نراىا في بعض

الببلد األخرل كإنجمت ار مث نبل بعيدة عف ىذه األجكاء ألف المجتمع االنجميزم يحترـ النظاـ كيؤمف
بالحرية.

ىذه الديمقراطية التي طغت عمى أكركبا لـ تكف بعيدة عف مصر فقد انتقمت "إلى ضفاؼ

النيؿ مع جيكش بكنابرت أثناء حممتو عمى مصر"(.)2

كقد رفعت مبادئ الحرية كاإلخاء كالمساكاة ،لكف أمر انتشار ىذه المبادئ في المجتمع
ميس نار ،ألف المصرييف يممككف مي ارثنا
المصرم كامتزاجو بطبائع المصرييف لـ يكف سي نبل كال َّ
حضارنيا لو أثره في نفكسيـ ،كأف ىذه المبادئ تتعارض مع مبادئ دينيـ ،عبلكة عمى أنيا
خرجت مف ببلد غير إسبلمية ،كفي المحصمة كقؼ معظـ المصرييف مكقؼ عداء مف ىذه

المبادئ(.)3

كلعب االنجميز دكنار آخر في نشر فكرة الديمقراطية في مصر فحاكلكا "أف يقنعكا
الفبلحيف ...بأنيـ أصدقاؤىـ كأعكانيـ كي يكسبكا السكاد ضد المبلؾ كالطبقات العميا ...ازدادت

الفكرة الديمقراطية انتشا نار بيف الطبقات التي كانت إلى ذلؾ الحيف تؤمف بنظاـ الطكائؼ.)4("...

كيرل ىيكؿ أف فكرة الديمقراطية الصحيحة ال تقكـ بيذا الشكؿ أم مف خبلؿ تقسيـ
الشعب المصرم إلى طبقات ثـ زرع التنافس باسميا بيف ىذه الطبقات مف أجؿ الكصكؿ إلى

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ(ج.)30-29/3
) )2المصدر السابؽ ،ج.10/3
) )3المصدر نفسو ،ج.11/3
) )4المصدر نفسو ،ج.12/3
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الحكـ ،يقكؿ ىيكؿ" :كالحؽ عندنا أف نضاؿ الطكائؼ ،كالثكرات االجتماعية كاالقتصادية،

كالتنافس بيف الطبقات ابتغاء الحكـ ،كؿ ذلؾ يتنافى مع الفكرة الديمقراطية الصحيحة"(.)1

كيمضي ىيكؿ في حديثو عف الديمقراطية مف خبلؿ مقاالتو ،فتراه مرة يتكمـ عنيا بكؿ

مكضكعية فيقكؿ" :كانبث في غير ناحية مف أنحاء العالـ ،كفي غير دكلة مف دكلو دعاة
يبشركف بانييار الديمقراطية ،كيعددكف ما جنت عمى العالـ مف مساكئ ...كما خمفتو الديمقراطية

باسـ الحرية مف فساد في األخبلؽ ،كتزعزع في العقائد ،كاذاعة لمشركر في العالـ"(.)2

كتحدث ىيكؿ عف الديمقراطية كيدافع عنيا كيبرر إلخفاقيا فيقكؿ" :كالحقيقة أف ما يبدك
لمنظر السطحي اليكـ كأنو فشؿ لمديمقراطية ليس إال اضط ارنبا أصابيا بعد الحرب كبسبب
الحرب ،كىك اضطراب مؤقت ال بد سيزكؿ سري نعا .أما الديمقراطية كنظاـ فما تزاؿ قكية قادرة،
كما يزاؿ إيماف الناس بيا ثابتنا متأص نبل في غكر نفكسيـ"(.)3
كفي بعض المكاطف أشاد ىيكؿ بالديمقراطية ،حيث يقكؿ" :إنيا كحدىا الكفيمة لمكرامة

اإلنسانية ،كلمحرية اإلنسانية ،كأنيا تخمؽ التكازف الذم يحفظ عمى األمة سمطانيا"(.)4

أما الديمقراطية في مصر فيقكؿ عنيا ىيكؿ في مقالو لو بعنكاف (الحياة النيابية كطبيعة

الحكـ) " :إف النظاـ النيابي كما ىك قائـ في مصر اليكـ ال يحقؽ معنى الديمقراطية عمى الكجو
الصحيح ...صارت الحياة النيابية بصكرتيا الحاضرة في مصر أداة تركيز لمحكـ ،مع أف الفكرة

الديمقراطية غرضيا تكزيع السمطة ال تركيزىا"( .)5كتحدث عف الديمقراطية اإلسبلمية كبيف
المقصكد منيا فقاؿ" :التي تجعؿ الرأم ألىؿ الرأم ال لكؿ فرد مف أفراد األمة"( ،)6كيقكؿ" :كأنا

مف جانبي ال أتردد في القكؿ بأف اإلسبلـ يعرؼ المبادئ التي دعت الديمقراطية إلييا ،مبادئ

الحرية كاألخكة كالمساكاة"(.)7

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)13/3
) )2المصدر السابؽ ،ج.17/3
) )3المصدر نفسو ،ج.49/3
) )4المصدر نفسو ،ج.55/3
) )5المصدر نفسو ،ج.49/3
) )6المصدر نفسو ،ج.58/3
) )7المصدر نفسو ،ج.59/3
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يبدك أف إيماف ىيكؿ بالديمقراطية كنظاـ لمحكـ كالحياة كاف قكنيا ،فيك يرل أنيا أساس
لمثقافة كاإلصبلح ،كلمعمؿ المشترؾ المبني عمى التعاكف كالتضامف ،كأنيا تحفظ الكرامة
اإلنسانية ،كقد انبرل ىيكؿ يدافع عنيا حيث رأل أف فشميا أك إفبلسيا أك اضطرابيا مؤقت
بسبب الحركب ،كأنو سرعاف ما سيزكؿ ،كما رأل أف قكة الديمقراطية يكمف في نظاميا.

ضا -عف الديمقراطية كنظاـ حكـ في ببلد الغرب بصراحة ،فبيف أنيا تختمؼ
كتحدث -أي ن
مف دكلة إلى أخرل ،كقد تراكح ىذا االختبلؼ بيف النجاح كالفشؿ ،ثـ ذكر بمكضكعية أف

استغبلؿ الديمقراطية يسيء إلييا ،كينتج عنو الفساد في األخبلؽ كالزعزعة في العقيدة.

كفي حديث ىيكؿ عف كيفية انتقاؿ الديمقراطية مف الغرب إلى مصر ،أفاد أف المصرييف

في البداية لـ يقبمكىا كلـ يقتنعكا بيا ،بؿ عارضكىا ،لكنيـ بعد فترة مف الزمف استكعبكىا

كقبمكىا ،فيي عنده تبلئـ المزاج المصرم كالطبيعة المصرية.

كفي نياية المطاؼ أطمؽ ىيكؿ مصطم نحا جدي ندا لمتكفيؽ بيف اإلسبلـ كالديمقراطية فقاؿ:
"الديمقراطية اإلسبلمية" ،كرأل أنو ال تعارض بيف مبادئ اإلسبلـ كمبادئ الديمقراطية.
مف خبلؿ نظرة ىيكؿ لمديمقراطية ،يرل الباحث أنو كاف يميؿ إلى عممانية الدكلة

اضحا أنو ما يزاؿ متأث نار بالثقافة الغربية كالفكر
المصرية أكثر مف ميمو إلى إسبلميتيا ،كيبدك ك ن
القكمي ،كأف تبنيو لمفكر اإلسبلمي كاف عمى استحياء ،كلـ يكف عمى درجة عالية مف القكة
كالكضكح.
 -6نظرة ىيكل إلى الحضارة:
الحضارة ىي مجمكعة مف المفاىيـ كاألفكار التي تترجـ إلى سمكؾ ،كىذا السمكؾ قد يككف
معنكنيا كالعقائد كاألخبلؽ ،كقد يككف تطبيقنيا كالصبلة كالجياد كبناء المساجد كالبيكت ،أما
التراث فيك كؿ ما تركو السمؼ لمخمؼ مف نتاج فكرم ،أك ما ىكَّرثو السابقكف لمف جاء بعدىـ مف
حضارة كثقافة كعمكـ كصناعات ،كالتراث نكعاف :نكع ناتج عف كجية النظر في الحياة ،كىذا
يشمؿ الحضارة كالثقافة ،كنكع ناتج عف نشاط عقمي محض بطريقة التجربة كالمبلحظة

كاالستنتاج مثؿ :عمكـ الفمؾ كالرياضيات كالفيزياء كغيرىا ،ككالصناعات كالمصانع الناتجة عف

ىذه العمكـ(.)1

) )1ينظر :عبد هللا ،دراسات في الفكر اإلسبلمي (ص.)104-103
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يرل ىيكؿ أف الحضارة التي بناىا اإلسبلـ ليا أساس جدير بأف تقكـ عميو الحضارة

اإلنسانية ،ىذا األساس نتبينو مف خبلؿ" :ما يدعك إليو اإلسبلـ مف البر كالتقكل ،كما يفرضو
عمى الناس مف الزكاة كالصدقة ،كما يكصي باليتيـ كالبائس كالمحركـ"(.)1

كيؤكد مالؾ بف بني عمي أف اإلسبلـ ىك المنقذ لمحضارة اإلنسانية( ،)2كلقد أثرت

الحضارة اإلسبلمية في الحضارة اإلنسانية فأثٍرتيا كأغنتيا مف خبلؿ "اإلضافة عمييا ،كارتياد
اآلفاؽ المجيكلة ،كاكتشاؼ القيـ المعرفية كالتجريبية الجديدة"(.)3

كاف الحضارة اإلسبلمية لتمتمؾ مف الخصائص كالمميزات ما ال تمتمكو حضارة أخرل،
فيي حضارة إيمانية عقائدية ممتزمة كأصيمة كمنفتحة كمتكازنة كشاممة تمبي كافة مناحي الحياة،

كىي كذلؾ إنسانية تمبي طمكح اإلنساف ،كتستجيب ألشكاقو ،كتتفاعؿ مع فطرتو.

أما الحضارة الغربية فيي مادية مبنية عمى المصالح ،كاذا كجد فييا أعماؿ بر أك إحساف
"فإف ذلؾ ال يعتبر في عرؼ الحضارة األكركبية كاجنبا إنساننيا يتحتـ القياـ بو ،بؿ ىك في نظر
كثيريف مف كبار يكتاب أكركبا بقية مف بقايا الضعؼ المتخمؼ عند اإلنساف"(.)4
ككتابو كأدباؤه يمتمسكف الغذاء
كعمى عكس ىؤالء المتعمميف كالساسة نجد "فبلسفة الغرب ي

النفسي في أدياف الشرؽ ،كصكر اإليماف فيو ،كاألدب بكصفو مظي نار لمحضارة ...كقد كاف
اإلسبلـ كما يزاؿ ديف أىؿ الشرؽ العربي"(.)5
كاذا كانت الحضارة الغربية قد لعبت دكنار مي نما في كسر الجمكد الذم أصاب الحضارة
اإلسبلمية ،فإنيا بالمقابؿ "خمطت عم نبل صال نحا كآخر سينئا كمنيا مف فاحش التعقيد ما يصعب
عمى كؿ الناس تمثميا"(.)6
كاالختبلؼ بيف الحضارات كالتمايز بينيا أمر طبيعي في "المغة كالتاريخ كالثقافة

كالعادات ،كأىـ مف ذلؾ الديف"( ،)7ىذا االختبلؼ ال يعني الصراع أك المجكء إلى العنؼ.
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)169/2

) )2ينظر :ابف نبي ،دكر المسمـ كرسالتو( ...ص.)29
) )3خميؿ ،تحميؿ التاريخ اإلسبلمي إطار عاـ (ص.)237
) )4ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)169/2
) )5ىيكؿ ،ثكرة األدب (ص.)12
) )6عمي ،اإلسبلـ كالحضارة الغربية (ص.)360-342

) )7حممي ،الفكر اإلسبلمي في مكاجية الغزك الثقافي( ...ص.)149
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كيرل ىيكؿ "أف اإلسبلـ كفمسفتو أكثر قدرة مف كؿ عقيدة كفمسفة أخرل عمى تيسير ما

نسميو اليكـ (التعايش السممي) بيف الشعكب كالدكؿ ،كأنو كاف قدي نار عمى ذلؾ فيما مضى لكال أف
كقفت السياسة الغربية مف اإلسبلـ مكقؼ خصكمة"(.)1
ىذه الخصكمة ال مبرر ليا ،فالتنافس الحضارم الصحيح يقكـ عمى العدؿ كالرحمة

كاإلخاء ال عمى الظمـ ألنو "ما حؿ الظمـ بأرض إال اضمحمت أمامو الحضارة ،كتضاءلت

الحياة"(.)2

إف الحضارات اإلنسانية التي قامت ،ك-يشيد ليا التاريخ -لـ تقـ عمى التقدـ العممي
كحده ،كال عمى التفكؽ العسكرم كحده ،كال االزدىار االقتصادم كحده ،بؿ ال بد أف "يصحب

ذلؾ كمو عقائد متميزة ،كقيـ إنسانية راقية ،كمبادئ أخبلقية ثابتة ،كىي بحمد هللا كفضمو متكفرة

في شريعتنا"(.)3

ىذه مبادئ ال بد لمحضارة اإلنسانية أف تتحمى بيا أك تتمسؾ بيا ،لكف كاقع بعض

الحضارات اليكـ اتجيت اتجا نىا آخر ألف أىدافيا انحرفت ،يقكؿ ىيكؿ في ذلؾ" :ىذه الحضارة
التي تجعؿ الماؿ غرضيا األكؿ ،كتستخدـ كؿ شيء في سبيمو ،فيي تستخدـ العمـ كتستخدـ
التشريع ،كتستخدـ الفف ،كتستخدـ العكاطؼ لتحكيمو مف طائفة إلى أخرل ،في سبيمو ييكف كؿ

شيء ،كتيكف الحرب ذاتيا ،ييقتؿ فييا مبلييف الناس باسـ الحرية تارة ،كباسـ القضاء عمى الركح
العسكرية تارةن أخرل ،كباسـ اإلنسانية نفسيا طكنار ثالثنا"(.)4
كيرل الباحث أنو ال بد مف الحذر الشديد عند التعامؿ مع الحضارة الغربية ألنيا انحرفت
عف أىدافيا ،كزاغت عف غاياتيا ،فيي تسخر كؿ الطاقات كاإلمكانات تحت شعارات زائفة

لمقضاء عمى الركح اإلنسانية كاستعمار الببلد النامية ،الستغبلؿ ثركاتيا ،كيؤكد عمى أف تككف

خطكات التعامؿ مدركسة جي ندا ،كأنو يتكجب عمى الشرؽ االنتباه ليخرج مف الحالة التي ىك فييا
كالتي ال يحسد عمييا.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)66/6
) )2المصدر السابؽ ،ج.22/2
) )3حممي ،الفكر اإلسبلمي في مكاجية الغزك الثقافي( ...ص.)218-217
) )4ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)167/2
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رأل ىيكؿ أف في الحضارة اإلسبلمية مف المقكمات ما يؤىميا ألف تككف أسا نسا تقكـ عميو
الحضارة اإلنسانية ،فقد أثرت الحضارة اإلسبلمية في الحضارة اإلنسانية حينما فتحت أماميا
اآلفاؽ ،ككشفت القيـ المعرفية كالتجريبية فأثٍرتيا كأغنتيا ،كألنو يتكفر في الحضارة اإلسبلمية مف
المميزات كالخصائص ما ال يتكفر في الحضارات األخرل.

كنظر ىيكؿ إلى الحضارة الغربية فرآىا حضارة مادية مبنية عمى المصالح كجمع األمكاؿ،
كأنو ال مجاؿ فييا لممشاعر اإلنسانية ،فأصحابيا ينظركف لممسات اإلنسانية كأعماؿ الخير كالبر

نظرة سمبيةَّ ،
كيدعكف أف ذلؾ ناتج عف الضعؼ كالتخمؼ ،كيأسؼ ىيكؿ عمى أف بعض الساسة
ككتابو
كالمتعمميف العرب افتتنكا بالحضارة الغربية ،كبالمقابؿ كجد الكثير مف فبلسفة الغرب ي

كأدبائو يتممسكف الغذاء الركحي كالنفسي في الحضارة اإلسبلمية.

فمكقؼ ىيكؿ السابؽ مف الحضارتيف اإلسبلمية كالغربية كاف مكقفنا متكازننا كدقيقنا ،كح ٍكمو
الذم أصدره عمييما كاف مكضكعنيا ،كما كيرل أنو مف الضركرم أف تستفيد كؿ حضارة منيما
مف األخرل ،ألف العبلقة بينيما عبلقة تكاممية كليست تخاصمية ،ىذه العبلقة مبنية عمى قاعدة

األخكة في اإلنسانية ،كأما إذا بقيت تناصب حضارتنا اإلسبلمية العداء؛ فإف الغمبة لحضارتنا؛
ألف فييا مقكمات الصمكد كالثبات كالقدرة عمى التحدم ،كأف بيا قيـ كمبادئ تحفظيا مف

االنييار ،كىذا ما تفتقر إليو الحضارة الغربية ،كيذىب الباحث إلى ضركرة التعامؿ مع الحضارة

الغربية بحذر شديد ألف فييا النافع كالضار ،كالتفريؽ بينيما يحتاج إلى كعي كادراؾ لطبيعة

الحضارة الغربية.

 -7نظرة ىيكل إلى الحياة:
عاش ىيكؿ حياتو بكؿ ألكانيا ،فقد ذاؽ الحمك كالمر فييا ،كأدرؾ الجميؿ كالقبيح ،كعرؼ

الغث كالسميف ،فكانت تجربتو في الحياة غنية ثرية ،فرأل أف "لمحياة اإلنسانية جماؿ يدركو مف

يعرؼ ذكؽ الحياة ،كادراؾ ىذا الجماؿ ىك الذم يجعؿ لمعيش معنى كلذة ،كال يككف جماؿ
الحياة ،إال لمف شارؾ العالـ ككاف فيو قكة عاممة مخمدة األثر ،كال تككف ىذه القكة إال لمف كاف
لو أمؿ و
ساـ ،كغاية عميا"(.)1

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)65/2
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يقر ىيكؿ بجماؿ الحياة اإلنسانية ،كادراؾ ىذا الجماؿ مكقكؼ عمى العامميف الذيف ليـ

أثر فييا ،كليـ أمؿ كغاية ،أما الكسالى كالخامدكف فبل يدرككف ىذا الجماؿ ألنيـ ال يشارككف
فييا ،ككذلؾ اليائسكف كالصغار الذيف يعيشكف ببل ىدؼ ،ككاف ىيكؿ بذلؾ يدعك الجميع إلى

التفاؤؿ كاألمؿ كالعمؿ إلدراؾ جماؿ الحياة اإلنسانية.

كذلؾ دعا إلى "إنتاج الجميؿ المحبكب ،كمكافقة العقؿ كالذكؽ أرقى ما يطمع فيو

اإلنساف ،فمف كصؿ بمنتكجاتو إلى ذلؾ كاف الشخص الحقيؽ باالحتراـ كاإلجبلؿ كالحب"( ،)1لذا
يرل كجكبية إنتاج اإلنساف ،كليس أم إنتاج ،إنما اإلنتاج الجميؿ المحبكب الذم يكافؽ العقؿ

كالذكؽ ،فاإلنساف المنتج ىك الذم يحظى باالحتراـ كالتقدير ،أما اإلنساف الخامؿ يينظر إليو نظرة
سمبية ال احتراـ فييا ،كىك بذلؾ يربط بيف اإلنتاج كاالحتراـ ،يحكزه مف يينتج ،كيفقده مف ال إنتاج

لو.

كينظر ىيكؿ إلى الحياة بمحبة شاممة لبني البشر ،ثـ يصؼ ىذه المحبة قائ نبل "محبة ال

يغض منيا التنافس ،كال يعدك عمييا بقاء األصمح ،كال تعرؼ استغبلؿ القكم لمضعيؼ ،محبة

صادقة تعطر جك الحياة كمو"(.)2

ييعِّرؼ ىيكؿ في ىذه السطكر المحبة بأنيا عبلقة إنسانية بعيدة عف التنافس كالصراع
كاالستغبلؿ تتصؼ بالصدؽ كالصبلح كالعدؿ ،ليس ليا حدكد ،فرائحتيا الزكية تمؤل الحياة كميا.
كينتقؿ ىيكؿ مف الحديث عف المحبة كعبلقة إنسانية إلى عبلقة الفف بالحياة فيرل أف

"الفف في الحقيقة غذاء الحياة االجتماعية ،كلك أننا حاكلنا أف نتصكر ىذه الحياة خالية مف
الشعر كمف المكسيقى كمف التصكير كالنحت كمف الغناء كمف المسرح لرأيناىا قد فقدت قيمتيا،

كقد أصبحت ال لكف ليا كال طعـ ليا"(.)3

ىيكبل يرل أف غذاء الحياة الفف بكؿ ألكانو ،ألنو يكلِّد
كما أف الطعاـ غذاء لمجسـ ،فإف
ن

االرتياح كالغبطة كالطمأنينة عند مف يستمتعكف بو؛ بؿ إف ىذا الفف ييزيؿ المشقة كالتعب عف
ىيكبل يدرؾ
النفكس ،كيحبب الناس بالحياة ،فالحياة بدكنو ال قيمة ليا ،كمف ىذا المنطمؽ فأف
ن
ضركرة ربط الفف بالحياة ألنو يحمؿ رسالة السعادة كالخير.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)39/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.156/2

) )3المصدر نفسو ،ج.487-486/2
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أما حقيقة الحياة فإف لييكؿ فييا نظرة أخرل تبدأ مف التفريؽ بيف الحياة الجماعية كالحياة

االجتماعية" ،فالحياة الجماعية ...حياة كؿ جماعة مف الحيكاف أك الناس تعيش أس ارنبا أك
قطعاننا ...أما الحياة االجتماعية فيي الحياة اإلنسانية بمعناىا اإلنساني كفي صكرتيا المدنية،
كمف ثـ كانت الحياة الجماعية مرتبة كاحدة ،ككانت الحياة االجتماعية مراتب شتى بعضيا أدنى

إلى الحضارة مف بعض"(.)1

إ نذا الحياة الجماعية عمى مستكل كاحد كتشمؿ اإلنساف كالحيكاف ،أما الحياة االجتماعية

فيي مستكيات كتختص باإلنساف فقط ،كتختمؼ ىذه الحياة مف مجتمع إلى آخر كفؽ ما يتمتع
بو ىذا المجتمع مف رقي كمدنية.
يرل ىيكؿ أنو ال يكجد سعادة مطمقة في الحياة تصيب جميع الناس ،فالسعادة نسبية قد

كيحرـ منيا البعض ،كؿ حسب قدره في الحياة ،كيتساءؿ ىيكؿ" :ىؿ
تصيب البعض ،ي
استطاعت اإلنسانية خبلؿ ألكؼ السنيف ...أف تصؿ إلى ما تجرم كراءه خبلؿ ىذا الزمف كمو

مف سعادة؟ أـ أف كؿ جيؿ ال يمبث أف يرل السعادة حم نما عزيز المناؿ مستحيؿ التحقيؽ،
فيكتفي مف الحياة بنصيب الحياة تارنكا لؤلجياؿ التي تخمفو أف يصيبيا مف استحالة إدراؾ ىذا

الحمـ ما أصابو؟"(.)2

كامبل لؤلجياؿ ،فكؿ جيؿ يجرم كراء السعادة
يعد ىيكؿ السعادة ىنا حم نما يستحيؿ تحقيقو ن
لكنو ال يستطيع أف يدركيا بالكمية ،إف ىذه النظرة ليست تشاؤمية ،كانما تكشؼ عف حقيقة

الحياة فيي مغالبة كمكابدة ،فاإلنساف فييا يحاكؿ جاى ندا أف يصؿ إلى قمة السعادة ،كيبذؿ مف
أجؿ ذلؾ ما يستطيع ،لكنو في الحقيقة لف يستطيع أف يبمغ مراده إال بشكؿ نسبي.

كتحدث ى يكؿ عف مرحمة الشباب كما فييا مف نشاط كحيكية فقاؿ" :عند الشاب كفرة مف

الحياة يحسب أف ال نفاد ليا ،فيك ال يخشى الحياة ،كال مفاجآتيا ،كيتصكر دائ نما أنو الرابح فييا،
كأف شبح المكت المزعج ال سبيؿ لو إليو"(.)3

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)484/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.117/2
) )3المصدر نفسو ،ج.119/2
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ألف الشاب يتمتع بصحة جيدة ،كألنو منخرط في أعمالو ،فإنو يستبعد المكت مف ذاكرتو،

لذلؾ فيك ال يخشى الحياة كال يعبأ باألحداث المفاجئة؛ ألف عنده القدرة كالقكة عمى أف يكاجو ما
يعتريو مف مشكبلت كتحديات ،ىذا بعكس مرحمة الشيخكخة ،فإف إقباؿ المكت كادبار الحياة

فييا يجعؿ المرء في حالة ترقب كقمؽ.

ىذه رسالة أراد ىيكؿ أف يبعثيا إلى الشباب كي يستثمركا أكقاتيـ ،كينجزكا ما يمكف
إنجازه في ىذه المرحمة ،ألنيـ بعد ذلؾ إف دخمكا في مرحمة الشيخكخة سكؼ ال يستطيعكف

تحقيؽ ما كانكا يصبكف إليو في شبابيـ.

كالفقر ال يعيؽ أداء الكاجب ،حكؿ ىذا المفيكـ تحدث ىيكؿ فقاؿ" :عاش كثير مف النكابغ

فقراء ،كماتكا بؤساء ،كلـ يمنع الفقر أحدىـ مف أف يقكـ لئلنسانية بالكاجب الذم يفرضو عميو ما
حباه القدر بو مف نبكغ"(.)1

كيختـ ىيكؿ حديثو عف الحياة بذكر المكت ،فيقكؿ" :الحياة سكاء أطالت ،أـ قصرت

منتيية حت نما إلى المكت ،كفي الحياة كفي الناس مف أسباب السآمة كمكجبات الضجر ما يدعك
الحكيـ ليستعجؿ الخاتمة ،فيضع بالمكت ح ندا آلالمو ،كمكضع ضجره بالحياة ،كشككاه منيا"(.)2
عمر اإلنساف محدكد ،كالمكت مآلو ،فبل الضجر كال الشككل تفيد ،لذا يحرص اإلنساف

عمى حسف الختاـ.

مف خبلؿ عرض مفيكـ الحياة كطبيعتيا عند ىيكؿ ،كتحميمو ليذا المفيكـ ،يتبيف أف

ىيكبل تحدث عف الحياة بكاقعية ناتجة عف تجربة كخبرة ،كأف ىذه التجربة كانت عميقة ،فقد
ن
أدرؾ ما في النفكس مف طباع كتطمعات كطمكح ،كأمؿ كيأس كخكؼ ،كقكة كضعؼ ،كميؿ
كزيغ ،فجاءت صكرة الحياة عنده كاممة مف جميع جكانبيا ،ىدفو مف تجمية ىذه الصكرة إبراز

الحقيقة التي تعطي اإلنساف المزيد مف العبر كالعظات.

ثان ًيا -المقالت السياسية:
تعد السياسة مف العمكـ االجتماعية ،حيث برزت عم نما قائ نما بذاتو في القرف التاسع عشر
كبداية القرف العشريف ،لكف ىذا العمـ لـ يتكسع في مفيكمو كمنيجيتو ٌإال بعد عاـ 1945ـ،

كيختص ىذا العمـ بفف الحكـ كالقدرة عمى صنع الق اررات كتنفيذىا ،كجكىر السياسة في اإلسبلـ
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)67/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.116/2
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اإلصبلح ،كتحقيؽ مصالح الناس ،أك جمب المصمحة ليـ ،كدرء المفسدة عنيـ بيدؼ تحقيؽ

اليدكء كاالستقرار كاألمف كالسعادة كالرخاء ليـ.

كيمكف القكؿ أف مجاؿ العمؿ السياسي كاسع ،فيك يشمؿ إصبلح شئكف الدنيا بأسرىا ،أك

إدارة أمكر الديف كالدكلة م نعا ،كجدير بالذكر أف الظاىرة السياسية دخمت في إطار البحث العممي
بعد أف أسيمت الحريات العامة في ظيكر ىذا العمـ.

كتعد المقالة السياسية جزنءا ال يتج أز مف مقاالت ىيكؿ المتنكعة" ،كقد تبيف مف إحصاء
و
كثماف في
مقاالت ىيكؿ في السياسة األسبكعية أنيا تبمغ مائتيف كخم نسا كثمانيف ،منيا مائة

االتجاه السياسي"(.)1

كقد تناكؿ فييا مكضكعات مختمفة في مجاؿ السياسة أبرزىا الصراع العربي اإلسرائيمي،

كاسرائيؿ ككياف غير شرعي يزرع كسط الكطف العربي ،كدكر الدكؿ الغربية الكبرل في دعـ

الكياف الصييكني ،كمقاالت أخرل تحدث فييا ىيكؿ عف جامعة الدكؿ العربية كاألمـ المتحدة،
كمقاالت تناكؿ فييا السياسة الدكلية كالسبلـ كىكذا.

الصراع العربي اإلسرائيمي:
أكضح ىيكؿ في مقاالتو السياسية مدل التكتر الذم حدث بيف الدكؿ العربية كاسرائيؿ،

حيث إنو أخذ في االشتعاؿ مما قد ينذر بحرب عالمية يقكؿ ىيكؿ" :بدأ التكتر بيف الدكؿ

فشغؿ بو كبار الساسة ...كطبيعي...أف
العربية كاسرائيؿ يشغؿ حي ناز بارناز في السياسة الدكلية ي
يبعث بعض الساسة عمى التخكؼ مف أف يصبح الشرؽ األكسط مثار الش اررة التي تندلع منيا
نيراف حرب عالمية"(.)2

يكؿ محقنا فيما ذىب إليو ألف معطيات الصراع العربي اإلس ارئيمي كانت تشير
لقد كاف ى ه
إلى أنو كاف شام نبل في مختمؼ الجكانب :االستراتيجية ،كالسياسية ،كالعسكرية ،كاالقتصادية،
كالدينية ،كالثقافية ،كأف إسرائيؿ كانت تنفرد في ىذا الصراع بتبني مفاىيـ معقدة كشاذة حيث
كانت تتذرع دائ نما بمتطمبات أمنيا القكمي في حيف أنيا كانت حريصة كؿ الحرص عمى الحفاظ
عمى ييكدية الكياف لتغذية ىذا الصراع بالعقيدة الصييكنية.

) )1عمي ،معالـ المقاؿ األدبي كالصحفي (ص.)195
) )2ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)159/5

86

كاف ىذا الصراع يعطي الكياف مؤشرات باحتماؿ اندالع حرب كاسعة النطاؽ في أية

لحظة ،لذلؾ كاف تركيزه عمى التسمح المكثؼ ،كزيادة اإلنفاؽ العسكرم ،ككانت عممية التحديث
العسكرم عنده ال تتكقؼ ،كؿ ذلؾ يندرج تحت إطار السياسة الدفاعية اإلسرائيمية.
كيتحدث ىيكؿ عف تطكر ىذا الصراع حيث زادت كتيرتو بعد قياـ دكلة إسرائيؿ يقكؿ

ىيكؿ" :كقد تطكر النزاع بيف الدكؿ العربية كدكلة إسرائيؿ منذ إنشائيا في  15مايك 1948ـ
أطكا نار شتى ،ككانت الدكؿ الغربية تؤيد إسرائيؿ في كؿ ىذه األطكار ،كلـ تكف إسرائيؿ تستحي
مف أف تعمف أف سياسة القكة ىي السياسة الكحيدة التي تصمح مع العرب كتحمميـ عمى تعديؿ
مكقفيـ في مقاطعتيا ،كعدـ التسميـ بكجكدىا القانكني"(.)1

لقد كفرت بريطانيا لمصياينة األسباب كالكسائؿ لمسيطرة عمى فمسطيف ،كتيجير سكانيا،

كاقامة دكلة إسرائيؿ ،كانت بريطانيا تكىـ العرب بأف سياستيا مزدكجة كمتكازنة تجاه الصراع
العربي اإلسرائيمي ،لكنيا في الحقيقة كانت تعارض المطالب الفمسطينية ،كتناىض المصالح

العربية مع إنكارىا لذلؾ ،ككانت تيبدم لمعرب صداقتيا كمكدتيا المزيفة الخادعة ،كعمى عكسيا
مف حيث الكضكح نجد الدكر األمريكي ساف نار في دعمو إلسرائيؿ كالدفاع عنيا.
كاف الحمـ الصييكني كبي نار بعد ىذا الدعـ المتكاصؿ مف ىذه الدكؿ الكبرل ،ككاف تفكير
الصياينة كاس نعا ممت ندا فمـ يقتصر عمى قياـ دكلة ليـ في فمسطيف فقط بؿ إف مطامعيـ قد
كصمت مف الفرات إلى النيؿ ،تحدث ىيكؿ عف ىذه المطامع فقاؿ" :الساسة العرب يعممكف أف

مطامع السياسة الصييكنية ليست محصكرة في نطاؽ إسرائيؿ بحدكدىا الحالية ،بؿ تتحدث

المؤتمرات الصييكنية عف دكلة ييكدية تمتد مف الفرات إلى النيؿ"(.)2

عقد الصياينة مؤتمراتيـ السرية أظيركا فييا حقدىـ الدفيف ،كرغبتيـ في االنتقاـ مف

اإلنسانية ،كؿ ذلؾ مف باب االستعبلء كالتكبر الذم ينـ عف طبيعتيـ الفاسدة ،يقكؿ ىيكؿ:
"كصمت إلى أيدم العرب تقارير عف مؤتمرات سرية كاف الييكد يعقدكنيا كيقرركف فييا ق اررات

يراد بيا القضاء عمى اإلنسانية كميا انتقا نما منيا ...كىـ كانكا في شأف فمسطيف يطمعكف في
صا ليـ"(.)3
االستعبلء عمى كؿ العناصر األخرل فييا ،ألنيـ يعتبركنيا يمم نكا خال ن

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)258/5
) )2المصدر السابؽ ،ج.163-162/5
) )3المصدر نفسو ،ج.119/3
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أما ساسة الغرب ،فمـ يعطكا ليذا األمر أم اىتماـ ،بؿ عمى العكس ،فقد أعمنكا "حرصيـ

عمى بقاء إسرائيؿ ...فيـ ينظركف إلى كؿ حادث يقع في منطقة الشرؽ األكسط مف حيث

مساسو بسبلمة إسرائيؿ ،كىـ ال يركف بأ نسا بأف يفيـ العرب أف قكل دكليـ المسمحة تؤازر
إسرائيؿ ،كال بأس عندىـ بتسميح إسرائيؿ ...كأعجب األمر أف دكؿ الكتمتيف الغربية كالشرقية لـ

تتفقا عمى أمر اتفاقيما عمى ىذا األمر ،كأف إسرائيؿ ربيبة الشيكعية كالديمقراطية جمي نعا"(.)1

ىذه ىي حقيقة معادلة الصراع العربي اإلسرائيمي ،العرب ليسكا ضعاؼ كاسرائيؿ ليست

قكية ،كلكف مف ىـ كراء إسرائيؿ يتحكمكف في ىذه المعادلة ،معادلة الظمـ التي تعطي ما ال
تممؾ لمف ال يستحؽ ،كيقترح ىيكؿ عمى الدكؿ الكبرل (شرقية أك غربية) التي تتحكـ في رقاب

العباد أف يككف ليا مكقؼ كاضح كعادؿ ىدفو "أف تجنب العالـ الكارثة المحتممة إذا ىي امتنعت
عف مد إسرائيؿ بالمعكنة الحربية كالمعكنة االقتصادية ...إسرائيؿ ىي التي تخرؽ ىذه االتفاقيات

عف عمد منيا في كثير مف األحياف ،كلف يككف حرماف إسرائيؿ مف معكنة الدكؿ الغربية ظم نما

ليا ،فالدكؿ العربية ال تتمقى معكنة مف أحد كال تطمبيا"(.)2

كيعقب ىيكؿ عمى ىذا االقتراح في المقالة نفسيا فيقكؿ" :لست كاثقنا أف تسمع الدكؿ
الغربية لما أقكؿ فتمتنع عف معاكنة إسرائيؿ ،أك تعاكف الدكؿ العربية ،كليس مف الحكمة أف
تنتظر الدكؿ العربية حتى تقرر الدكؿ الكبرل سياستيا في ىذا المكضكع ،بؿ إف عمييا أف تعير

األمر منذ اليكـ عنايتيا الكبرل"(.)3

يرل ىيكؿ أنو ال بد لمدكؿ العربية أف تككف صاحبة قرار كمكقؼ ،ال تنتظر مف أحد
كي ىذكر ىيكؿ بالماضي "حيف كانت ىذه الدكؿ
شينئا ،كأف عمييا أف ترفض اإلمبلءات الغربية ،ي
العربية كميا تعتبر كجكد إسرائيؿ بينيا سرطاننا ال سبيؿ إلى التغمب عميو إال باستئصالو"(.)4

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)220-219/5
) )2المصدر السابؽ ،ج.161/5
) )3المصدر نفسو ،ج.162/5
) )4المصدر نفسو ،ج.258/5
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ىذا ىك منطؽ القكة الظالمة الذم ليس فيو عدؿ كال سبلـ ،ربما يذعف الناس لمقكة،

كيطأطئكف ليا الرؤكس "لكف ىذا السمطاف يثير مف حفائظ النفكس ما ال تمحكه األياـ ،كيجعؿ
المغمكب ينتظر الفرصة ليحطـ الظمـ الذم نزؿ بو ...كأف القكة الغاشمة سبلح ذك حديف ينفعؾ

اليكـ كينقمب عميؾ غ ندا"(.)1

كلييكؿ رؤية سياسية مبنية عمى التفاؤؿ دائ نما حيث يقكؿ" :لست مف المكلعيف بالتنبؤ في
الحياة السياسية ،كال شيء أبغض إلى نفسي مف الفكضى ،كليس التشاؤـ مف طبعي ...كليذا

عمي أف أبحث مع الباحثيف عف طريقة لتجنب كارثة تحؿ بالعالـ فتمحقو إذا كقعت
أرل كاجنبا َّ
حرب جديدة"(.)2
كيمضي ىيكؿ في تفاؤلو ،ككراىيتو لمفكضى حيث يرل "أف العالـ يرزح اليكـ تحت بركاف

مف فكضى االتجاىات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ،كأف ىذه الفكضى ىج َّرت عمى مبلييف
كعشرات المبلييف مف إخكاننا بني اإلنساف في أرجاء مختمفة مف أرضنا ألكا ننا قاتمة مف البؤس

الخمقية ...قد ضيعيا الفقر كالحرماف كالجكع بعد أف ىدت مف ركنيا اآلالـ
كالشقاء ...كأف القيـ ي
كاألحزاف ،لكف ىذا كمو لف يؤدم بالعالـ إلى التسميـ بضياع أعز شيء عمى اإلنساف ...الحرية

الكريمة الغالية"(.)3

كصؼ ىيكؿ حاؿ اإلنسانية كصفنا دقيقنا ،فقد أرجع سبب المعاناة التي يعيشيا مبلييف
البشر إلى ضياع الحرية ،كما رأل أنو ال قيمة لمحياة كال لمكجكد مف دكنيا.
ىذا ىك حاؿ اإلنسانية عامة ،أما حاؿ األمة العربية كالدكؿ العربية عمى كجو الخصكص
ىيكبل يصكر لنا ىذه الحاؿ قائ نبل" :أما الدكؿ العربية فميس بينيا خبلؼ في نظميا السياسية
فأف
ن
ً
تمض عميو غير أشير قميمة ،كقد يككف السبب الحقيقي في
كاالقتصادية ،كالتكتر الذم بينيا لـ
الخبلؼ ...ارج نعا إلى مخاكؼ قديمة متعمقة باألسر المالكة في ىذه الدكؿ ،أك إلى ما قد يجكؿ
ببعض األذىاف مف ضـ بعض الدكؿ العربية إلى غيرىا رغـ إرادة أىميا"(.)4

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)220/5
) )2المصدر السابؽ ،ج.200/3
) )3المصدر نفسو ،ج.224-223/3
) )4المصدر نفسو ،ج.228/5
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ىذه المخاكؼ االفتراضية التي تحدث عنيا ىيكؿ ىي التي عكرت صفك العبلقة بيف

الدكؿ العربية ،كطالب ىيكؿ أف تراجع ىذه الدكؿ سياستيا تجاه أخكاتيا مف الدكؿ العربية
األخرل لمتغمب عمى ىذا الخبلؼ كتجاكز ىذه المخاكؼ "كأكبر رجائنا ...أف يفعؿ الزمف فعمو،

فيعيد بيف الدكؿ العربية الصفاء كالمكدة لتتمكف مف إعادة النظر في سياستيا ،كالتماس الكسائؿ

لتقريب ما بينيا ،فيذه الدكؿ أحكج ما تككف اليكـ إلى صدؽ التعاكف بينيا إذا أرادت المحافظة

عمى كيانيا"(.)1

كالتماس الكسائؿ لمتقريب بيف الدكؿ العربية كما يراىا ىيكؿ "اإلخبلص كالصراحة التامة
ىما المذاف ينجياف الدكؿ العربية مف التعرض لمخطر ،كىما فض نبل عف ذلؾ عظيما الجدكل

جميبل الفائدة"(.)2

كلمجامعة العربية دكر كبير في تقريب كجيات النظر بيف الدكؿ العربية ،لكف الكثير مف
ىذه الدكؿ "يضيقكف ذرنعا بتصرفات الجامعة ،حتى ليذىب بعضيـ إلى أنيا أصبحت عبنئا ثقي نبل
ضا مكاجية
عمى بعض الدكؿ المشتركة فييا ،كسبب ذلؾ أف الدكؿ العربية ال تكاجو بعضيا بع ن

صريحة في اجتماعات مجمس الجامعة ،كال في اجتماعات المجنة السياسية"(.)3

كينتقؿ بنا ىيكؿ مف خبلؿ مقاالتو بالحديث مف السياسة العربية إلى السياسة الدكلية فيرل

أف "المغامرة في السياسة الدكلية ليست مأمكنة العاقبة كذلؾ ،كاألطكار الدكلية التي تعاقبت

س ار نعا في السنكات األخيرة تقتضي الدقة في تصكير المستقبؿ كالتقدير لو ،كما تقتضي اليقظة
الدائمة ،كاالحتياط الشديد"(.)4
يتحدث ىيكؿ عف السياسة الدكلية ،فيرل أنيا تحتاج إلى دقة في تقدير المكقؼ كفي

التخطيط لممستقبؿ ،كما يمزـ ىذه السياسة الكعي كاليقظة ،كاال فإف أم خطأ في السياسة الدكلية
يعد مغام رة خاسرة قد يككف ليا تبعاتيا التي ال تحمد عقباىا ،كيؤكد عمى ذلؾ ىيكؿ بقكلو:
"الحياة الدكلية كالحياة السياسية تقتضياف دائ نما أف يككف أكلئؾ الذيف يتكلكف تصريفيا عمى
بصيرة تامة بما يجرم في العالـ كمو ...ليذا أرجك أف يككف ساستنا الرسميكف كغير الرسمييف...

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)203-202/5
) )2المصدر السابؽ ،ج.175/5
) )3المصدر نفسو ،ج.174-173/5
) )4المصدر نفسو ،ج.185/5
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عمى ا تصاؿ دائـ بما يقع في أجزاء العالـ ...إلى أف يعرؼ اإلنساف مكقفو منو بدقة ،ليستطيع
أف يحقؽ لكطنو ،ال لنفسو كؿ مغنـ"(.)1

تيعد متابعة ما يجرم في العالـ ،كتحديد المكقؼ مف األحداث حرنبا أك سبل نما ضركرة مف
ضركرات الحياة السياسية ،كتحديد المكقؼ في أم قضية مف القضايا يتطمب بصيرة ثاقبة
ييحسب فييا الربح كالخسارة ،ألف السياسة تقكـ عمى المصالح.

ال بد أف تقكـ العبلقة السياسية بيف األمـ عمى مبادئ المساكاة كالشراكة كالتعاكف ،ىذه

المبادئ تبدأ بالفرد كتنتيي بالمجتمع اإلنساني كافة ،فتضمف لمفرد "حرية القكؿ كالرأم ،كحرية
العبادة ،كحرية التحرر مف الفقر كالخكؼ ،كحرية التحرر مف الظمـ كاالستعباد ،ككفالة المستكل
اإلنساني لحياة كؿ فرد مف الناس أنيا كاف ،كأينما كاف ،كحؽ كؿ شعب في اختيار الحككمة التي
تدير شؤكنو ،كزكاؿ االستعمار كمشتقاتو ،كاقامة التعاكف العالمي في ظؿ ىذه المبادئ"(.)2
ىذه المبادئ إذا تحققت عمى أرض الكاقع تحققت العدالة القكمية كالعدالة الدكلية،

كلممضي في تحقيؽ ىذه العدالة يقكؿ ىيكؿ" :ال يجكز لنا بكصفنا خداـ العدالة الدكلية في
برلماف البرلمانات ىذا أف نسمح بأف يظؿ في أم بقعة مف العالـ تنفيذ معاىدة جائرة فرضتيا

دكلة قكية عمى دكلة ضعيفة"(.)3

ضا -إلغاء المعاىدات الجائرة بيف الدكؿ التي فرضتيا الدكؿ القكية عمى
مف العدالة -أي ن
الدكؿ الضعيفة ألف ىذه المعاىدات ال تقكـ عمى التكافؤ ،حيث يترتب عمى ىذه المعاىدة
انتقاص "مف سيادة ىذه الدكلة األخيرة سكاء في داخؿ أراضييا ،أك في غير ذلؾ مف

شعكر باليياج كالكراىية يضر
المياديف"( )4ككذلؾ "تكلد لدل الشعكب التي تككف ضحيتيا
ه
بصيانة السبلـ ...إف إبقاءىا أبعد ما يككف عف خدمة االستقرار الدكلي ،بؿ إنو كاف سبنبا في ما
حدث مف انفجارات"(.)5

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)80/3
) )2المصدر السابؽ ،ج.203/3
) )3المصدر نفسو ،ج.133/5
) )4المصدر نفسو ،ج.143/5
) )5المصدر نفسو ،ج.126/5
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إف مف الدكر المنكط باألمـ المتحدة النظر في ىذه المعاىدات ،فإذا كانت جائرة أك غير

متكافئة فإف األمر يتكجب عمييا إلغاؤىا أك تعديميا أك عمى األقؿ تخفيؼ ىذا الجكر ككضع
نياية لو ،ألنو في حالة استمرار ىذه المعاىدة ربما تحدث المفاجآت غير المحسكبة التي تيدد

كيعرض السمـ العالمي إلى الخطر.
االستقرار الدكلي ،ي

إف الحركب المنتشرة في العالـ تيز كياف اإلنسانية بما تخمفو مف "أىكاؿ مكت كخراب
كرزء كثكؿ كيتـ ...آف لمسبلـ أف يككف رك نحا كايماننا تتمثمو اإلنسانية جمعاء ،كترل فيو كماليا
األعمى ،كالكسيمة إلى بمكغ ما ينطكم عميو الكماؿ مف فضؿ كعدؿ كجماؿ كحؽ"(.)1
كالسبلـ في نظر ىيكؿ نكعاف :سبلـ حقيقي لو ركح تؤمف بو البشرية ،كىك يحقؽ العدؿ

كالجماؿ كالحؽ ،كسبلـ بارد ناتج عف عدـ الثقة بيف األطراؼ المتنازعة كىك ال يحقؽ أم شيء

كليس لو أم ثمار ،يقكؿ ىيكؿ عف ىذا النكع مف السبلـ" :كعبارة السبلـ البارد ىذه تصكر
حقيقة الحاؿ التي يتخطاىا العالـ اليكـ ،كأبرز مظاىرىا عدـ الثقة بيف األمـ ،بؿ بيف األفراد

كذلؾ"(.)2

كذلؾ فإف لمسبلـ البارد نتائج سمبية تؤثر عمى الحياة بشكؿ عاـ ،كعمى االقتصاد

كالمعامبلت المالية بشكؿ خاص "كال تقؼ جناية السبلـ البارد عمى ما بيف الدكؿ مف عبلقات

سياسية ،فميا مف األثر عمى االقتصاد العالمي ما يكاد يخمؽ فيو أزمة اقتصادية ...إف

المعامبلت المالية ككؿ ما يتصؿ بيا مما لو أثر مباشر في الحياة االقتصادية ال استقرار لو إال

في جك مف الثقة ،فإذا انعدمت الثقة اضطرب االستقرار ،فترددت البنكؾ في معامبلتيا ،كتأثرت

الصناعة بيذا التردد ،كتأثر العمؿ كالعماؿ بتأثر الصناعة ،كتأثرت الحالة االجتماعية بتأثر

العماؿ"(.)3

إف السبلـ ضركرة مف ضركرات الحياة ،فالحياة بدكنو ال تعرؼ االستقرار ،فكيؼ تستقيـ
حياة العامؿ االجتماعية كىك ال يشعر باألماف؟ ككيؼ تتقدـ الصناعات في ظؿ عدـ االستقرار؟

ككيؼ تنجز البنكؾ معامبلتيا في جك التردد؟ ككيؼ تيبنى الحضارة في ظؿ سبلـ بارد؟ كأخي نار
كيؼ السبيؿ إلى السبلـ؟.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)157-156/3
) )2المصدر السابؽ ،ج.191/5

) )3المصدر نفسو ،ج.192-191/5
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إف "سبيؿ السبلـ التفاىـ ،فما لـ يصؿ الناس إلى اتفاؽ عمى األمكر الجكىرية في الحياة،

سكاء منيا المعنكم كالمادم ،فيـ ال ريب مختمفكف فمقتتمكف"(.)1

إ نذا التفاىـ كاالتفاؽ ىما السبيؿ إلى السبلـ ،فإذا لـ يتحققا كاف االختبلؼ كمف ثـ االقتتاؿ

كلربما الكصكؿ إلى الحرب.

كيتمنى ىيكؿ عمى الذيف يجنحكف إلى السبلـ ،كيسعكف إلى تحقيقو ،أف يككف ىذا السعي
ناتجا عف قناعة بالسبلـ كايماف بعقيدة السبلـ ،كليس نتيجة لمخكؼ مف الحرب كنتائجيا ،يقكؿ
ن
ىيكؿ في ذلؾ" :تفكي ر الساسة في إزالة أك في إقرار السبلـ ال يصدر منيـ عف عقيدة تممي
عمييـ نظرية سامية لخير اإلنسانية ،بؿ يصدر عف خكفيـ مف النتائج التي تترتب عمى حرب
ثالثة تككف القنبمة الذرية ،كالقنبمة الييدركجينية كما إلى ذلؾ مف آالت الدمار بعض أدكاتيا،

فالخكؼ ال العقيدة ىك إ نذا مصدر ىذا التفكير"(.)2

كيعتقد ىيكؿ أف العالـ بأسره يريد السبلـ ،كيتمنى أف يأتي اليكـ الذم فيو تنتيي الحرب

الباردة حتى ينعـ المجتمع الدكلي باألماف كاالستقرار كالطمأنينة عمى المستقبؿ ،يقكؿ ىيكؿ:
"أتمنى أف تسفر ىذه األحداث عف إزالة التكتر الذم يخيـ اآلف عمى الجك الدكلي ،كأف تؤدم

أكثر مف ذلؾ إلى إقرار السبلـ العالمي إق ارنار يمحك الحرب الباردة ،كقد مميا الناس كسئمكا
تطاكليا عمى السنيف ،كما أدت إليو مف اضطراب في اقتصاديات العالـ"(.)3
إف مف ذاؽ كيبلت الحرب كجراحاتيا كدمارىا كخرابيا ليؤمف إيماننا جازنما بالسبلـ العادؿ
الذم يحفظ لئلنساف كرامتو ،كيعطيو حقكقو كاممة غير منقكصة ،فالحرب ليست ىدفنا لذاتيا،

كمف يقكـ بيا أك كاف سب نبا في إشعاليا كاحد مف اثنيف :إما أف يككف ظال نما مفترنيا ،كاما أف يككف
مظمك نما مقيكنار يدافع عف نفسو كعرضو كما يممؾ ،فإذا زالت أسباب الظمـ فاإليماف بالسبلـ
ضا -كاجب ،كالكجكب ىنا عاـ يشمؿ البشرية كميا.
كاجب ،كالعمؿ عمى تحقيقو -أي ن
بعد الحديث عف مقاالت ىيكؿ السياسية كما حممتو مف كجيات نظره ،فإف الباحث يرل

أنو ال بد مف كقفات عند بعض ما جاء في ىذه المقاالت ليتسنى التعرؼ عمى قراءتو ليا:

 -1احتؿ الصراع العربي اإلسرائيمي مساحة كاسعة في مقاالت ىيكؿ ،حيث نظر إلى ىذا
الصراع مف منظكر قكمي.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)166/3
) )2المصدر السابؽ ،ج.240/5
) )3المصدر نفسو ،ج.241/5
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 -2أكضح ىيكؿ طبيعة الصراع العربي اإلسرائيمي حيث رآه شام نبل في مختمؼ الجكانب
االستراتيجية كالسياسية كالعسكرية كاالقتصادية كالدينية كالثقافية.

 -3بيف ىيكؿ أف ىذا الصراع شغؿ حي ناز ال بأس بو في السياسة الدكلية ،كأنو أحدث تكت نار في
العالـ العربي ،ككاف ينذر بقياـ حرب عالمية.
 -4كشؼ ىيكؿ القناع عف دكر الدكؿ الغربية كالشرقية في دعـ الكياف الصييكني سياسنيا
كعسكرنيا لتثبيت أركانيا في قمب الشرؽ األكسط حفاظنا عمى مصالحيا فيو.

 -5كشؼ ىيكؿ عف طبيعة إسرائيؿ الفاسدة النابعة مف االستعبلء كالعنصرية كحب السيطرة
كاالنتقاـ ،كالحقد عمى العرب كاإلنسانية ،كالتطمع إلى تحقيؽ حمـ إسرائيؿ الكبرل التي تمتد

مف النيؿ إلى الفرات.

اف في تغذية ىذا الصراع مف خبلؿ تذرعيا بالمحافظة عمى
 -6أظير ىيكؿ أف إسرائيؿ لـ تتك ى
أمنيا القكمي ،كتكثيؼ التسمح ،كزيادة ميزانية اإلنفاؽ العسكرم ،كابراز قكتيا العسكرية
إلرىاب العرب.

دللة المقالت السياسية عمى شخصية ىيكل:
 -1ىيكؿ شخصية سياسية ذات تجربة كخبرة كدراية في مجاؿ السياسة.
 -2ربط ىيكؿ مقاالتو السياسية برؤيتو الخاصة كرجؿ سياسي مارس السياسة حككمة كمعارضة.
 -3نظرة ىيكؿ السياسية كانت شاممة كعميقة ،محمية كدكلية ،تفاؤلية كمتكازنة.
 -4كاف ىيكؿ يمتمؾ فمسفة سياسية كاف ليا أيسسيا ،فالحريات العامة ضركرة في نظره مف
ضركريات العمؿ السياسي.

 -5كاف ىيكؿ يميؿ إلى السبلـ العادؿ ،كعدـ إشعاؿ الحركب ،كيكره الفكضى السياسية.
ىيكل والسياسة العربية:
 -1طالب ىيكؿ الدكؿ العربية أف تككف صاحبة قرار كمكقؼ ،كأف عمييا أف ترفض اإلمبلءات
الغربية.

 -2الخبلؼ بيف الدكؿ العربية أضعفيا ،كىك خبلؼ غير جكىرم ناتج عف مخاكؼ افتراضية.
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 -3طمب ىيكؿ مف الدكؿ العربية التماس الكسائؿ التي تقرب بينيا مثؿ :اإلخبلص كالصراحة
التامة ،كأف تيعطى الجامعة العربية دكنار أكبر في عممية تقريب كجيات النظر بيف الدكؿ
العربية.

ىيكل والسياسة الدولية:
 -1يرل ىيكؿ أف السياسة الدكلية تتطمب الدقة في تقدير المكاقؼ ،كفي تصكر المستقبؿ مف
خبلؿ اليقظة كالكعي السياسي ،كالتصرؼ عمى بصيرة ،كمتابعة ما يجرم في العالـ.

 -2تقكـ العبلقة السياسية بيف األمـ عمى مبادئ المساكاة كالشراكة كالتعاكف.
 -3تقكـ العدالة الدكلية عمى إلغاء المعاىدات الدكلية الجائرة ،ألنيا تمس السيادة ،كتكلد
الكراىية ،كربما يؤدم ذلؾ إلى انفجارات تيدد االستقرار الدكلي.
 -4قسـ ىيكؿ السبلـ إلى نكعيف :األكؿ سبلـ حقيقي كىك الذم يحقؽ العدؿ كالجماؿ كالحؽ،

كالثاني السبلـ البارد الناتج عف عدـ الثقة بيف األطراؼ المتنازعة ،كمف نتائجو تدىكر

العبلقة السياسية كاإلنسانية بيف الدكؿ ،كاحداث أزمات اقتصادية كمالية كصناعية
كاجتماعية.

 -5يرل ىيكؿ أف تحقيؽ السبلـ العالمي ينبغي أف يككف مبننيا عمى التفاىـ كاالتفاؽ عمى
األمكر الجكىرية مادية كانت أـ معنكية ،كقبؿ ذلؾ ال بد مف اإليماف بعقيدة السبلـ.
 -6يرل ىيكؿ أف العالـ كمو يريد السبلـ العادؿ ألنو سئـ الحركب ،كيتمنى انتياء الحرب
الباردة.

ثالثًا -المقالت الجتماعية:
إذا كانت المقالة بشكؿ عاـ تسيـ في نشر التكعية ،كالبناء الفكرم ،كالتثقيؼ

االجتماعي ،فإف المقالة االجتماعية بشكؿ خاص تيعد مف أكثر أنكاع المقاالت أىمية ألنيا ترتبط
ارتباطنا مباش نار بالمجتمع كبحياة الناس االجتماعية ،تحمؿ ىمكميـ ،كتتناكؿ مشاكميـ ،كتبحث
في "الظكاىر االجتماعية ،كتنتقد العادات السيئة ،كالتقاليد الضارة ،كتنفر منيا ،كترغب في النافع

المفيد"(.)1

) )1أبك ذكرم ،المقاؿ كتطكره في األدب المعاصر (ص.)74
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كتب ىيكؿ المقالة االجتماعية مبك نار ،ففي عاـ 1907ـ كتب في الجريدة عف حرية
المرأة ،ككانت بداية االنطبلؽ عنده في عالـ الصحافة "كقد ظؿ ىذا االتجاه ينمك كيشغؿ حي ناز

كبي نار مف حيث الكـ في مقاالت ىيكؿ خاصة فيما كتبو في السياسة األسبكعية ،كفي ىذه
المقاالت يعبر عما كاف يعانيو المجتمع مف مشاكؿ كقضايا مختمفة"(.)1

ىيكؿ يشعر باألمانة كالمسؤكلية تجاه مجتمعو المصرم ،ينظر فيو فيجد القضايا
كا ف
ه
المعقدة ،كالمشاكؿ الكبيرة ،لذا كاف التفكير في الحمكؿ كاإلصبلح كتخفيؼ المعاناة ،فكتب كاقترح

كاجتيد ،كاف يفكر في أم قضية يتناكليا بعمؽ ،يحاكؿ اإلحاطة بيا مف جميع جكانبيا ،لـ
ً
يكتؼ بعرضيا ،بؿ دائ نما كاف لو رأم كمكقؼ ،لذلؾ أخذت المقاالت االجتماعية التي كتبيا
مساحة كاسعة في تراثو ،كاف يرجك منيا الخير لمصر كلشعب مصر ،ككاف لو "في النكاحي
االجتماعية آراء صائبة تبيف رغبتو في تطكير المجتمع كرقيو ،ككانت الكسيمة لذلؾ ىي التربية
كالتعميـ ،فقد رأل أف تربية العكاطؼ تربية صحيحة ىي السبيؿ لحسف االستمتاع بالحياة في

أجمؿ صكرىا ،كأكثرىا سم نكا كسناء"(.)2

لقد دعا ىيكؿ في مقاالتو االجتماعية إلى اإلصبلح الشامؿ في التربية كالتعميـ ،كما

كجو نق ندا إلى األساليب التربكية المستخدمة في البيكت ،كرأل أف مبدأ الحرية المطمقة في التربية
ىك األفضؿ ،كبرر لذلؾ بأف النفس البشرية مميئة بالغرائز ،كأف ىذه الغرائز ال يمكف قيرىا أك
السيطرة عمييا بمؤثرات خارجية ،لكف الذم يؤثر فييا بشكؿ فعاؿ كم و
جد المحيط كالبيئة التي
ي
تعيش فييا ىذه النفس(.)3
موضوعات المقالة الجتماعية عند ىيكل:
 -1اإلصالح الجتماعي:
العممية كاالقتصادية كالسياسية
حياة اإلنساف دائمة التطكر في شتى االتجاىات
ٌ
كاالجتماعية كالثقافية كغيرىا ،كقد كاف لمتكاصؿ مع العالـ في إطار اليقظة كالكرامة أثره في فتح

آفاؽ أرحب ليذه االتجاىات ،كفي ذلؾ يقكؿ ىيكؿ :إف "تطكر حياتنا االقتصادية ،كاطراد تقدمنا
العممي ،كيقظة شعكرنا بقكميتنا كبمشخصاتنا كازدياد اتصالنا بالعالـ ،كتقديرنا لمركزنا فيو

كاحساسنا بتبعاتنا كبكرامتنا ،إزاء كؿ ذلؾ جعؿ التفكير في اإلصبلح ضركرة أكلية ،كبخاصة
) )1كادم ،ىيكؿ رائد الركاية السيرة كالتراث (ص.)160
) )2المرجع السابؽ ،ص.161

) )3يينظر :الجريدة ،مف مقالة بعنكاف قكاعد الخمؽ ،ع( 1657ص.)162
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بعد الذم أصاب حياتنا االجتماعية مف اضطراب أرىؼ شعكرنا بالحاجة إلى ىذا اإلصبلح،

()1
اقترح ىيكؿ أمريف لذلؾ :األكؿ "تقكية مناعة ىذا الجيؿ ليعكد
كضاعؼ مف حرصنا عميو" لذا ى
إلى اإليماف بمبادئ التضامف االجتماعي كمحبة الغير ،كاإليثار عمى النفس ...األمر الثاني

كننشئو بحيث ييقىدِّر الكاجب
تربية الجيؿ الجديد تربية تجنبو ما نشكك اليكـ منو مف اضطراب ،ي
تماـ التقدير كيعمؿ لمخير العاـ ،كيرفع لكاء اإليثار عمى كؿ لكاء"(.)2
كضع ىيكؿ بذرة اإلصبلح في مكضعيا المناسب كىك الجيؿ الذم يحمؿ األمانة

الكطنية نحك المستقبؿ ،أراد ليذا الجيؿ أف يتحمى بكؿ الصفات النبيمة مف إيماف كتضامف
اجتماعي كمحبة كايثار ،كأداء الكاجب ،كعمؿ الخير لمكصكؿ إلى اإلصبلح الذم غرضو في
النياية "تحسيف أحكاؿ الشعب أك بعض طبقاتو"(.)3

كيرل ىيكؿ أف تحسيف أحكاؿ الشعب ال يمكف تحقيقو إال مف خبلؿ اإلصبلح الحؽ حيث
يقكؿ" :فإذا أردنا اإلصبلح الحؽ كجب أف نؤمف بو ،كأف نخمص إليو مخمصيف طائعيف ،ال ننتظر
عصا القانكف كال قكة الجندم ...ىذا اإلصبلح ال سبيؿ لو إال بالتضامف االجتماعي"(.)4

كاإلصبلح االجتماعي كحده ال يكفي في نظر ىيكؿ إلتماـ عممية إصبلح شاممة ،لذلؾ

"يجب أف يسايره اإلصبلح االقتصادم ،كاإلصبلح التعميمي ،كسائر كجكه اإلصبلح في مختمؼ

المرافؽ العامة"(.)5

 -6الضطراب الجتماعي:
عندما أراد ىيكؿ أف يشخص الحياة االجتماعية المصرية كجد فييا االضطراب

االجتماعي كعندما بحث في مسبباتو الحظ أف العاطفة تجاه اآلخر ضعيفة ،كأف العبلقات

االجتماعية مبنية عمى المصالح كالمنافع ،كقد كصؼ ىيكؿ ىذه الحالة باألنانية فقاؿ" :ىذه

األنانية جعمتنا ننسى كؿ معنى لمتضامف االجتماعي ،ككؿ معنى لممثؿ العميا ،كال نرل في

الحياة خي نار إال بمقدار ما يرضي أثرتنا كحبنا ألنفسنا"(.)6
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)104/4
) )2المصدر السابؽ ،ج.106/4
) )3المصدر نفسو ،ج.110/4
) )4المصدر نفسو ،ج.120/4
) )5المصدر نفسو ،ج.122/4
) )6المصدر نفسو ،ج.104/4
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مرضا لخطكرتيا ،فيي تىفتًؾ بالمجتمع كبالعبلقات اإلنسانية فيو،
كيعد ىيكؿ األنانية
ن
لذلؾ فقد حذر مف النتائج المترتبة عمى األنانية فقاؿ" :كال شيء أفتؾ بحياة الجماعات مف ىذه
العمة ،فيي تضعؼ في النفكس أقدس المعاني كأسماىا ،تضعؼ عكاطؼ األمكمة كاألبكة كالبنكة
كالزكجية ...فتقتؿ فييـ معاني الكرامة كالنخكة كالنجدة كالكفاء ...تفسد اإليماف المستنير با﵀"(.)1

ىذه ىي آثار االضطراب االجتماعي كنتائجو ،تقتؿ في اإلنساف الركح اإليجابية ،تجعمو
ال يفكر إال في نفسو ،كال يتحمؿ أم مسئكلية اجتماعية.
التحديات التي تواجييا الحياة الجتماعية:
حدد ىيكؿ في مقاالتو االجتماعية الصعكبات كالتحديات التي تكاجييا الحياة المصرية،
فرأل أنيا متعددة ،كأنيا بحاجة إلى بذؿ المزيد مف الجيد عمى جميع األصعدة ،حتى يمكف

تجاكزىا بسبلـ ،ألف حجميا ضخـ ،كتأثيرىا السمبي عمى مستقبؿ الببلد كبير ،كمف ىذه

التحديات:

 -1ىجرة الريف إلى المدينة:
دعت رابطة اإلصبلح االجتماعي التي كاف ىيكؿ أحد أقطابيا إلى مؤتمر اإلصبلح

االجتماعي ،فقد شارؾ ىيكؿ في افتتاح ىذا المؤتمر ،فجاء في كممتو" :كقد رأينا أف نبدأ ىذا

اليكـ بكممة عف ىجرة ىذا الريؼ الجميؿ إلى المدف ،كعف أسبابيا كعبلجيا ،فكمنا متفقكف عمى
أف ىذه اليجرة قد أضرت ببلدنا ...فمنتكجو بمجيكدنا إلى منع ىذا الضرر ،كلنعمؿ لعكدة أىؿ

الريؼ إلى الريؼ"(.)2

بحث ىيكؿ ىذه المشكمة ،كحاكؿ أف يقؼ عمى أسبابيا ،فرأل أف مف أىـ أسبابيا قسكة

كرخاء ،كذكر أف اإلنساف
الحياة في الريؼ ،كاعتقاد كثيريف أف سبؿ العيش في المدف أكثر يس نار
ن
بفطرتو يتممس أحسف أنكاع الحياة بأقؿ مجيكد ممكف ،أما مبلؾ األراضي في الريؼ فقد كجدكا

في زخرؼ المدف كمتعة العيش فييا ما أغراىـ باالنتقاؿ إلييا(.)3

حاكؿ ىيكؿ أف يحدد مقتضيات لمحد مف ىذه اليجرة فرأل أف "السير في اإلصبلح

يقتضي مبلييف كثيرة ج ندا ...ىذا اإلصبلح يتناكؿ إنشاء الطرؽ التي تي ًٌ
قرب الببلد بعضيا مف
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)105/4
) )2المصدر السابؽ ،ج.126/4

) )3ينظر :المصدر نفسو ،ج.130-129/4
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بعض ،كتقربيا مف المدف ،كأنو يقتضي إصبل نحا صحنيا كاسع النطاؽ ،كاصبل نحا تعميمنيا...
كتنظيـ القرل تنظي نما جدي ندا يتفؽ كىذه النيضة العمرانية ...كزيادة اإلنتاج الزراعي ...ككجب أف

يؤمف الناس بأف اإلنتاج الزراعي يكازم غيره مف صكر اإلنتاج ...كيصبح التفكؽ في الزراعة

كالتفكؽ في الصناعة"(.)1

لمحد مف ىذه اليجرة ال بد مف نيضة شاممة في الريؼ تفي بحاجة أىمو ،فعندما يجد
متكفر عنده في الريؼ ،فإنو يقتنع حينئذ أنو ال داعي لميجرة مف
نا
الريفي ما يطمبو في المدينة
الريؼ إلى المدينة ،كىنا يقرر االستقرار في الريؼ.
كفي مقالة لو بعنكاف (األعداء الثبلثة التي تىفتًؾ بالريؼ) يقكؿ في مقدمتيا" :مف عشر
سنكات أك نحكىا أعمنت الحككمة المصرية أف لمشعب المصرم أعداء ثبلثة ىي المرض كالفقر

كالج يؿ ،كأف محاربة ىذه األعداء فرض كاجب عمييا ...فالمرض يكرث الفقر ...كالجيؿ يكرث
المرض ...لكف ىذه الجيكد لـ تنظـ في برنامج يكفؿ اتصاليا حتى تعـ فائدتيا الشعب كمو في

()2
قاكـ بإنشاء المجمكعات
أقصر زمف ممكف"  .لذا كضع ليا ىيكؿ يسبؿ المقاكمة ،فالمرض يي ى
قاكـ بزيادة الدخؿ القكمي،
قاكـ بإصدار قانكف ينظـ التعميـ اإللزامي ،كالفقر يي ى
الصحية ،كالجيؿ يي ى
مع االستعانة بالدعـ الفني كرأس الماؿ األجنبييف(.)3

 -6زيادة عدد السكان:
رأل ىيكؿ أف زيادة عدد السكاف في مصر زادت خبلؿ عشريف سنة بنسبة  ،%25كقد
كانت الزيادة يمطَّردة في المدف كفي األرياؼ جمي نعا ،لكف نسبتيا في المدف أعمى مف نسبتيا في
األرياؼ بصكرة محسكسة ،فقد زادت في المدف بنسبة  ،%56أما في األرياؼ فزادت بنسبة

.)4(%19

كقد اقترح ىيكؿ مجمكعة مف الحمكؿ لعبلجيا ،منيا :زيادة اإلنتاج ،كتحديد النسؿ،

كالتصنيع ،كزيادة قدرة األفراد عمى العمؿ(.)5

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)131/4
) )2المصدر السابؽ ،ج.157/4
) )3ينظر :المصدر نفسو ،ج.160-158/4
) )4ينظر :المصدر نفسو ،ج.126/4
) )5ينظر :المصدر نفسو ،ج.171/4
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إف ىذه المشكمة مف أعقد المشاكؿ التي تكاجييا مصر ،ألنو كمما زاد عدد السكاف زادت

المسؤكليات عمى الحككمة بكجو عاـ ،كعمى رب األسرة بكجو خاص ،كىذا يتطمب المزيد مف
النفقات ،كالمزيد مف المشاريع ،كالمزيد مف التخطيط كالتطكير الستيعاب كتكفير الخدمات ليذه

النسبة الزائدة في عدد السكاف.
 -8الفقر:

ترتب عمى زيادة عدد السكاف؛ ثبات دخؿ الفرد ،كانتشار الفقر كازدياد عدد الفقراء،
كيصؼ ىيكؿ ىذه الحالة قائ نبل" :متكسط دخؿ الفرد ال يزاؿ اآلف كما كاف عميو مف أربعيف سنة،
رغـ ما أنشأنا مف الصناعات ،كما بذلنا مف جيد لتحسيف اإلنتاج الزراعي ،كما كاف مف تقدـ

في كثير مف النكاحي االقتصادية كالمالية في الدكلة"(.)1

كاجتيا ندا مف ىيكؿ ،كلمسعي الحثيث نحك إيجاد حمكؿ عممية لعبلج الفقر المستشرم في
ببلده ،اقترح االستفادة مف تجربة اإلنجميز بعد انتياء الحرب العالمية الثانية ،حيث استمرت
"سياسة التقشؼ التي جرت عمييا أثناء الحرب ...ىذا التقشؼ كىذه القيكد كقىبكؿ الشعب إياىا
في غير تذمر كال م اررة ،نكع مف الشجاعة ال يقاس مع ذلؾ بشجاعة الجندم الذاىب إلى ميداف
القتاؿ دفا نعا عف كطنو"(.)2

كعمى طريؽ حؿ مشكمة الفقر يرل ىيكؿ أف التقشؼ خطكة الزمة تسيـ في عبلجيا ،لكف

عمى الشعب أف يككف شجا نعا في قبكليا ،ككخطكة ثانية اتجيت أنظار ىيكؿ نحك "الطبقات التي
أنعـ هللا عمييا بسعة في الرزؽ ...فيذه الطبقة ىي المسئكلة عف رخاء المجتمع كمو ...كىذه

الطبقة التي أكجو إلييا القكؿ أقدر مف غيرىا ،بحكـ ثقافتيا كتعميميا ،عمى أف تدرؾ معاني

التضامف االجتماعي ،كما يقتضيو مف تربية كطنية سميمة ،فالتضامف االجتماعي ىك الذم

يفرض عمى الناس أف يقتسمكا أنعـ الحياة كمتاعبيا بالعدؿ كالقسط"(.)3

ىيكبل اقترح عبل نجا لمشكمة الفقر تتمثؿ في أمريف :األكؿ اعتماد سياسة
نبلحظ ىنا أف
ن
التقشؼ كتجربة سابقة عند اإلنجميز ،كاألمر الثاني التضامف االجتماعي الذم تعطي فيو الطبقة
الغنية لمطبقة الفقيرة مف أمكاليا ما طابت بو نفسيا ،في المقابؿ لـ يمجأ ىيكؿ إلى الديف

اإلسبلمي كنظاـ اقتصادم عالج أمر الفقر باستفاضة سكاء في القرآف الكريـ أك في السنة
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)146-145/4
) )2المصدر السابؽ ،ج.148/4
) )3المصدر نفسو ،ج.149/4
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الشريفة ،كلـ يذكر ىيكؿ الزكاة في اإلسبلـ كأحد أركاف اإلسبلـ الخمسة ،كلـ يتطرؽ إلى

الصدقة ،كلـ يتحدث عف أم نمكذج إسبلمي في البذؿ كالعطاء ،عبلكة عمى أف بذؿ الماؿ نكع

مف أنكاع الجياد ،ثـ لـ يصؿ بحديثو إلى درجة اإليثار التي حث اإلسبلـ عمييا.
ىيكبل عندما تحدث عف ىذا المكضكع كاف بعي ندا عف الثقافة اإلسبلمية ،قرينبا
يبدك أف
ن
حمكؿ نظرية تحتاج إلى زمف طكيؿ
مف الثقافة الغربية ،أك كأنو يظف أف الحمكؿ اإلسبلمية
ه
الستيعابيا كالتفاعؿ معيا ،كاألمر مف كجية نظره يحتاج إلى عبلج عممي سريع.

 -4انحالل رابطة األسرة:
أمر يمفت النظر ،فقد انتشرت حكادث
ذكر ىيكؿ أف انحبلؿ رابطة األسرة في مجتمعو ه
الطبلؽ في مصر بشكؿ كاسع ،كرأل أنو ال بد مف العناية بو عمى أنو مرض مف أمراض

المجتمع ،حيث ينقض عراه ،كيدمر بنيانو ،كيشتت أبناءه ،كيرل ىيكؿ أف ظاىرة الطبلؽ تنتشر
بشكؿ أكبر في أكساط المثقفيف ،كىذا يتطمب مف المسئكليف الرسمييف كغير الرسمييف أخذ

دكرىـ ،كتحمؿ مسؤكلياتيـ لمحد مف ىذه الظاىرة ،كأف عمييـ تشكيؿ لجنة مف عمماء النفس
درستيا كتحميميا ،كالتماس أمثؿ الطرؽ لعبلجيا(.)1
كاالجتماع كالمعنييف بشؤكف التشريع ل ا

لقد رأل ىيكؿ أف ىذه الظاىرة مف الخطكرة بمكاف ،ألف "ىذا االنحبلؿ يستفحؿ يك نما بعد
يكـ ،كآثاره تمتد إلى حياة الببلد ،كالى تفكير شبابيا في مستقبميـ ،كالى إقباليـ عمى إنشاء

األسرة التي تكفؿ لمكطف طمأنينتو كعزتو كقكتو"(.)2

كينطمؽ ىيكؿ لعبلج ظاىرة تغيير النفس فيقكؿ" :كال يتغير ما بالنفس إال بتسميط العبلج

عمى النفس ،كعمى الحالة الذىنية التي تتأثر النفس بيا ،كقد يككف لعبلج الحياة االقتصادية
عمى نحك يرفع مف مستكل العيش المادم أثره في كياف األسرة ،كقد يككف لمبيئة االجتماعية أثر

كذلؾ إذا تكفرت في ىذه البيئة دكاعي السككف إلييا بكجكد أسباب الصحة كدكافع السأـ

كالممؿ ...كفي حياة الريؼ ما يحبب الناس فييا ،كيدفع عنيـ ما يثير أعصابيـ كيقمؽ نفكسيـ

كيجعميـ سريعيف إلى الغضب"(.)3

فطف ىيكؿ إلى خطكرة الطبلؽ كأثره في الفرد كاألسرة كالمجتمع كالكطف ،فيك ليس مجرد
ظاىرة عابرة يمكف السيطرة عمييا بسيكلة ،كانما يحتاج عبلج ىذه الظاىرة إلى مختصيف كخبراء
) )1ينظر :ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)153-152/4
) )2المصدر السابؽ ،ج.154/4
) )3المصدر نفسو ،ج.154/4
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مف عم ماء النفس كاالجتماع كقادة المجتمع المحمي ،إنيا مسئكلية جماعية ألف أسبابيا تمتد
كتتفرع ،كليا عبلقة بالحياة العامة ،فالعبلج يككف في كؿ جكانب الحياة االقتصادية كالصحية

كالتعميمية كالنفسية كالبيئية كالمدنية كالحضارية.
-5مشاكل التعميم:
يتفرع عف التحديات التي تكاجييا الحياة االجتماعية في مصر مشاكؿ ليا أثرىا في حياة
الناس ،مف ىذه المشاكؿ ما يختص بالتعميـ ،كألف عدد السكاف في زيادة يمطَّردة ،فإف مشاكؿ
ضا -تزداد عا نما بعد عاـ ،مف ىذه المشاكؿ ضيؽ المدارس ،كعدـ قدرتيا عمى
التعميـ -أي ن
استيعاب الطمبة بشكؿ طبيعي ليأخذكا حظيـ مف العمـ ،كتظير ىذه المشكمة جمية مع بداية
العاـ الدراسي كؿ عاـ "فتكثر االقتراحات بضركرة زيادة عدد المدارس أك عدد فصكليا حتى ال

ييحرـ ىؤالء الراغبكف في العمـ مف كرد مناىمو ،كتجاىد ك ازرة المعارؼ بقدر طاقتيا إلجابة ىذه
المقترحات ،كاف كانت تجد أماميا ...صعكبة كجكد المدرسيف الذيف يمكنيـ القياـ بأعباء
التعميـ"(.)1

كزيادة عدد الطمبة المقبميف عمى التعميـ يحتاج إلى المزيد مف المدارس كالفصكؿ الدراسية
كما يمزـ ذلؾ مف أثاث ،كما تحتاج المدارس الجديدة إلى مدرسيف جدد ،كيتفرع عف كجكد

مدرسيف جدد مشكمتاف :األكلى تكفير مدرسيف مف ذكم الكفاءة كالخبرة حتى يقكمكا بمياميـ
عمى خير كجو ،كالمشكمة الثانية تكظيؼ ىؤالء المدرسيف يحتاج إلى ميزانية عالية ،كالببلد تشكك

مف ضعؼ اقتصادىا ،فإف حؿ مشكمة المدارس كتكظيؼ المدرسيف فييا تبقى مرتبطة باقتصاد

الدكلة.

كمف مشاكؿ التعميـ التي تكاجييا الببلد المصرية كما يراىا ىيكؿ كجكد المدارس األجنبية

مثؿ :مدارس إنجميزية أك فرنسية أك أمريكية كغيرىا ،ككجكدىا لو إيجابياتو كسمبياتو ،فيذه

المدارس تعمؿ عمى "تككيف شخصية الطفؿ ليصبح كحدة في الحياة قائمة بذاتيا ،قديرة عمى أف

تعتمد عمى نفسيا ،لكف ما يمقى في ىذه المدارس ال يتفؽ في شيء مع ركح مصر كحياتيا،
فالمتعممكف ال يعرفكف لغة الببلد كيضطركف في أحياف كثيرة إلى تمقي ديف غير ديف آبائيـ...

ال يدرسكف تاريخ مصر كال تخطيط المدف فييا ،كال تطكر ثقافتيا كال آدابيا"(.)2

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)177/4
) )2المصدر السابؽ ،ج.178/4
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تمثؿ المدارس األجنبية سبل نحا ذا حديف :األكؿ مطمكب كىك بناء شخصية الطالب بحيث
يي ِّ
مكنو في المستقبؿ أف يككف قائ نما بذاتو ،معتم ندا عمى نفسو ،لو شخصيتو ،كلو كيانو كلو ق ارره،
أما السبلح الثاني فيك خطير ج ندا ،كتتمثؿ خطكرتو بأنو ييدـ شخصية الطالب الدينية كالقكمية
كالكطنية ،حيث ال يعرؼ شينئا عف دينو كال عف تاريخو كال عف كطنو كال عف قكميتو كال عف
ثقافتو العربية األصيمة ،ألنو تمقى البديؿ الفرنسي أك اإلنجميزم أك غيرىما عف ىذه األمكر،
كباختصار شديد يمكف القكؿ أف التعميـ األجنبي ميمتو األساسية استبداؿ شخصية الطالب

المسمـ العربي المصرم بشخصية فرنسية أك إنجميزية أك أمريكية أك أم شخصية أجنبية حسب
نكع المدرسة التي يدرس فييا الطالب.

ىذه ىي بداية التغيير في مصر ،أضؼ إلى ذلؾ أف "زيادة عدد األجانب الذيف قدمكا إلى

مصر كاف ليـ أثر عمى تغيير قيـ كمظاىر السمكؾ االجتماعي في المجتمع المصرم ،إذ بدأت
عممية تغير اجتماعي كتعبئة اجتماعية ...اتسمت أسا نسا بككنيا مصرية كحضارية بانفتاحيا
عمى الحياة الغربية كالتعميـ الحديث"(.)1
ليذه المدارس األجنبية كلغيرىا مف المؤسسات األجنبية إلى جانب التعميـ أىداؼ أخرل

منيا التغيير االجتماعي كالتعبئة االجتماعية عمى مقاس أجنبي ،يقكؿ عبد العاطي محمد أحمد

حكؿ ميمة ىذا التغيير كىذه التعبئة " ...تتفكؾ العزلة الفكرية التي عاش فييا أبناء المجتمع
لقركف طكيمة ،كذلؾ باإلضافة إلى أف (الصدمة) التي تمقاىا المجتمع المصرم مع ازدياد التأثير
األكركبي جعمتو يعيد النظر في األفكار القديمة ،كمف ثـ برزت استجابات مختمفة ليذا التأثير

األكركبي"(.)2

بحث ىيكؿ في السمبيات الناتجة عف التعميـ في المدارس المصرية سكاء حككمية أك

أىمية ،كعف السمبيات الناتجة عف التعميـ في المدارس األجنبية فخرج بنتيجة كىي أف التعميـ في
المدارس المصرية "ال يفكر القائمكف بأمره في أف تككف الفكرة منو تقكية شخصية المتعمـ بحيث

يستطيع متى أتـ دراستو أف يككف في الحياة رج نبل قدي نار عمى االعتماد عمى نفسو كالثقة بيا"(.)3

) )1ىبلؿ ،التجديد في الفكر السياسي العربي الحديث (ص.)37
) )2أحمد ،الفكر السياسي لئلماـ محمد عبده (ص.)36

) )3ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)179-178/4
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أما سمبية المدارس األجنبية فإف "خريجي ىذه المدارس يظمكف غرباء في ببلدىـ شاعريف

دائ نما بأنيـ ال يستطيعكف االتصاؿ الركحي الخالص بأىمو كال بحياتو كال بماىيتو"(.)1

كأماـ ىذه السمبيات يبقى اختيار أكلياء األمكر صعنبا" ،فإف كؿ كاحد منيـ ينتيي
باالختيار كارنىا ،كيذىب بابنو إلى المدارس المصرية أك المدارس األجنبية كىك يحس بالنقص

الفاحش في الناحيتيف جمي نعا"(.)2

ينظر ىيكؿ إلى ىذه المشكمة ،كالى خيار أكلياء األمكر الصعب ،فيككف لو في ذلؾ

مكقؼ ،يقكؿ فيو" :نتكجو لمدارسنا المصرية ...بأشد المكـ لعدـ عنايتيا بإقامة التعميـ كالتربية
فييا عمى قكاعد سميمة ...ففي مقدكرىا (ك ازرة المعارؼ) أف تنشئ لؤلطفاؿ مدرسة أك مدارس

تجعؿ أجكرىا عالية بمقدار ما تشاء عمى شريطة أف تضع ليا مف النظـ الجديدة ما يتفؽ مع

القاعدة األساسية ...قاعدة تنشئة شخصية الطفؿ كالصبي بما يمكنو في المستقبؿ مف أف ينظر

إلى الحياة بعيف السيد المتحكـ فييا ال بعيف الفزع منيا"(.)3

صا لحقكؽ اآلخريف ،ألف األجدر كضع سياسة تعميمية
كيرل الباحث أف في ذلؾ انتقا ن
شاممة ،كخطط استراتيجية مستقبمية لنظاـ التعميـ بكؿ مراحمو ككافة مؤسساتو كمدارسو.
كينتقؿ ىيكؿ إلى الحديث عف مشاكؿ التعميـ الجامعي ،فيقكؿ " :فالجامعة ترفع صكتيا

بالشككل مف ضعؼ الطبلب الذيف ينتقمكف مف ىذه المرحمة إلييا"( ،)4فشككاىا منصبة عمى
ضعؼ المستكل التحصيمي لمطمبة بسبب الضعؼ التراكمي في مرحمة التعميـ العاـ ،كيذكر مف

أسباب ذلؾ أف" :التعميـ العاـ يطالب التمميذ بأف يحفظ عف ظير قمب ما ييمقى عميو ،كأف يثؽ
بصحتو دكف تفكير في نقده ،كفي التعميـ الجامعي تي َّدرس العمكـ لمطالب عمى أف يفكر فييا كأف
ينقد ما يراه جدي نار بالنقد فييا ،كىاتاف الطريقتاف المتعارضتاف ىما في نظر أصحاب ىذا الرأم
سبب الضعؼ الذم تشكك الجامعة منو"(.)5

إ نذا طريقة التمقي كالحفظ كطريقة النقد ىما السبب كما يرل ىيكؿ في ضعؼ الطمبة

التحصيمي ،ككعبلج ليذا الضعؼ يقترح ىيكؿ أف تزيد "مدة التعميـ الثانكم كالتكجيو ،فنجعميا
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)178/4
) )2المصدر السابؽ ،ج.179/1
) )3المصدر نفسو ،ج.180/1
) )4المصدر نفسو ،ج.222/1
) )5المصدر نفسو ،ج.222/1
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ست سنكات أك سب نعا"( ،)1كلـ يتطرؽ إلى طريقة العبلج ،ككأف السبب في ىذا الضعؼ قصر

المدة كليست طريقة التدريس ،لذا يرل الباحث أنو لك اقترح برنام نجا كام نبل لعبلج ىذا الضعؼ،
مع األخذ باالعتبار مسألة الزمف ،لكاف أجدل كأنفع.
كمف األمكر التي كقؼ عندىا ىيكؿ في الدراسة الجامعية ،االعتقاد الخاطئ أف الغرض

مف ىذه الدراسة "تحضير مكظفيف إلدارة الحككمة ...إنما أينشئت (أم الجامعة) لتؤلؼ بيئة
مستقمة فييا يبحث كؿ عضك مف أعضائيا عف الكسائؿ المؤدية لكماؿ كجكده الخاص ،عمى

أساس مف حرية التفكير كالنقد"(.)2

ضا -أنو ليس مف أىداؼ التعميـ الجامعي تخريج مكظفيف لمعمؿ في الحككمة،
يرل -أي ن
كانما اليدؼ أكبر مف ذلؾ بكثير كىك القياـ "باألبحاث العممية في العمكـ كاآلداب التي تنتج
عندنا كما أنتجت عند غيرنا الزيادة في النظريات العممية فتؤدم بذلؾ عف مصر كاجبيا مف

المشاركة في رقي العمكـ كالمعارؼ ،كما أف مف رسالتيا تربية شبيبة األجياؿ المتعاقبة ...كمف
رسالتيا كذلؾ نشر الثقافة العممية كاألدبية في جميع طبقات األمة كمساعدة التطكر
االجتماعي"(.)3

ثـ يتحدث عف أمانيو كغاياتو مف التعميـ الجامعي فيقكؿ" :نعيد إلى الشباف المصرييف

استقبلليـ العقمي ،كنميد ليـ الكسائؿ المعنكية لرقي مكاىبيـ ...يجب أف نغرس في نفكس
طبلبنا ىذه المبادئ ،كأف نبرىف عمى ثبات عزيمتنا كاخبلصنا في تربية أبنائنا كأمتنا ،كنعمميـ
كيؼ يؤدكف الكاجب ،ككيؼ يتخمقكف باألخبلؽ"(.)4

المرحمة الجامعية أىـ مرحمة في حياة اإلنساف ،ألف فييا تنضج شخصيتو ،كتظير فييا

اتجاىاتو كميكلو ،كما أنيا تحدد مصيره نحك المستقبؿ ،كأنيا تيكمؿ بناءه الثقافي كالمعرفي
كالتربكم.
كمكضكعات المقالة االجتماعية ميمة ج ندا؛ ألنيا تمس حياة الناس كتتبنى قضاياىـ،
كتتعرض لمشاكميـ ،كىي عندما تطرح ال بد أف تككف فكرتيا كاضحة ،كأف يككف تحميميا
مكضكعيا ،كالمناقشة في تفاصيميا ىادئة ،كال بد مف اقتراح الحمكؿ ليذه المشاكؿ كعدـ االكتفاء
ن
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)222/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.242-241/1
) )3المصدر نفسو ،ج.242/1
) )4المصدر نفسو ،ج.248/1
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بعرضيا ،ثـ مف الضركرم سكؽ األدلة المنطقية كالشكاىد الكاقعية لتعزيز األفكار كالتأكيد عمى

ضا -مف التركيز عمى األسمكب كجمالو ،كالبعد عف األسمكب الخطابي،
صحتيا ،ال بد -أي ن
كتجنب الخياؿ الذم ال يفيد الفكرة كالبديع المتكمؼ ،كال بد مف سيكلة األلفاظ كقربيا مف الحياة

الكاقعية ،كترابط المعاني ككضكحيا.

كلتطبيؽ ما سبؽ عمى مقاالت ىيكؿ االجتماعية نجد أنو تحقؽ في معظمو ،فجاءت
مقاالتو االجتماعية تطرح قضايا اجتماعية ،كتقترح ليا الحمكؿ المناسبة ،كما أف أسمكبو كاف

كاض نحا سم نسا ،كلغتو قريبة مف لغة الحياة يفيميا مف يقرأىا ببساطة كدكف عناء.
حمول عامة لتحديات الحياة الجتماعية:

اقترح ىيكؿ مجمكعة مف الحمكؿ العامة لمكاجية الظركؼ االجتماعية الصعبة ،كأكؿ ىذه

الحمكؿ التربية الصالحة ،التي تقكـ "عمى أساس مف اإليماف المستنير ،كالعمـ الصحيح،

كالعكاطؼ السامية ،كالعقيدة الثابتة"(.)1

كبجانب التربية الصالحة لمجيؿ يرل ىيكؿ أنو ال بد مف النظر إلى الحياة االجتماعية

كميا "كالى حسف تكجيييا لتتفؽ مع آمالنا اإلنسانية العميا ،كلتندمج في قكميتنا الذاىبة مع

التاريخ إلى أبعد عصكر الماضي"(.)2

رأل ىيكؿ أنو ال بد مف التكجيو الحسف لشئكف الحياة االجتماعية حتى تنسجـ كتتفؽ مع

آماؿ المصرييف اإلنسانية كمع قكميتيـ العربية ،أراد بذلؾ إعادة صياغة نظاـ الحياة ،كالخركج
مف الركتيف الذم يخمك مف األىداؼ ،ككأنو أراد أف يربط الحياة باألمؿ ،كما أراد أف يربطيا

بالمعاني اإلنسانية كالركح القكمية.

كمف الحمكؿ التي طرحيا ىيكؿ لمكاجية تحديات الحياة االجتماعية ،التكازف بيف الحياة

المادية كالحياة المعنكية بحيث ال تطغى إحداىما عمى األخرل ،كألف كؿ كاحدة منيما تؤثر في

األخرل؛ فإنو ال يمكف الفصؿ بينيما فص نبل تا نما ،ىذا كقد اختمؼ الناس حكؿ ىاتيف الحياتيف
"يقكؿ بعضيـ إف الرخاء المادم مفسدة لمحياة المعنكية ،كيقكؿ آخركف إف الرخاء المادم ىك
أساس الطمأنينة المعنكية"(.)3

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)106/4
) )2المصدر السابؽ ،ج.125/4
) )3المصدر نفسو ،ج.163/4
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أنيا كاف األمر ،فإف الحياة تتأثر بالرخاء سكاء باإليجاب أك بالسمب ،كما تتأثر بالفقر
كالفاقة "كالحياة المعنكية تتأثر بيذا كمو تأث نار ظاى نار محسك نسا ،كمظاىر الحضارة تخضع ليذا

األثر"(.)1

إ نذا مسألة الفقر كالغنى ،كالرخاء كالفاقة ميمة في الحياة المعنكية كفي بناء الحضارة،

فالغنى كالفقر يؤثراف ،لذا ال بد مف التعامؿ معيما بحكمة ،ككؿ مسئكؿ عميو "أف يبذؿ غاية
الجيد ليعـ الرخاء الشعكب كميا ،كفي إمكانات األرض التي نعيش عمييا ما يكفؿ لمجميع ىذا
الرخاء ،كما يكفؿ لمحضارة الرقي تب نعا لذلؾ"(.)2

لمكصكؿ إلى حياة الرخاء كالنعيـ ال بد مف بذؿ أقصى الجيد ،كاستغبلؿ إمكانات األرض

كاستثمارىا ،كلك حصؿ ىذا األمر بشكؿ كامؿ؛ لكجدت الرخاء يعـ األرض ،كلرأيت الحضارة في

أبيى صكرىا.

راب ًعا -المقالت الذاتية:
تعد المقالة الذاتية لكننا مف ألكاف النثر الفني التي يعبر فييا كاتبيا عف أحاسيسو
بالحياة ،كتجاربو فييا ،كتكتب دكف الحاجة إلى تنسيؽ أك ترتيب ،تأتي بعفكية دكف تكمؼ أك

افتعاؿ ،كىي بعيدة عف الكعظ كاإلرشاد ،كمتنكعة لتنكع التجارب اإلنسانية ،كمتباينة لتبايف
شخصيات كاتبييا ك"تعتمد قيمة المقالة الذاتية إلى و
حد ما عمى قيمة األفكار التي يبثيا الكاتب
فييا ،فإذا لـ يكف لديو شيء قيـ يقكلو ...فإف مقالتو سرعاف ما تطكل في ثياب النسياف"(.)3

إ نذا تستمد المقالة الذاتية قيمتيا كقدرىا مف األفكار التي يعرضيا الكاتب ،فإذا كانت

جذابة تستيكم القارئ كتمتعو ،كتجعمو يتفاعؿ مع الكاتب فيما يعرضو ،نالت ىذه األفكار ىذه

المنزلة ،كاستحقت أف تكصؼ بأنيا قيمة ،ككذلؾ مما يزيد المقالة الذاتية كزننا حقيقنيا ،كأفضمية
عظمى "مدل تجميتيا لمشخصية اإلنسانية التي تتكارل خمفيا ...شخصية الكاتب األليفة

العذبة ...بما فييا مف خفة كسحر كجاذبية كتألؽ ،كذكؽ مصقكؿ"(.)4

إف ىذه األمكر مجتمعة تكشؼ لنا عف تجربة الكاتب ككيؼ يفكر بعقمو ،كما تيظير لنا
تأمبلتو في الحياة كأديب ،كتيبرز تصكره لحركة الحياة كانعكاساتيا في نفسو ككجدانو.
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)166/4
) )2المصدر السابؽ ،ج.167/4
) )3نجـ ،فف المقالة (ص.)102

) )4المرجع السابؽ ،ص.103-102
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إنو التصميـ الفني لمعمؿ األدبي مف خبلؿ المضمكف كاألسمكب ،كالذم يمثؿ الركح التي

تغرد في النفكس ،ىذه الركح تدؿ عمى اإلبداع ،كتكشؼ عف العبلقات ،كتجمي اآلراء ،كتقدـ

التجارب بأبيى صكرة.

أما القارئ فميمتو أف يينعـ نظره ،كيكقد بصيرتو ،كيسبر األعماؽ ،ليتعرؼ عمى كنو ىذه
كيفصؿ معالميا ،كمف ثـ يستطيع أف يرسـ الصكرة الحقيقية ليذه
الشخصية ،كيحمؿ أسرارىا ،ي

الشخصية.

عند كتابة المقالة الذاتية ينطمؽ الكاتب في مقدمتو ليا مف فكرة عامة ،أك خاطرة جالت

في نفسو ،أك مناسبة أك ذكرل أك لقاء أك اجتماع أك كمضة عاطفية ،أك مكقؼ إنساني ىزه ،أك
حدث سياسي ،فالمجاؿ مفتكح أماـ الكاتب ،ىذه ىي البداية ثـ يشرع في الشرح كالتفسير
كالتعميؽ كالتحميؿ ،كىك خبلؿ ذلؾ "يقدـ بعض األمثمة الكاقعية المحسكسة التي يستمدىا مف

تجاربو في الحياة كتمرسو بيا"(.)1

ىذه األمثمة حقيقية ليا عبلقة ببيئة الكاتب كمجتمعو المحمي كثقافتو العامة ،كىي سبلح

ذك حديف ،فيي تكشؼ عف قكة شخصية الكاتب أك ضعفيا ،كتجسد طبعو كطبيعتو ،كربما
تسجؿ عميو عيكبو مف حيث ال يدرم ،ىذه التجارب لك يعرضت عمى عالـ نفس الستطاع مف
خبلليا أف يشخص الحالة النفسية لمكاتب.
كفي المقالة الذاتية يتحدث الكاتب عف نفسو فيقكؿ مث نبل :زرت كذا ،كاستمعت إلى كذا،

كأعجبت بكذا ،ىذه األفعاؿ كميا تدؿ عمى الذاتية ،كفي مقاالت ىيكؿ الذاتية كثير مف ىذه

األفعاؿ ،يقكؿ في مقالة لو بعنكاف (جاذبية األرض لئلنساف)" :قضيت في باريس عاميف...
ذىبت في رحبلت قصيرة إلى سكيس ار كانجمت ار كايطاليا ...جئت إلى مصر أقضي بيا إجازة

قصيرة ،كنزلت مف الباخرة ...كأقمني القطار إلى الزقازيؽ ...نزلت المحطة كامتطيت الجكاد...

كحيف لقيت أىمي فتمقكني بيف أحضانيـ كأخذكا يقبمكنني"(.)2

كاف ىيكؿ يعتمد عند كتابتو المقالة الذاتية عمى ذاكرتو فيقكؿ مث نبل" :كعادت ىذه القصة

إلى ذاكرتي في األياـ األخيرة كأنا أجكب أنحاء سكيسرا"(.)3

كيقكؿ" :أقكؿ ىذا فتعكد بي الذاكرة إلى خمسيف سنة مضت أك إلى أكثر مف ذلؾ"(.)1
) )1نجـ ،فف المقالة (ص.)100
) )2ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)182/6
) )3المصدر السابؽ ،ج.183/6
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كيتذكر ىيكؿ أيامو األكلى كىك صغير ،لكف ىذا التذكر ليس مجرد تعبير عف أياـ

الطفكلة كانما يكشؼ عف كاقع كاف آنذاؾ ،كربما أف ىذا الكاقع كاف مرتبطنا بشيء يثير الدىشة
كالعجب ،كىك ما ثبتو في ذاكرة ىيكؿ يقكؿ" :لما دخمت المدرسة االبتدائية بالقاىرة ،لـ يكف عدد
تبلمذتيا يبمغ المائة ،ككاف مف المناظر التي ال يمكف أف تدكر اليكـ بخاطر أحد أف ترل في

السنة األكلى االبتدائية شا نبا يبمغ العشريف أك نحكىا ،كأف تعمـ أنو متزكج كلو أكالد"(.)2

ذاكرة ىيكؿ أرجعتو إلى الكراء عدة سنيف ليعقد مقارنة بيف الزمف الغابر كالحاضر ،ككيؼ

تغيرت األمكر .كاف تعمـ الكبار في الصؼ األكؿ االبتدائي أم نار طبيعنيا ،لكنو أصبح بعد
خمسيف سنة أم نار يثير الدىشة كربما السخرية ،أراد ىيكؿ بنقؿ ىذا الخبر القديـ الذم كاف

محتفظنا بو في ذاكرتو سنكات عديدة أف يكصؿ لمقارئ أف مصر خطت خطكات كاسعة في سبيؿ
تقدـ التربية كالتعميـ ،كأف الشعب المصرم يتمتع بحيكية قكية مكنتو مف عممية التغيير كالتطكر،

كجعمتو ينتصر عمى الظركؼ القاسية التي عاشتيا خبلؿ تمؾ السنكات.
لقد كشفت مقاالت ىيكؿ الذاتية عف أمكر ميمة في حياة المصرييف خاصة في مجاؿ
التربية كالتعميـ حيث إنو عمؿ مرتيف كزي نار لممعارؼ ،كفي ذلؾ يقكؿ مؤرنخا لمجامعات المصرية:
"أنشأت الحككمة أكؿ جامعة بالقاىرة سنة 1925ـ ،أما قبؿ ذلؾ إلى سنة 1908ـ ،فكانت
الجامعة المصرية أىمية ،كلـ يكف بيا أكؿ افتتاحيا غير كمية اآلداب ،ثـ أينشئ بيا قسـ العمكـ

الجنائية يي ىدرس فيو تحقيؽ الجنايات العممي ،ثـ أنشئت بعد ذلؾ كمية الحقكؽ"(.)3

إف تى ىحدث ىيكؿ عف نشأة الجامعات المصرية كالكميات فييا ،يي ىعد تأري نخا لمتعميـ العالي
في مصر ،فقد كاف في بداية النشأة متكاض نعا كمحدكندا ،ثـ بدأ ينمك كيتطكر بجيكد المخمصيف
مف أبناء مصر حتى كصؿ إلى ما كصؿ إليو ،كمف المعمكمات التي ذكرىا ىيكؿ أف أكؿ

جامعة مصرية كانت أىمية أينشئت عاـ 1908ـ ،كأكؿ جامعة حككمية أينشئت عاـ 1925ـ،
كأف أكؿ كم ية تـ افتتاحيا في ىذه الجامعات ىي كمية اآلداب ،ثـ لحقيا بعد ذلؾ كمية الحقكؽ
كغيرىا ،الشاىد في ذلؾ أف التعميـ العالي في مصر بدأ يرل النكر مع مطمع القرف العشريف،

كأف النيضة العممية الحقيقية لمصر بدأت منذ ذلؾ التاريخ.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)189/6
) )2المصدر السابؽ ،ج.189/6
) )3المصدر نفسو ،ج.231/6
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كيتحدث ىيكؿ في إحدل مقاالتو التي يعنكنت بػ(بيف االختيار كاالضطرار) عف كيفية
دخكلو كمية الحقكؽ لمدراسة فييا ،فيقكؿ" :كشاءت األقدار أف يتكفى جدم ألبي بعد أسابيع مف
ظيكر نتيجة االمتحاف ،كجاء أصدقاء كالدم يعزكنو ،فأخذ يستشيرىـ في أمرم ،فأشاركا جمي نعا

بأف مف الخير أف أدرس الحقكؽ ،كاطمأف كالدم إلى مشكرتيـ رغـ معارضتي الشديدة ليا...

فنزلت كارنىا عمى ما أشاركا بو"(.)1

لقد بيف ىيكؿ أنو كاف مكرنىا عندما دخؿ كمية الحقكؽ ،ألنو لـ يكف يممؾ حرية االختيار،
فكانت الكممة األكلى كاألخيرة لكالده ،كىذا مف باب االحتراـ كالتقدير لو ال يمكف أف يرفض ما
اختاره لو ،كما كضح أف كالده لـ يختر ىذا التخصص إال بعد مشاكرة أصدقائو ،ىذا يكشؼ عف
نظاـ األسرة الريفية آنذاؾ ،أك عف العادات كالتقاليد التي كانت سائدة حيث إف الرأم النافذ ىك

لؤلب فقط ،أما األبناء فعمييـ السمع كالطاعة كاف كاف األمر يخصيـ كيتعمؽ بمستقبميـ ،فاألب
ضا ،كا ٌال يي ىعد خرك نجا عمى قاعدة االحتراـ،
ىك اآلمر كالناىي كال يجكز ألحد أف يبدم اعت ار ن
كينقص مف ىيبة الكالد ،كفي مقالة أخرل لو بعنكاف (إف كبر ابنؾ) كىك مستمد مف المثؿ
ي
المصرم العامي (إف كبر ابنؾ خاكيو) يؤكد ىيكؿ عمى عبلقة األب كاالبف ،يقكؿ عف ىذا

المثؿ" :كىك مثؿ صادؽ عميؽ األثر في تربية األبناء ،كقد رأيت أمثمة تكافقو ،كأخرل تخالفو،
كرأيت ما لمكافقتو كما لمخالفتو مف أثر في مستقبؿ الشاب ،كمف الخير أف يتدبر اآلباء كاألىؿ

ىذه األمثمة لمصمحتيـ كمصمحة أبنائيـ"(.)2

كيفتح ىيكؿ صندكؽ ذاكرتو ذات مرة ،فيذكر أنو عندما كاف في السنة الثالثة االبتدائية
سمع الشيخ سبلمة حجازم ألكؿ مرة كىك يغني ،كقد كصؼ صكتو بالمبلئكي ،كنغماتو تصؿ

إلى أعماؽ النفكس كتيز المشاعر ،يقكؿ ىيكؿ" :كلما تخطيت الدراسة االبتدائية إلى ما بعدىا،

كنت شديد الحرص عمى أف أسمع الشيخ سبلمة كمما أتيحت لي فرصة سماعو ،فمما عرؼ
الناس الفكتكغراؼ في أكائؿ ىذا القرف العشريف كانت اسطكانات الشيخ سبلمة خير رفيؽ لي

كإلخكتي كأىمي في الريؼ أثناء إجازتنا الدراسية"(.)3

أراد ىيكؿ مف كراء ىذا التذكر أف يبيف فضؿ الشيخ في إسعاد الناس ،كأف الناس مدينكف

لو بيذه السعادة ،كفي الكقت نفسو كشؼ ىيكؿ عف كسائؿ الترفيو التي كانت في ذلؾ الكقت،

كفي سياؽ األغاني التي كاف يعشقيا كيعدىا مف المكاىب يعمؽ ىيكؿ فيقكؿ" :فالمكاىب التي ال

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)217/6
) )2المصدر السابؽ ،ج.225/6
) )3المصدر نفسو ،ج.195/6
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يديـ صاحبيا تيذيبيا كصقميا كتعدىا معرضة ألف تصدأ كتتعطؿ ،كليست ىذه المكاىب قاصرة

شؤكنا كثيرة أخرل"(.)1
عمى ما يتصؿ بالفنكف الجميمة كالغناء كالمكسيقى كالشعر ،كلكنيا تتناكؿ
ن

إف مقاالت ىيكؿ الذاتية احتكت عمى كثير مف المعمكمات كاألحداث التي تعد جزنءا ال
يتج أز مف حركة تاريخ مصر ،فمث نبل يذكر ىيكؿ :أنو "في سنة 1946ـ حدث في شركة الطرؽ

الجكية العالمية إضراب ال أعرؼ إض ارنبا غيره حدث فييا قبؿ ذلؾ التاريخ كال بعده"(.)2

كيرل ىيكؿ أف ذكر مثؿ ىذه المعمكمات لو أىمية خاصة "فالصحؼ تنشر مذكرات

كذكريات لمذيف شارككا في حكادث السنيف األخيرة ،بعد الثكرة كقبميا ،كما تنشر ذكريات لمف

كقفكا عمى أنباء ىذه الحكادث ...كمف الخير أف تكثر ىذه المذكرات كالذكريات حتى يكمؿ

ضا ،كيستطيع قارئ اليكـ كمؤلؼ الغد أف ييتدم إلى الحقيقة
ضا ،كيصحح بعضيا بع ن
بعضيا بع ن
كاممة مف خبلؿ ما يقرأ"(.)3
كمف األشياء الجميمة التي ذكرىا ىيكؿ في مقاالتو الذاتية ما سجمو عف زياراتو لبعض

الدكؿ كالمدف ،كقد كصفيا بأجمؿ األكصاؼ حتى أف مف يق أر ىذه األكصاؼ يتأثر بيا تأث نار
كبي نار فتيفك نفسو إلى زيارتيا ،يقكؿ عف زيارتو لدمشؽ" :نزلت دمشؽ فإذا ىي بمد شرقي...
بمبانيو كأسكاقو كمساجده ككؿ مظاىر عمرانو ...يدعيت لقضاء سيرة في غكطة دمشؽ ...لف
أنسى مياىيا الجارية ،كأشجارىا الباسقة ،كىكاءىا المعطر ،كنسيميا الرقيؽ ،كلطؼ الصحبة

التي كانت معنا مف أىؿ دمشؽ"(.)4

زار ىيكؿ فمسطيف ككتب في مقاالتو عف ىذه الزيارة يقكؿ" :كفمسطيف مف أغنى ببلد هللا
باآلثار ...كمقامات األنبياء في فمسطيف ال يكاد يحصى عددىا ...تزكر المسجد األقصى كقبة

الصخرة كمسجد عمر كمسجد الخميؿ ...تزكر كنيسة القيامة بالقدس ،أك كنيسة الميد ببيت

لحـ"(.)5

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)213/6
) )2المصدر السابؽ ،ج.91/6
) )3المصدر نفسو ،ج.163/6
) )4المصدر نفسو ،ج.122/6

) )5المصدر نفسو ،ج.20-18-17/5
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بعد أف طاؼ ىيكؿ عمى مدف فمسطيف ،كقاـ بجكالت في القدس كالخميؿ كبيت لحـ تأثر

بما شاىده فييا مف آثار إسبلمية كمسيحية ،لقد رأل في ىذه اآلثار تاريخ القدماء ،كمقامات
األنبياء ،رأل المساجد كالكنائس التاريخية فأقر بأف فمسطيف أغنى ببلد هللا في اآلثار.
ىيكبل زار اليند كتحدث عف اآلثار فييا حيث يقكؿ" :حرصت إذ كنت باليند
كما أف
ن

شتاء سنة  1953ـ عمى أف أزكر اآلثار اإلسبلمية فييا ،كأف أزكر مساجدىا ...كبعض المقابر
اليندية ،كمعبد بكذا ...كلممسمميف في اليند آثار كثيرة بعضيا بالغ غاية الركعة"(.)1

كيعقد ىيكؿ مقارنة بيف عمارة المساجد في مصر كالعراؽ كاليند كتركيا ،فيذكر أف
المساجد في مصر تشبو المساجد في تركيا ،لكنيا تختمؼ في شكميا عف المساجد في اليند

كالعراؽ ،كيحاكؿ أف يبرر ليذا التشابو كذاؾ االختبلؼ فيقكؿ" :كعمارة المساجد في مصر

تختمؼ عف عمارة المساجد في العراؽ كفي اليند ،كبينيا كبيف عمارة المساجد في استانبكؿ شبو،

لعؿ مجاكرة تركيا كمصر لمبحر األبيض المتكسط ليا أثر فييا ،كلعؿ لمعقائد المتكارثة ىنا

كىناؾ ،كلمعقائد المتكارثة في اليند كالعراؽ أثر كذلؾ في عمارة مساجدىـ"(.)2

ع از ىيكؿ التشابو بيف المساجد في مصر كالمساجد في تركيا إلى سببيف :األكؿ أف مصر

كتركيا تجاكراف البحر المتكسط ،كالثاني أف عقيدة أىؿ مصر كتركيا كاحدة كىي عقيدة أىؿ السنة

كالجماعة ،ثـ بيف أف العقائد المتكارثة في اليند كالعراؽ تختمؼ عف العقائد في مصر كتركيا ألف

كبير في العقيدة بيف أىؿ السنة كالشيعة ،كىذا
معظـ العقائد عندىـ شيعية ،حيث إف ىناؾ فرقنا نا
االختبلؼ في العقيدة قابمو اختبلؼ في عمارة المساجد ،فالمساجد عند الشيعة تميؿ إلى الزينة
كالزخرفة ،بينما أىؿ السنة يركف أف ىذه الزخرفة بدعة كال يجكز أف تتكفر في المساجد ألنيا

تمفت االنتباه ،كتذىب بالخشكع في الصبلة.

كمف األمكر المثيرة لمجدؿ في مقاالت ىيكؿ الذاتية أنو تعرض لمسائؿ فقيية فييا خبلؼ،
لكنو أفتى في ىذه المسائؿ فتكل حاسمة جازمة ،ككأنو مرجع أك عالـ مف عمماء الفقو ،يقكؿ

ىيكؿ في مسائؿ المكسيقى كالغناء كالتصكير كالنحت" :اإلسبلـ ال يحرـ المكسيقى كال الغناء...

كقد كاف تحريـ التصكير كالنحت في رأم مف حرمكىا مستن ندا إلى خكؼ الفتنة ،كأف يعكد الناس

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)177/6
) )2المصدر السابؽ ،ج.178/6
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تبؽ لمتحريـ
إلى عبادة األصناـ ...أما كقد زالت شبية الفتنة باألصناـ في عالمنا الحاضر ،فمـ ى
حكمتو ،كأصبح تصكير المكحات كنحت التماثيؿ ال جناح عمى مف يقكـ بو"(.)1
ىيكبل خاض في ىذه المسائؿ الفقيية ،كأصدر فتكاه فييا عف طريؽ
مف المبلحظ أف
ن

تحميمو الشخصي كلـ يستند إلى دليؿ شرعي ،فالفتكل في اإلسبلـ ليا أصكليا كضكابطيا ،ككاف

األجدر بييكؿ أال يتعرض لمثؿ ىذه المسائؿ الفقيية دكف دليؿ شرعي كاضح.

كتبمغ الجرأة عند ىيكؿ مداىا في طرح مسائؿ أخرل قد تمس بقدسية القرآف الكريـ ،حيث

يقكؿ" :كتب األستاذ تكفيؽ الحكيـ قصة أىؿ الكيؼ فنالت اإلعجاب ،أال يفكر رجاؿ الفف في
الكتاب
أف يستميمكا ىذه القصة في التصكير أك في النحت ،كلف يؤاخذىـ أحد إذا فعمكا ما داـ ي
قد سبقكىـ إليو ،كاألمر كذلؾ في غير أىؿ الكيؼ مف القصص التي كردت في القرآف
كاستميميا األدباء في العصكر المختمفة"(.)2

كما يقترح ىيكؿ عمى رجاؿ الفف أف يستفيدكا في فنيـ مف قصص القرآف الكريـ خاصة

في مجاؿ التصكير أك النحت ،كالعجيب أنو سيضمف ليـ أنو لف يؤاخذىـ أحد لك فعمكا ذلؾ.

ىيكبل
يبدك أف األمكر قد اختمطت عنده ،حتى ليخيؿ لبعض مف يق أر ىذا الكبلـ أف
ن

مستخؼ بالقرآف الذم ىك كبلـ هللا المتعبد بتبلكتو ،كيؼ يتحكؿ ىذا الكبلـ الرباني إلى صكر

كنحت مف صنع البشر؟ كاف حقيؽ بييكؿ أال يتعرض لمثؿ ىذه األمكر الحساسة التي تمس
العقيدة؛ ألف القرآف الكريـ كتاب مقدس منزه تكفؿ هللا بحفظو كال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال

مف خمفو.

ىيكبل قد اجتيد في ىذه المسائؿ الدينية ،كىك ليس مف عمماء األمة
كيرل الباحث أف
ن

المتخصصيف في الشريعة ،كاف األكلى بو أال يخكض فيو كأف يتركو ألىؿ العمـ الشرعي.

كيتعرض ىيكؿ لمسألة اإلجياض فيقكؿ" :كأغمب ظني أف التفكير في إباحة اإلجياض
نتيجة مف نتائج التفكير في تحديد النسؿ ،ىذا كقد كاف تحديد النسؿ معتب نار فيما مضى معارضة
لمشيئة هللا ،ثـ أصحبكا يقكلكف اليكـ أنو ضركرة مف ضركرات الحياة االقتصادية لرفع مستكل

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)192/6
) )2المصدر السابؽ ،ج.193/6
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المعيشة ،أال يدؿ ىذا كمو عمى أننا نعيش في عالـ مضطرب التفكير ،مضطرب األعصاب،

مزعزع العقيدة"(.)1

لـ يكف ىيكؿ كاض نحا عندما تعرض لمسألة اإلجياض ،فتارة يبرر ليا بمنطؽ مف ينادكف
بتحديد النسؿ ،كتارة يرل أنيا تتعارض مع مشيئة هللا ،كتارة ثالثة يرجع إلى الرأم األكؿ الذم

يرل أنيا ضركرة مف ضركرات الحياة االقتصادية لرفع مستكل المعيشة ،كفي النياية لـ يحسـ
ىيكؿ أمره في ىذه المسألة ،ثـ رأل أف ىذه المسألة تثير االضطراب في التفكير كاألعصاب

ألنيا قضية تمس العقيدة.

كاف ىيكؿ في مسألة اإلجياض حائ نار بيف أمريف :األمر األكؿ يتعمؽ بالدنيا فقد ربط
اإلجياض بتحديد النسؿ الذم رآه ضركرة مف ضركرات رفع مستكل المعيشة ،كاألمر الثاني
ىيكبل لـ يستطع أف
يتعمؽ بالديف ،فاإلجياض يتنافى مع رأم الشرع الحكيـ ،كمف المبلحظ أف
ن
يكفؽ بيف ىذيف األمريف ،فمك أنو أقر بحرمة اإلجياض لكافؽ الشرع ،كحتى ال يتعارض مع

األمر األكؿ مف المفترض أنو تحدث عف تنظيـ النسؿ بدؿ تحديده ،كبذلؾ يككف قد كافؽ
األمريف كخرج مف حيرتو.
كطرؽ ىيكؿ بانبا آخر في مقاالتو الذاتية ،حيث عقد مقارنة بيف زمف الشباب كالمشيب،
كبيف مزايا كؿ مرحمة مف ىاتيف المرحمتيف في عمر اإلنساف ،فيقكؿ" :طالما كقفت أماـ األشجار
في بدء نمكىا كازىارىا ،ككقفت أماـ مثيبلتيا ،كقد بمغت تماـ النمك ككماؿ اإلثمار ،أييما أمتع
لمعيف كأشيى لمحكاس؟ إف الكرؽ األخضر عمى الشجرة الشابة ألبيى صكرة كأركع منظ نار ،لكنو
ال غناء فيو أكثر مف إمتاع النظر ،أما ىذا الثمر الذم يتكج رؤكس األشجار الكبيرة ،كقد سقط

معظـ الكرؽ األخضر مف حكلو ،فيك لمشجرة التي تحممو ،كلمعيف التي تنظر إليو ،كلمريؽ الذم

يتحمب لتذكر ذكقو الشيي ...كما بقيت ىذه الشجرة التي عبلىا المشيب تثمر ،فمف حقيا أف

تتباىى بثمرىا ،كأف ترل فيو جما نال ال يعدلو جماؿ الكرؽ األخضر"(.)2

مقارنة جميمة تبدك مف كحي تشبيو ىيكؿ بيف حياة الشباب كحياة الشيكخ ،الشاب جؿ
تركيزه عمى الشكؿ ،الميـ عنده أف يظير أماـ الناس بأبيى صكرة ،فتراه يجمؿ نفسو كيزيف رأسو

ككجيو ،كيختار األلكاف الجميمة في ممبسو ،كيحاكؿ أف يساير التطكر ليعيش يكمو بسعادة
كىناء ،أما الشيخ الذم امتدت بو السنكف ،فتغير شكمو ،كضعفت صحتو ،كقمت حيمتو ،لكنو

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)204/6
) )2المصدر السابؽ ،ج.146/6
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رغـ ذلؾ كالريحانة التي ما زالت تحتفظ بشذاىا كعطرىا ،ما زاؿ يعطي كيقدـ ،ىذا العطاء
ناضج كالثمرة ألنو ناتج عف تجارب عديدة.

كفي السياؽ نفسو يذكر ىيكؿ في مقالة لو بعنكاف (نجكل القمر) أف" :لكؿ سف مف العمر

متاعو ،كليس متاعنا كيكنال بأقؿ مف متاعنا شبانبا ،كاف يكف مف نكع آخر ،كالعاقؿ مف استمتع
بما عنده ،كلـ يمتمس ما ليس إليو سبيؿ ...لقد كنا في الشباب نجد لذة أكبر المذة في أف نقضي
شط نار مف الميؿ سيارل ،عمى حيف ترانا اليكـ نؤثر النكـ المبكر محافظة عمى صحتنا كعمى
راحتنا"(.)1
ىيكبل يرل أف عمى اإلنساف أف يراعي أحكاـ سنو ،فما يصمح
كخبلصة األمر فإف
ن

لمشباب ال يصمح لمشيخكخة ،كأف مف أدبرت عنو الدنيا كاقترب أجمو ال بد أف تختمؼ آمالو

كتطمعاتو عف الذيف أقبمت عمييـ الدنيا بمباىجيا كممذاتيا.

لقد نقؿ ىيكؿ في مقاالتو الذاتية تجاربو المتنكعة في الحياة ،فيك رجؿ أيتيحت أمامو

الفرص لمسفر فطاؼ بالببلد العربية كالغربية ،كشاىد ما لـ يشاىده أكثر الناس ،فكصؼ ىذه
المشاىدات كصفنا جمي نبل جذانبا ،كتقمد ىيكؿ مناصب عديدة أكسبتو خبرات كاسعة ،كخاض
مجاالت عديدة في الصحافة كالسياسة كالتعميـ ،كتقمب فكره بيف الفكر الغربي كالقكمي
كاإلسبلمي ،كؿ ىذا دليؿ عمى أنو عندما كتب مقاالتو الذاتية كتبيا عف دراية كخبرة.

إف مما يميز ىذه المقاالت أنيا كانت شاممة ،حيث تناكؿ فييا مكضكعات متنكعة ،فقد

تحدث فييا عف أياـ طفكلتو كصباه كشبابو ككيكلتو ،كما تحدث فييا عف زياراتو لمببلد الغربية

كالعربية ،كعقد ىيكؿ مقارنات بيف الماضي كالحاضر ،كبيَّف كيؼ تطكرت الحياة كتغيرت
معالميا ،تحدث عف العادات كالتقاليد المصرية التي كانت سائدة آنذاؾ ،كما ذكر األحداث التي

عاصرىا في مصر.

لقد أظيرت ىذه المقاالت آراء ىيكؿ في كثير مف المسائؿ الخاصة بالديف كالدنيا،

ككشفت عف طبيعة ىيكؿ كميكلو كأسمكب تفكيره كفمسفتو في الحياة ،كقد ساؽ في ىذه المقاالت
الكثير مف الحكـ البميغة ،كاألمثمة الكاقعية ،كالقصص التاريخية ،منيا ما كاف يدعك إلى أخذ

يخؿ مف الطرافة كالمطافة كالدىشة.
العبرة كالعظة ،كمنيا ما لـ ي

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)262/6
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خام ًسا -المقالت األدبية:
نشأت المقالة األدبية في مصر في أحضاف الصحؼ كالمجبلت ،كأخذت تغزك العقكؿ

كالقمكب بغ ازرتيا كتنكعيا كشدة تأثيرىا ،فقد اىتمت بقضايا األدب كالنقد ،كتطكرت مف ناحية

الشكؿ كالمضمكف ،كباعتبارىا عم نبل فننيا ،جاءت متكاممة الخيكط كاألطراؼ.

المقالة األدبية دليؿ عمى براعة كاتبيا ،كعمى نصاعة ثقافتو كفكره ،فكمما كاف كاتب

المقالة متس نما بالذكاء ،متسم نحا بالمكضكعية عند فيـ األشياء كتناكليا ،مستخد نما لخبراتو
كمياراتو ،كاف تأثيره في القراء أقكل كأعمؽ ،بالمقابؿ يجب عمى كاتب المقالة األدبية أف يبتعد
عف األساليب البراقة ،كعميو أف يستخدـ األلفاظ كاألساليب المتناسقة التي تؤدم إلى ظيكر

الفكرة بكضكح ،كأف يسكب مف خيالو كفكره ما يجعؿ مقالتو جديرة بالتأثير في القمكب كالعقكؿ.

كيعد ىيكؿ مف فرساف المقالة األدبية في عصره ،حيث كاف يممؾ القدرة عمى التعبير

الجيد ،كالنقد الصحيح ،كقكة األسمكب كبراعتو ،كقد ظيرت ثقافتو الغربية كاضحة في مقاالتو
األدبية بجانب ثقافتو العربية ،لقد "كجدنا ىيكؿ ينتقؿ مف طكر التقميد إلى طكر التجديد في

المقاالت األدبية كنتيجة لمطالعاتو الحديثة في تمؾ اآلكنة ،كالتي كانت تستكعب أدب المقالة أك

تكاد ...كجدنا مقالو النقدم ييظير قدرة عمى تذكؽ األثر األدبي ...إف المقالة النقدية أخذت
طريقنا كاض نحا عمى يد ىيكؿ"(.)1
ىيكؿ عمى عبلقة قكية باألدب ،ككاف عاشقنا لكؿ ألكانو ،ككاف مكسكعنيا في اطبلعو
كا ف
ه
ىيكبل كاف لو أكثر مف مجاؿ
األدبي ،ظير ذلؾ بكضكح في مقاالتو كفي أسمكبو "ذلؾ ألف
ن

ثقافي ،باعتباره مف الركاد المكسكعييف في األدب كالفكر كالصحافة كاالجتماع كالسياسة ،كدكره

الريادم فرض عميو ...أف يناضؿ في أكثر مف ميداف ،كينتج في أكثر مف حقؿ معرفي ،مف

أجؿ ذلؾ تنكع إنتاجو ككثر"(.)2

كلمحديث عف مقاالت ىيكؿ األدبية نبدأ بمقالة لو بعنكاف( :االتجاه في األدب العربي
الحديث) حيث بدأ مقدمتيا بسؤاؿ :إلى أيف يتجو أدبنا الحديث في مصر كغير مصر مف الببلد

العربية؟( ،)3كيمكف تمخيص ما ذىب إليو ىيكؿ حكؿ إجابتو عف ىذا السؤاؿ بالتالي:

) )1عمي ،معالـ المقاؿ األدبي كالصحفي (ص.)197
) )2كادم ،ىيكؿ رائد الركاية كالسيرة كالتراث (ص.)8

) )3ينظر :ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)345/2
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 -1كاد األدب العربي أف يندثر حتى نياية النصؼ األخير مف القرف التاسع عشر ،ثـ بدأت
نيضتو في مصر كلبناف ،ثـ أخذت ىذه النيضة تتطكر بقكة كبسرعة.

 -2تغير تجاه التطكر خبلؿ نصؼ القرف األخير غير مرة ،كظيرت نزعات مختمفة ،كبدأ ىذا

التطكر يبعث األدب العربي القديـ ،كيدعك إلى تقميده ،كما اتجو إلى ناحية أخرل متأث نار
باألدب الغربي ،مما جعؿ األدب يميؿ إلى السيكلة كالبساطة.

 -3تأثر األدب العربي مف ناحية القصة كاألقصكصة باألدب الغربي أكثر مف تأثيره بالمقامة
كالترسؿ الذم كاف ذائ نعا في األدب العربي القديـ ،كفي الكقت نفسو ما زاؿ تقميد الشعر
العربي القديـ مستم نار ،كلـ ييسجؿ أف تأثر األدب العربي الحديث باألدب الغربي القديـ.

 -4مع نيضة األدب العربي بدأ ىذا األدب يتحمؿ تدريجنيا مف تقميد األدب العربي القديـ،
كاألدب الغربي الحديث ،كحاكؿ أف تككف لو صفة االستقبللية ،كأف يستمد حياتو كمادتو مف
الحياة المحيطة بو كمف الفمسفة كالعمـ كالتاريخ العربي.
 -5يعتقد ىيكؿ أف األدب العربي الحديث يتجو في مصر كغير مصر مف الببلد العربية بعد
تطكره نحك األدب اإلنساني ،حيث برزت فيو مبلمح التضامف العالمي ،كيؤكد ىيكؿ عمى

أف األدب العربي لف يتخمؼ عف غيره مف آداب العالـ في مسايرة ىذا االتجاه.

اختار الباحث ىذا المقالة بالذات كمقدمة لحديثو عف مقاالت ىيكؿ األدبية ،إضافة إلى
ا لتعرؼ عمى تطكر األدب العربي الحديث كما كصؿ إليو ،كعف مدل تأثره باألدب العربي القديـ
كاألدب الغربي الحديث ،كلقد بيف ىيكؿ أف األدب اآلف يتجو نحك اإلنسانية أك ما يسمى باألدب

فالكتاب كاألدباء يشعركف كما يشعر الجميكر بشيء مف الحيرة
الكبير ،يقكؿ ىيكؿ" :فأما اليكـ ي
كالقمؽ في الطريؽ الذم يسمككف ،ليصمكا إلى األدب الكبير الذم يمثؿ النفس اإلنسانية
الحاضرة ،كيفيض عمييا بما تحتاج إليو مف غذاء معنكم"(.)1

كيحدثنا ىيكؿ عف األدب اإلنساني أك األدب الكبير فيرل أنو "ميراث اإلنسانية الخالد

كأثر العقكؿ الباقي عمى الدىر ...كأنفذ حك نما كأبعد سمطاننا مف سائر مظاىر الحكـ كالتسمط...
أما دكلة األدب فإنيا تقكـ عمى العقائد كتنمك في كنؼ المبدأ كالشعكر ...تمؾ ىي مرتبة التأثر

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)221/2
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بما في الككف مف جماؿ كتجمية ىذا الجماؿ عمى الناس مف غير نظر إلى قيد أك شرط ،كمف

غير تقيد بزماف كمكاف"(.)1

ككما أف األدب اإلنساني حكـ كسمطاف بما يحمؿ مف عقائد كمبادئ كجماؿ؛ فإنو عنصر

أساس مف عناصر الحضارة اإلنسانية "فبقدر ما يبمغو األدب مف السمك تككف حضارة األمة
التي يظير فييا ...كىك غذاء األمة الركحي ،كمعيار سمكىا في الحضارة"(.)2

ركحيا
غذاء
ىيكبل ربط بيف األدب اإلنساني كالحضارة اإلنسانية ،فرأل األدب
ييبلحظ أف
ن
ن
ن
لؤلمة ،كأنو كمما كاف سامنيا بمغ مقا نما محمكندا في الحضارة ،لذلؾ فبل نعجب عندما نق أر خكاطر

ىيكؿ حكؿ األدب حيث يقكؿ" :األدب رحيؽ الجماؿ بيف صفحتي األزؿ كاألبد ...كاألدب

تصميـ المدينة الفاضمة ،كالتغني بذكرىا تميي ندا إلقامتيا كتشييدىا ...كاألدب تأمؿ كامعاف
الستجبلء الحؽ كالخير كالكماؿ لمجد اإلنساف كسعادتو"(.)3

تقدي نار لؤلدب ،رفعةن لمنزلتو في نفس ىيكؿ جاشت خكاطره فرأل فيو الحؽ كالخير كالكماؿ
كالمجد كالسعادة ،ىذا كمو ال يأتي إال بعد ثكرة سماىا (ىيكؿ ثكرة األدب) ،ىذه الثكرة تمتد إلى
السياسة كاالجتماع كالفف كالحضارة ،يقكؿ أحمد زلط عف ىذه الثكرة التي آمف بيا ىيكؿ" :ككاف

ىيكؿ قد آمف بحتمية مؤازرة ثكرة األدب لثكرة االجتماع كالسياسة ،كتحديث األدب كالفف مظير

لمرقي كالحضارة"(.)4

إذا كاف لثكرة األدب عبلقة بثكرة االجتماع كالسياسة ،فإف ليا عبلقة كذلؾ بالقانكف

"فكانت دراستو القانكنية التي ناؿ بيا درجة الدكتكراة ذات أثر في تككينو األدبي ،فقد استمر

محافظنا عمى رصانة الحجة في كؿ ما كتب ،حتى في القصص الفنية التي تجيز لمفناف أف
ينطمؽ فييا إلى أبعد مطارح"(.)5

أثرت دراستو القانكنية في تككينو األدبي ،حيث إنيا منحتو قكة الحجة في كتاباتو النثرية،

كفي مؤلفاتو القصصية ،كفتحت أمامو آفاقنا جديدة نحك رصانة الفكرة ،كأسمكب اإلقناع ،فجاء
نتاجو األدبي متيننا متماس نكا ،كذلؾ فإف األدب أثر في عممو كرجؿ قانكف أك و
محاـ حينما يعرض

الكقائع عرضان شائقنا ،كحيف يكتب المذكرات التي تقدـ لممحكمة ،كفي خطابو في المرافعات،
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)227-223/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.370/2
) )3المصدر نفسو ،ج.137/2
) )4زلط ،محمد حسيف ىيكؿ بيف الحضارتيف اإلسبلمية كالغربية (ص.)138
) )5البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف( ...ص.)36
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"فكمما ازداد المحامي حسف أداء في الكتابة كفي الكبلـ كاف أقدر عمى أداء ميمتو ،كلف يتسنى

ذلؾ لو إال إذا كاف مم نما إلما نما حسننا بأمكر كثيرة تتصؿ باألدب ،كفي مقدمتيا قكة الحجة
كسبلسة العبارة ،كحسف األسمكب ،كاتساؽ المنطؽ"(.)1
يرل ىيكؿ أف حسف أداء الكتابة كدقتيا كاجب؛ ألف ذلؾ أساس في جماؿ األسمكب يقكؿ:

"عمى الذيف يكتبكف في العمـ ،أك في الفمسفة ،أك في التاريخ ،أك في الفقو ،أك في أم ما شئت مف

نكاحي العمـ اإلنساني أف يبمغكا منيا غاية ما تمكنيـ مكاىبيـ ،لكنيا ال تجعؿ كتانبا مف كتب العمـ
أدنبا ،كال كتانبا مف كتب الفمسفة أدنبا ،ألف األدب فف كحده لو حدكده كلو مراميو"(.)2
عند كتابة العمكـ اإلنسانية يحتاج الكاتب إلى األدب في كتابتو ،ليحرر مادتو العممية

بأسمكب جميؿ ،فاألسمكب الجميؿ المطمكب لمكتابة ىك مف صناعة األدب ،لكف ىذا العمـ
المكتكب ال يتحكؿ إلى أدب بأم شكؿ مف األشكاؿ ،فعبلقة األدب بيذا العمـ تتصؿ باألسمكب

كالجماؿ فقط.

في المقاالت األدبية التي كتبيا ىيكؿ كثير مف مكضكعات األدب شع نار كنث نار ،حيث
تحدث فييا عف الشعر كالشعراء ،كما تناكؿ النثر كقضاياه كالمساجبلت األدبية بينو كبيف بعض

األدباء ،كلمحديث عف مكضكعات األدب في مقاالت ىيكؿ األدبية نبدأ بػ ػػ:
الشعر والشعراء:

ألؼ ىيكؿ كتابو (ثكرة األدب) حيث خصصو لمحديث عف األدب ،كفيو رأل أف فف

الشعر "ظاىرة نفسية لقائمو ،يشدك بو حيث تفيض نفسو بإحساس مف اإلحساسات ،أك بمعنى

مف المعاني ال تستطيع أف تكتمو"(.)3

حاكؿ ىيكؿ أف يحدد مفيكـ الشعر مف كجية نظره ،فرأل أنو ظاىرة نفسية ،ىذه الظاىرة

ً
معاف ،كىنا يجتيد الشاعر في ىذا التعبير بحيث
يعبر فييا الشاعر عما يدكر في نفسو مف
و
معاف ممزكجة بعاطفة الشاعر ،ييخرجيا
يمزج ىذه المعاني بأحاسيسو ،بمعنى أف الشعر ىك

الشاعر مف نفسو مف خبلؿ التعبير عنيا بأسمكبو.

في مقالة لييكؿ بعنكاف (في الشعر) يكضح ىيكؿ فييا عبلقتو بالشعر أك تجربتو الخاصة
أعف يك نما بالقريض ،كال حاكلت يك نما أف أككف شاع نار ،كاذا كنت قد
بالشعر حيث يقكؿ" :لـ ى
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)268-267/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.281/2

) )3ىيكؿ ،ثكرة األدب (ص.)57
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حاكلت في صدر شبابي أف أقكؿ شينئا يشبو الشعر ...كاف قمي نبل ككاف تافينا ...لـ أحاكؿ قط أف
أككف شاع نار ...إف شيطاف الشعر لـ يمفتني إليو في يكـ مف األياـ"(.)1
يقر ىيكؿ بأنو لـ يكف في و
يكـ مف األياـ شاع نار ،كلـ يقرض الشعر ،لكنو حاكؿ في صباه
محاكالت ال يؤخذ بيا ،فما حاكؿ كتابتو ليس بشعر ،كيبرر ىيكؿ عدـ إقبالو عمى الشعر رغـ
أنو قد تحدث عنو ،كأنو يمتمؾ الذكؽ األدبي لو ،بأنو يميؿ إلى النثر ،فقد كجد فيو مبتغاه ،كحقؽ
مف خبللو رغبتو في التعبير كالكتابة ،يقكؿ ىيكؿ" :لعمي إف أردت أف أجد لي عزاء عف ىذا،

كأجد كفايتي في أف النثر كاف دائ نما مجينبا كؿ مطالب النفس في الكتابة معب نار عما يجيش فييا
مف تفكير كتخيؿ كتصكر كنغـ ،عمى أف عدـ محاكلتي قكؿ الشعر لـ يمنعني ...مف أف أق أر في

الشعر القديـ كالشعر الحديث كثي نار"(.)2

عدـ محاكلة ىيكؿ قكؿ الشعر لـ يمنعو مف قراءة الشعر القديـ كالحديث ،كأف يبدم رأيو
في كؿ منيما ،فقد تحدث عف الشعر الجاىمي كالشعر اإلسبلمي كالشعر المصرم كالشعر

الحديث ،كما تناكؿ كثي نار مف قضايا الشعر في مقاالتو ،كمف جية أخرل تحدث عف الشعر
الغربي كأشير شعرائو.
كبحث ىيكؿ عف االبتكار كاإلبداع في الشعر الجاىمي فمـ يجد لو مكاننا ،ألف البيئة
الجاىمية كاحدة في معالميا ،ثابتة في ألكانيا ،يقكؿ ىيكؿ" :كالبيئة العربية في الجاىمية لـ تكف
مختمفة األلكاف اختبلفنا يثير مف المشاعر كاألحاسيس ما يدفع إلى االبتكار المتصؿ تفيض بو
نفس الشاعر ،فبل تتكرر المعاني بعينيا في قصائده ،كال تتكرر ىذه المعاني في شعر الشعراء
عمى تعاقب األجياؿ ...ليذا كاف امرؤ القيس ،ككاف عنترة ،ككاف طرفة ...يرددكف المعاني
المتشابية مف بكاء األطبلؿ كصفة الخيؿ ،كالحديث عف المحبكب الذم ارتحؿ"(.)3

يعمؿ ىيكؿ لعدـ االبتكار في الشعر الجاىمي ،كأنو شعر تقميدم ،ألف أعبلـ الشعر
الجاىمي كميـ ساركا في نظميـ لقصائدىـ عمى منيج كاحد كىك الكقكؼ عمى األطبلؿ كبكاء
الديار كالتغزؿ بالمحبكبة ثـ تناكؿ الغرض الشعرم الذم أرادكه ،فبناء القصيدة كاحد ،ككذلؾ
المعاني التي استقكىا مف بيئتيـ كاحدة ،لكف الذم اختمفكا فيو كمايز بينيـ ىك القدرة عمى النظـ

كحسف التعبير عف المعاني.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)177/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.177/1
) )3المصدر نفسو ،ج.172/1
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ىذا ىك رأم ىيكؿ في الشعر الجاىمي مف زاكية اإلبداع كاالبتكار ،أما رأيو في الشعر

اإلسبلمي أك الشعر العربي في ظؿ اإلسبلـ مف حيث تناكلو الطبيعة كالتغني بيا ،كمدل تأثيرىا
في نفس الشاعر ،يقكؿ ىيكؿ في ذلؾ" :جاء اإلسبلـ بحياة ركحية جديدة كاف ليا في النفس

العربية أعمؽ األثر ،مع ىذا لـ تميـ الحياة الجديدة الشعر العربي ،كلـ يظير ليا فيو أثر قكم
كاضح ،أنت تممس ىذا األمر في العيد األكؿ ،كتممسو إلى أف بدأت النزعات الصكفية تنقؿ
بعض الشعراء مف جك البيئة الطبيعية إلى جك كجداني يكاد االتصاؿ بينو كبيف الطبيعة

ينقطع"(.)1

يرل ىيكؿ أف الحياة الركحية الجديدة في العيد األكؿ لئلسبلـ أثرت في النفس العربية

تأثي نار عميقنا ،لكنيا لـ تؤثر في الشعر العربي ،فالرسالة التي حممتيا ىذه الحياة الجديدة رسالة
فنية ،كانت ميمة ىذه الرسالة أك ىذه الحياة الركحية تغيير النفس ،كتعديؿ
تربكية كليست ٌ

السمكؾ ،كالتحكؿ مف حياة الجاىمية إلى حياة اإلسبلـ المبنية عمى المبادئ كاألخبلؽ.

ربما كاف في بداية العيد اإلسبلمي تحسس كحذر في مسألة الشعر ،فتكجو المجتمع
اإلسبلمي بأسره إلى تعمـ القرآف الكريـ الذم كجدكا فيو مف الببلغة كالفصاحة كالبياف كالمعاني

ما أغناىـ عف الشعر ،إضافة إلى أنيـ كانكا حريصيف عمى عدـ خمط الشعر كىك مف صنع

البشر بالقرآف الكريـ ،الذم ىك كبلـ هللا الذم لو قدسية خاصة في نفكسيـ ككجدانيـ.

ضا -أف نظرة الناس إلى الشعر في ذلؾ العيد نظرة فييا نكع مف الريبة كالشؾ،
كربما -أي ن
حيث إف بعض الشعر الجاىمي حمؿ معاني فييا مخالفة لمشريعة اإلسبلمية كالغزؿ الصريح،
كالفخر كالمديح ،ىذا األمر قد يككف السبب في إرجاع نظرتيـ إلى الشعر الجاىمي خطكة إلى

الخمؼ ،فمـ يعد لو مف التقدير كاإلجبلؿ كما كاف في العصر الجاىمي ،لذلؾ فمكضكع اإلبداع

فيو لـ تكف لو أكلكية أك تقدمة مف حيث االىتماـ.

أما تناكؿ الطبيعة في الشعر اإلسبلمي في العيد األكؿ لـ يأخذ نصيبو األكفى كما أخذه

في الشعر الجاىمي ألف التغني بالطبيعة يعد مف زينة الحياة الدنيا التي حذر منيا اإلسبلـ،
ككانت النزعات الصكفية عند بعض الشعراء ىي البديؿ عنيا.
كباالنتقاؿ مع ىيكؿ مف الحديث عف الشعر الجاىمي كالشعر اإلسبلمي إلى الشعر

المصرم ،حيث إف الركح المصرية كانت تسكف كجدانو ،فكاف تأثيرىا في كتاباتو كاض نحا ،فيا
ىك يحدثنا عف العصر األيكبي فيقكؿ" :يمتاز عمى غيره مف عصكر التاريخ بأنو كاف عصر قكة
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)173/1
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كجدة ،كما يمتاز كذلؾ بأنو كاف مف أشد العصكر في الحركب الصميبية ازدىا نار كمج ندا كاكبا نار
لممسمميف"(.)1
في ىذا العصر الذم تميز بالقكة كالجدة كاالزدىار كالمجد كالعزة كالكرامة برز في مصر

الشاعر البياء زىير "فقد كاف مف كبار عصره ،ككاف الشاعر الذم يعبر عف العصر تعبي نار
صادقنا ...كطريقتو في الشعر كالنثر ىي التي جعمت السمو بقاء عمى الزماف لـ يتح لكثير مف

يكتاب العصر كشعرائو ،كىي كذلؾ التي جعمت السمو مف الرفعة في عصره أكثر مما ارتفع بو
مقامو مف الممؾ الصالح"(.)2
إ نذا الذم رفع مف شأف الشاعر البياء زىير طريقتو في الشعر كالنثر ،ال مقامو عند الممؾ

الصالح حيث كاف "قائ نما في ديكاف اإلنشاء صاحب سمطات كمكانة تعدؿ سمطاف الكزير
كمكانتو إف لـ تزد عمييما"(.)3
كيحدثنا ىيكؿ عف طريقة الشاعر البياء زىير في الشعر كالنثر فيقكؿ" :كأكؿ ما يمفت

النظر مف أثر الحياة المصرية في أدب البياء زىير أسمكبو ،ككذلؾ أنو جعؿ لغة الحياة الجارية

في بساطتيا كمركنتيا لغة لمشعر"( ،)4كألف الشاعر البياء زىير استخدـ في أسمكبو عند نظمو
لمشعر لغة الحياة ،كاف ذلؾ مثار نقد ،يقكؿ ىيكؿ" :عمى أف طريقتو في النثر كالشعر ىي

الطريقة التي تمفت اليكـ نظر مترجميو ،كىي التي جعمت بعض يكتاب عصره كشعرائو يتيمكنو
بالضعؼ كعدـ المقدرة عمى مجاراتيـ"(.)5

رغـ أنو كاف لييكؿ رأم كاضح في طريقة البياء زىير في الشعر كالنثر ،كاعجابو بيذه
الطريقة التي –مف كجية نظره -رفعت قدره ،كأعمت منزلتو ٌإال أنو مف باب اإلنصاؼ ذكر الرأم

اآلخر الذم يخالفو في رأيو ،كخرك نجا مف ىذا االختبلؼ لجأ ىيكؿ إلى رأم ابف خمكاف المؤرخ
المعركؼ ،فاستشيد برأيو حيث "يقكؿ ابف خمكاف"( :كشعره كمو لطيؼ ،كىك كما يقاؿ السيؿ
الممتنع ،كأجازني ركاية ديكانو ،كىك كثير الكجكد بأيدم الناس")(.)6

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)19/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.20/1
) )3المصدر نفسو ،ج.20/1
) )4المصدر نفسو ،ج.24/1
) )5المصدر نفسو ،ج.20/1
) )6المصدر نفسو ،ج.20/1
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صا عمى أف يقيمو عمى
مما سبؽ يتبيف أف
ن
ىيكبل لـ يكف يتعصب لرأيو ،بؿ كاف حري ن
الدليؿ ،ككاف ال يجد غضاضة في ذكر الرأم المخالؼ لرأيو ،كفي الكقت نفسو ىناؾ ما يمفت
النظر ،حيث إن و كاف يخمط بيف انتمائو الصادؽ لكطنو مصر كمشاعره تجاىو ،كبيف المكضكع
الذم يتناكلو ،فيحاكؿ أف يضفي عميو نك نعا مف ميكلو كأحاسيسو كقناعاتو ،يقكؿ ىيكؿ" :اتصمت
نفس البياء بطبيعة مصر كبيئة الحياة فييا ،كطبيعة مصر كميا رقة كعذكبة ،ككميا نغـ ىادئ
()1

جميؿ ...ككميا نضارة عيش كسيكلة كانشراح"

ثـ يبني عمى ىذا الكصؼ كىذه المشاعر ما

يريد الكصكؿ إليو فيقكؿ" :كلعؿ ىذا يفسر لنا ما نراه مف كثرة الغزؿ في شعر البياء زىير ،بؿ

لعؿ شعره كمو الغزؿ ...أكثر غزلو خمؽ كابداع"(.)2

كيرل الباحث أنو ال يمكف بناء نتيجة مفادىا أف شعر البياء زىير كمو غزؿ عمى ىذا

جميعا
الكصؼ ،كلك كاف ما ذىب إليو ىيكؿ دقيقنا لكاف مما يكمؿ ىذه النتيجة أف شعراء مصر
ن
كميـ ال ينظمكف ٌإال شعر الغزؿ ،ككأف مصر ال تعرؼ مف أغراض الشعر إال شعر الغزؿ ،كىذا
بالطبع ينقص مف قدر شعر مصر كشعرائيا.

كمف الشعراء المصرييف الذيف تحدث عنيـ ىيكؿ في مقاالتو الشاعر الكبير محمكد

سامي الباركدم ،فقد رسـ لو صكرة فقاؿ" :الباركدم شاب شاعر قكم الحس ،طمكح إلى العبل،
ابتسـ لو الحظ فقربو مف صاحب العرش ...كأرخى لشبابو كليكل الشباب ً
العناف ،فعرؼ الشراب
كمجالسو ،كالغكاني كفتنتيف ،كالطرب بالمكسيقى كبالغناء ،كقاؿ في األغراض جمي نعا"(.)3

ىذه الصكرة التي رسميا ىيكؿ لمباركدم الشاب تكحي بأنو كاف يميؿ إلى المجكف كحياة
الميك كاليكل ،كيكمؿ ىيكؿ" :اندفع الشاب يق أر الشعر العربي القديـ فتختزف ذاكرتو القكية منو...

كألفى الباركدم في ىذا الشعر ركعة كجما نال ...كىذا الشعر ...يتناكؿ الحياة كميا ،جدىا

كىزليا ،حمكىا كمرىا ،ففيو الغزؿ كالكصؼ كالحكمة ...كتحركت نفس الشاب لقكؿ الشعر بعد
أف تكفر عمى مطالعتو كاستظياره"(.)4

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)25/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.26-25/1
) )3المصدر نفسو ،ج.41/1
) )4المصدر نفسو ،ج.34/1
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كانت عند الباركدم ميكؿ شعرية ،فحاكؿ أف يغذييا كيصقميا فأقبؿ عمى قراءة الشعر

العربي القديـ ،فحفظ منو ،كفيـ معانيو ،ثـ جاشت قريحتو بقرض الشعر بفعؿ المخزكف الشعرم
الذم كاف في ذاكرتو ،فبدأ ينظمو في كثير مف األغراض عمى غرار شعراء العرب القدامى.
تناكؿ ىيكؿ في ىذه المقالة مراحؿ حياة الباركدم ،كعبلقة كؿ مرحمة بتطكره الشعرم ،ثـ

ىخميص ىيكؿ إلى أف شعر الباركدم كاف كمو جدي ندا" ،كانت محاكاتو األقدميف جديدة ،ككانت
معارضتو إياىـ جديدة ،ككانت رياضتو القكؿ عمى مثاليـ جديدة ،فقد ىكل الشعر العربي قبمو
إلى درؾ مف االنحبلؿ ...كبيف ىذا الشاعر الذم بعث الشعر العربي إلى الحياة مف جديد...

فعممو ىذا خمؽ ال ريب ،كىك في عصره جديد كمو ،كىك جدير ليذا أف يتسنـ ذركة المجد كأف

يجمس بيف الخالديف"(.)1

حاول ىيكل أن يق ِّوم البارودي وشعره ،فأصدر األحكام التالية:
 -1يعد شعر الباركدم الذم قمد فيو شعر األقدميف العرب شع نار جدي ندا.
 -2عارض الباركدم الشعراء الفحكؿ ،كىذا دليؿ عمى تمكنو مف الشعر كقكتو في نظمو.
 -3الباركدم ىك المجدد لمشعر العربي بعد أف أصابو االنحبلؿ.
 -4رأل ىيكؿ أف شعر الباركدم احتكل عمى اإلبداع ،بؿ إف شعره كمو إبداع.
 -5يستحؽ الباركدم أف يجمس عمى عرش الشعر في عصره ،كأف يكتب اسمو في الخالديف.
ىيكبل كضع الباركدم في مقاـ
كتعميقنا عمى تقكيـ ىيكؿ لشعر الباركدم ،يرل الباحث أف
ن
أعمى مف مقاـ شعراء العرب الفحكؿ ،فقد أظيره بأنو كاف يتفكؽ عمييـ ،ىذا األمر فيو نكع مف

كبير في بعث الشعر العربي كاستنياضو ،كأف شعره جزؿ
فضبل نا
المبالغة ،صحيح أف لمباركدم
ن
في نظمو كفي أسمكبو ،كأنو بذلؾ فاؽ شعراء عصره ،إال أنو رغـ ذلؾ لـ يبمغ الدرجة أك
المستكل التي بمغيا أمراء الشعر العربي كأعبلميـ أمثاؿ :امرئ القيس كعنترة كزىير كطرفة كأبي

نكاس كالمتنبي كالمعرم.

كفي مقالة أخرل تحدث ىيكؿ عف شاعر النيؿ حافظ إبراىيـ ،كتتبع حياتو ،كالعقبات التي

كاجييا فييا ،كسفره إلى خارج مصر ،كاآلالـ التي تركتيا الغربة في نفسو ،حمؿ ىمكـ شعبو،
كحاكؿ أف يكصؿ صكت ىذا الشعب ،فقد "انطبعت حياة الشعب المصرم في نفس حافظ،

كأكحت إليو كما أكحى لو حب مصر كؿ شعره ،فالشعب المصرم ظمئ لمحرية ...فميكف حافظ
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)51/1
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الصكت القكم الذم ينشد أغاني الحرية ...كالشعب المصرم ظمئ لمعمـ الصحيح كلمجامعة...

فميكف حافظ الصكت الذم يرتفع طمنبا لمجامعة ...ككمما شعر الشعب المصرم بحاجتو إلى
شيء أك بتألمو مف شيء كجد في حافظ الصكت القكم الذم يرتفع طالنبا ما يطمب الشعب،

متأل نما لما يتألـ منو الشعب"(.)1

يرل ىيكؿ أف حافظ إبراىيـ جزء ال يتج أز مف الشعب المصرم ،كأنو كطني بامتياز ،كأف
كطنيتو دفعتو ألف يمثؿ الشعب كيتحدث باسمو ،فيطمب لو الحرية كالعمـ كرفع األلـ كالمعاناة،
ىذه ىي الصكرة التي رسميا ىيكؿ لحافظ إبراىيـ ،كمف كانت لو ىذه الصكرة فيك بالتأكيد قريب

مف قمكب الناس ،فحافظ إبراىيـ "دائـ ألمو لما أصاب مصر في حريتيا كفي أخبلقيا ككرامتيا،

لكنؾ ...تستطيع أف تقدر ما تفيض بو قصائده عف مصر مف قكة العاطفة ،كمف صدؽ

اإلخبلص ،كمف جبلؿ الركعة مما يجعمؾ تحس إحسا نسا مادنيا بأف الكطف تجسد في نفس ىذا
الجندم الشاعر"(.)2

حكؿ حافظ إبراىيـ آالمو كآالـ شعبو إلى ثكرة شعرية لعميا تجد استجابة شعبية فقد
لقد َّ

"ظؿ حافظ يقتحـ المياديف ،كيحطـ ما حكلو مف األكىاـ ،كيستنيض اليمـ حتى سنة

1911ـ ...كاذا الشعب الذم يستنيض أضعؼ مف أف يثكر ،كأف يمقي عف ظيره أعباء

الظمـ ...ىناؾ كقؼ متمفتنا يسائؿ شعره إف كانت ال تزاؿ بو قكة جديدة قديرة عمى أكثر مما
صنع كعمى تحريؾ الشعب كقير الظالميف ،كما نحسبو يئس مف قكة شعره ،كلكنو يئس مف

الشعب الذم لـ يتحرؾ"(.)3

شخصية حافظ إبراىيـ كما رسميا ىيكؿ شخصية ثكرية ،كحافظ كشاعر أخذ دكره في ىذه

الثكرة ،فسخر قصائده مف أجؿ إشعاؿ ىذه الثكرة عمى الظمـ ،كرغـ حرصو في شعره عمى

استنياض اليمـ ،كجد نفسو بعد حيف كحي ندا في الميداف ،فظف أف الضعؼ كاف في شعره ،كأف
خمبل حاؿ بينو كبيف االستنياض الشعبي ،لكنو بعد ذلؾ أدرؾ الحقيقة كىي أف شعره ما زاؿ
بو ن

قكنيا ،فمعانيو كألفاظو كنظمو منظكمة تشكؿ ثكرة ،لكف شعبو أصابو اليأس كاإلحباط فمـ يتحرؾ
كلـ ىيثيٍر.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)73-72/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.71/1
) )3المصدر نفسو ،ج.76/1
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أما أمير الشعراء أحمد شكقي فقد ناؿ حظو في ىذه المقاالت ،ففي حديثو عنو ذكر ىيكؿ

أف أحمد شكقي "درس في مصر ثـ أتـ دراستو في أكركبا ،كتأثر بالكسط األكركبي كبالشعر
األكركبي تأث نار كبي نار ...كانؾ لتكاد تشعر حيف مراجعتؾ أجزاء ديكانو ...ككأنؾ أماـ رجميف
مختمفيف جد االختبلؼ ال صمة بيف أحدىما كاآلخر"(.)1
كبمزيد مف التفصيؿ كالتكضيح ليذا االختبلؼ يقكؿ ىيكؿ" :إال أف كمييما شاعر مطبكع
يصؿ مف الشعر إلى عميا سماكاتو ،كأف كمييما مصرم يبمغ حبو مصر حد التقديس كالعبادة،

أما فيما سكل ىذا فأحد الرجميف غير الرجؿ اآلخر ،أحدىما مؤمف عامر النفس باإليماف ،مسمـ
يقدس إخكة المسمميف كيجعؿ مف دكلة الخبلفة قد نسا تفيض عميو شئكنو كحكادثو كحي الشعر
كاليامو ،حكيـ يرل الحكمة مبلؾ الحياة كقكاميا ،محافظ في المغة يرل العربية تتسع لكؿ

صكرة ،كلكؿ معنى كلكؿ فكرة كلكؿ خياؿ"(.)2

أما صكرة شكقي األخرل كالتي ىي عمى نقيض األكلى فيي أنو "رجؿ دنيا يرل في

المتاع بالحياة كنعيميا خير آماؿ الحياة كغاياتيا ،متسامح تسع نفسو اإلنسانية كتسع معيا

الكجكد كمو ،ساخر مف الناس كأمانييـ ،مجدد في المغة لفظنا كمعنى"(.)3

اجا كاختبلفنا
الصكرة التي رسميا ىيكؿ لشخصية أحمد شكقي تكحي بأف فييا ازدك ن
كتناقضا ،شخص عربي كشخص غربي ،كشكقي العربي ىك المصرم الذم يعشؽ مصر إلى
ن
حد التقديس ،كىك مؤمف مسمـ مخمص حكيـ ،يعتز بمغتو العربية كيحافظ عمييا ،أما شكقي

الغربي فيك الرجؿ الذم يعشؽ الدنيا كمتاعيا كنعيميا ،إنساني ،ساخر ،متشائـ ،مجدد في
المغة.
مبلمح ىذه الشخصية المتناقضة يكحي بأننا أماـ أبي نكاس جديد ظير في ىذا الزماف،

كيتساءؿ ىيكؿ" :كيؼ كاف ىذا االزدكاج؟ كيؼ جمع شكقي في نفسو بيف ىذيف الشاعريف؟
شاعر الحياة العربية بحضارتيا اإلسبلمية ...كبيف شاعر الحياة الغربية الخاضعة لحكـ العمـ

كما يكشؼ عنو كؿ يكـ مف جديد؟"(.)4

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)94/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.94/1
) )3المصدر نفسو ،ج.94/1
) )4المصدر نفسو ،ج.95/1
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كبعد رسـ شخصية شكقي يحدثنا ىيكؿ عف المعاني التي أثرت في نفس شكقي فيقكؿ:

"كاف العرب كمكة كالكحي كالقرآف كاإلسبلـ كالرسكؿ ﷺ كميا و
معاف ليا مف األثر في نفس شكقي
ما ليس لسكاىا مف آثار الماضي ...بؿ إنو ليؤمف بيذه المعاني إيماننا يتجمى في الكثير مف
قصائده عمى صكرة تتركنا في حيرة كيؼ يبمغ اإليماف مف نفس ىذا المحب لمحياة كؿ ىذا

المبمغ"(.)1

تأثر شكقي بالمعاني اإلسبلمية التي تجمت في كثير مف أشعاره ،لكف الذم أصاب ىيكؿ

بالحيرة كيؼ جمع شكقي بيف اإليماف بيذه المعاني كحب الحياة ،لكف ييحسب لشكقي أف "لو
ذاتيتو التي ال تيخفى ،فيك شاعر الحكمة العامة كىك شاعر المغة العربية السميمة ...كما يميز

شعره جمي نعا يبدك كأنو شرقي عربي ال يتأثر بالحياة الغربية إال بمقدار ...فيك بمعانيو كصكره
كخياالتو يحيط مما في الغرب بكؿ ما يسيغو الطبع الشرقي كترضاه الحضارة الشرقية ،أما لغتو
فىتى ٍع يمد إلى بعث القديـ مف األلفاظ"(.)2

بعد أف كضع ىيكؿ صكرة شكقي أمامنا ،كفصؿ مبلمحيا باالزدكاج الذم فييا ،حاكؿ أف
يميؿ بنا إلى صكرة شكقي العربية ،فذكر أنو مؤمف بالمعاني اإلسبلمية ،كأف ذاتيتو عربية ،كأف

مف طبعو الحكمة ،كأف تأثره بالحياة الغربية كاف محدكندا يرضاه الطبع الشرقي كالحياة الشرقية،
كأنو كاف ييتـ بمغتو العربية حتى أتقنيا كحاكؿ التجديد فييا.
النثر وفنونو:
قدـ ىيكؿ لكثير مف الكتب ،منيا كتاب (قضايا التاريخ الكبرل أك أشير المحاكمات

كالجرائـ) تأليؼ محمد عبد هللا عناف ،كقد جاء في تقديمو ليذا الكتاب" :كلصديقنا األستاذ محمد
عبد هللا عناف كلع خاص بالكقكؼ عمى التاريخ كتدكينو ...كىا ىك ذا اليكـ يقدـ لمجميكر تاريخ

عدة مف القضايا الكبرل التي كقعت في األمـ المختمفة"( ،)3يبدك أف ىذا التقديـ ليذا الكتاب جاء

ىيكبل رجؿ قانكف ،كألف مكضكع الكتاب يتعمؽ بالقانكف ،لكف ىذا التقديـ أخذ
عمى خمفية أف
ن
مسحة أدبية ،يقكؿ ىيكؿ" :كانؾ لترل في ركاية ىذه القضايا ،أك الجرائـ الكبرل ،إلى أم حد
تتشعب مطامع النفس اإلنسانية ،ككيؼ تدفع ىذه المطامع إلى الجريمة ،فإذا نجح صاحبيا

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)100/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.102/1
) )3المصدر نفسو ،ج.211/1
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كانت جريمتو في نظر العالـ عم نبل عظي نما مف أعماؿ البطكلة ،كاف ىك أخفؽ لـ يكف ما ينالو
بغيضا إلى الناس محتق نار عندىـ"(.)1
مف قصاص كافنيا لمحك إثمو ،بؿ يظؿ
ن
المتأمؿ في ىذا الكبلـ يجده أقرب إلى األدب منو إلى القانكف ،ففيو تحدث ىيكؿ عف

مطامع النفس اإلنسانية كعبلقتيا بالجريمة ،ثـ تحدث عف طبائع الناس كنظرتيـ لمجريمة ،ىذا

الكبلـ يخمك مف جفاؼ األسمكب القانكني كيبتعد عف استخداـ المصطمحات القانكنية ،كفي نياية

احا دكف أف يككف لو عبلقة بالقانكف ،يقكؿ ىيكؿ عف
ىذه المقدمة نجد شذا العطر األدبي فك ن
عناف" :فيك كثير اإلنتاج في الترجمة كالتأليؼ إلى حد عظيـ ،كأنت إذا رجعت إلى ما ترجمو

ككضعو مف ركايات ككتب كمقاالت أدىشؾ خصبو في اإلنتاج ،كعجبت كيؼ يتسنى لشاب في

سنو أف تككف لو ىذه اآلثار"(.)2

كفي تقديـ ىيكؿ لكتاب (فصكؿ شرعية اجتماعية) لمباحث محمكد شمتكت ،بيف أف
االجتياد طريقة شمت كت في الكتابة ،يقكؿ ىيكؿ" :فإنما أقصد االجتياد بمعناه العممي الصحيح،
ً
مكتؼ بما يزينو الخياؿ ،أك يميمو
ىذا االجتياد الذم يستمد حياتو مف الماضي كحقائقو ،غير

اليكل مف آراء لـ يينضجيا الزمف ،كلـ تثبت عمى األياـ"(.)3

ىيكبل
كرغـ أف الكتاب الذم قدـ لو ىيكؿ يختص باألمكر الشرعية كاالجتماعية إال أف
ن

آثر أف يستخدـ األسمكب األدبي في التقديـ (يزينو الخياؿ – يميمو اليكل – ينضجيا الزمف)،
كيقكؿ " :كالذيف يذىبكف إلى إنكار الماضي ال يستطيعكف أف يقيمكا حياة جديدة ،ألف الحياة

اإلنسانية نير متصؿ ينبع مف حيث بدأت اإلنسانية ،كيتسمؿ خبلؿ العصكر كاألجياؿ ،يسقي

أبناء اليكـ مف رحيؽ ما خمؼ آباؤىـ حتى يبمغ باإلنسانية غاية المدل مف الكماؿ"(.)4

احتكل أسمكبو عمى أنكاع مف الجماؿ ،فنجد التشبيو في قكلو (الحياة اإلنسانية نير متصؿ

ينبع )...كقكلو (يسقي أبناء اليكـ مف رحيؽ )...كقكلو (يبمغ باإلنسانية غاية المدل )...ىذا دليؿ
ىيكبل كاف يعشؽ األدب ،فكاف يسرم في أسمكبو ،كما يسرم دمو في عركقو ،كمف
عمى أف
ن
عشؽ شينئا أخمص لو ،كلـ ينفؾ ينساه ،فيك رفيقو في ًحمو كترحالو.
ككذلؾ نجد أسمكب ىيكؿ األدبي الجميؿ في تقديمو لكتاب (صكر مف الريؼ) لزكي عبد

القادر ،ىذا الكتاب َّ
ذكره بقصة زينب التي ألفيا كىك في ريعاف شبابو عندما كاف طالنبا في
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)211/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.214/1
) )3المصدر نفسو ،ج.245/1
) )4المصدر نفسو ،ج.246/1

128

باريس ،كما َّ
ذكره ىذا الكتاب باألياـ التي عمؿ معو فييا في جريدتي السياسة كالسياسة

األسبكعية ،يقكؿ ىيكؿ في تقديمو ليذا الكتاب مخاطنبا مؤلفو" :إف كتابؾ الذم تنشره اليكـ
ألصدؽ شاىد عمى قكة ىذه الذكرل كقكة تشبثيا بالنفس ...أليست ىي ذكرل الطبيعة البارعة
التي أليمت المكسيقي مكسيقاه بحفيؼ شجرىا ،كغناء طيرىا ،كترانيـ أبنائيا بما تتنفس عنو

عكاطفيـ البريئة الساذجة ،كالتي أليمت المصكر صكره بأشجارىا الباسقة ،كنباتيا اليانع،

كجداكليا كغدرانيا"(.)1

ىذه القطعة األدبية بناىا ىيكؿ عمى التقسيـ يليحدث في النفس نك نعا مف المكسيقى
ليطربيا ،كما استخدـ األلفاظ المكحية بجماؿ الريؼ (الطبيعة البارعة – أليمت المكسيقي –

حفيؼ شجرىا – غناء طيرىا – ترانيـ أبنائيا – عكاطفيـ البريئة – أشجارىا الباسقة – نباتيا

اليانع – جداكليا كغدرانيا)؛ األلفاظ فييا جماؿ كنظميا فيو جماؿ ،كايحاء األلفاظ فيو جماؿ،
كحسف التقسيـ فيو جماؿ ،كىكذا نرل جماؿ أسمكب ىيكؿ األدبي كمو جماؿ في جماؿ.
كننتقؿ مف المقدمات التي كتبيا ىيكؿ لبعض الكتب إلى المساجبلت األدبية ،أفعاؿ
كردكد أفعاؿ ،نقد كنقد النقد خاصة بيف األدباء كالنقاد الكبار ىيكؿ كصاحبو طو حسيف

كجكرجي زيداف كالرافعي كغيرىـ.
ىيكل وطو حسين:

ألؼ ىيكؿ كتابو (في أكقات الفراغ) كقد خصصو لؤلدب كالنقد ،كبعد نشره ،كاف عمى

عادة كبار األدباء كالنقاد أف يسطركا حكؿ المنشكر آراءىـ مف خبلؿ مقاالت ينشركنيا في

الجرائد كالمجبلت ،ككاف لطو حسيف رأيو في ىذا الكتاب ،كرندا عمى ىذا الرأم كتب ىيكؿ مقالة
بعنكاف (في أكقات الفراغ إلى طو حسيف) ،حيث بيف في المقدمة أنو تربطو بطو حسيف عبلقة
صداقة ،لكف ىذه الصداقة ال تخمك مف الثناء كالمداعبة كالعتاب كالنقد ،يقكؿ ىيكؿ مخاطنبا طو
إلي عف كتابي (في أكقات الفراغ) فقد ذىبت فييا
حسيف" :لست أدرم بما أجيب عف رسالتؾ َّ
مذاىب مف الثناء كالمداعبة ،كمف العتاب ،كمف النقد كنت فييا جمي نعا يم ٍؤثًنار صديقؾ ،متأث نار بيذه
الرابطة القديمة المتينة التي تربطنا ...فيؿ أثني أنا اآلخر عميؾ أـ أداعبؾ أـ أعاتبؾ أـ

أنقدؾ؟"(.)2

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)252-251/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.279/1
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ىذا كبلـ ناعـ فيو مبلطفة كمجاممة ،كىك مدخؿ لممكضكع ،كما إف يصؿ ىيكؿ إلى

صمب مراده ،ترل كتيرة األسمكب تتغير ،ككأنؾ تسمع سجا نال ال نق ندا ىادنئا ،ىذا السجاؿ يدؿ
عمى غضب كثكرة في النفس ،حيث يصكر ىذا السجاؿ مظمك نما يدافع عف حقو ،كمقيكنار يدفع

التيمة المكجية إليو ،يقكؿ ىيكؿ لطو حسيف" :لكني مع ذلؾ أرل كاجنبا أف أدفع شبيات كتي نما
إلي ،كأعتقد أنؾ ظممتني بيا ،كأكؿ تمؾ التيـ ما زعمت مف تكاضعي كعدـ
كجيتيا في كتابؾ َّ

معرفتي قيمة كتابي ،فإني أؤكد لؾ أني لست متكاض نعا ،كلست جاى نبل قيمة عممي ،بؿ لقد يككف
ف ي نفسي مف الكبرياء المستكر بستار األلـ ال بستار التكاضع ما تشعر أنت كيشعر كثير مف
أصدقائنا بشيء مف مثمو"(.)1

يبدك أف طو حسيف عندما نقد كتاب ىيكؿ (في أكقات الفراغ) كاف حا ندا كالذ نعا في نقده،
ىيكبل اعتبر ىذا النقد نك نعا مف اإلىانة الشخصية لو ،فأراد أف
مما أثار حفيظة ىيكؿ ،فربما أف
ن

يشفي غميمو لعمو يجد بعض الراحة النفسية ،أك كما يسميو عمماء النفس تفريغ نفسي ،فجاء

أسمكبو فيو نكع مف الغمظة كالشدة.
كفي المقالة نفسيا ،كبعد أف أفرغ ىيكؿ ما في ىج ٍعبتو مف غضب ،بدأت نفسو تيدأ،
إلي يا أخي ككنت
كالعقبلنية تعكد إليو فيقكؿ لطو حسيف بأسمكب آخر" :كتيمة أخرل كجيتيا َّ

أكد لك أف ليا أسا نسا مف الحؽ فأستغفرؾ عنيا ،كأنا كاثؽ مف غفرانؾ فيككف لي بذلؾ لذة طيير
المذنب مف ذنبو"(.)2
كتعكد المياه إلى مجارييا مرة أخرل ،كتذىب ثكرة الغضب تما نما ،كتطيب نفس ىيكؿ،
كتشرؽ التعابير الجميمة مف جديد ،ككأف ما كاف مف كبلـ غميظ في السابؽ مجرد كمضة
انطفأت أك ش اررة ذىب بريقيا ،يقكؿ ىيكؿ بنفس اليادئ المطمئف" :لكني أؤكد لؾ اليكـ ...أف

صداقتنا لف يفسدىا َّ
مشاء ،كاني ما كنت كلف أككف منؾ إلى خير ما يككف الصديؽ مف

صديقو ،كاذا غضبت أنا يك نما منؾ فمف يككف ليذا الغضب ثكرة ...لف يذر ىذا الغضب في
صا عمى صداقتؾ"(.)3
نفسي عميؾ حفيظة ،كلف أككف بعده إال أكثر حنبا لؾ كأشد حر ن

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ح.)280/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.281/1
) )3المصدر نفسو ،ج.281/1
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أما عمى الجانب اآلخر ،أك كما يقكلكف في االتجاه المعاكس ،فقد كجو ىيكؿ نقده إلى
كتاب طو حسيف (في األدب الجاىمي) كقد جاء في مقدمة ىذا النقد" :تفضمت فأىديتني كتابؾ

(في األدب الجاىمي) كطمبت رأيي فيو ...عمى أف كاجب الصداقة يدفعني مع ذلؾ إلى أف أعمف

لؾ رأيي"(.)1

طمب طو حسيف مف ىيكؿ أف يذكر لو رأيو في كتابو (في األدب الجاىمي) فكافؽ ىيكؿ

بحكـ الصداقة كالعبلقة التي تربط بينيما أف يقرأه بإمعاف كيذكر رأيو فيو ،كفع نبل أكفى ىيكؿ

بذلؾ ،فقاـ بنقد الكتاب فذكر إيجابياتو كسمبياتو ،كما يؤيده فيو كما يخالفو ،كما يتفؽ معو كما ال

يتفؽ ،كما يعجبو منو كما ال ييعجبو.

يبدأ ىيكؿ نقد الكتاب مف حيث الشكؿ كالطباعة فيقكؿ" :فكتابؾ يا صديقي متقف الطبع،
ضا ،-لكف كتابؾ مف كتب العمـ ،كقد
جيد الكرؽ ،قميؿ الخطأ الطبعي ...كلكتابؾ فيرس -أي ن
يصح مثؿ ىذا الفيرس الذم كضعتو لكتب األدب ،أما فيارس كتب العمـ ،فيجب أف تككف أكثر

إيضا نحا لممكضكعات التي تشتمؿ عمييا فصكؿ الكتاب"(.)2

يشيد ىيكؿ بطباعة الكتاب كحسف كرقو ،لكنو يعترض عمى فيرس الكتاب ،حيث ىع َّد

كتاب (في األدب الجاىمي) كتاب عمـ كليس كتاب أدب ،كىذا الفيرس ال يناسب كتاب العمـ،

"خبرني
لكنو يناسب كتاب األدب ،كبعد الفيرس ينتقؿ إلى المصادر فيقكؿ مخاطنبا طو حسيفِّ :
تقرني عمى أف كتب العمـ تعد ناقصة إذا لـ َّ
يدكف
مف أم المصادر استقيت مباحثؾ؟ ...أحسبؾ ِّ

فييا ثبت أسماء الكتب التي اعتمد عمييا المؤلؼ تدكيننا يسمح بالرجكع إلييا ...كأنت يا أخي قد
أىممت الثبت ،كأىممت اإلشارة في اليكامش ،كطكعت بذلؾ لمقارئ المتظنف أف يتكىـ أنؾ تركتو
ببل ثبت كال ىامش لتتعذر عميو المراجعة كالتحقيؽ"(.)3

كاف نقد ىيكؿ لممصادر أف طو حسيف أىمميا مف حيث تدكينيا كثبتيا ،ككذلؾ أىمؿ

ىيكبل خالؼ طو حسيف في
اإلشارة إلييا في اليامش ،ىذا يكقع القارئ في حرج شديد ،كرغـ أف
ن
مكضكع الفيرس كالمصادر إال أنو أيده كشاركو الرأم في مسألة حرية البحث في األدب ،كعدـ

صا لتأييدؾ حرية
ربط المغة كاألدب بالبحكث الدينية ،يقكؿ ىيكؿ" :اسمح لي أف أىنئؾ مخم ن
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)286-285/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.286/1

) )3المصدر نفسو ،ج.287-286/1
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البحث في األدب عمى أنو أثر اجتماعي كأثر نفساني لو قيمتو العممية العظيمة في فيـ تاريخ

اإلنسانية ،كاسمح لي كذلؾ أف أشاركؾ الرأم كالمسؤكلية في تسفيو القكؿ بربط المغة كاألدب

بالبحكث الدينية عمى أنيما كسيمة لفيـ القرآف كالحديث أك إلثبات عربية القرآف"(.)1

أيد ىيكؿ طو حسيف في رأيو الذم يقكـ عمى أف فيـ تاريخ اإلنسانية يتطمب حرية البحث

في األدب كأثر اجتماعي كنفساني ،كما كيشاركو الرأم بعدـ الرجكع إلى األدب الجاىمي عند
تفسير القرآف الكريـ كفيـ الحديث الشريؼ أك إلثبات أف القرآف عربي المغة.
كما أيد طو حسيف في طريقتو العممية لدراسة تاريخ األدب العربي حيث يقكؿ" :كاف
سعيؾ لدرس األدب العربي عمى ىذه الطريقة العممية قيا نما بكاجب مف أسمى الكاجبات التي
تستحؽ التعضيد مف أنصار العمـ جمي نعا"( ،)2كفي الكقت نفسو خالفو في رأيو في النقد الذاتي

كالنقد المكضكعي حيث يقكؿ" :عمى أف مشاركتي إياؾ الرأم يا صديقي في ىذا المكضكع
يدعكني إلى أف أخالفؾ في مكضكع آخر ،ذلؾ رأيؾ في النقد الذاتي كالنقد المكضكعي...

كلست أدرم إف كنت أستطيع التفاىـ كاياؾ في ىذا المكضكع ...فقكة حجتؾ ،كسعة اطبلعؾ،
كاعتدادؾ بنفسؾ تميؿ بؾ إلى النظرة الذاتية"( .)3يرل ىيكؿ أف طو حسيف يميؿ إلى النقد الذاتي
أكثر مف النقد المكضكعي كيعمؿ لذلؾ أنو قكم الحجة ،كاسع االطبلع ،كأنو معتد بنفسو،

ىيكبل يميؿ دائ نما إلى النقد المكضكعي.
كبالطبع فقد خالؼ ىيكؿ طو حسيف في ذلؾ ألف ن

كيحاكؿ ىيكؿ أف يجد نقاط التقاء مع طو حسيف فيذكره بأنو ذكر في أكؿ كتابو كفي غير

مكضع أنو يريد أف يأخذ "في دراسة األدب بمذىب ديكارت ،كمذىب ديكارت عممي كطريقتو

مكضكعية ،فأنت إ نذا متفؽ كايام عمى أف ىذه الطريقة ىي كحدىا المجدية"( ،)4أم يريد أف
يجذبو ناحية الطريقة المكضكعية أك النقد المكضكعي.

كأخي نار كبشكؿ مجمؿ يعمف ىيكؿ مكقفو الكاضح مف كتاب طو حسيف (في األدب
الجاىمي) فيقكؿ" :أبدم لؾ إعجابي الذم ال حد لو بكتابؾ في مجمكعو كفي تفصيمو ،ىك بعد

محاكلة إلخضاع تاريخ األدب العربي لمذاىب البحث العممي ،لكنيا محاكلة جريئة مكفقة...

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)288/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.289/1
) )3المصدر نفسو ،ج.290-289/1
) )4المصدر نفسو ،ج.291/1
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فأنت في الكاقع قد ىاجمت حصننا طاؿ زمف إغبلقو ...كأنت يا صاحبي قد خرقت في الحصف
منف نذا لمشمس كاليكاء كالنكر"(.)1
بعد نقد طكيؿ مفصؿ يبدم ىيكؿ إعجابو بكتاب طو حسيف إعجانبا شدي ندا ،ككجو
اإلعجاب جاء مف إخضاع طو حسيف تاريخ األدب العربي لمذاىب البحث العممي ،كاعتبر ىذه

المحاكلة يشجاعة كناجحة ،كأف طو حسيف بيذه التجربة كصؿ إلى مكاف لـ يستطع أحد أف
يصؿ إليو مف قبؿ.

كعمى المنكاؿ نفسو يسير ىيكؿ مع طو حسيف في كثير مف المقاالت ،كىي( :ثكرة األدب
مف ىيكؿ إلى طو) ك(طو حسيف مع المتنبي) ك(عمى ىامش السيرة ،الجزء الثاني مف كتاب طو

حسيف) ك(مع أبي العبلء في سجنو)(.)2
ىيكل وجورجي زيدان:

كتب ىيكؿ مقالة بعنكاف (جكرجي زيداف كما عرفتو) كقد نشره في مجمة اليبلؿ أكؿ
أغسطس 1929ـ ،كقد أقر ىيكؿ فييا أنو ال تكجد بينو كبيف جكرجي زيداف صمة أك معرفة

ىيكبل كاف معجنبا بركايات جكرجي أياـ
شخصية ،كأنو يكجد بينيما فرؽ كبير في السف ،كأف
ن
كاف طالنبا في دراستو الثانكية ،كأثناء كجكده في باريس لمدراسة كصمو خطاب مف جكرجي زيداف
أبدل فيو تقديره لمقاالتو الخاصة بكتاب مصطفى صادؽ الرافعي ،ىذا التقدير جعمو يرسؿ لو
كتابو (تاريخ أدب المغة العربية) لنقده نق ندا صري نحا ،يقكؿ ىيكؿ" :كأعجبت أنا بيذه الرسالة
كتكفرت عمى قراءة الكتاب كتدكيف المبلحظات عميو ،ثـ كتبت عنو عدة مقاالت نشرتيا

إلي جكرجي زيداف يشكرني عمى ىذه المقاالت"(.)3
(الجريدة) ...مع ىذا كتب َّ

كحكؿ نقد ىيكؿ لكتاب جكرجي (تاريخ أدب المغة العربية) يذكر ىيكؿ أف جكرجي زيداف

"أكؿ مف تعرض ليذا التاريخ عمى طريقة تحاكي طريقة البحث الحديث في البعد عف التعصب
كفي تحرم الحقيقة لذاتيا ...كاف ينظر لمغة العربية كلؤلديب العربي نظرة مكضكعية كيبحثيا

عمى ضكء الطرائؽ الحديثة ...ككاف أسمكب جكرجي زيداف أسمكنبا صحف نيا ال يمتاز بمتانة

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)292-291/1
) )2ينظر :المصدر السابؽ ،ج.338-297/1
) )3المصدر نفسو ،ج.342/1
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الديباجة كال بركعة البياف ،كاف كانت منو بساطة كيسر يجعبلنو قرينبا مف أفياـ الناس
جمي نعا"(.)1
بناء عمى طمبو ،كقد سجؿ
قاـ ىيكؿ بنقد كتاب جكرجي زيداف (تاريخ أدب المغة العربية) ن
ىيكؿ مبلحظاتو عمى ىذا الكتاب كنشرىا في مقاالت في (الجريدة) ،كتقبؿ جكرجي زيداف ىذا

النقد بكؿ أريحية كشكره عميو ،كىذا دليؿ عمى تفتح عقمية جكرجي زيداف كسعة صدره ،كأنو
يقدر النقد كيقبمو ،كيرل ىيكؿ أف جكرجي زيداف في كتابو كاف يتحرل الحقيقة؛ لذلؾ كاف يبحث

عنيا بطريقة البحث العممي دكف تعصب ،كأنو كاف مكضكعنيا في نظرتو لمغة العربية كلؤلدب
العربي ،أما أسمكبو فكاف متكاض نعا يتميز بالبساطة كاليسر كأسمكب الصحافة التي تحرص عمى

إفياـ الناس ،بمعنى أف أسمكبو كاف يخمك مف ألكاف الجماؿ ،كاحكاـ الصياغة.
المغة واألسموب:

كتب ىيكؿ ىذه المقالة بعد أف ق أر كتاب (خطرات نفس )..لصديقو منصكر فيمي ،كالذم
دفعو لكتابة ىذه المقالة الصدمة التي تمقاىا في مقدمتو ،حيث إف منصكر فيمي جمع مجمكعة
مقاالت لو في ىذا الكتاب ،ككمؼ صديقو األستاذ صادؽ عنبر مراجعة الطباعة ،كبنى ىيكؿ
عمى ىذه المراجعة أف منصكر "يعترؼ بأنو كاف يخطئ في لفظ أك إعراب خطأ دعاه إلى

تصحيح ذلؾ حيف جمع خطراتو ،كالى االستعانة في التصحيح بالمغكم المعركؼ األستاذ صادؽ

عنبر"(.)2

كقد كصؼ ىيكؿ ىذا االعتراؼ بأنو ساذج كبيَّف مكقفو منو فقاؿ" :أعتقد بأف ىذا

يعبر في شأننا عف كؿ الحقيقة ،فنحف عمى احترامنا لمغة العربية ...ال
االعتراؼ الساذج ال ِّ
نعرؼ المغة العربية ،نعـ! نحف ال نعرؼ عربي ،كلست إذ أقكؿ ىذا أقكلو عف تكاضع ...كلكني

أقكلو ألنو يعبر عف الحقيقة"(.)3

بعد اعتراؼ منصكر فيمي بأنو يخطئ في المغة العربية لذلؾ لجأ لصديقو األستاذ عنبر
ليصحح لو ما كتبو في كتابو (خطرات نفس) ،اتبعو ىيكؿ في ىذه المقالة (المغة كاألسمكب)

باعتراؼ آخر يكممو أك يؤكده كىك كما يقكؿ( :ال نعرؼ المغة العربية ..نحف ال نعرؼ عربي)
ثـ يؤكد ذلؾ بأنو حقيقة ال تكاضع ،كيضيؼ ىيكؿ معمقنا عمى ىذيف االعترافيف" :كاآلف يجب

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)343/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.362/1
) )3المصدر نفسو ،ج.362/1
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بعد ىذه االعترافات أف أقؼ برىة ألتفاىـ كالقارئ لً ىـ ال نعرؼ نحف المغة العربية ،ككيؼ ال
نعرفيا ...كاني العترؼ أف الفف الكحيد الذم استطعت أف أربط اتصالو في ألفاظو كمعانيو
بالمغة العربية القديمة ىك الشعر ،كالشعر الجزؿ الذم يقكلو كبار شعرائنا"(.)1

رأل ىيكؿ أف المغة العربية السميمة ذات األصكؿ الصحيحة ىي التي تتصؿ في ألفاظيا

كمعانييا بمغة الشعر القديـ الذم ىنظىمو كبار الشعراء ،ىذا بالنسبة لعبلقة المغة بالشعر ،أما
عبلقتيا بالنثر فيقكؿ عنيا" :أما في النثر فالبكف شاسع كاليكة سحيقة ،كلعمي ال أغمك إذا قمت

أف المعاصريف مف يكتابنا الذيف يرجعكف إلى األدب العربي القديـ ال يبتغكف مف كراء رجكعيـ
أكثر مف العثكر عمى لفظ يعبر عف صكرة في نفكسيـ ،أك تعبير يركف فيو رشاقة أك سبلسة
يحسف معو اقتباسو أك القياس عميو ،كىذا ال يعدك المحسنات المفظية في الكتابة"(.)2

يرل ىيكؿ أف يكتاب النثر المعاصريف عندما يرجعكف إلى األدب القديـ ال يبتغكف مف
ذلؾ سكل العثكر عمى ألفاظ يستخدمكنيا لتقكم أسمكبيـ كلتزيده جما نال ،كليس ىدفيـ في ذلؾ

التعمؽ في دراسة المغة العربية كاتقانيا ،كيصؿ ىيكؿ عمى أثر ذلؾ إلى نتيجة مفادىا –كما

يقكؿ -أف" :المغة التي نكتبيا نحف اليكـ تختمؼ عف المغة التي كاف يكتبيا السمؼ الصالح

اختبلفنا عظي نما ،كقيـ األلفاظ كقكاىا تختمؼ كذلؾ تماـ االختبلؼ عف قيـ األلفاظ كقكاىا في
الماضي"(.)3
استطاع ىيكؿ بعد عرضو ليذا المكضكع كمناقشتو إياه أف يحؿ المغز المحير كىك :لماذا

تختمؼ لغتنا اآلف عف لغة السابقيف العرب؟ كلماذا نجد في لغة السمؼ الصالح الجزالة كالعذكبة
كالقكة ،كفي المقابؿ نجد في لغتنا الحاضرة الركاكة كالضعؼ؟!!.
ساد ًسا -المقالة الدينية:
لممقالة الدينية في نفس اإلنساف السكم مكانة ،لما تحمؿ لو مف رسالة ،فيي تكجيو

كتكعيو بأمكر دينو كتبصره بمقاصد شريعتو ،كتحفزه عمى أف يؤدم فرائضو ككاجباتو ،كتنبيو
إلى حيث المخاطر الميمكة ،فتحدد لو المسير ،كالحبلؿ كالحراـ ،كتطمب منو االلتزاـ بأركاف

اإليماف ،كتحذره مف نكاقض اإلسبلـ ،كىي تيعنى "بدراسة قضايا العقيدة ،كشعائر الديف كدكرىما

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)362/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.363-362/1
) )3المصدر نفسو ،ج.363/1
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في حياة الفرد كالمجتمع ،كبدييي أف مكضكعاتيا مما يمس حياة اإلنساف كصمتو بنفسو

كمجتمعو كخالقو"(.)1

إف كاتب المقالة الدينية ال يألك جي ندا في الدفاع عف القيـ الدينية ،كيحاكؿ جاى ندا الكشؼ
عف المكائد التي تحاؾ ضد الديف كأىمو ،كذلؾ فإنو يفضح العناصر اليدامة الممحدة التي تسيء

إلى الديف ،كتشكه صكرة مف يتمسككف بو.

فكاتب المقالة الدينية ييتـ "بإبراز عاطفتو الدينية نحك أمر يمس العقيدة أك يتصؿ

بالمجتمع ،فيكتب مقالة تبيف عف رأيو فيما ىك بصدده ،متس نما أسمكبو بالتدفؽ الشاعرم نحك
و
القيـ الدينية ،كالذب عنيا ،كاإلخبلص لما تدفع إليو ،فيك ال ينطمؽ في تكجيو مف عبث أك تىمىوٌ
أك استدرار ،قدر ما يستند إلى ذلؾ المنبع العظيـ النير المشرؽ ،يستمد منو تكجيو ،كيمتح مف
نميرة أفكاره"(.)2

تحتاج المقالة الدينية إلى عاطفة صادقة ،كأسمكب متدفؽ نابع مف اإلخبلص ،كأفكار

كاضحة ،كالعاطفة كاألسمكب كاألفكار كميا يجب أف تستند إلى القرآف الكريـ كالى الحديث
الشريؼ ،ككاتب المقالة يجب أف ينظر لؤلمكر نظرة إسبلمية ،ك"النظرة اإلسبلمية نظرة ربانية
محيطيا العالـ كمكضكعيا اإلنساف"(.)3

مجاؿ المقالة الدينية كاسع ،كنظرة الكاتب فييا نظرة مفتكحة عمى العالـ الذم يبتغي لو
كؿ الخير ،كمحكر المقالة اإلنساف كخدمتو كسعادتو في الدنيا كاآلخرة ،كلمحديث عف المقالة

الدينية عند ىيكؿ ،يقكؿ طو كادم" :كانت ىذه المقاالت الدينية فت نحا لميداف كاسع استكعب كثي نار
مف نتاج ىيكؿ في التأليؼ كالبحث الديني ،كما استمرت المكضكعات الدينية كالفمسفية في

كتاباتو الصحفية كثي نار"( ،)4كيقكؿ عبد العاطي محمد أحمد :إف كثي نار مف يكتاب المقالة ذكم
النزعات الميبرالية رجعكا إلى "جذكرىـ اإلسبلمية التي بدأت تقكل مرة أخرل في الثمث الثاني مف
القرف العشريف ،حيث عادكا إلى الكتابة عف اإلسبلـ بمغة عقبلنية عصرية ،فكتب محمد حسيف

ىيكؿ عف حياة محمد (1935ـ) مداف نعا عف القيـ األخبلقية كاالجتماعية لئلسبلـ"(.)5
) )1حنطكر ،فف المقاؿ في األدب المصرم الحديث (ص.)99
) )2العكيف ،المقالة في األدب السعكدم الحديث (ج.)206/1
) )3قطب ،السبلـ العالمي كاإلسبلـ (ص.)172
) )4كادم ،ىيكؿ رائد الركاية (ص.)162-161

) )5أحمد ،الفكر السياسي لئلماـ محمد عبده (ص.)284
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عاد ىيكؿ إلى جذكره اإلسبلمية مداف نعا كمناف نحا عف دينو بعد أف خمع جميع الثياب التي
ل بسيا قبؿ ذلؾ ،فمقد تغيرت حياتو بعد رحمة الحج ،فأقبؿ عمى تأليؼ الكتب اإلسبلمية المختمفة
بعد أف رجع إلى اإلسبلـ كدرسو مف جديد ،يقكؿ ىيكؿ في كتابو (حياة محمد)" :كاإلسبلـ ديف

سعي ككفاح كجياد في نكاحي الحياة الركحية كالعممية كالدينية كالدنيكية جمي نعا"(.)1

لـ يكف ىذا المفيكـ الجديد لئلسبلـ كاض نحا في ذىف ىيكؿ قبؿ أف يكتب كتاباتو
اإلسبلمية ،كاف يعتقد قبؿ ذلؾ بأف اإلسبلـ ديف الرجعية كالتخمؼ كأنو ال يصمح ليذا الزماف،

ككانت ميكلو غربية ،ككاف مفتكننا بالحياة الغربية.

كبمناسبة المكلد النبكم تحدث ىيكؿ في اإلذاعة البلسمكية لممممكة العربية السعكدية عف

الرسالة اإلسبلمية كأثرىا في التفكير اإلنساني ،كقد سجؿ ىذا الحديث اإلذاعي في صكرة مقالة

جاءت مع مقاالتو ،يقكؿ ىيكؿ في ىذا الحديث" :قكيت األمة اإلسبلمية حيف آمنت برسالة

محمد عميو السبلـ ،ألنيا نزعت عف تفكيرىا كؿ شائبة مف شكائب الضعؼ ،كسمت إلى حيث
ال تؤمف بشيء إال با﵀ جؿ شأنو كتعالت أسماؤه ،ىناؾ أيطمؽ العقؿ العربي مف قيكد الكثنية

كالشرؾ كمظاىر الضعؼ جمي نعا ...كاذا فيكت قيكد العقؿ تضاعفت قكتو ،كتضاعفت قدرة
اإلنساف عمى الحياة كما فييا ،كتضاعؼ سمطانو عمى الكائنات جمي نعا"( .)2فاإليماف عنده

مصدر قكة ،كمنطمؽ تحرر ،كمصدر سيادة.

ضا -أف ما أحدثتو الرسالة اإلسبلمية مف آثار في التفكير اإلسبلمي لـ يكف
كيرل -أي ن
حدثنا عاب نار ،أك أف ىذا الحدث مجرد كمضة سعد بيا الناس ،كلكنو حدث "قامت عمى أساسو
حضارة استقرت قركننا ،كال تزاؿ آثارىا باقية إلى كقتنا الحاضر ،كلـ يكف ىذا األثر سطحنيا كال
محدكندا ،بؿ كاف عميقنا ،ككاف كاسع االنتشار في مختمؼ األمـ"(.)3

رسالة اإلسبلـ رسالة خالدة ،أنزليا هللا عمى الخمؽ بكاسطة الرسؿ لتبقى آثارىا في الكجكد
إلى يكـ القيامة ،كلتنتشر في ربكع العالـ لينيمكا مف خيرىا ،كيعيشكا في ظميا آمنيف مطمئنيف

"إنيا لرسالة عظيمة كأمانة ثقيمة ،لكنيا حقيقة بيذه الشعكب التي آمنت با﵀ كبرسالة محمد ﷺ،

رسالة العقؿ كالعمـ كالحرية كالمساكاة كالعدؿ"(.)4
) )1ىيكؿ ،حياة محمد (ص.)577
) )2ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)12/6
) )3المصدر السابؽ ،ج.14/6

) )4المصدر نفسو ،ج.16-15/6
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ىذه ىي مبادئ اإلسبلـ التي حررت العقؿ لينطمؽ في اآلفاؽ كيسبح في التفكير ليصؿ

في النياية إلى الحقيقة التي تؤدم إلى اإليماف الكامؿ با﵀ ،ىذه المبادئ نزلت عمى النبي ﷺ
مف خبلؿ القرآف الذم جسده عمى األرض ،يقكؿ ىيكؿ في ذلؾ" :كلست آتي بجديد حيف أذكر

أف أسمى صكرة الكماؿ كما دعا إليو محمد عميو السبلـ ،إنما ىي اإليماف الصادؽ با﵀،

كالمساكاة التامة أمامو جؿ شأنو ،كالعمؿ في سبيؿ رضاه كحده ال إلو إال ىك ،إذا بمغت اإلنسانية
أف تنظـ حياتيا كتقيـ نظميا عمى أساس مف ىذه القكاعد كاف ذلؾ خير و
ىاد ليا إلى الغاية التي
تنشدىا"(.)1

كيركز ىيكؿ عمى دكر الرسالة المحمدية اإلسبلمية في الحياة اإلنسانية ألنيا ىي المنقذ

ليذا العالـ ،كىي التي تأخذ بيد اإلنسانية نحك بر األماف كشاطئ السبلـ ،كىي دعكة األخكة في

هللا ،كتي ىؤاخي اإلنسانية عمى أساس الحؽ ،فيي تدعك "القكم ليأخذ بيد الضعيؼ ،كالعامؿ بيد
العاجز ،كالغني بيد الفقير لمبمكغ بالنفس اإلنسانية غاية ما تستطيع أف تبمغو مف الخير عف

طريؽ اإليماف بالحؽ جؿ شأنو"(.)2

إنيا دعكة اإلسبلـ التي تييئ لمعالـ سبيؿ الرضا كالسعادة ،كال يمكف الكصكؿ إلى ذلؾ إال

باإليماف ،فاإليماف ىك منبع الخير ،كمصدر األمؿ ،كبقكتو ترفرؼ أعبلـ السبلـ ،كبيداه تيزاؿ

الخصكمات ،كتنتيي الحركب.

كبمناسبة شير رمضاف تحدث ىيكؿ عف الصياـ كأثره في الحياة مف محطة اإلذاعة

ضمت إلى مقاالتو ،يقكؿ فييا" :كأكؿ أثر لمصياـ في
البريطانية ،كقد سجَّؿ ىذا الحديث كمقالة ي
حياتنا الفردية أنو يخرج بكؿ كاحد منا عمى مألكؼ حياتو في أشير اإلفطار ،كيحررنا بذلؾ مف

الرؽ لمعادات اليكمية التي نخضع ليا طك نعا أك كرنىا ،كيقكل بذلؾ إرادتنا كسمطاننا عمى
أنفسنا"(.)3
يؤكد ىيكؿ عمى أف الصياـ عبادة كليست عادة ،عبادة تحرر اإلنساف مف الخضكع

لممعتاد ،كتقكم إرادتو ،كتعمي سمطانو ،ليصؿ إلى مغزل الصياـ كىك التقكل ،مصداقنا لقكلو

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)25/6
) )2المصدر السابؽ ،ج.30/6
) )3المصدر نفسو ،ج.37/6
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علَى الَّذ َ
تعالىٌَ :اأٌَُّ َها الَّذ َ
ٌِن ِمن لَ ْب ِل ُك ْم لَعَلَّ ُك ْم
ب َ
ب َ
علَ ٌْ ُك ُم ال ِ ّ
صٌَا ُم َك َما ُكتِ َ
ٌِن آ َمنُواْ ُكتِ َ
تَتَّمُون.)1( 
كيمضي ىيكؿ بشيء مف التفصيؿ عف أثر الصياـ في الحياة فيقكؿ" :فالصياـ رياضة

يقصد بيا إلى أف تتغمب النفس عمى متعيا المادية جمي نعا طيمة النيار شي نار كام نبل مف كؿ
سنة ...كحسبنا أف يككف اتجاىنا النفسي في أياـ الصكـ عمى ىذا النحك لنسمك بأنفسنا فكؽ

دنايا الحياة الدنيا كباطؿ زخرفيا"(.)2

الصكـ كما يراه ىيكؿ كيراه المؤمنكف رياضة نفسية لكؿ صائـ ،فعندما تتغمب النفس
البشرية عمى متاعيا المادم لمدة شير كعمى طكؿ النيار تتجو نحك السمك الركحي ،كتتحرر
مف دنايا كزخرؼ الحياة ،فتزداد الفضائؿ ،كتقؿ الرذائؿ ،تصفد الشياطيف فتخمد نار الفتف،

كتدفف أسباب الشركر ،كالخير يعـ ،كالبركة تحؿ ،كيزيدنا ىيكؿ مف الشعر بيتنا عندما يتحدث
عف أثر الصياـ فيقكؿ" :زاد ذلؾ إيماننا با﵀ تثبيتنا ،فازدادت أنفسنا قكة عمى قكة ...تقكية

الشخصية الفردية بتحريرىا مف كؿ عبكدية لغير هللا ،كمف كؿ خكؼ إال مخافة هللا"(.)3

الصكـ يزيد اإليماف با﵀ في النفس كيثبتو ،كيعطي النفس زيادة في القكة ،كيقكم

الشخصية كيحررىا ،كيمنع عف اإلنساف الخكؼ مف البشر ،ىذا عمى صعيد الفرد الصائـ حيث

الم ىغِّير ىك الصياـ الذم زاد في اإليماف ،كاإليماف زاد النفس
تتغير حياتو كشخصيتو كنفسيتو ،ك ي
تعبئة ركحية جعمتو يتخمى عف مظاىر الضعؼ اإلنساني كميا ،كبذلؾ يتحكؿ إلى إنساف آخر
يمتمؾ صفات القكة كأسبابيا.

أما عمى صعيد المجتمع اإلسبلمي ،فإف الصياـ يحدث آثا نار إيجابية في سمكؾ المسمميف
الصائميف فيك "يقكم بينيـ معاني اإلخاء اإلنساني ،كيدعك قكييـ ليرحـ ضعيفيـ ،كييسر لغنييـ

أف يجعؿ فيما رزقو هللا مف الماؿ حقنا معمك نما لمسائؿ كالمحركـ"(.)4

كفي سياؽ الصكـ يتحدث ىيكؿ عنو في مقالة أخرل بعنكاف (شير العبادة) فيقكؿ" :في

ىذا الشير يجب أف يتجرد اإلنساف إلى هللا ،كأف ينسى رغبات جسده ،كنزكات نفسو ،كأف يقاكـ
ىذه الرغبات كالنزكات ،كأف يترفع عف كؿ منقصة ،كأال يتحرؾ لسانو إال بالخير ،فإذا ىفا عف
)[ )1البقرة.]183 :
) )2ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ(ج.)38/6
) )3المصدر السابؽ ،ج.38/6
) )4المصدر نفسو ،ج.39/6
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غير عمد استغفر ربو ...كفي ىذا الشير يجب أف يحاسب اإلنساف نفسو عما قدـ ...نستطيع

فيو أف نسمك فكؽ أنفسنا إذا أمعنا في تطيير قمكبنا ككجداننا مف كؿ رجس كدنس"(.)1

معاني جميمة ربطيا ىيكؿ بالصكـ ،كىي مف لكازمو ،معاني التجرد كالتطير كاالستغفار

كالتكبة كمحاسبة النفس ،ىذه المعاني تسمك بيا النفس اإلنسانية ،كتصفك مف كؿ رجس كدنس،

فالشيكات منضبطة ،كالنزكات محككمة ،كال مجاؿ في الصكـ إال لمحؽ كالخير ،عبلقة قكية مع
هللا ،كعبلقة طيبة بيف الناس ،استقرار نفسي ،كانضباط خمقي كسمككي ،فالسعادة كؿ السعادة في

الصياـ.

كينتقؿ ىيكؿ مف الحديث عف عبادة الصكـ إلى الحديث عف عبادة الحج حيث يقكؿ:

"كأنا أذكر حجة الكداع كحج أبي بكر بالناس في ىذه المناسبة لما في ىذيف الحادثيف الجميميف

في تاريخ اإلسبلـ مف داللة عمى حكمة الحج"(.)2

حج أبك بكر  بالناس في السنة الثامنة لميجرة ،كحج الرسكؿ ﷺ بالناس حجة الكداع

في السنة العاشرة مف اليجرة ،ذكر ىيكؿ ىاتيف الحجتيف باحثنا عف حكمة الحج ،فيقكؿ" :لمحج

حكمة أسمى مف أداء الشعائر بالطكاؼ كالسعي كالكقكؼ بعرفة كالنزكؿ إلى منى ...كاذا كاف
الناس ال يطالبكف بأكثر مف الشعائر ...فأكلياء األمكر ...مطالبكف بما ىك أكبر مف ذلؾ

كأعظـ ،مطالبكف بأف يعظكا المسمميف ،كيبينكا ليـ حقكقيـ ككاجباتيـ ،كيطالعكىـ بشؤكنيـ

كأحكاليـ ،حتى إذا عاد الحجاج مف المسمميف إلى ببلدىـ أبمغكا أىميا ما يأبمغ إلييـ ،كطمبكا منيـ
التعاكف عمى نفاذه لخيرىـ جمي نعا ،كلخير المسمميف في مشارؽ األرض كمغاربيا"(.)3
يرل ىيكؿ أف الحج عبارة عف مؤتمر عاـ يجتمع فيو المسممكف مف أجؿ أمريف :األكؿ

أداء فريضة الحج بكؿ شعائرىا كاممة ،كاألمر الثاني كيتعمؽ بأكلياء أمكر المسمميف مف الحكاـ

كالرؤساء كالممكؾ ،حيث إف عمى ىؤالء الميمة الكبرل في تكجيو الناس كاالىتماـ بشؤكنيـ كرسـ
السياسة العامة لؤلمة اإلسبلمية ،أما الحجاج فميمتيـ بعد أداء فريضة الحج العكدة إلى ديارىـ

كتطبيؽ ىذه السياسة بالتعاكف مع األىؿ كالسكاف كمع الذيف يعيشكف معيـ في ببلدىـ.

يرل ىيكؿ أنو مف الضركرم عقد مؤتمر إسبلمي سنكم في مكعد الحج ليتخذ "ق اررات في

جميع المسائؿ المعركضة عمى بساط البحث ...كقد ال يتيسر أف يتخذ كذلؾ كؿ عاـ ق اررات في
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)71/6
) )2المصدر السابؽ ،ج.59/6

) )3المصدر نفسو ،ج.61-60/6
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جميع الشؤكف التي تمس الدكؿ اإلسبلمية ،لكف الحكمة تقتضي أف تتخذ ق اررات في المسائؿ
التي يتطمع الرأم العاـ في الببلد اإلسبلمية إلى تقرير رأم فييا ،فالق اررات التي تتخذ في ىذه

الشؤكف إذا لقيت التأييد الصادؽ مف ىذا الرأم العاـ كاف ليا كزنيا في الحياة الدكلية"(.)1

أراد ىيكؿ أف يككف لمحج دكر أساس في حياة األمة اإلسبلمية خاصة ،كفي الحياة

الدكلية عامة ،حيث يتخذ في مكسـ الحج مجمكعة مف الق اررات الميمة عمى حسب األكلكية
كالتي يتطمع إلييا الرأم العاـ في الببلد اإلسبلمية كىي قابمة لمتنفيذ كالتحقيؽ ،ىذه الق اررات

سيككف ليا كزنيا في عممية تغيير أحكاؿ األمة ،كسيككف لؤلمة بعد ذلؾ مكانتيا كمنزلتيا بيف
األمـ األخرل.
كفي مقالة لييكؿ بعنكاف (احرص عمى المكت تكىب لؾ الحياة) يستعرض فييا رحمة

التعب كالزىد التي عاشيا النبي  في سبيؿ إيصاؿ دعكتو ،كاببلغ رسالتو ،فكـ مف مرة
تعرضت حياة النبي  لمخطر ،لكنو كاف يمضي بكؿ ثقة كيقيف بأف هللا سينصره ،ككاف ىيكؿ
يعمؽ عمى كؿ مكقؼ مف مكاقؼ النبي  يتخذ منو العبرة كالعظة ،فقد عمؽ عمى الغزكات التي

خاضيا النبي  بنفسو ،كتعرضت فييا حياتو لمخطر ،حيث يقكؿ" :كاجو رسكؿ هللا  المكت

صا عمى مكاجيتو حتى لكأنما
في ىذه الغزكات ،ككاجيو في كثير مف المكاقؼ ،بؿ لقد كاف حري ن
ضا سامنيا ...خمقنا لنقر
يريد أف يصارعو كيصرعو ،ذلؾ بأنو كاف يؤمف بأف لمحياة اإلنسانية غر ن

في العالـ الحؽ كلنبمغ بالعالـ الكماؿ"( ،)2كيتساءؿ ىيكؿ عف قيمة الحياة بدكف غاية سامية "فما
الحياة كما قيمتيا إذا لـ تكف غايتيا فكرة سامية يراد تحقيقيا ،لتطؿ الحياة أك تقصر ،لنكف فييا

أغنياء أك لنكف فقراء ،إف ليا خاتمة ننتيي إلييا جمي نعا ،كما يبقى لنا مف الحياة عند ىذه الخاتمة
ىك قيمة ىذه الحياة"(.)3
يرل ىيكؿ أنو ال بد أف يككف لئلنساف في حياتو غرض و
ساـ ،كأف تككف خاتمتو حسنة،
كبيذيف األمريف تكتمؿ حياة اإلنساف كيككف ليا قيمة ،كمف األمكر التي تساعد عمى تحقيؽ
ىذيف األمريف :الحرية كالزىد ،فاإلنساف ال يستطيع أف يسمك إلى مكاف الحؽ أك معرفتو "إال إذا

بمغ ىذه الحرية لعقمو كقمبو كركحو كنفسو ...ىذه الحرية ىي أعز شيء في الكجكد ،بؿ ىي

الحياة كميا ،كالكجكد كمو ...أرأيتـ أييا السادة أف زىد رسكؿ هللا ﷺ في الحياة إنما كاف زى ندا في
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)62/6
) )2المصدر السابؽ ،ج.19/6
) )3المصدر نفسو ،ج.20/6
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صا منو عمى الحياة
ىذه المظاىر الزائمة ...كاف يزىد في ىذه المظاىر الزائمة كال يعبأ بيا حر ن
اإلنسانية الكاممة"(.)1
كفي مقالة أخرل لييكؿ بعنكاف (مصادر البعث العربي كاإلسبلمي) يقكؿ فييا" :لقد تركت

جدير بأف نفخر بو عمى
نا
ىذه العصكر اإلسبلمية الزاىرة ت ارثنا مف األدب كمف ثمرات الفكر
األجياؿ ...كلكف المفاخرة بيذا التراث ال تجدم كحدىا ..إنما الجدكل كالغناء في بعث ىذا
التراث ،كفي إظيار ما كاف لو مف أثر في حياة العالـ في العصر الذم كضع فيو ،كمما حدث

عمى أثر ذلؾ مف تقدـ إنساني مستند إليو"(.)2

يمتمؾ المسممكف عمى مر عصكرىـ الماضية ت ارثنا ضخ نما زاخ نار ،لكف تـ إىمالو لؤلسؼ
كلـ يجد مف يبعثو كيستفيد منو مف أبناء األمة اإلسبلمية ،كظؿ مجرد مصدر لممفاخرة ،كىنا

يستنيض ىيكؿ اليمـ لمعكدة إلى ىذا التراث كاالستفادة منو كما استفاد منو العالـ الغربي مف
قبؿ فبنى عمى أنقاضو حضارتو كنيضتو.
كمف المقاالت الدينية التي أثارت انتباه الباحث ،كجعمتو يقؼ مطكنال عندىا ،متعمقنا فييا،
محم نبل ليا ،مقالة لييكؿ بعنكاف (اإلسبلـ كالحضارة) لما فييا مف األفكار الجدلية التي تحتاج إلى
مناقشة ،فقد بدأ ىيكؿ مقالتو بالحديث عف مجمة (اليؼ) األمريكية ،كبيف أنيا "مف كبريات
الصحؼ األسبكعية في العالـ ،كمف أعظميا أث نار في اتجاه الرأم العاـ األمريكي ،كليا أثرىا
كذلؾ في اتجاه الرأم العاـ العالمي"(.)3
ىذا كبلـ ميـ لمعرفة أىمية ىذه المجمة ،لكف األىـ ما ينشر فييا مف مقالة عف اإلسبلـ
كنيضتو في العالـ اإلسبلمي ،كقد سمتيا المجمة –كما يقكؿ ىيكؿ -الصراع بيف العقيدة

اإلسبلمية كالحضارة الغربية ،يقكؿ ىيكؿ -كمدخؿ لمكضكع ىذه المقالة -أف المجمة "ذكرت أف

أسس الفمسفة اإلسبلمية كالحضارة الغربية كاحدة ،كأف بينيما مع ذلؾ فكارؽ أساسية يجب
التكفيؽ بينيا ،كأف اتجاه العالـ اإلسبلمي في الكقت الحاضر سيؤثر في تاريخ العالـ ،كأف ما

ليذا االتجاه مف أثر يتكقؼ إلى حد كبير عمى ما لئلسبلـ مف قدرة في تكييؼ نفسو مع تطكر

الحياة"(.)4

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)21/6
) )2المصدر السابؽ ،ج.46/6
) )3المصدر نفسو ،ج.65/6
) )4المصدر نفسو ،ج.65/6
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تعد ىذه المقالة كاحدة مف المقاالت المتسمسمة التي تكتب في ىذه المجمة عف اإلسبلـ،

حيث يقكـ بالكتابة يكتاب غربيكف ،كيعمؽ ىيكؿ عمى الفكرة السابقة التي أفادت أف لمفمسفة
اإلسبلمية كالحضارة الغربية أساس كاحد ،كأف الفكارؽ بينيما بسيطة كالتكفيؽ بينيما ليس

كيؼ نفسو مع تطكر الحياة ،يقكؿ ىيكؿ:
مستحي نبل ،كأف اإلسبلـ يستطيع أف يؤثر في العالـ إذا َّ

"إف في اإلسبلـ –عقيدة كفمسفة -قادرة عمى التطكر لـ يجاره فيو أم ديف آخر أك أم فمسفة
أخرل في القركف الماضية ،كأف اإلسبلـ كفمسفتو أكثر قدرة ...عمى تيسير ما نسميو اليكـ

(التعايش السممي) بيف الشعكب كالدكؿ ،كأنو كاف قدي نار عمى ذلؾ فيما مضى لكال أف كقفت
السياسة الغربية مف اإلسبلـ مكقؼ خصكمة"(.)1
يرل ىيكؿ أنو لدل اإلسبلـ القدرة عمى التطكر كالتعايش السممي ،لكف الذم كقؼ في

كجو ىذا التعايش خصكمة الغرب لئلسبلـ ،إ نذا يح ٍك يـ ىيكؿ ،اإلسبلـ برمء ،كالغرب مداف ،كرغـ
ىيكبل ال يريد إثباتيا "كال حاجة بي في إثبات ذلؾ إلى أف أرجع إلى عيد
ىذه اإلدانة إال أف
ن
الحركب الصميبية ...قاؿ غير كاحد مف المؤرخيف أف الحركب الصميبية قد دفعت إلييا اعتبارات
(.)2

سياسية ،كأف الديف عبللة لبعث الحماسة في نفكس المحاربيف"

كيمضي ىيكؿ في إثبات

الخصكمة التي ال يريد أف يذكرىا فيردد مقكالت لبعض يكتاب الغرب "كالتي تعبر عف تفكير
الغرب إزاء العالـ اإلسبلمي( ...الشرؽ شرؽ كالغرب غرب كلف يمتقيا)( ...ما أخذه الصميب ال
يسترده اليبلؿ)( ...اآلف انتيت الحركب الصميبية)"

(.)3

كرغـ ىذه األدلة التي ساقيا ىيكؿ بنفسو عمى خصكمة الغرب لئلسبلـ؛ إال أنو أصر
عمى أني ا "لـ تكف تعبر عف عقيدة دينية أك تعصب لعقيدة دينية بقدر ما كانت تصكر السياسة

التي رسميا الغرب إزاء الشرؽ كازاء اإلسبلـ"(.)4

يعجب الباحث مف مكقؼ ىيكؿ كمف مناقضتو لنفسو ،فتارة يقر بأف الغرب كقؼ مف
اإلسبلـ مكقؼ خصكمة ،كأف تصريحات قادتو تدؿ داللة كاضحة عمى ىذه الخصكمة ،كرغـ

ىيكبل يعد ىذه الخصكمة خصكمة سياسية كليست دينية.
ذلؾ فأف
ن

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)66-65/6
) )2المصدر السابؽ ،ج.66/6
) )3المصدر نفسو ،ج66/6

) )4المصدر نفسو ،ج.66/6
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ضا -اليبلؿ رمز
كالسؤاؿ :أليس اإلسبلـ ديف ،كالصميب رمز لمديف المسيحي؟ أكليس -أي ن
لمديف اإلسبلمي؟ كلماذا طمب الغرب مف اإلسبلـ أف يكيؼ نفسو مع تطكر الحياة؟ أليس معنى
ىذا أف يتخمى اإلسبلـ عف مبادئو كقيمو؟ أكليس ىذا طعف فيو؟ كيزداد عجب الباحث عندما
يتحدث ىيكؿ عف الدكلة العثمانية دكلة الخبلفة اإلسبلمية بيذا األسمكب الذم يقكؿ فيو" :أدل

تسمط الدكلة العثمانية عمى العالـ العربي اإلسبلمي مف شماؿ إفريقية حتى شرؽ العراؽ إلى
تدىكر العالـ اإلسبلمي ،ألف الدكلة العثمانية لـ تكف عربية ...نشأ عف ذلؾ أف فقدت الدكؿ

العربية ثقتيا بدكلة الخبلفة ،كعجزت في الكقت نفسو عف مناىضة خطة الغرب فكقعت في

براثنو دكلة بعد دكلة ...كأدل فقد الثقة بدكلة الخبلفة ...إلى نيكض الدكؿ العربية اإلسبلمية

كاحدة بعد أخرل تدافع عف نفسيا كعف حريتيا"(.)1

ىذا الكبلـ الذم صرح بو ىيكؿ فيو اتياـ لدكلة الخبلفة اإلسبلمية بالتسمط عمى العالـ
العربي كاإلسبلمي مما أدل إلى التدىكر ،كيرل أف سبب ىذا التسمط أف دكلة الخبلفة دكلة غير

عربية ،كىذا ما جعؿ الدكؿ العربية أف تفقد الثقة بيا ،أزمة فقد الثقة ىذه تزامنت مع خطة غربية
إلخضاع الدكؿ العربية لمغرب ،كذلؾ فإف فقد ىذه الثقة جعمت الدكؿ العربية اإلسبلمية تنيض.
كيرل الباحث أف ىذا الكبلـ ليس فيو منطؽ ،ألف دكلة الخبلفة كانت تجمع كال تفرؽ،

كأف عدـ عركبتيا ىك السبب في فقد الثقة بيا ،كأف الدكؿ العربية بعد فقد الثقة خضعت لمدكؿ
الغربية ،أليست الثقة ىي التي تمنعيا مف الخضكع؟ ثـ كيؼ خضعت لمدكؿ الغربية كنيضت

في الكقت نفسو؟.

ضا -كبعد مؤامرات الغرب عمى الشرؽ اإلسبلمي كتسمطو عميو
كمف العجيب -أي ن
كمحاكلة إخضاعو لو ،كخصكمتو العمنية لئلسبلـ ،كيؼ يركز ىيكؿ عمى فكرة التعايش السممي

مع الغرب ،فقد ذكر الفكرة ككررىا في ىذه المقالة أربع مرات ،فتارة يقر أف عقيدة اإلسبلـ
كفمسفتو ليا القدرة عمى تيسير التعايش السممي ،كمرة يؤكد عمى أف التاريخ اإلسبلمي فيو تعايش

سممي بيف األدياف كالشعكب ،ثـ يأتي لفكرة التعايش السممي مف زاكية العمـ كالحضارة ،كأخي نار
يربط التعايش السممي بالثقة بيف العالـ اإلسبلمي كالسياسة العالمية.
كفي نياية المقالة يبحث ىيكؿ عف إجابة السؤاؿ الذم طرحتو مجمة (اليؼ) األمريكية:

كيؼ يتـ التكفيؽ بيف الفمسفة اإلسبلمية كالحضارة الغربية؟

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)67-66/6
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يرل ىيكؿ أنو ال بد مف زرع الثقة بينيما حتى يتـ ىذا التكافؽ ،يقكؿ ىيكؿ في ذلؾ" :كال

حؿ لمشكمة الثقة إال أف يدرؾ الناس جمي نعا ،كالساسة في مقدمتيـ أف التطكر الذم فرضو العمـ
في ىذا القرف العشريف يفرض عمينا أف نمتمس الكسيمة التي تجعؿ مف العالـ كمو كطننا لبني

اإلنساف جمي نعا ،كأف نعمؿ لجعؿ الحياة مستطاعة بسبلـ في ىذا الكطف ...كال محيص لنا أف
نذعف ليذا الغرض ،كأف نقبؿ حكمو طائعيف راضيف بدؿ أف ينمزـ بو إل از نما ،كنقسر عميو

قس نار"(.)1

إف فكرة الثقة بيف الشرؽ كالغرب ،كفكرة الكطف الكاحد ،كفكرة اإللزاـ بيذه األفكار ىي ما
تسمى اليكـ (العكلمة) ،ىذا األمر يجعؿ الباحث يتكقؼ عند أمريف:
ىيكبل درس في
األول :فكرة العكلمة فكرة قديمة لكنيا طبقت حديثنا ،كأنيا فكرة غربية ،فمكال أف
ن
الغرب لما كاف مقتن نعا بيا ،كمرك نجا ليا.

الثاني :ىدؼ فكرة العكلمة إخضاع العالـ لمنظاـ الجديد طك نعا أك كرنىا ،كيبدك أف الغرب
خططكا ليذه الفكرة مبك نار كجيشكا ليا مف يركجكف ليا.
مف خبلؿ دراسة كتحميؿ مقاالت ىيكؿ الدينية رأل الباحث أف يسجؿ المبلحظات التالية:
 -1جاءت مقاالت ىيكؿ الدينية قميمة بالقياس عمى أنكاع مقاالتو األخرل ،كقد كتبيا في

المناسبات الدينية خاصة المكلد النبكم ،كىذا يدؿ عمى أف المقالة الدينية لـ تأخذ األكلكية

عنده ،كربما يعكد سبب ذلؾ إلى تركيزه في كتابة ىذا النكع في الكتب كليس في المقاالت.
 -2المقالة الدينية عند ىيكؿ تميؿ إلى السيرة النبكية أك إلى مكضكعات عامة أكثر مف ميميا
إلى العقيدة كالتفسير كالحديث كالفقو ،ككاف يربط ىذه المقاالت بفمسفتو الخاصة كنظرتو

لمحياة كالكاقع.

 -3تحدث ىيكؿ عف الحكمة مف ركني الصياـ كالحج فقط ،كلـ يتحدث عف بقية أركاف
اإلسبلـ.
 -4كشفت مقاالت ىيكؿ الدينية عف سطحية ثقافتو الدينية ،كتكاضع تعمقو في المصادر
كالمراجع اإلسبلمية ،كعدـ تبنيو فكر عمماء السمؼ الصالح.
 -5لـ يتأثر ىيكؿ في مقاالتو الدينية بأسمكب القرآف الكريـ عمى عكس ما جاء في كتابو (في
منزؿ الكحي) كلـ ً
تحتك ىذه المقاالت عمى قصص لمعبرة أك لمتشكيؽ.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)69/6
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 -6ركز ىيكؿ في مقاالتو الدينية عمى معا وف جديدة عصرية قريبة مف فكر الغرب مثؿ:
اإلنسانية كالحرية كالتراث كالحضارة.
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الفصل الثاني
دراسة بناء المقالة عند ىيكل

الفصل الثاني

بناء المقالة عند ىيكل
مف المعمكـ أف المقالة فف نثرم مكتكب ،يعبر فييا كاتبيا عف فكرة جالت في خاطره ،أك
مكضكع ذم أىمية يمس حياة الناس ،كيتبنى ىمكميـ ،أك قضية ممحة تحتاج إلى دراسة كحؿ،

كحكؿ ذلؾ يطكؼ كاتب المقالة باذ نال جيده ،منع نما نظره ،مبدنيا رأيو ،لمكصكؿ في نياية مقالتو
إلى نتيجة فييا فائدة كنفع.
كالمقاالت ليست عمى مستكل كاحد في نفكس الناس مف حيث القيمة كالقدر ،فحكـ الناس

عمى المقالة الكاحدة متفاكت ،لكف الذم يزيد مف إعجاب الناس بالمقالة ،حيكية أفكارىا ،كتنكع
مكضكعاتيا ،كما تتميز بو مف الجدة كاالبتكار كالكاقعية ،فالقارئ عندما يق أر المقالة يعرضيا

عمى عقمو أكنال ،ثـ عمى قمبو ثاننيا ،ثـ عمى جكارحو لمتفاعؿ معيا ،فكمما كجد القارئ في نفسو
رضا عنيا ،كقناعة بيا ،زادت نسبة قبكلو ليا.
كالمقالة الجادة المقبكلة ىي التي تتناكؿ األحداث بالتحميؿ ،كاتخاذ المكاقؼ الكاضحة

اتجاىيا ،فيي مرآة ألخبلؽ كسمككيات صاحبيا ،فبقدر ما يممؾ كاتبيا مف أدكات إقناع ،كأسمكب
مؤثر جاذب ،تحصد المقالة اإلعجاب كالرضا كالقبكؿ.
كالحديث عف بنية المقالة ،يمكف تقسيميا مف حيث بنيتيا كقالبيا الفني إلى ثبلثة أنكاع:

الم كضكعية كالذاتية كالمكضكعية الذاتية ،كالمتأمؿ في ىذه األقساـ يجد فييا قكاسـ مشتركة،
كفي الكقت نفسو يجد التبايف كاالختبلؼ ،فعمى سبيؿ الخصائص المشتركة بينيا أنيا جمي نعا

ذات مقدمات تناسب طبيعة المقالة ،كأنيا تتميز في أسمكبيا بالسيكلة كالكضكح ،كأنيا تخمك مف
المبالغة كعدـ المصداقية ،كأنيا تبتعد عف الكبلـ المعسكؿ المتكمؼ ،كأف عباراتيا سمسمة،
كألفاظيا معبرة ،كأفكارىا مرتبة متماسكة ،أما مساحات التبايف فيما بينيا ،فستظير بعد تناكليا

بشيء مف التفصيؿ ،كمف خبلؿ عرضيا عمى المعايير العممية كالمنطقية التي تفصؿ بينيا.

كالمتأمؿ في مقاالت ىيكؿ يجد أنيا قد شممت ىذه األنكاع الثبلثة ،لكف ىناؾ اختبلؼ في

نسبة تناكؿ كؿ نكع منيا ،فقد قاـ الباحث بتصنيؼ ىذه المقاالت بعد أف قرأىا كتعرؼ عمى
محتكاىا كاألسمكب الذم يكتبت بو ،كمف ثـ بيف خصائص كؿ منيا ،كسيقكـ الباحث بإذف هللا
باستعراض أجزاء م نيا كنماذج كشكاىد تدعـ ما يذىب إليو في حكمو عمييا مف حيث نكعيا

كأسمكبيا كما يتعمؽ بيا.
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البناء الذاتي:
البناء الذاتي تجربة عقمية كما أنيا تجربة كجدانية في الكقت نفسو ،ىذه التجربة خاض

غمارىا كاتب المقالة ،فأراد أف يعبر عنيا بأسمكبو ،كأف يخرجيا إلى النكر بقممو.

ككاتب المقالة ذات البناء الذاتي يستند أثناء كتابتو لممقالة إلى ركائز فنية متينة ،تستيكم
كيجيش العاطفة ،فيشعر القارئ بصدل
النفس ،فيك يستخدـ األسمكب األدبي الذم يثير االنفعاؿ ي
ىذه التجربة في عمؽ نفسو كتفاعؿ ركحو.
لقد جمع ىيكؿ الكاتب في مقاالتو بيف الصحافة كاألدب كالنقد ،كما أنو تميز بأسمكبو

صا في
األدبي ،كالمتأمؿ في مقاالتو يجد ميمو الكاضح إلى المكضكعات األدبية ،لكنو كاف حري ن
مقاالتو عمى أف ينقؿ تجاربو الذاتية التي خاضيا في ببلده كفي ببلد العرب كالغرب ،كلسعة
اطبلعو كلتنكع ثقافتو ،كانفتاحو عمى الحضارات األخرل استطاع ىيكؿ أف يبني شخصيتو

الكاعية ذات الخبرة ،ىذا كمو ساعده في كتابة مقاالتو خاصة الذاتية منيا.

كالحديث عف مقاالت ىيكؿ ذات البناء الذاتي كطبيعتيا كمكضكعاتيا كأسمكبيا

كخصائصيا ،كما تكحي بو مف مبلمح لشخصية ىيكؿ ،يمكف التعرؼ عمى ذلؾ مف خبلؿ

العرض التالي:

أوًل -طبيعة المقالة ذات البناء الذاتي عند ىيكل:
كثي نار ما كاف ىيكؿ يميؿ إلى كتابة المقالة ذات البناء الذاتي ،فقد كتب في ىذا النكع مف
المقالة ما يقرب مف ستيف مقالة أك يزيد ،تناكؿ خبلليا مكضكعات مختمفة منيا ما يتعمؽ

بذكرياتو كمنيا ما لو عبلقة بقراءاتو ،كبعضيا سجؿ فييا خكاطره كانطباعاتو ،كأخرل كاف فييا
نصيب لذكقو كاعجابو ،كلزياراتو كمغامراتو.
كمف المقاالت ذات البناء الذاتي التي تناكؿ فييا ىيكؿ ذكرياتو في الماضي ،مقاالت ليا
عبلقة بنشأتو األكلى في الريؼ ،فقد كتب مقالة بعنكاف (صكر مف الريؼ) ،تساءؿ فييا" :كيؼ

يجني الزمف عمى ذكرل الريؼ في نفس ابف الريؼ؟ ...ىي ذكرل صادقة خالدة ،ألنيا صكرة
ىذه الحياة الريفية الخالدة كالصادقة في بساطتيا ،كفيما تجمكه أمامنا مف ألكاف تتجدد عمى

الزمف ،فبل سمطاف لمزمف عمييا ،أليست ىي ذكرل الطبيعة البارعة.)1("...

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)252-251/1
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ثـ يمضي ىيكؿ في مقالتو متحدثنا عف أثر الريؼ في نفسو كفي نفكس الناس كالمخمكقات
جمي نعا ،ىذه المقالة تدؿ عمى اعتزاز ىيكؿ بأنو ابف الريؼ ،كأنو يحف إليو دائ نما رغـ أنو ترؾ
اإلقامة فيو ،كما أنو يرل أف الحياة الطبيعية الحقيقية التي تخمك مف الكدر كالتعقيدات ىي في

الريؼ ،ألف أىؿ الريؼ يتميزكف بالفطرة السميمة ،ككرـ الطبع ،كنبؿ العادات كالتقاليد ،عبلكة
عمى جماؿ الطبيعة في الريؼ الذم يبعث عمى اليدكء كالسكينة.

إيجابيا ،كذكريات تبعث في ركحو السعادة ،فإنو يذكر
أثر
كما أف لمريؼ في نفس ىيكؿ نا
ن
ضا -في مقالة أخرل لو بعنكاف (مف ذكرياتي الصحفية) ما أصابو مف ألـ كحزف ،حيث
أي نيقكؿ" :كلما تكليت رئاسة التحرير كأصبحت صحف نيا محترفنا عممت بكؿ قكتي لمدفاع عف فكرة
آمنت بيا ،ىذه الفكرة ىي الحرية لمفرد ،كالحرية لمجماعة ،كالحرية لؤلمة ...كأعمؽ ذكرل باقية
في نفسي كانت مف آثار ىذا الدفاع عف الدستكر كالحرية ،كاف ذلؾ يكـ  17نكفمبر

1922ـ"( .)1كيفصؿ ىيكؿ القكؿ حكؿ ىذه الذكرل الباقية آثارىا في نفسو ،فيذكر أنو عندما
كاف في مكتبو في ذلؾ اليكـ يمارس عممو الصحفي إذ بو يسمع طمقات نارية ،كبعد أف خرج
ليتبيف األمر فإذا بو يتفاجأ بأنيا عممية اغتياؿ لعضكيف مف مجمس إدارة حزبو كىما حسف باشا

عبد الرازؽ ،كاسماعيؿ بؾ زىدم.

كعف أثر ىذه الحادثة في نفسو يتحدث ىيكؿ قائ نبل" :ىذه ذكريات ال تبرح خيالي قط،

ككيؼ تبرح ناظرم صكرة زىدم ممد ندا في غرفتي كنحف مف حكلو ...كلف تبرح ذاكرتي كمماتو
األخيرة ،كال المشيد (الميكب) الرىيب الذم سار يكدع حسف باشا عبد الرازؽ إلى مقره

األخير"(.)2

ىذه الذكريات األليمة التي باتت محفكرة في ذاكرتو ال تغادره ،بؿ تجعمو دائ نما في حالة
حزف كغـ كمما تذكرىا ،ىذا دليؿ عمى كفائو لزمبلئو ،كايمانو الشديد بفكرتو ،فيك رغـ األلـ
كالتحديات إال أنو كاصؿ طريقو الصحفي مما يكحي بقكة شخصيتو التي بقيت ثابتة محتسبة ال

تعبأ بالمحف كلـ تيتز مف المخاطر التي قد تمحؽ بيا.

ىذه ذكريات ىيكؿ بحمكىا كمرىا في مصر مكطنو األصمي ،أما ذكرياتو في ببلد الغرب

فيي كثيرة ،كقبؿ الدخكؿ إلى ىذه الذكريات يسجؿ ىيكؿ مبلحظة حكليا فيقكؿ" :تثير الحكادث

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)102/6
) )2المصدر السابؽ ،ج.103/6
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في الذىف ذكريات يكاد اإلنساف ينساىا لكال ىذه اإلثارة ...رأيت أف أسجميا لما في بعضيا مف
فكاىة كفي البعض مف عبرة"(.)1

يرل ىيكؿ أف ما تتركو الحكادث في النفس مف آثار ىك الذم يثبتيا في الذاكرة ،كأف ىذه

ينس المحظات الجميمة التي استرعت انتباىو،
الذكريات فييا عبرة كما فييا طرافة ،لكنو لـ ى
كحفرت في ذاكرتو ،يصكر ىيكؿ إحدل ىذه المحظات كىك في ببلد الغرب "كأذكر كذلؾ مساء
يكـ كنت في جنيؼ ،ككنت قد ركبت الباخرة التي تدكر في أرجاء بحيرة (ليماف) إذ استكقؼ

القمر الذم يتسمؽ الجباؿ المحيطة بالبحيرة ناظرم ...كـ كنت سعي ندا بمنظر ىذا القمر
يكمئذ!"(.)2
إلى جانب ىذه الذكريات الجميمة في تمؾ الببلد ،ذكر ىيكؿ في مقاالتو العديد مف لقاءاتو

مع مسئكليف غربييف ،لكف الباحث لـ ير أىمية كبيرة ليذه المقاءات ال سيما أنيا لقاءات سياسية
ىيكبل أراد تدكينيا فقط في مذكراتو.
ال يظير مف خبلليا أم أىداؼ كاضحة ،لكف يبدك أف ن
كلمباحث بعض المبلحظات عمى ذكريات ىيكؿ التي ذكرىا في مقاالتو ذات البناء الذاتي
صا عمى ذكر المكاف كالزماف التي حدثت فيو ،كأف منيا ما كاف في مصر
كىي أنو كاف حري ن
كالببلد العربية مثؿ فمسطيف كلبناف كسكريا كمنيا ما كاف في ببلد الغرب ،كأكثرىا كاف في

فرنسا ،ىذه الذكريات تثير أحياننا اإلعجاب كتحدث اإلمتاع ،لكنيا في أحياف أخرل يشعر القارئ
أنيا تدكر في فمؾ ليس فيو شيء مف ذلؾ ،كىدفو منيا إبراز عبلقتو الشخصية مع مستكيات
رفيعة مف السياسييف الغربييف ،كما يبلحظ الباحث أف إعجاب ىيكؿ بببلد الغرب كتعمقو بيا أشد
مف إعجابو بببلد العرب كتعمقو بيا.

ثان ًيا -موضوعات المقالة ذات البناء الذاتي عند ىيكل:
ىيكبل حاكؿ
المتأمؿ في مكضكعات المقالة ذات البناء الذاتي عند ىيكؿ يكاد يجزـ أف
ن

طرؽ جميع األبكاب ،بمعنى أنو كتب في مكضكعات مختمفة كعديدة منيا ما مس الحياة
المصرية خاصة في الريؼ ،كمنيا ما لو عبلقة باألدب كالنقد كالصحافة كالتاريخ كالفف كالقكمية
ظا في الكتابة
كالثكرة كالسياسة كاإلنسانية كالمرأة كالعركبة كاإلسبلـ ،لكف أكثر المكضكعات ح ن
األدب كالفف ،لذلؾ اجتيد الباحث أف يتحدث عف بعض المكضكعات الخاصة باألدب كالفف في

مقاالت ىيكؿ ذات البناء الذاتي.
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)95/6
) )2المصدر السابؽ ،ج.261/6
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ففي مجاؿ األدب كتب ىيكؿ مقاالت تتعمؽ بالشعراء الكبار كالمتنبي مثؿ( :طو حسيف

مع المتنبي)

()1

()3

كالصحافة)

ك(سر االحتفاؿ بالمتنبي)( ،)2كمنيا بياف ما لو عبلقة باألدب مثؿ( :بيف األدب

ك(صمة األدب بالقانكف)( ،)4كمنيا ما ىك متعمؽ باتجاىات األدب مثؿ( :القديـ
()5

كالحديث ،القدامى كالمحدثكف)

بفنكف األدب مثؿ(:أدب القصة)

ك(االتجاه في األدب العربي الحديث)( ،)6كمنيا ما ىك متعمؽ

()7

ك(الكتابة كاألدب)( ،)8كمنيا ما متعمؽ بظاىرة مثؿ( :الربيع

كاألدب)( ،)9أك ما ىك متعمؽ بحاجة مثؿ( :أدبنا الحديث ال يسد حاجة العصر)(.)10

كمما الحظو الباحث عمى مكضكعات األدب في المقالة ذات البناء الذاتي عند ىيكؿ أنيا
ميما في نظر ىيكؿ لو عبلقة باىتمامات عصره ،فبعض ىذه
عامة كمتنكعة كتتناكؿ ن
جانبا ن
المكضكعات يعد مشاركة فاعمة مف ىيكؿ مع ما ىك مطركح كالمكضكعيف الخاصيف بالمتنبي،
كمنيا ما ىك متعمؽ بشخص ىيكؿ كرجؿ قانكف أك كصحفي أك ناقد أك أديب ،كما أنو يبلحظ

عمى ىذه المكضكعات أنيا اىتمت بالشعر كالنثر م نعا ،ككذلؾ بقديـ األدب كحديثو.
أما في مجاؿ الفف فقد كتب ىيكؿ مقاالت عف الفف في مصر مثؿ( :الفف في مصر)

ك(المرأة المصرية كالفف)( ،)12كمقاالت عف رجاؿ الفف مثؿ( :أرباب الفف)

()13

()11

ك(إحياء ذكرل

رجاؿ الفف)( ،)14كتحدث عف تاريخ الفف مثؿ( :الفنكف الجميمة عند العرب كالمسمميف)(،)15

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)323-309/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.290-285/2
) )3المصدر نفسو ،ج.142-137/2
) )4المصدر نفسو ،ج.278-273/2
) )5المصدر نفسو ،ج.341-337/2
) )6المصدر نفسو ،ج.348-345/2
) )7المصدر نفسو ،ج.386-383/2
) )8المصدر نفسو ،ج.283-279/2
) )9المصدر نفسو ،ج.301-297/2

) )10المصدر نفسو ،ج.295-291/2
) )11المصدر نفسو ،ج.438-435/2
) )12المصدر نفسو ،ج.459-449/2
) )13المصدر نفسو ،ج.433-427/2
) )14المصدر نفسو ،ج.443-439/2
) )15المصدر نفسو ،ج.58-55/6
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()1

كعف ذكؽ الفف كجمالو مثؿ( :ذكؽ الجماؿ كتعيده في نفكس الناشئة)

ك(الفنكف الرفيعة)

( )2

ك(تيذيب المكاىب)( ،)3كمف خبلؿ اطبلع الباحث عمى ىذه المكضكعات كمكضكعات أخرل
ىيكبل تذكؽ الفف العربي عامة كالفف المصرم خاصة ،كأكثر
تناكلت الفف ،فإنو يبلحظ أف
ن
تركيزه في ىذه المكضكعات كاف عمى الفف المصرم ،كذلؾ كاف ىيكؿ يتذكؽ الفف الغربي ،لكف

لكؿ مف تذكؽ الفف العربي كالفف الغربي عنده طعـ خاص كميزة ينفرد فييا كؿ منيما عف

اآلخر.
كعكدة إلى مكضكعات المقالة ذات البناء الذاتي عند ىيكؿ بشكؿ عاـ ،فإف الباحث
يممس فييا الحيكية كاألىمية ،كيعتقد الباحث أنيا تستيكم مف يقرأىا ،كأف منيا ما يستأثر بمب

قارئيا لدرجة اإلعجاب ،كما يبلحظ أف ىذه المكضكعات تمس الحياة بشكؿ مباشر ،فاإلنساف

بحاجة إلى األدب كالفف كالصحافة كالقانكف كالقيـ االجتماعية كالجماؿ كالمكاىب كالتعاكف
كالسياسة كالحضارة كالتعميـ كاإلنسانية كالفكر كالمغامرة كالحرية كالتاريخ كالعمـ كالعاطفة ...الخ.

ثالثا -عناصر المقالة ذات البناء الذاتي عند ىيكل:
كاف ىيكؿ يبدأ ىذه المقاالت بمقدمات مختمفة ،لكف يكجد تشابو في بعض ىذه

المقدمات ،فعمى سبيؿ المثاؿ بدأ مقدمة مقاالتو بسؤاؿ كما في مقالتو (الشؾ)
ال يسد حاجات العصر)
()6

كالصحافة)

()8

بالقانكف)

()5

()4

(أدبنا الحديث

كبدأىا بجممة فييا إثارة كنكع مف الفمسفة كما في مقالتو( :بيف األدب

(فف الشجاعة)( ،)7كبدأىا بذكر سبب نشر المقاؿ كما في مقالتو( :صمة األدب

ك(سبيمنا إلى االستقرار)( ،)9كبدأىا بمقكلة متداكلة بيف الناس أك ألحد األعبلـ كما

في مقالتو( :الربيع كاألدب)

()10

تككف)( ،)11كبدأىا بحكاية بسيطة كما في مقالتو:
ك(مجد ٌ

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)426-419/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.470-467/2
) )3المصدر نفسو ،ج.447-445/2
) )4المصدر نفسو ،ج.123/2
) )5المصدر نفسو ،ج.291/2
) )6المصدر نفسو ،ج.137/2
) )7المصدر نفسو ،ج.325/5
) )8المصدر نفسو ،ج.273/2
) )9المصدر نفسو ،ج.155/5
) )10المصدر نفسو ،ج.297/2
) )11المصدر نفسو ،ج.151/6
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()1

(األمؿ كالمثؿ األعمى)

ك(في بيت لحـ ،كنيسة الميد كمغارة الحميب)( ،)2كبدأىا بتكجيو

الخطاب إلى فرد أك جماعة كما في مقالتو( :صكر مف الريؼ)

()3

ك(احرص عمى المكت تكىب لؾ الحياة)(.)5

()6

كبدأىا بذكر التاريخ كما في مقالتو( :عدلي يكف باشا)

ك(مغامرات في اليكاء)
()8

ما بدأىا باالقتباس مف القرآف الكريـ كما في مقالتو( :في بيت لحـ)
()9

التعجب كما في مقالتو( :سعد زغمكؿ باشا ،مأتـ الكطف)
()10

القصة القصيرة كما في مقالو( :محمد محمكد باشا)

في مقالتو( :العيد البائد)

()7

كمنيا

كمنيا ما بدأىا بأسمكب

كمنيا ما بدأىا بمقدمة كمقدمة

كمنيا ما بدأىا بذكر اسـ كتاب مف
()11

التراث كما في مقالتو( :الفنكف الجميمة عند العرب كالمسمميف)
()12

ك(في أكقات الفراغ)

()4

كمنيا ما بدأىا بالحكار كما

كمنيا ما بدأىا بالتعبير عف المشاعر كنقؿ األحاسيس كما في

األكبر)(.)13
ا
مقالتو( :خكاطر في دار

كجد الباحث مف خبلؿ استعراضو لمقدمات مقاالت ىيكؿ ذات البناء الذاتي أنو لـ يسر

فييا عمى قالب كاحد ،كلـ يمتزـ بديباجة محددة ،بؿ أطمؽ لنفسو الحرية في الدخكؿ إلى
المكضكع كالتمييد لو ،كما يبلحظ الباحث أف ىذه المقدمات جاءت بشكؿ عفكم بعي ندا عف
ىيكبل استطاع أف يميد
التكمؼ ،كأنو كاف يربطيا بمضمكف المقالة رابط قكم ،كيمكف القكؿ بأف
ن

لمقاالتو ىذه بشكؿ جيد كمناسب.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)393/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.29/5
) )3المصدر نفسو ،ج.251/1
) )4المصدر نفسو ،ج.279/1
) )5المصدر نفسو ،ج.17/6
) )6المصدر نفسو ،ج.357/5
) )7المصدر نفسو ،ج.91/6
) )8المصدر نفسو ،ج.23/5
) )9المصدر نفسو ،ج.345/5
) )10المصدر نفسو ،ج.363/5
) )11المصدر نفسو ،ج.55/6
) )12المصدر نفسو ،ج.85/6
) )13المصدر نفسو ،ج.95/2
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أما عف عرض ىيكؿ ألفكاره في ىذا النكع مف المقالة فيبدك أنو بذؿ جي ندا يستحؽ
التقدير ،فقد حاكؿ تجمية المكضكع حيث ألبسو حمة أنيقة مف جماؿ األسمكب ،كركعة العبارات،
كحسف اختيار األلفاظ ،فعندما تحدث عف الريؼ المصرم ،حاكؿ أف يجسد فيو "الطبيعة البارعة

التي أليمت المكسيقي مكسيقاه بحفيؼ شجرىا ،كغناء طيرىا ،كترانيـ أبنائيا بما تتنفس عنو
عكاطفو البريئة الساذجة ،كالتي أليمت المصكر صكره بأشجارىا الباسقة كنباتيا اليانع ،كجداكليا

كغدرانيا"(.)1

كتبدك قكة التعبير كدقتو جمية خبلؿ عرض ىيكؿ ألفكاره ،فقد أعمف في تصريح جرمء،
كنقد الذع أف دار األكب ار المصرية تخدـ األجانب كال تخدـ المصرييف حيث قاؿ بيذا الشأف" :ىا

نحف مف سنكات ال نسمع في دار األكب ار المصرية غير الغناء اإليطالي ،كالمكسيقى األكركبية،
كىا ىي كثير مف مقاعد األكب ار مما حكلي و
خاؿ ،ككثرة الحضكر مف األجانب عف مصر ،كما
نحسب األكب ار أينشئت يكـ أينشئت مف أمكاؿ المصرييف كبعرؽ جبينيـ ،ليستمتع بيا األجانب

النازلكف مصر ،كيحرـ المصريكف منيا خبل بضع مئات ال يجد أكثرىـ المذة الحقيقية في الذىاب

إلييا"(.)2

كمساىمة مف ىيكؿ في حؿ مشاكؿ مجتمعو ،كتبنى قضايا أمتو ،فقد عرض ىيكؿ أفكا نار
لمقاكمة خطر التبشير عمى أبناء المسمميف ،فقد حاكؿ أف يتحمؿ المسئكلية اتجاه الدفاع عف
دينو كيشارؾ في إزالة ىذا الخطر ،فجاؿ بخاطره أف يكتب كتانبا في السيرة النبكية عف حياة
النبي ﷺ بأسمكب جديد يككف أقرب إلى اإلفياـ كاإلقناع ،كذلؾ بعد أف رأل "حمبلت الصحؼ
عف المبشريف ال تكفي كحدىا لمقضاء عمى حركتيـ ،كرأيت أف أح ندا لـ يتقدـ لمنازلتيـ مف
الطريؽ الناجع المثمر ،طريؽ بياف عظمة اإلسبلـ كجبلؿ الحؽ فيو ،كجماؿ الدعكة التي يدعك
إلييا ...نكتب سيرة صاحب الرسالة عمى نحك يتفؽ كالكسيمة العممية التي ينشأ أبناؤنا عمييا،

حتى إذا ق أركا ىذه السيرة أدرككا عظمة النبي  كعظمة رسالتو"(.)3

كيبلحظ عمى ىيكؿ أثناء عرضو لؤلفكار أنو يحاكؿ نقؿ تجربتو الذاتية لمقارئ ليستفيد
ي
منيا ،فيك كإنساف كاجو متاعب الحياة كتحدياتيا كغيره مف البشر ،كتجاكز الصعكبات كاأللـ

بكؿ شجاعة كبس الة ،ىدفو مف ذلؾ زرع األمؿ كنشر التفاؤؿ بيف جميكره القراء ،كىذا إف دؿ

فإنما يدؿ عمى كعيو الكامؿ لدكره القيادم ،فالقائد الناجح ال يعرؼ االنكسار ،كال يقر باليزيمة

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)252/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.96/2
) )3المصدر نفسو ،ج.238/2
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أماـ مف يقكدىـ ،حفاظنا منو عمى معنكياتيـ ،كتحصيننا ليـ مف االنييار النفسي ،يقكؿ بيذا
الصدد" :أق كؿ ىذا عف تجربة كيقيف ،فقد كاجيتني في الحياة صدمات كثيرة ،كبعضيا بالغ غاية
العنؼ ،كقد كدت أنيزـ أماـ بعضيا كأفقد أعصابي ،كسرعاف ما تبينت أف اليزيمة كانييار
األعصاب يكشكاف أف يقضيا عمى كياني ،فأما حيف صابرت ككاجيت الصدمات بعزـ كثقة با﵀

فقد مرت ىذه الصدمات كما يمر اليكـ الحار المرىؽ الح اررة يعقبو نسيـ رقيؽ"(.)1

كبعد نقؿ تجربتو الذاتية المبنية عمى الثقة با﵀ ثـ بنفسو يحاكؿ ىيكؿ أف يضع عناصر

أخرل جديدة تدعـ مكاقفو كتجاربو السابقة ،كىذا يدؿ عمى حرصو الدائـ عمى تطكير ذاتو كتنمية
قدراتو ،كفي الكقت نفسو إكساب غيره كؿ جديد حيث يقكؿ" :كال شيء يعاكننا عمى الصبر
كعمى الثقة بالنفس كالعمؿ كاإلكباب عميو كاالندماج فيو ...كاحتراـ الذات عنصر مف عناصر

الشجاعة ال يقؿ قد نار عف الثقة با﵀ ،كعف الثقة بالنفس ...ىك إحساس داخمي يحمينا مف
الضعؼ كمف الدنايا كمف كؿ ما ال يرضاه الخمؽ الكريـ"(.)2
كمف شدة حرص ىيكؿ عمى قبكؿ تجربتو الذاتية عند قرائو ،فإنو كاف يعمد إلى ىسكؽ

قصص كاقعية شيقة تحمؿ رسائؿ فييا فائدة كنفع لمف يقرأىا ،يقكؿ ىيكؿ" :كأذكر صديقنا كاف
لو كلداف ،ككانا كؿ رجائو في الحياة ،كأصابو القدر يك نما في أحدىما ،كرأيت زكجو األسكتمندية

ضا فقالت:
بعد ذلؾ بأشير في لندف ،كلـ تمبس سكا ندا ،كجاء ذكر مصابيا كمصاب زكجيا عر ن
لقد أنجبنا نحف ىذا الكلد الذم مات ،كال نزاؿ قادريف عمى أف ننجب غيره ،كفي خبلؿ العاـ

الذم كاف فيو مصابيما أنجبا كل ندا آخر ىك اليكـ بيف ذكم المكانة مف الشباف"( .)3لقد حممت
ىذه القصة معاني كثيرة أىميا أنو ال بد لئلنساف أف يصبر عمى قدر هللا كأال ييأس ،كأف يككف

ذا ثقة بأف هللا سيعكض صبره عمى مصابو خي نار.

ما ذكر سابقنا جاء في مقالة لييكؿ بعنكاف (فف الشجاعة) ،كيقؼ الباحث عند ىذه المقالة
عمى مبلحظتيف :األكلى تسمية عنكاف المقاؿ بفف الشجاعة ،ككأف ىيكؿ يريد لمف يق أر ىذه

المقالة أف يدرؾ أف الشجاعة فف ال يقؿ أىمية عف فف القتاؿ مث نبل ،فيك يحتاج إلى تعمـ ميارات

خاصة حتى يتقنو اإلنساف ،كيحاكؿ ىيكؿ أف يستعرض ىذه الميارات مف خبلؿ أفكاره

ىيكبل قد تمكف في ىذه المقالة مف تحقيؽ التناسؽ بيف
المتسمسمة ،أما المبلحظة الثانية ،فأف
ن
أفكاره كترابطيا كتماسكيا كتكامميا ،كىذا دليؿ عمى إجادة ىيكؿ لفف كتابة المقالة.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)329/5
) )2المصدر السابؽ ،ج.329/5
) )3المصدر نفسو ،ج.328/5
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راب ًعا -خصائص المقالة ذات البناء الذاتي عند ىيكل:
نظ نار لسعة تجارب ىيكؿ اإلنسانية ،كامتداد خبراتو العممية ،كتنكع ثقافتو فقد جمع بيف
الثقافة العربية كالغربية ،حيث احتكت مقاالت ىيكؿ الذاتية عمى مكضكعات مختمفة ،كغطت
مجاالت متعددة ،كىك –في الكقت ذاتو -عندما كتب تمؾ المقاالت لـ يكتبيا في زمف كاحد ،كال
مكاف كاحد ،كال ظركؼ كاحدة ،لذلؾ فبل عجب عندما يبلحظ مف ينعـ النظر في ىذه المقاالت

أنيا ليست عمى مستكل كاحد مف حيث قكة األسمكب ،أك عمؽ الفكرة ،أك غ ازرة المعنى ،فالتبايف
صا عمى
كاضح في ىذه المقاالت ،كىذا دليؿ عمى تدرجو في عممية إجادة الكتابة ،كأنو كاف حري ن
االرتقاء الدائـ ،فالكصكؿ إلى درجة اإلتقاف في الكتابة ال يأتي بيف عشية كضحاىا ،كانما يتحقؽ
بعد اطبلع كاسع كمستمر ،كمتابعة فاعمة ،كاالستفادة مف خبرات اآلخريف.

كلك استعرضنا مقالتيف لييكؿ دارتا في فمؾ كاحد مف حيث المكضكع فصؿ بينيما فارؽ

زمني كبير لكجدنا ىذا التبايف ،فعمى سبيؿ المثاؿ :كتب ىيكؿ مقالة بعنكاف (الفنكف الرفيعة
كأثرىا في حياة شرقنا العربي)

()1

في نكفمبر 1933ـ كنشر في مجمة اليبلؿ تحدث فيو عف كاقع

الفف كمفيكمو في الشرؽ العربي في تمؾ األياـ ،فذكر أف الفف الجميؿ تأثر بما أصاب الشرؽ

بكاء كمو ،ىذا البكاء كىذه النغمة
مف ىكاف سياسي كانحبلؿ اجتماعي حتى كاد أف يصبح ن
المحزكنة كانت تستيكم الجماىير في الشرؽ استيكاء يجعميا تيرع إلى سماعيا كتطرب أشد

الطرب ليا.

كيضيؼ ىيكؿ عمى أف تقدير الفف كنجاحو في ذلؾ الزمف كاف رىننا لحكـ الجماىير عميو
يبؽ رىننا بنقد الناقديف ذكم العمـ كالمعرفة في الفف ،كعبل نجا
حك نما يدر الماؿ عمى صاحبو ،كلـ ى
لحالة الفف يقترح ىيكؿ تجاكز الدمكع كالشجكف إلى التماس المثؿ األعمى إلرجاع الحياة إلى
الفف كذلؾ مف خبلؿ الدعكة إليو بقكة كح اررة ،كالمثؿ األعمى المنشكد في الفف يككف باالرتقاء بو

كرفع مستكاه بد نال مف اليبكط بو إلجابة رغائب الجميكر كشيكاتو.

أما المقالة األخرل التي كتبو ىيكؿ بالمعنى ذاتو فجاءت بعنكاف (الفف كالحياة)( ،)2كقد

كتبيا ىيكؿ قبؿ كفاتو بأياـ (أم في عاـ 1956ـ) كلـ تينشر إال في مجمة الثقافة ،العدد ،100
ديسمبر 1981ـ ،كقد تحدث فييا ىيكؿ عف الخالديف الذيف كىبكا أنفسيـ لمفف الرفيع حيث نأكا
بأنفسيـ عف النزكؿ إلى الجميكر سم نكا بفنيـ.
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)467/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.389/2
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لقد قسـ ىيكؿ الفف في ىذه المقالة إلى قسميف :فف شعبي كفف رفيع ،فذكر أف مف

مميزات الفف الشعبي التكرار كالمبالغة في المرح أك الترح ،لكنو سريع إلى التغيير مع األجياؿ
مما يجعؿ بقاء ه كخمكده غير يسير ألنو ال يستند إلى قكاعد ثابتة ،فيك يعبر عف مشاعر متغيرة

حسب حظ الجميكر مف الثقافة العقمية أك العاطفية.

كتحدث ىيكؿ عف الفف الرفيع ،كذكر أف الكصكؿ إليو صعب المناؿ ال يتحقؽ بيف عشية
كضحاىا ،كانما يحتاج إلى مكىبة كدراسة دقيقة كتجارب شخصية ،كبمكغ المراتب العميا مف الفف

ضا -إلى أعكاـ.
يحتاج -أي ن

كعف أثر الفف الرفيع في نفكس الجماىير ذكر ىيكؿ أنو يحمؿ رسالة عميقة األثر في

حياة المجتمع كمو ،ربما ال يصؿ ىذا األثر إلى السمك في تقدير ىذا الفف لكنو عمى األقؿ

ييذب كيؤثر في ذكم النفكس الحساسة كاف لـ يككنكا مثقفيف.

كعف مزايا الفف الرفيع أكضح ىيكؿ أنو يصؿ بيف األجياؿ بعضيا ببعض ،كيميد لكحدة

اإلنسانية كلمتفاىـ كالتعايش السممي في جك ممتع بجماؿ الحياة كالككف.

بعد ىذا العرض لما جاء في المقالتيف السابقتيف الذم يفصؿ بينيما زمف طكيؿ يقدر

بثبلثة كعشريف عا نما ،يرل الباحث أنو يمكف استخبلص التبايف بيف ىاتيف المقالتيف مف خبلؿ
التالي:
 -1كصؼ ىيكؿ كاقع الفف كمفيكمو في ىاتيف المقالتيف في فترتيف زمنيتيف مختمفتيف ،الفترة

األكلى اتسمت بالضعؼ لثبلثة أسباب :األكؿ أف ىذا الفف كاف متأث نار باألكضاع السياسية
كاالجتماعية السيئة ،كالثاني أنو كاف خاض نعا لرغبة الجماىير كليس لحكـ النقاد ،كالسبب
ماديا بحتنا.
الثالث أف الفف في تمؾ الفترة لـ يحمؿ رسالة سامية ،كانما كاف ىدفو ن

 -2إف حالة الضعؼ ىذه التي أصيب بيا الفف استدعت ىيكؿ أف يفكر في كضع عبلج ليا
كىك االرتقاء بيذا الفف كرفع مستكاه.
 -3أما الفترة الزمنية الثانية كما جاءت في المقالة الثانية فقد اتسمت بالتفريؽ بيف نكعيف مف
الفف :الفف الشعبي كالفف الرفيع ،كالفف الشعبي ىك الذم يمبي رغبات الناس ،فإقباليـ عميو
شديد فتراىـ يستخدمكنو في أفراحيـ كأتراحيـ ،كىك متغير بتغير األجياؿ فبل تحكمو قكاعد

ثابتة ،كىك ال يحتاج إلى مزيد مف المكىبة كالتجربة.
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 -4أما الفف الرفيع فيك الفف الخالد كىك أسمى منزلة كأكبر قد نار كأكثر أث نار في نفكس الناس ألنو
يحمؿ رسائؿ سامية عميقة ،كىك فف إنساني يدعك إلى التفاىـ كالتعايش السممي بيف البشر
مف خبلؿ التمتع بجماؿ الككف كالحياة.
كلتحديد التبايف في مفيكـ الفف ككاقعو عند ىيكؿ خبلؿ فترتيف زمنيتيف مف حياتو ،فقد

سجؿ الباحث المبلحظات التالية:

 -1أطمؽ ىيكؿ في المقالة األكلى عمى الفف الذم يريده الفف الجميؿ ،كفي المقالة الثانية سماه
الفف الرفيع ،ربما يعكد سبب تغيير االسـ إلى أف الفف الرفيع أكثر عمقنا في المفيكـ كأدؽ
في المعنى كالداللة مف الفف الجميؿ في نفس ىيكؿ.

 -2في المقالة األكلى كصؼ ىيكؿ لحالة الفف المتردية عبل نجا عا نما ليس فيو تفصيؿ ،كلـ يكف
بالمستكل المطمكب ،بالمقابؿ نجد ىذا العبلج في المقالة الثانية أكثر كضك نحا كتفصي نبل،
كىذا يدؿ عمى مدل تكسع إدراؾ ىيكؿ خبلؿ الفترة الزمنية التي تفصؿ بيف المقالتيف.
 -3لمخركج مف حالة الجمكد تجاه الفف رأل ىيكؿ أف في الفف سعة تستكعب جميع الناس،
فممفف الشعبي جميكره ،كلمفف الرفيع جميكره ،كالذم يحكـ ذلؾ كيحدده مستكل الفف كمستكل

الجميكر.

 -4ارتقى ىيكؿ بمفيكـ الفف ،فبعد أف كصفو بالجماؿ كلـ يبيف لو ىدفنا كاض نحا في المقالة
األكلى ،ذكره في المقالة الثانية بأنو رفيع في مستكاه ،خالد في معناه ،ألنو يحمؿ رسالة
سامية تيذب نفس اإلنساف ،كتمتع ركحو ،كتبني شخصيتو ،كترفع معنكياتو ،كترسخ ىكيتو

ضا -رسالة إنسانية تكحد البشر كتؤاخي بينيـ عمى أساس التمتع
الكطنية ،كيحمؿ -أي ن
بجماؿ الككف كالحياة.
كمف خصائص المقالة ذات البناء الذاتي عند ىيكؿ أنيا ال تقكـ عمى الجدؿ كالمناقشة،

فميس ىدفيا عرض المعمكمات أك إثبات الحقائؽ ،كانما التعبير عف تجربة ذاتية ،كرؤية خاصة،
()1

كقد بمغت ذاتية ىيكؿ مبمغيا في مقالة لو بعنكاف (تيذيب المكاىب كصمة ما بيف العمـ كالفف)

حيف صرح بكؿ كضكح عف إحدل تجاربو الخاصة إذ يقكؿ" :كاني ألعترؼ اعت ارفنا صري نحا ليس
فيو أم شيء مف التكاضع بأني ما أزاؿ إذ أق أر بعض صحؼ ،كبعض قصائد في األدب الغربي

أراني أماميا ضعيفنا ،حتى ليبمغ بي مف اإلعجاب بيا أف أحسد الكاتب أك الكاتبة ...ال أجد ما

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)445/2
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يعادؿ ىذا الذم أق أر في لغتنا التي نكتبيا اليكـ كمف أقبلـ يكتابنا كشعرائنا الممتازيف"( .)1ربما
ييرل في تصريح ىيكؿ نكع مف اإلفراط ألنو قد يسيء إليو حيث اتيـ نفسو بالضعؼ كالحسد،
كأظير إعجابو باألدب الغربي أكثر مف إعجابو باألدب العربي.

كذلؾ مف خصائص المقالة ذات البناء الذاتي عند ىيكؿ أنو كاف يتجنب فييا الكعظ

صا عمى عدـ
كاإلرشاد المباشر كاف كاف في مضمكف ما كتب ما يكحي بذلؾ ،كذلؾ كاف حري ن
الكقكع في الكبلـ المتكمؼ أك الترتيب المفتعؿ ،ففي مقالة لو بعنكاف (احرص عمى المكت تكىب

لؾ الحياة)

()2

يبدك فيو نكع مف الكعظ كاإلرشاد لمكىمة األكلى ،لكف مف يق أر ىذه المقالة ال يجد

شينئا مف ذلؾ ،كمما جاء في ىذه المقالة" :لف يستطيع إنساف أف يسمك إلى مكاف الحؽ كال أف
يعرفو إال إذا بمغ ىذه الحرية لعقمو كقمبو كركحو كنفسو ،كىذه الحرية ىي التي دعا رسكؿ هللا ﷺ
قكمو إلييا ،كنصح إلييـ أف يتحممكا مف قيكد التعصب لما كجدكا عميو آباءىـ في سبيميا ،كىذه

الحرية ىي أعز شيء في الكجكد ،بؿ ىي الحياة كميا ،كالكجكد كمو"(.)3

مف يتأمؿ ىذه الفقرة يجد فييا دعكة إلى الحرية ،لكف ىيكؿ لـ يستخدـ فييا أسمكب األمر
المناسب لمكعظ كاإلرشاد ،كانما ترؾ األمر لمقارئ ليفيـ تمؾ الدعكة بنفسو ،كقد حاكؿ ىيكؿ أف
يقنع القارئ بما يريد مف خبلؿ مثاؿ ساقو مف حياة الرسكؿ ﷺ ،حيف دعا قكمو إلى الحرية

العقمية ،كالتخمي عف التعصب األعمى ،كالتبعية المقيتة لآلباء الكافريف ،ثـ بيف أىمية ىذه

ىيكبل قد ابتعد عف
ضا -أف
ن
الحرية فجعميا تساكم الحياة كالكجكد ،كيبلحظ في ىذه الفقرة -أي ن
التكمؼ في الكبلـ كاالفتعاؿ في ترتيبو إلى حد العفكية فقاؿ( :نصح إليو كلـ يقؿ نصحيـ) ثـ
أنو أعطى (الحرية) مساحة كاسعة مف التشبيو –فييا نكع مف المبالغة -فشبييا بالحياة كميا،

كبالكجكد كمو.

كمف الخصائص التي تميزت بيا المقالة ذات البناء الذاتي عند ىيكؿ البراعة في تصكير
الحقيقة ،كالصدؽ في التعبير عف المشاعر ،ففي مقالة لو بعنكاف (المرأة المصرية كالفف ماذا
()4

ينقصيا في إليامو)

تحدث فييا بكضكح كصراحة حيث رأل أف المجتمع المصرم ال يسيغ

معنى الجماؿ كالفف كال يقدره لذاتو ،كأف رجاؿ الفف المكىكبيف في مصر مظمكمكف ألنيـ لـ

يجدكا مف يشجعيـ مف رجاؿ الحككمة أك المثقفيف أك األغنياء ،يقكؿ ىيكؿ مفص نبل" :كانت
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج)447-446/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.17/6
) )3المصدر نفسو ،ج.21/6

) )4المصدر نفسو ،ج.449/2
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التماثيؿ ككانت الصكر كالنقكش معتبرة إلى زمف قريب بعض المحرمات الدينية ...ككانت آثار

الفف الجميؿ األخرل في ما خبل الغناء كالشعر منظكنار إلييا نظرة قاسية مرمكقة بعيف اإلنكار،
بؿ العداكة ،ككانت المرأة نفسيا في ىذا العيد القريب حرمة يجب أف تحتجب كراء الجدراف،

كلمحاربة ىذا الجمكد في التفكير يبذلت جيكد ضخمة غاية الضخامة القى أصحابيا في سبيؿ
القياـ بيا أشؽ التضحيات"(.)1
أثار ىيكؿ في ىذه المقالة قضية مختمفنا عمييا في مصر بيف رجاؿ الديف كرجاؿ الفف،
ىيكبل عندما تناكؿ ىذه القضية تناكليا
فمكؿ طرؼ منيما مكقفو كحجتو ،كالشاىد في ذلؾ أف
ن
بكؿ أمانة كما ىي بغض النظر عف رأيو الشخصي فييا ،كصكر الحقيقة بكؿ جكانبيا ،كعبر

عنيا بكؿ صدؽ.

كيضاؼ إلى خصائص المقالة ذات البناء الذاتي عند ىيكؿ محاكاة الكاقع مف خبلؿ
التصكير الفني الذم يبرز الحركة كالحياة كالمشاعر ،كحكؿ أثر األدب في الحياة ،كأنو ليس
مجرد ترفيو ركحي أك إمتاع عقمي حيث يقكؿ ىيكؿ" :إف األدب ىك ميراث اإلنسانية الخالد،

كأثر العقكؿ الباقي ...كليس ىناؾ ...تطكر حدث أك حركة قامت إال كانت أث نار مف آثار األدب،
الكتاب كاألدباء مف تنكير األذىاف ،كتثقيؼ العقكؿ ،كاعداد النفكس
كنتيجة الزمة لما يقكـ بو ي
لمحركة كالكثكب ...إف األدب ىك أنفذ حك نما كأبعد سمطاننا مف سائر مظاىر الحكـ كالتسمط ،ذلؾ
أف دكلة الحكاـ كالفاتحيف إنما تقكـ عمى القانكف أم عمى القكة ،كأما دكلة األدب فإنيا تقكـ عمى

العقائد كتنمك في كنؼ المبدأ أك الشعكر ...الدكلة األكلى ال تمبث أف تزكؿ بزكاؿ القائميف بيا،
أما الدكلة الثانية فإنيا ال تزكؿ أبد الدىر"(.)2

ً
يكتؼ ىيكؿ في ىذه المقالة برسـ صكرة بيانية لؤلدب ،كانما حاكؿ أف يجسد عالـ
لـ

األدب في تصكير فني حسي ليككف أكثر جما نال كبياء كجبل نال ،فبعد أف تحدث عف أىمية األدب

كآثاره كدكره جعمو حاك نما كسمطاننا يممؾ دكلة أطمؽ عميو دكلة األدب ،ىذه الدكلة كصفيا بأنيا
خالدة ال تزكؿ ألف فييا مقكمات البقاء األبدم فيي تقكـ عمى العقائد كالمبادئ كاألحاسيس.
لقد برع ىيكؿ في ىذا التصكير الفني لؤلدب ،حيث أىداه رك نحا بعثت فيو الحياة حتى
أصبح لو القدرة عمى الحركة كالعطاء فيك ينير األذىاف ،كيثقؼ العقكؿ ،كيعد النفكس لمحركة

كالكثكب ،بؿ إف ىذا األدب الذم ىك كبلـ منظكـ جميؿ سكاء كاف شع نار أك نث نار أصبح الحياة
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)456-455/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.223/2
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بذاتيا ،فيك دكلة كاممة األركاف تممؾ السيادة كالحكـ كالسمطاف في ظؿ العقائد كالمبادئ ،كاألدب

ضا -كمو مشاعر كأحاسيس فيك ينفذ إلى القمكب طكاعية ،كيتفاعؿ مع الجكارح تأث نار،
أي نىيكبل استطاع في ىذه المقالة أف يعمي مف قدر األدب كيرفع مف
كخبلصة القكؿ في ذلؾ أف
ن
شأنو عندما بيف أثره في الحياة كما أراد مف خبلؿ ىذا التصكير الفني البديع الرائع.

ىيكبل في مقاالتو الذاتية اختار األلفاظ الجزلة الفصيحة
ضا -أف
ن
كمف الخصائص -أي ن
المناسبة لممكضكع ،كاستخدـ العبارات التي تألؽ في تأليفيا كتنسيقيا ،يقكؿ في مقالة لو بعنكاف

(الربيع كاألدب)(" :)1الربيع مف أكلو آلخره باسـ كضاح الجبيف ،تكسك األزاىير أرضو جما نال
كركعة ،كتبعث مف شذاىا إلى ىكائو أري نجا في عبقة الحياة كالنعمة كالمسرة ...الربيع ليس فصؿ
الجماؿ ككفى ،بؿ ىك فصؿ الحياة مجمكة في أبرع صكر الحياة ،كأكثرىا نشاطنا كاثما نار"(.)2
لقد استخدـ ىيكؿ في ىذه الفقرة األلفاظ الجزلة الفصيحة المناسبة لمتعبير عف جماؿ
فصؿ الربيع مثؿ( :كضاح – األزاىير – ركعة – شذاىا – أري نجا – عبقة – المسرة – أبرع) إنو
يريد بذلؾ أف يرسـ أجمؿ صكرة لمربيع ،كىك في الكقت ذاتو استخدـ عبارات برع في تأليفيا
كتنسيقيا بؿ تأنؽ كتألؽ فييا فعندما أراد أف يصؼ الربيع قاؿ أنو( :باسـ كضاح الجبيف ،تكسك

األزاىير أرضو جما نال كركعة ،كتبعث مف شذاىا إلى ىكائو أري نجا) ،مف يق أر ىذه العبارات يتمتع
بجماؿ معانييا ،كيتفيأ ظبلؿ إيحاءاتيا ،فممربيع كجو كالقمر ترتسـ عميو االبتسامة ،كينبعث منو
النكر ،أما جسده فتكسكه األزىار الممكنة ذات البيجة كالجبلؿ ،أما رائحة ىكائو فيي كالمسؾ أك
العنبر ،فالربيع عندما يحؿ يغير طعـ الحياة كلكنيا بنشاطو كثماره ،ىكذا أراد ىيكؿ أف يرسـ

صكرة الربيع مف خبلؿ ألفاظو الجزلة العذبة كعباراتو المحكمة الرصينة.

خام ًسا -مالمح شخصية ىيكل من خالل مقالتو ذات البناء الذاتي:
 -1مف يق أر مقاالت ىيكؿ الذاتية يتبيف لو أنو كاف رج نبل متحض نار كمنفت نحا عمى الثقافة الغربية،
صقمت طبيعتو المدنية ،كىذبت ميكلو خبراتو الكاسعة في الحياة ،ىذه الخبرات ىي التي
جعمتو يقكؿ" :لكؿ شعب حيكيتو ،كالشعكب التي تعرؼ كيؼ تقكم أسباب الحيكية فييا،

كتعرؼ كيؼ تستفيد مف ظركؼ الحياة ىي الشعكب التي ال يعرؼ اليأس إلى نفسيا سبي نبل،

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)297/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.298-297/2
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كالتي تستطيع أف تقاكـ شدائد الحياة ،كمف استطاع أف يقاكـ الشدائد استطاع أف يتمتع مف

الحياة بخير أنعميا"(.)1

إف عدـ اليأس كمقاكمة الشدائد ىما المذاف يستعيداف الحيكية المفقكدة إلى أىميا،

كيضرب ىيكؿ مثا نال عمى ذلؾ في مقالتو (حيكية الشعكب كأثر الظركؼ فييا)

()2

فقد نقؿ

تجربة ألمانيا التي خاضت الحركب كذاقت كيبلتيا ،لكف الشعب األلماني بعد سنكات عديدة

استعاد حيكيتو كاممة ،كيتساءؿ ىيكؿ :ما ىي الفمسفة التي طكعت الشعب األلماني ألف

يعمر ما خربت الحرب في ببلده ،كأف ينيض ىذه النيضة الصناعية العظيمة ،فحكلت حياة
ىذا الشعب مف اليكاف كالذلة إلى حياة العزة في أقؿ مف عشر سنكات؟ كيجيب ىيكؿ عمى
ىذا التساؤؿ ،ذلؾ بأف الشعب األلماني فكر في غده كما بعد غده كلؤلجياؿ المتعاقبة،

معتب نار حياة الكطف كحدة متصمة تتكارثيا األجياؿ ،فالماضي لمجميع كالمستقبؿ لمجميع،
كمجد الكطف مجد لكؿ فرد مف أف ارده ،كألف قكة الكطف عزة لكؿ أبنائو.
ً
يكتؼ ىيكؿ بسرد األحداث ،كانما بحث في مرامييا مف خبلؿ تفكيره الراقي فمقد
لـ
عاش سنكات عديدة في ببلد الغرب كانفتح عمى ثقافتو ،فكصؿ إلى ما كصؿ إليو مف

تحضر كمدنية أثرت إيجانبا في طبيعتو ،كىذبت ميكلو ،كقكمت سمككو.

 -6يتأمؿ ىيكؿ في المكضكع الذم يكتب فيو بعمؽ ،كليس كراء ىذا التأمؿ أىداؼ خفية تبعث
عمى الشؾ أك تثير االستفياـ ،ىذا التأمؿ يبعث في النفس المتعة ،لقد تأمؿ ىيكؿ نظرية

الشاعر محمد إقباؿ الذاتية التي ابتكرىا تفكيره "كأضفى عمييا خيالو الشعرم إبدا نعا كجما نال
كقكة ...الذاتية عنده ىي الركح المنشئ الذم أكدعو هللا اإلنساف ،كجعؿ العمؿ كالدأب فيو

كسيمتنا إلى انتشار ىذه الركح فيما حكلنا ،كابراز ما تنطكم عميو نفكسنا مف قكة كخير...
يجب أف تنمك الذاتية حتى تبمغ كماليا ...تنمك بالسعي كالعمؿ الدائب الذم ال ينقطع،

كنمكىا كازىارىا كاثمارىا ىك الذم يجعؿ لمحياة قيمتيا ...الحرية مبلؾ الذاتية التي تتيح لنا
(.)3

القكة عمى الحياة كالتسمط عمى الطبيعة"

تأمؿ ىيكؿ ذاتية إقباؿ بعمؽ ،فرأل أف مدلكليا ال يعني األنانية التي ىي عند بعض

الناس مصدر الشركر ألنيا مرتبطة بأىكاء النفس ،لقد أكضح ىيكؿ أف الذاتية عند إقباؿ
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)115/6
) )2المصدر السابؽ ،ج.111/6
) )3المصدر نفسو ،ج.203/1
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بعيدة عف ىذا المعنى ،فيي ركح أكدعيا هللا في اإلنساف ليعمؿ كيجد كيعطي كيحقؽ

الخير ،كالذاتية كالشجرة التي تنمك كتزىر كتثمر ،كنماؤىا ال يككف إال بالسعي الجاد كالعمؿ

الدؤكب ،كثمرة ىذه الذاتية أنيا تجعؿ لمحياة قيمة ،كتعطي اإلنساف قكة كحرية ،كمف ثـ
تمكنو مف القدرة عمى تحمؿ أعباء الحياة ،كالتعايش مع الطبيعة ،كاالرتقاء بالمجتمع،

كالتضحية في سبيؿ الحؽ ،كىذا كمو يحقؽ النصر كالعزة.

ىيكؿ ذا عقمية كاعية تميؿ إلى حرية الفكر ،كتدعك إلى التخمص مف الجمكد
 - 8كا ف
ه
كالتعصب ،ففي مقالة لو بعنكاف (اإلسبلـ كحرية الفكر) يقكؿ" :إف اإلسبلـ أكثر األدياف
إباحة لحرية الفكر ...حرية في اقتحاـ مياديف العمـ عمى اختبلفيا ،كأف نييئ الناشئة مف
أبنائنا ليضطمعكا باألعباء الجساـ التي تطالبيـ بيا حضارة ىذا العصر الذم نعيش فيو،

كأال يستمعكا إلى أقكاؿ المتعصبيف كأرباب العقكؿ الضيقة كاألفكار المحدكدة بمف يريدكف
(.)1

الرجكع باإلنسانية القيقرم إلى عيكد ال يمكف أف ترتد اإلنسانية إلييا"

لقد أدرؾ ىيكؿ أىمية حرية الفكر المستنير كاالنفتاح الكاعي عمى اآلخر لبناء مستقبؿ
كاعد ،فطالب األجياؿ الناشئة باقتحاـ مياديف العمـ المختمفة لبناء حضارة تميؽ بالعصر
الذم يعيشكف فيو ،كحذر مف خطر التعصب األعمى الذم يتبناه أصحاب العقكؿ الصغيرة

الذيف ال يسعكف إلى التقدـ كاالزدىار ،بؿ ىميـ العكدة إلى العصكر السابقة ليعيشكا حياة
البؤس كالتخمؼ.
شجاعا في مكقفو ،جرينئا في قكلو ال يجامؿ عند إحقاؽ الحؽ ،كبياف زيؼ
ىيكؿ
 - 4كا ف
ن
ه
الباطؿ ،كجو نقده البلذع بكؿ قكة إلى أبناء العركبة الذيف تأثركا بالغرب ،فقد عزمكا عمى
"أف يطرحكا جاننبا معاني الفضؿ كالكرامة كالشيامة كالكرـ كاإليثار كالمحبة ليسمككا إلى
المجد المكىكـ أدنى السبؿ إلى الجريمة ،كأبعدىا عف الخير كالحؽ كالجماؿ ...أصبحنا نتخذ
المثؿ األعمى في الحياة مف حثالة أبناء الغرب الذيف يفدكف إلى شرقنا مزكديف بظاىر زائؼ

مف عمـ ،كفضؿ ،كباطف حالؾ المكف مف شراىة كافتراس"

(.)2

ىيكؿ صاحب مكقؼ رجكلي يدؿ عمى أصالتو العربية كاإلسبلمية ،فرغـ أنو كاف
نعـ كاف
ه
متأث نار بالثقافة الغربية إال أنو كاف حازنما عندما استدعى األمر ذلؾ ،فكيؼ يسكت عف أبناء

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)51-49/6
) )2المصدر السابؽ ،ج.158/2
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جمدتو الذيف تخمكا عف مبادئيـ كقيميـ؟!! ككيؼ ال يقكـ بدكره في بياف حقيقة المستشرقيف الذيف

يريدكف لكطننا العربي كؿ شر ،كيحيككف لو المكائد كالمؤامرات.

ثانيا -البناء الموضوعي:
ً
مف أىداؼ العمـ في ىذا الككف اكتشاؼ الظكاىر المختمفة كالبحث عف العبلقات التي
تربط بينيا ،كيمكف القكؿ أف جميع العمكـ تشترؾ في عمميتي االكتشاؼ كالبحث مف أجؿ
التكصؿ إلى قكانيف كنظريات تعبر عنيا كتفسرىا ،كلتحقيؽ ىذه األىداؼ عمد أىؿ العمـ إلى

استخداـ األسمكب العممي ألنو يتميز بالدقة كالمكضكعية ،كىك أقرب طريؽ ،كأقصر سبيؿ

لمكصكؿ إلى الحقائؽ العممية.

كيشير األسمكب العممي في البحث العممي إلى اإلطار الفكرم الذم يعمؿ بداخمو العقؿ
بخطكات التفكير العممي لمكشؼ عف حقيقة مجيكلة أك البرىنة عمى حقيقة ال يعرفيا اآلخركف.
كتختمؼ المقالة المكضكعية عف البحث العممي ،فيي مجرد دراسة أك تمخيص لمكضكع
أك مشكمة قاـ ببحثيا عالـ معيف ،كىي ال تضيؼ شينئا جدي ندا لممعرفة اإلنسانية ،فيي ال تزيد
عف تقديـ ممخص لمعمكمات سبؽ اكتشافيا ،كال ييطمب مف كاتب ىذا النكع مف المقالة تكثيؽ
بياناتو ،بؿ يكتفي منو عرض مبلحظاتو كخبراتو ،كيحؽ لو أف يحمؿ كيضيؼ آراء تثرم

المكضكع.
كتتميز المقالة المكضكعية بإثارة التشكيؽ لدل القارئ ،كبتقديـ الحقائؽ كالمعمكمات بشكؿ
مباشر كمختصر كمكضكعي.
كلتناكؿ البناء المكضكعي في مقاالت ىيكؿ ،كالتعرؼ عمى طبيعة ىذا البناء كمكضكعاتو

كطريقة عرض األفكار فيو كخصائصو ثـ اكتشاؼ مبلمح شخصية ىيكؿ مف خبللو يقؼ
الباحث عند المحاكر التالية:

أوًل -طبيعة البناء الموضوعي في مقالت ىيكل:
تتسـ المقاالت ذات البناء المكضكعي بالعديد مف السمات كالخصائص نذكر منيا:
 -1عممي كاضح كدقيؽ ،و
خاؿ مف شكائب الغمكض كتعقيدات المبس ،كقد تحدث ىيكؿ عف
حرية الرأم في مقالة لو بعنكاف (تككيف العقؿ الحديث) قائ نبل" :أدت حرية الرأم إلى تعاكف
العمـ كالفمسفة كاألدب في األعكاـ المائة األخيرة ،تعاكننا خطا باإلنسانية خطكات ال يكاد

العقؿ يصدقيا ،كخطا بيا ىذه الخطكات الجبارة في جميع مياديف الحياة ،كأصبح الناس
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أكثر كقكفنا عمى سنف الككف كعمى حقيقة أمره ...كأفادت الصناعة مف العمـ فارتفعت
باإلنساف مف األرض إلى السماء ...كأصبح يفكر في االنتقاؿ عبر األثير مف كككبنا
األرضي إلى المريخ أك إلى غيره مف الككاكب"(.)1

في ىذه الفقرة تحدث ىيكؿ بشكؿ عممي عف آثار حرية الرأم في مياديف الحياة عامة

كعمى اإلنساف بصفتو سيد المخمكقات في ىذا الككف خاصة ،فالفكرة التي أراد ىيكؿ أف
يكصميا لمقراء جاءت كاضحة ،فقد بيف تاريخ التعاكف بيف العمـ كالفمسفة كاألدب فحدده (في
األعكاـ المائة األخيرة) ثـ ذكر ثبلث نتائج آلثار حرية الرأم :األكلى :أف الناس أصبحكا

أكثر كقكفنا عمى سنف الككف كعمى حقيقة أمره ،كالثانية :أف اإلنساف أفاد مف الصناعة التي
بنيت عمى العمـ فأخذ حظو الكافر مف الرقي كاالزدىار ،كالثالثة :ىذا التقدـ العممي جعؿ
اإلنساف يفكر كيؼ ينتقؿ مف كككب األرض إلى ككاكب أخرل.

 -2كمف طبيعة البناء المكضكعي في مقاالت ىيكؿ أنو يخاطب العقؿ ،أك بمعنى آخر يكجو
حديثو لمف يفيمكنو كيفيدكف منو مف أىؿ العمـ كطبلبو ،كحكؿ كثرة المتعمميف كقمة التكظيؼ
في مصر ،كانتشار البطالة ،كاف لييكؿ ىذا الرأم الذم يقكؿ فيو" :ببلدنا في سعة رقعتيا

بحاجة إلى أف ينتشر متعممكف في أنحائيا جمي نعا ليستغمكا مرافقيا ...تسير في القرل لتراىا
خالية أك تكاد مف األطباء أك مف غير األطباء الذيف يستطيعكف أف يجدكا فييا رزقنا حسننا،
كأف يفيدكا أىميا بكجكدىـ بينيـ ،ككاحاتنا كصحارانا مميئة بخيرات كثيرة لك أنيا كجدت
(.)2

البحاثيف عنيا ،لكانت مكض نعا لعمؿ العشرات كالمئات مف ىؤالء المتعمميف"

كجو ىيكؿ خطابو إلى فئة المتعمميف الذيف يعانكف مف البطالة ،يتبرمكف مف ضيؽ

العيش ،كيشككف مف قمة العمؿ ،أماـ ىذه الحالة حاكؿ ىيكؿ أف يأخذ دكره فنبو إلى أمكر
قد تغيب عف باؿ الكثيريف ،لعمو يككف معيا أك فييا الحؿ ،كىي أف أرض مصر كاسعة،
كىي مميئة بالخيرات ،لكف المشكمة تكمف في عدـ استغبلليا كاستثمارىا ،فمك انتشر ىؤالء

المتعممكف كفؽ خطة محكمة في القرل كالكاحات كالصحارم لكجدكا أبكاب الرزؽ مفتكحة.

ىذه الحمكؿ التي طرحيا ىيكؿ تحتاج إلى تفكير عميؽ كعمؿ دؤكب ،كال يستطيع أحد

أف يفيـ ذلؾ كيقدره إال المتعممكف ،لذلؾ كاف الخطاب مكجينا ليـ.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)270/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.209/4
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 -3كتتسـ عناكيف مكضكعات المقالة المكضكعية عند ىيكؿ باإليجاز كالجدية كالجاذبية
كالتشكيؽ ،فمف المكضكعات التي تميزت عناكينيا باإليجاز (قرية ظالمة) ك(ىكذا خمقت)

ك(إنكار التقدـ) ك(تركيا الحديثة) ك(السكداف كمصيره) ك(مكجة تفاؤؿ) كغيرىا .كمف

العناكيف التي اتصفت بالجدية (تككيف العقؿ الحديث) ك(االجتياد كالتقميد) ك(الرأم العاـ
كأداة لمرقابة االجتماعية) ك(مف مشاكمنا التعميمية ك(الثقافة كحماية االستقبلؿ) ك(قضية
فمسطيف في األمـ المتحدة) ك(دكر مصر في الجمعية العامة) ك(تدكيف مبادئ القانكف

الدكلي) كغيرىا ،كمف العناكيف التي اتسمت بالجاذبية (المثؿ األعمى كسيمة العمؿ المحبكب)

ك(مصر لمف؟ لممصرييف أـ لؤلجانب؟) ك(االتجاىات االجتماعية الحديثة) ك(نظـ التعميـ

كعطمة المتعمميف) ك(الجامعة المصرية ىي جامعة الجيزة) ك(العالـ بيف الحرب كالسبلـ)

ك(الشرؽ األكسط بيف يكمو كغده) ك(اليبلؿ كالصميب األحمر كاألدياف السماكية) كغيرىا،
كمف العناكيف التي امتازت بالتشكيؽ (ما كراء المدينة الحديثة) ك(صمة األدب بالقانكف)

ك(مجمع المغة العربية الممكي) ك(غاندم كمعرض اليند) ك( الشرؽ يكسب حريتو) ك(رسالة

المجنة الدكلية لمصميب األحمر في العالـ) كغيرىا.

 -4المكضكعية مف طبيعة البناء المكضكعي في مقاالت ىيكؿ ،فقد تحدث ىيكؿ عف كتاب
(تككيف العقؿ الحديث)

()1

الذم ألفو األستاذ جكف ىرماف راندؿ المحاضر بجامعة ككلكمبيا

األمريكية ،كنقمو إلى العربية جكرج طعمة ،كنشرتو مؤسسة فرانكميف ،كيتناكؿ مكضكع
الكتاب التراث الفكرم الذم استندت إليو الحضارة في العصر الحديث ،كمف مظاىر

محمدا  لـ يكف أكؿ مف نادل بكممة
الحيادية عند ىيكؿ في ىذه المقالة أنو ذكر أف النبي
ن
التكحيد كدعا إلييا ،بؿ سبؽ إلييا الرسؿ كأصحاب الكتب المقدسة ،كذكرىا الحكماء في ببلد
أخرل ،كمف باب اإلنصاؼ لمنبي محمد  ،فقد قاؿ :لكف أح ندا لـ يجاىد في سبيؿ التكحيد
جياده ،كمف مكضكعية ىيكؿ في ىذه المقالة أنو ذكر رأم راندؿ الذم كاف يخالفو كىك
اختياره لمقرف الثاني عشر كنقطة البدء لتطكر التفكير الغربي الحديث ،فقد عذر ىيكؿ راندؿ

ليذا االختيار فقاؿ :أف لراندؿ ال ريب اعتباراتو الخاصة التي أدت إلى ىذا االختيار ،كىذا

دليؿ عمى احترامو لمرأم اآلخر رغـ مخالفتو لو حيث قاؿ :كأحسبني ال أكافؽ األستاذ راندؿ
عمى ىذا الرأم ،كقد برر ىيكؿ لعدـ مكافقتو عمى ىذا الرأم ،كلـ يقؼ ىيكؿ عند حد

) )1ينظر :ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)273-255/1
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مخالفة راندؿ الرأم بؿ قاؿ بكؿ كضكح كمكضكعية :عمى أف ما يخالج نفسي مف حيرة

سببيا أف راندؿ اختار القرف الثاني عشر نقطة البدء في تككيف الفكر الحديث ال يجني في
شيء عمى جبلؿ ىذا الكتاب الذم كضعو ،فيك كتاب قيـ كمحاكلة جريئة لتصكير التطكر

الفكرم تطكنار انتيى باإلنسانية إلى ما بمغتو مف حضارة ،كقاؿ :كلراندؿ تأكيؿ الختياره القرف
الثاني عشر بد نءا لتككيف العقؿ الحديث ،كليذا التأكيؿ قيمتو كاف اختمؼ الرأم فيو.

كيقر ىيكؿ بأنو يعتمد المكضكعية في كتابتو لممقاالت ذات البناء المكضكعي ،فعمى سبيؿ

المثاؿ يقكؿ في مقدمة مقالة لو بعنكاف (الرأم العاـ كأداة لمرقابة االجتماعية)" :ألف كنت
صحفنيا ...فإنني سأقؼ مف بحثي ىذا مكقفنا مكضكعنيا إلى غاية ما أطيؽ مف الصحافة
كالصحفييف في اتصاليـ بالرأم العاـ كفي تعبيرىـ عنو حك نما عد نال غير متأثر بعممي
الصحفي ،كال ناظر إال لمحقائؽ الكاقعة كما ىي ...ذلؾ ألنني أعتقد أف تكخي الحقيقة لذاتيا

كمحاكلة تصكيرىا في أدؽ صكرىا أكفؿ بتكجيو الرأم العاـ كجية صحيحة"(.)1

ىذا اإلقرار منو يدؿ عمى حرصو الشديد عمى المكضكعية كعمى تكخي الحقيقة كالحكـ

العادؿ كذلؾ لتكجيو الرأم العاـ بشكؿ سميـ.

 -5كمف طبيعة البناء المكضكعي في مقاالت ىيكؿ أنو اعتمد عمى المبلحظة كالتجربة
كالكصؼ الكمي الذم يقكـ عمى كسائؿ اإلحصاء ،فكثي نار ما كاف يبدم ىيكؿ مبلحظاتو بكؿ
صا عمى كصكليا إلى المعنييف بيا كلك كانكا ذكم سمطاف ،يقكؿ
جرأة كصدؽ ،ككاف حري ن

ىيكؿ بيذا الشأف" :كاذا كاف لنا أف نبدم بشأف الزعماء مثؿ ىذه المبلحظة ،فإنا يجب كذلؾ
أف نكجييا إلى الصحافة ...عمى أف األخذ كالرد كالجذب كالشد كىذه اليزات العنيفة التي

شيد الرأم العاـ المصرم ...فيي قد أثمرت عنده مف قكة المبلحظة كالنقد أضعاؼ ما كاف
لو قبؿ الحرب كفي أعقابيا ...لكف ىذه الظاىرة الصالحة ،ظاىرة قكة المبلحظة كالنقد عنده

تبشر في المستقبؿ بأحسف الثمرات"

(.)2

إف حرص ىيكؿ عمى إبداء المبلحظات النافعة كالنقد البناء لخير الكطف كالمكاطف
يكحي بعدة دالالت :أكليا أنو صاحب رأم كفكر كمكقؼ ،كثانييا أنو يممؾ الشجاعة الكاممة

التي تحفزه ألف يعبر عف رأيو بكؿ حرية كأمانة كثقة ،كثالثيا أنو شديد اإلخبلص لكطنو
كشعبو ،فيك ال يبخؿ عمييـ بما رزقو هللا مف ممكات كقدرات تفيد الصالح العاـ ،كرابعيا أنو

يؤمف باألثر اإليجابي ليذه المبلحظات.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)261/3
) )2المصدر السابؽ ،ج.272-271-270/3
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صا عمى االستفادة
أما عف التجارب العامة أك تجارب ىيكؿ الخاصة ،فقد كاف حري ن
منيا ،فكثي نار ما كاف يذكرىا في مقاالتو كشكاىد حية ليعزز بيا مكاقفو كآ ارءه ،يقكؿ ىيكؿ في
ىذا المضمار" :إف األمـ تمر في حياتيا بتجارب كثيرة قبؿ أف تستقر فييا مبادئ الحرية

كقكاعدىا ...كقد دلتنا تجارب الماضي عمى أف تضامننا كاتحادنا عف صفاء نية ،كايماف
صحيح بالتضامف كاالتحاد ىما المذاف يصبلف بنا إلى غاية ما ننشد مف أغراضنا ،كأف الفرقة

كاالنقساـ كانتا كبا نال عمى ىذه األمة في كؿ أطكارىا ...فميفكر المسئكلكف منا في ذلؾ كمو،
كليصكركا مستقبؿ ىذه األمة متخذيف المكعظة كالعبرة مف تجارب الماضي القريب كالماضي

البعيد"(.)1

ىذه التجربة التي ساقيا ىيكؿ في مقالتو (عيد جديد) تدؿ عمى مدل كعيو بحياة األمـ

كتاريخيا ،ثـ بسنف هللا في ككنو ،كقد كجو ىيكؿ ىذه التجربة لمناس عامة ،كلممسئكليف منيـ
خاصة ،كذلؾ ليتخذكا منيا العبرة كالمكعظة.
أما الكصؼ الكمي الذم يقكـ عمى كسائؿ اإلحصاء ،فقد ذكر ىيكؿ في مقاالتو ليا
نماذج ،منيا ىحًديثيو عف زيادة عدد السكاف فيو بالنسبة التي تطرد بيا في مصر ،حيث يقكؿ:
"قؿ مف ببلد العالـ ما تطرد زيادة السكاف فيو بالنسبة التي تطرد بيا في مصر ،فقد كاف

عدد سكانيا في سنة 1917ـ ( 12718255نسمة) فأصبح في سنة 1937ـ أم بعد

عشريف سنة ( 15911525نسمة) أم أنو زاد في ىذه الفترة الكجيزة بنسبة خمس كعشريف
في المائة ،كقد كانت الزيادة مطردة في المدف كفي األرياؼ جمي نعا ،لكف نسبتيا في المدف
كانت أعمى مف نسبتيا في األرياؼ بصكرة محسكسة"(.)2
اىتماـ ىيكؿ بقضية الزيادة في عدد السكاف في مصر ،كحرصو عمى تكفير ىذه

اإلحصائية الكمية لبياف حجـ المشكمة ،كليعتمد عمييا في تحميمو عندما كتب مقالتو (ىجرة
الريؼ إلى المدف) لتدؿ عمى تبنيو الصادؽ لقضايا أمتو كالتحديات التي يكاجييا شعبو ،فيك
ً
يكتؼ بذكر ىذه القضية كظاىرة اجتماعية خطيرة تيدد مستقبؿ مصر ،بؿ تناكليا بشكؿ
لـ
عممي يعتمد عمى الدليؿ الرقمي كاإلحصائيات الرسمية التي استقاىا مف مصادرىا الخاصة
بيا حتى يمفت انتباه المسئكليف كالميتميف ليأخذكا ىذا األمر عمى عاتقيـ بجدية ،كيتحممكا

المسئكلية كاممة محاكليف إيجاد العبلج المناسب ليذه القضية.
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)152/5
) )2المصدر السابؽ ،ج.126/4
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 -6كمف طبيعة البناء المكضكعي في مقاالت ىيكؿ المحافظة عمى حدكد المكضكع كاطاره
العاـ مف خبلؿ تعريفو لو في بيئتو كزمانو ،ففي مقالة لو بعنكاف (الجامعة المصرية ىي
جامعة الجيزة ،كال بد لمصر مف جامعات غيرىا)( ،)1كقد حدد ىيكؿ بيئة مكضكعو كجعؿ

لو إطا نار عا نما لـ يتجاكزه ،فكؿ ما طرحو في مقالتو متعمؽ بشكؿ مباشر بالمكضكع الذم
يتحدث عنو ،فأىـ األفكار التي ذكرىا في ىذا المكضكع ما يمي:
أ -أىمية كجكد الجامعة كدكرىا في تكجيو الببلد الكجية الصالحة مف أجؿ الحاضر

كالمستقبؿ ،كحتى تقكـ بيذا الدكر ال بد مف استقبلليا عف الك ازرة التي تخضع لسياسة

الببلد.
ب -تكاجو الجامعة مشكمة اكتظاظ الطمبة في مدرجاتيا.
ت -المطالبة بإنشاء جامعات أخرل لحؿ مشكمة اكتظاظ الطمبة كتدني مستكاىـ التحصيمي.
ث -الحديث عف زيادة ميزانية الجامعة.
ج -إعادة النظر في تكزيع المساقات األكاديمية عمى برامج الجامعة.
أما الزمف فقد ظير أكثر مف مرة في ثنايا المكضكع فقد ذكر ىيكؿ أف نتائج بعض

الكميات كانت محزنة ىذا العاـ بسبب تعديؿ قكانيف خاصة باالمتحانات كغيرىا في العاـ

الماضي ،ككذلؾ تحدث ىيكؿ عف تقديـ الطمبات لمقىبكؿ بالجامعة لبللتحاؽ بالدراسة كؿ عاـ
كذلؾ في شيرم سبتمبر كأكتكبر.
لـ يخرج ىيكؿ عف اإلطار الذم حدده لممكضكع ،فقد ألزـ نفسو في مقالتو ببيئة
مكضكعو ،كذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى األفكار التي تخدمو ،أما عف عبلقة المكضكع بالزمف،

فقد ذكره ىيكؿ بكضكح عندما تحدث عف النتائج المحزنة لبعض الكميات ،ككذلؾ مكعد قىبكؿ
طمبات الطمبة الخاصة بالتحاقيـ بالجامعة.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)227/4
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ثان ًيا -موضوعات المقالة ذات البناء الموضوعي عند ىيكل:
اتجو ىيكؿ في مقاالتو المكضكعية بالحديث عف مكضكعات عديدة ،بعضيا متقارب في
()1

العناكيف مثؿ( :الرأم العاـ كأداة لمرقابة االجتماعية)

ك(الرأم العاـ في مصر)

()2

ك(تدكيف

()3

ك(تدكيف القانكف الدكلي)( ،)4كمنيا ما ىك مختص بالتعميـ مثؿ( :نظـ

التعميـ كعطمة المتعمميف)

ك(الجامعة

مبادئ القانكف الدكلي)

()5

المصرية ىي جامعة الجيزة)

()6

ك(تنظيـ التعميـ في مصر)

()8

ك(مف مشاكمنا التعميمية)

ك(مجمع المغة العربية الممكي)( ،)9كمنيا ما يختص بمصر مثؿ:
()10

(مصر لمف؟ لممصرييف أـ لؤلجانب؟)

ك(دكر مصر في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة)(،)11

كمنيا ما ىك متعمؽ ببعض الدكؿ مثؿ( :تركيا الحديثة)
فمسطيف في األمـ المتحدة)

()7

()14

(الشرؽ األكسط بيف يكمو كغده)

ك(غاندم كمعرض اليند)( ،)15كمنيا خاص بالشرؽ مثؿ:

()16

مثؿ( :العالـ بيف الحرب كالسبلـ)

()12

ك(السكداف كمصيره)

()13

ك(قضية

()18

ك(الشرؽ يكسب حريتو)( ،)17كمنيا ما ىك عالمي أك دكلي
ك(رسالة المجنة الدكلية لمصميب األحمر في العالـ)(.)19

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)261/3
) )2المصدر السابؽ ،ج.273/3
) )3المصدر نفسو ،ج.89/5
) )4المصدر نفسو ،ج.119/5
) )5المصدر نفسو ،ج.207/4
) )6المصدر نفسو ،ج.211/4
) )7المصدر نفسو ،ج.313/4
) )8المصدر نفسو ،ج.227/4
) )9المصدر نفسو ،ص.271

) )10المصدر نفسو ،ج.63/3
) )11المصدر نفسو ،ج.61/5
) )12المصدر نفسو ،ج.135/3
) )13المصدر نفسو ،ج.149/3
) )14المصدر نفسو ،ج.53/5

) )15المصدر نفسو ،ج.177/5
) )16المصدر نفسو ،ج.261/5
) )17المصدر نفسو ،ج.269/5
) )18المصدر نفسو ،ج.221/5
) )19المصدر نفسو ،ج.295/5
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كمنيا تعميؽ عمى بعض الكتب مثؿ( :مفتاح كتاب الحياة)

()1

ك(سيرة النبي البف ىشاـ)

( )2

ك(تككيف العقؿ الحديث)( ،)3كمنيا عناكيف مثيرة كجذابة مثؿ (الثقافة كحماية االستقبلؿ)
ك(صمة األدب بالقانكف)( ،)5كمنيا عناكيف مفتكحة مثؿ( :التفكير الصحيح)

كالتقميد)

()7

()8

ك(قرية ظالمة)

ك(ىكذا خمقت)

()9

ك(إنكار التقدـ)

()10

()6

()11

ك(مكجة تفاؤؿ)

( )4

ك(االجتياد
...الخ.

مف خبلؿ استعراض الباحث لعناكيف المقالة المكضكعية الحظ التالي:
ىيكبل كاف شديد االىتماـ بالمكضكعات السياسية التي تيـ الرأم العاـ الدكلي عامة،
 -1أف
ن
كالرأم العاـ المصرم خاصة.

 -2المكضكعات التي تناكليا ىيكؿ في ىذه المقاالت تدؿ عمى سعة ثقافتو ،كعمؽ تجربتو ،فقد
جمع فييا بيف األمكر السياسية كاالجتماعية كالتعميمية كالثقافية كاألدبية كالقانكنية.

 -3حاكؿ ىيكؿ في بعض مقاالتو أف يجمع بيف مكضكعيف مختمفيف في عنكاف كاحد كذلؾ
بالربط بينيما كبياف عبلقة كؿ منيما باآلخر مثؿ الرأم العاـ كالرقابة االجتماعية ،كاألدب

كالقانكف ،كاالجتياد كالتقميد.

ىيكبل كاف متعدد المكاىب ،فكاف رج نبل سياسنيا ككزي نار
 -4دلت أنكاع عناكيف المقاالت عمى أف
ن
صا ،ككاتنبا حاذقنا ،كناق ندا
لمتعميـ ،كضمي نعا في القانكف الدكلي ،كحصيفنا ماى نار ،ككطننيا مخم ن
بارنعا.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)233/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.247/1
) )3المصدر نفسو ،ج.255/1
) )4المصدر نفسو ،ج.319/4
) )5المصدر نفسو ،ج.267/2
) )6المصدر نفسو ،ج.59/2

) )7المصدر نفسو ،ج.243/2
) )8المصدر نفسو ،ج.325/2
) )9المصدر نفسو ،ج.343/2
) )10المصدر نفسو ،ج.353/2
) )11المصدر نفسو ،ج.187/5
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ثالثًا -عناصر المقالة ذات البناء الموضوعي عند ىيكل:
حاكؿ ىيكؿ في مقدمة مقاالتو المكضكعية أف يييئ نفكس قرائو لمدخكؿ إلى المكضكع

الذم يتناكلو بحيث يجد القىبكؿ عندىـ بداية كمف ثـ يكممكا قراءة أفكار المكضكع كخاتمتو ،كىك
إزاء ذلؾ عمد إلى طرؽ مقدمة المكضكع مف بابيا الرئيس بكضكح ،بمعنى أنو جعؿ بيف عنكاف
المقالة كمقدمتيا تجان نسا كبي نار ،فقد قاؿ في مقدمة مقالة لو بعنكاف (نظـ التعميـ كعطمة
المتعمميف)" :عاد الحديث عف نظـ التعميـ كعف عطمة المتعمميف ،كذلؾ لمناسبة نظر ميزانية

الجامعة.)1("...

لقد انطمؽ ىيكؿ بمقدمتو ىذه مف الحديث المتداكؿ في البرلماف المصرم حكؿ نظـ

التعميـ كعطمة المتعمميف ليعطي لممكضكع أىمية خاصة تدفع القارئ إلى متابعة القراءة حتى
نياية المكضكع ،ككذلؾ نجد ىذا األمر مكرنار في كثير مف المقاالت كمقالتو (العالـ بيف الحرب
كالسبلـ)(.)2

كيبلحظ في مقدمات مقاالتو ىذه أف بعضيا يقكـ عمى معارؼ مسمـ بيا لدل القارئ

مثؿ قكلو في مقدمة مقالتو (سيرة النبي البف ىشاـ)" :ال يكاد يخمك كتاب مف كتب التاريخ التي

كضعيا العرب كالمستعربكف مف سيرة النبي .)3("...

كيقصد ىيكؿ بذلؾ أننا نشـ شذا سيرتو  في كؿ كتب التاريخ التي ألفيا العرب أك

ضا -مكرنار في الكثير مف ىذه المقدمات مثؿ ما جاء في
المستشرقكف ،كنجد ىذا األمر -أي ن
مقدمة مقالتو (التفكير الصحيح)(.)4
كيكجد في بعض مقدمات ىذا النكع مف المقاالت معارؼ مثيرة لمقراء ىدفيا جذب
القارئ كتشكيقو لًييقبؿ عمى قراءة ىذه المقالة بنفس رضية مفتكحة ال تعرؼ الممؿ كال السآمة،
يقكؿ ىيكؿ في مقدمة مقالتو (مفتاح كتاب الحياة)" :ىذا الكتاب الذم أقدـ اليكـ لو يحتكم عمى
فكرة عممية جديدة أعتقد أنيا ال بد ستحدث ثكرة في التفكير العممي ،)5("...كيقكؿ في مقدمة

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)207/4
) )2المصدر السابؽ ،ج.221/5
) )3المصدر نفسو ،ج.247/1
) )4المصدر نفسو ،ج.59/2

) )5المصدر نفسو ،ج.233/1
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أخرل" :لممرة األكلى في تاريخ األمـ المتحدة اتفقت الدكؿ الغربية كركسيا السكفيتية عمى مسألة

ذات خطكرة عالمية ،تمؾ مسألة إنقاص التسمح.)1("...

إف المتأمؿ في حجـ ىذه المقدمات ليجد التبايف بينيا ،فمنيا الطكيمة ،كمنيا المتكسطة،

كمنيا القصيرة ،فييكؿ لـ يمزـ نفسو بعدد مف األسطر في مقدمات مقاالتو ،فعمى اعتبار أف
المقدمة القصيرة تقع مف سطر إلى خمسة ،كالمتكسطة مف ستة أسطر إلى عشرة ،كالطكيمة مف

أحد عشر سط نار فما فكؽ ،نجد ليذه التقسيمة نماذج كثيرة ،فكنمكذج لممقدمات الطكيمة مقدمتا
مقالتي ىيكؿ (مجمع المغة العربية الممكي)( )2ك(تركيا الحديثة)( ،)3أما المقدمات المتكسطة
()4

فنجدىا في مقالتيو (مصر لمف؟ لممصرييف أـ لؤلجانب؟)

ك(االتجاىات االجتماعية

الحديثة)( ،)5ككذلؾ نجد المقدمات القصيرة متكفرة في العديد مف مقاالتو منيا (السكداف
كمصيره)

()6

ك(ىكذا خمقت)

()7

ك(إنكار التقدـ)(.)8

كيبلحظ في بعض المقاالت أف مف مزايا مقدماتيا المساعدة في فيـ المكضكع ،يقكؿ

ىيكؿ في مقالة لو بعنكاف (الرأم العاـ في مصر ،أسباب نشاطو ،كأسباب فتكره)" :تقع في عيكد
الك ازرات المصرية المختمفة تصرفات تثير النقد كاالعتراض ،فمكظفكف يرقكف إلى درجات ال
يستحقكنيا ،كآخركف يحرمكف مف حقيـ في الترقية كفي العبلكة ،أك ينقمكف إلى ببلد ال تتكفر

()9
ضا -في مقدمة مقالة ىيكؿ (مف
فييا طمأنينة العيش ، "...كنجد ىذه المزية مكجكدة -أي ن
مشاكمنا التعميمية)( ،)10كفي الكثير مف مقدمات مقاالت ىيكؿ.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)187/5
) )2المصدر السابؽ ،ج.271/2
) )3المصدر نفسو ،ج.135/3
) )4المصدر نفسو ،ج.63/3

) )5المصدر نفسو ،ج.205/3
) )6المصدر نفسو ،ج.149/3
) )7المصدر نفسو ،ج.343/2
) )8المصدر نفسو ،ج.353/2
) )9المصدر نفسو ،ج.273/3

) )10المصدر نفسو ،ج.313/4
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كخبلصة القكؿ ف ي مقدمات المقاالت ذات البناء المكضكعي أنيا تعمؿ عمى تييئة نفكس

القراء قبؿ التعمؽ في التفاصيؿ ،كأنيا مبنية عمى معارؼ معركفة أك مثيرة ،كأنيا مف حيث
الطكؿ متفاكتة ليست عمى مستكل كاحد ،كأخي نار فإف ليذه المقدمات أىميتيا الخاصة ألنيا تساعد
القارئ عمى فيـ المكضكع كمف ثـ استيعاب مضمكنو.
صا عمى أف يعرضيا بكضكح ،كأف يبينيا كاممة،
أما عرض األفكار ،فكاف ىيكؿ حري ن
كأف يفصؿ في جزيئات المكضكع ما أمكف كيذكر أحياننا المناسبات المتعمقة بو ،ففي مقالو لو

ىيكبل عرض فكرتو الرئيسة بكضكح ثـ أتبعيا بأفكار تجمييا
بعنكاف (التفكير الصحيح) فأف
ن
كتكمميا ،ففكرتو الرئيسة انصبت عمى "البحث كراء الحقيقة مف حيث ىي ،كتقرير ىذه الحقيقة

عند الكصكؿ إلييا مف غير نظر لمنتائج العممية التي تترتب عمييا إف كانت نافعة أك ضارة"(،)1

أما األفكار األخرل التي جاءت مساندة ليا كمكممة لما ذىبت إليو ،فقد عرضيا ىيكؿ بتسمسؿ

منطقي فيذكر(:)2

 -1أف الكصكؿ إلى الحقيقة ال يتحقؽ إال في ظؿ الحرية كالبعد عف األكىاـ.
 -2الحقيقة تحتاج إلى سبلـ دائـ ،كنفكس مطمئنة تتمتع بالسكينة.
 -3لمكصكؿ إلى الحقيقة ال بد أف يأخذ أرباب العقكؿ كالحكمة كالعمـ كالفف أدكارىـ كاممة دكف
تدخؿ مف العسكرييف أك السياسييف في حركة الحياة.

 -4في غياب الحقيقة يخبك شعاع الذىف ،كينطفئ نكر الحؽ ،كتدفف العقكؿ القكية ،كيحمؿ بد نال
منيا الذلة كالضعؼ كالفتؾ كسيطرة الشيكات.

 -5التفكير الصحيح ىك أحسف تفكير يستطيع العقؿ البشرم أف يصؿ إليو في زمف مف
األزمنة ،أما أحط مراتب التفكير فيك الذم يقكـ عمى الطمع كالقير بالقكة.
()3

كفي مكضكع آخر بعنكاف (مف مشاكمنا التعميمية)

يذكر ىيكؿ المناسبة التي دعت

لتناكؿ ىذا المكضكع كىي أف مدير جامعة القاىرة (محمد كامؿ مرسي) أراد تعزيز التعميـ

الجامعي كذلؾ بإضافة سنة إعدادية لمكميات النظرية ،كأف سبب ىذا التعزيز ضعؼ الطمبة في
المغة العربية كالمغات األجنبية.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)59/2
) )2ينظر :المصدر السابؽ ،ج.61-60-59/2
) )3المصدر نفسو ،ج.313/4
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ىيكؿ يمزـ نفسو بما يتطمبو المكضكع مف منطؽ في العرض كالبحث كالجدؿ ،ففي
كا ف
ه
مقالة لو بعنكاف( :قضية فمسطيف في األمـ المتحدة سنة 1947ـ) كىك خطاب ألقاه ىيكؿ أماـ
المجنة الخاصة بالقضية الفمسطينية في الجمعية العامة ،يقكؿ ىيكؿ في ىذه المقالة" :ال أريد
الخكض في مسائؿ القانكف أك العدالة ،ككؿ ما أريده ىك ذكر الحقائؽ ،كبكصفي رج نبل مسئكنال
في ببلدم المتاخمة حدكدىا لفمسطيف ...أطمب إليكـ أال تتغاضكا عف ىذه الحقيقة ،أال كىي أف

أحد الق اررات التي قد تتخذكنيا سيؤدم إلى إراقة الدماء .)1("...كحكؿ مكقؼ مصر كالدكؿ
العربية مف الييكد يقكؿ ىيكؿ" :أؤكد لكـ مرة أخرل أف مصر كغيرىا مف الدكؿ األعضاء في

جامعة الدكؿ العربية ال تكف أم عداء نحك الييكد إلى اآلف ،كفي مصر كالعراؽ كغيرىما مف

الدكؿ العربية شغؿ الييكد مناصب حككمية ،في حيف أف بعضيـ اآلف نكاب كشيكخ في مجالسنا
البرلمانية ...فما ىك الدليؿ الذم تحتاجكف إليو بعد ذلؾ عمى أف العالـ العربي ال يفرؽ بيف

العناصر كاألدياف ،كأنو ال يضمر أم عداء لممكاطنيف الييكد"(.)2

حاكؿ ىيكؿ في خطابو أماـ الجمعية العامة باألمـ المتحدة أف يقنع مستمعيو بقكة
الم نطؽ فذكر ليـ الحقائؽ الخاصة بالقضية الفمسطينية ،كحذرىـ مف اتخاذ ق اررات تؤدم إلى
إراقة الدماء ،كعرض عمييـ ىذه الحقائؽ بكضكح ال يؤدم إلى جدؿ ،فذكر أنو لـ يدخؿ إلى

المكضكع مف جية القانكف أك مف باب العدالة ،إنما بصفتو مسئكؿ مصرم يرأس كفد ببلده ،كأف
ببلده مصر تقع بجانب فمسطيف ،كمما عرضو ىيكؿ أف مصر ال تعادم الييكد كييكد ،بؿ إف
الييكد في مصر كالعراؽ قد شغمكا مناصب حككمية ،كمنيـ مف كصمكا إلى مجالس البرلماف
كنكاب أك شيكخ ،كىذا دليؿ عمى أف العالـ العربي ليس عنده عنصرية عمى أساس الديف،

كاستطرد ىيكؿ في مقالتو بأف ق أر عمييـ مقتطفات مف مقالة نشرت في صحيفة (نيكيكرؾ بكست

في  21نكفمبر سنة 1947ـ) ،كىي مف أكثر الصحؼ مناصرة لمييكد ،حيث جاء في المقالة
أنو بمجرد اشتعاؿ القتاؿ في فمسطيف بيف العرب كالييكد فسيككف ىناؾ قتمى كثر ،كأف

(الياجانا) الييكدية تمتمؾ أسمحة ستقتؿ بيا عد ندا كبي نار مف العرب ،كقاؿ ىيكؿ في ختاـ خطابو:
"إذا قررتـ تقسيـ فمسطيف ،كأشعمتـ نار حرب عنصرية ،ككنتـ السبب المباشر في سفؾ دماء
العرب في فمسطيف فستككنكف عف طريؽ غير مباشر السبب في إراقة دماء الييكد في الشرؽ

األكسط"(.)3

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)53/5
) )2المصدر السابؽ ،ج.54-53/5
) )3المصدر نفسو ،ج.58/5
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لقد ىح َّم ىؿ ىيكؿ بالمنطؽ كالبحث الجاد كالجدؿ المثمر األمـ المتحدة مسئكلية سفؾ دماء
العرب كالييكد في فمسطيف ،كطالبيـ باتخاذ قرار حكيـ يمنع سفكيا ،كىذا يدؿ عمى ذكاء ىيكؿ
السياسي ،فمـ ً
يبد تحيزه الكاضح تجاه إخكانو العرب في فمسطيف كاف كاف يضمر ذلؾ ،لكنو
حاكؿ أف يقنع مستمعيو بما يممؾ مف أدلة كشكاىد كمنطؽ حتى يؤثر ذلؾ عمى قرارىـ ،كمف ثـ

يمنع كارثة إنسانية قد تحدث بفمسطيف ،كلقد كقع بالفعؿ ما حذر منو.

ىيكؿ أثناء عرضو لؤلفكار يذكر ظاىرة ثـ يحاكؿ إيجاد تفسير ليا ،ففي مقالة لو
كا ف
ه
بعنكاف (العالـ بيف الحرب كالسبلـ) يقكؿ ىيكؿ" :يمتاز ىذا العاـ بكثرة المؤتمرات كالمعاىدات
كاالتفاقات التي عقدت فيو ...كميا تكحي إلى تصفية جك العالـ مف التكتر العنيؼ الذم ساده

منذ انتيت الحرب العالمية الثانية ،كالى إقرار السبلـ ...كأنت مع ىذا ترل في المعاىدات التي

ضا ،كترل فييا ما ال يتفؽ كأغراض السمـ التي يعمف الجميع أنيـ يسعكف إلى تكطيد
عقدت تناق ن
أركانو ...أترانا نستطيع التكفيؽ بيف ىذا التبايف في االتجاه الشرقي أك في االتجاه الغربي...
كاذا نحف لـ نستطع التكفيؽ ،فيؿ نستطيع عمى األقؿ تفسير ىذه المكاقؼ المتناقضة؟"(.)1

بعد الحرب العالمية الثانية سادت العالـ حاالت مف التناقضات السياسية ،فكؿ الساسة

يظيركف حرصيـ الشديد عمى السمـ العالمي كانياء العنؼ كالتكتر سكاء في الشرؽ أك الغرب،
كىـ مف أجؿ ذلؾ يعقدكف المؤتمرات كالمعاىدات كاالتفاقيات ،لكف الكاقع المممكس يظير غير
ذلؾ ،فالتناقض كالتبايف كاضح بينيـ ،فينا يحاكؿ ىيكؿ أف يجد ليذه الحالة الغريبة أك الظاىرة

العجيبة تفسي نار فيقكؿ" :تفسير ىذه الظاىرة أف العالـ يسكده اضطراب فكرم يجعؿ كبار الساسة
فيو عاجزيف عف أف يتبينكا طريقيـ السكم ...كىذا االضطراب الفكرم يزداد ما بيف آكنة كأخرل
إذ يطالعيـ العمـ بمكتشفات لـ تكف في حسابيـ مف قبؿ ،كىـ ليذا يتحسسكف طريقيـ كؿ
صباح ،كيحيكف يكميـ متربصيف ما يجيئ بو الغد ،كىـ إلى ذلؾ مختمفكا الميكؿ كالنزعات

اختبلفنا زاده منذ الحرب العالمية األكلى ظيكر قكل جديدة في العالـ لـ يكف يحسب حسابيا مف
قبؿ ،كفي ىذا المضطرب يتأرجح العالـ منذ سنكات"(.)2

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)222-221/5
) )2المصدر السابؽ ،ج.222/5
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أرجع ىيكؿ ىذا االختبلؼ بيف الشرؽ كالغرب إلى االضطراب الفكرم الذم يسيطر عمى

كبار الساسة في العالـ كيزداد تأثيره عمييـ يك نما بعد يكـ ،كالذم قد يغير المعادلة بيف فينة
كأخرل عندما تظير قكل جديدة في العالـ لـ يكف يحسب حسابيا ،كىذا ىك سبب االضطراب
كالتأرجح في المكاقؼ السياسية.

أنيا كاف األمر بالنسبة لتفسير ىذه الظاىرة ،فإف الباحث يبدم إعجابو بطريقة عرض
ىيكبل كاف ال يقبؿ األمكر عمى
ىيكؿ ليذه الظاىرة كمحاكلتو تفسيرىا ،كىذا دليؿ عمى أف
ن

عبلتيا ،بؿ يجتيد لمكقكؼ عندىا مستكشفنا ما كراءىا ،كمفس نار لما تحممو مف ألغاز.

كمف األساليب التي اتبعيا ىيكؿ في عرض أفكاره تقديـ المقدمات كاستخراج النتائج،

ففي مقالة لو بعنكاف (السبلـ البارد)

()1

أراد ىيكؿ أف يبيف خطكرة السبلـ البارد كأثره في الحياة،

فتحدث في البداية عف الحرب الباردة التي أدت إلى سبلـ بارد يشكبو الخكؼ كالقمؽ مف أف

تعكد الحرب الباردة أك الحرب الحامية –عمى حد تعبير ىيكؿ -ثـ تحدث عف مظاىر السبلـ
البارد التي أبرزىا عدـ الثقة بيف األمـ ،كبيف األفراد كذلؾ ،ثـ ذكر أثر السبلـ البارد عمى

االقتصاد العالمي كما يسببو مف أزمات اقتصادية كاضطرابات في الحياة االقتصادية.
بعد تقديـ ىيكؿ ليذه المقدمات يحاكؿ أف يستخرج النتائج ،كالخبلصة التي كصؿ إلييا

فيقكؿ" :إذا انعدمت الثقة اضطرب االستقرار ،فترددت البنكؾ في معامبلتيا ،كتأثرت الصناعة
بيذا التردد ،كتأثر العمؿ كالعماؿ بتأثر الصناعة ،كتأثرت الحالة االجتماعية بتأثر العماؿ...

اضطراب ينتشر مف ميداف إلى ميداف ،كمف طبقة إلى طبقة حتى يتناكؿ المجتمع كمو مف كؿ
نكاحيو ،كىذه نتيجة مف نتائج السبلـ البارد"(.)2

مف طبيعة البشر أنيـ يميمكف إلى السبلـ كيكرىكف الحرب لما تحدثو مف كيبلت ،لكف

ىيكؿ رأل أف لمسبلـ البارد خط نار ال يقؿ عف خطر الحرب لما يحدثو مف أثر سمبي عمى الحياة
العامة ،ففي ىذه المقالة تحدث ىيكؿ عف أسباب كجكد ما يسمى بالسبلـ البارد ،ثـ بيف طبيعتو،
ىيكبل رتب النتائج بعضيا
ثـ ذكر مظاىره ،كأخي نار تطرؽ إلى نتائجو ،كمف البلفت لمنظر أف
ن
عمى بعض ،فمكؿ نتيجة عبلقة بأختيا ،فعدـ الثقة بيف الدكؿ كاألفراد يؤدم إلى عدـ االستقرار،

كعدـ االس تقرار يؤدم إلى تردد البنكؾ في معامبلتيا ،ىذا التردد يؤثر عمى الصناعة ،كتراجع

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)191/5
) )2المصدر السابؽ ،ج.192/5
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الصناعة يؤثر عمى العمؿ كالعماؿ ،كىكذا فإف المحصمة النيائية ليذا التأثير االقتصادم السمبي

سيشمؿ المجتمع بأسره ،بؿ الحياة كميا.

المتأمؿ في عرض ىيكؿ لؤلفكار يجد حرصو عمى ترتيب األفكار كتسمسؿ المعاني،

ففي مقالة لو بعنكاف (المثؿ األعمى كسيمة العمؿ المحبكب) حاكؿ فييا أف يرسـ صكرة لممثؿ
العميا في الحياة قائ نبل" :إف ىذه المثؿ العميا جمي نعا تستحؽ اإلعجاب كالتقديس كما يستحقيا حب
صا صادقنا ،فيذا الحب كىذا اإلخبلص ىما أثمف ما في
العمؿ كاإلخبلص لمغاية السامية إخبل ن
الحياة ،ىما مفتاح سرىا في الحياة ،بؿ ما في الكجكد كمو مف كماؿ كجماؿ ،كبيما تستطيع

اإلنسانية التقدـ"(.)1

كقبؿ أف يصؿ ىيكؿ إلى ما كصؿ إليو سابقنا ذكر مجمكعة مف األفكار ،فرتبيا كسمسؿ
معانييا كالتالي(:)2
 -1ذكر صكر فقراء الينكد الذيف يقضكف حياتيـ يعانكف ألكاننا مف تعذيب نفكسيـ ابتغاء طيارة
أركاحيـ ،كالصعكد بيا لتتصؿ بالمؤل األعمى.
 -2طرح ىيكؿ رأم الفيمسكؼ األلماني نيتشو المتمثؿ في أف المثؿ األعمى الحؽ ىك في قكة
الغمب كاالستعبلء.

 -3ناقش ىيكؿ التناقض بيف الصكرتيف السابقتيف ،كبيف أف بينيما صكنار أخرل كصكرة الفبلح
مساء،
الذم يذىب إلى المسجد ليؤدم صبلة الفجر ثـ ينطمؽ إلى مزرعتو ليعكد منيا
ن
كصكرة لشخص يسعى المتبلؾ ثركة كجاه ،كصكرة لشخص آخر يجمع بيف الماؿ كالجماؿ.

الم ًحبكف لفنيـ المخمصكف لو ،المترفعكف عف
 -4كذكر ىيكؿ صكرة مميزة خاصة برجاؿ الفف ي
االتجار بو ،كقصد برجاؿ الفف كؿ المخمصيف في أعماليـ سكاء أكانكا عمماء أـ عماؿ أـ
صناعا أـ أرباب الفنكف الجميمة ،غايتيـ مف إخبلصيـ بمكغ المثؿ األعمى.
ن

 -5في الفكرة األخيرة يتحدث ىيكؿ عف رؤيتو لممثؿ األعمى ككيؼ يتحقؽ ،فيذكر أنو يصبح
كاق نعا إذا تغمب اإلنساف عمى الحياة بالسمك فكقيا ،كعف طريؽ العمؿ كحبو كجني ثماره
كالسعي إلى الكماؿ كالجماؿ.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)93/2
) )2ينظر :المصدر السابؽ ،ج.93-89/2
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صا عمى ترتيب أفكاره كعرضيا بشكؿ
مما سبؽ يبلحظ الباحث أف
ن
ىيكبل كاف حري ن
صا مف خبلؿ تنكع الصكر التي تكضحيا،
مناسب ،كقد حاكؿ أف يجعؿ لكؿ فكرة منيا مذاقنا خا ن
أك عندما تناكليا بالمناقشة ،لقد برع ىيكؿ في الكصكؿ إلى الفكرة الرئيسة التي أرادىا دكف تكمؼ

أك عناء.

كيضاؼ إلى ترتيب األفكار حرص ىيكؿ عمى حسف التقسيـ كاالستناد إلى األرقاـ ،ففي
مقالة لو بعنكاف (التشريع المصرم كالفقو اإلسبلمي) قسـ ىيكؿ منيجو في الحياة فقاؿ" :المعرفة
رأس مالي ،كالعمؿ أصؿ ديني ،كالحب أساسي ،كالشكؽ مركبي ،كذكر هللا تعالى أنيسي ،كالثقة
كنزم ،كالحزف رفيقي ،كالعمـ سبلحي ،كالصبر ردائي ،كالرضا غنيمتي ،كالفقر فخرم ،كالزىد

حرفتي ،كاليقيف قكتي ،كالصدؽ شفيعي ،كطاعة هللا حسبي ،كالجياد خمقي ،كقرة عيني في

الصبلة"(.)1

ىذا التقسيـ يحمؿ معاني جميمة شاممة ،مف تمسؾ بيا كحققيا في ذاتو شعر بالسعادة،

ألنيا تبعث عمى الطمأنينة كاالستقرار النفسي ،كتدفع عف النفس القمؽ كاالضطراب جاننبا ،فما
أجمؿ ىذا المنيج الذم عنكانو الزىد كالصبر كالصدؽ كاليقيف كالطاعة.

ىيكؿ يستند إلى األرقاـ في مقاالتو ذات البناء المكضكعي ،ففي مقالتو التي
ككاف
ه
جاءت بعنكاف (تنظيـ التعميـ في مصر) يقكؿ" :كانت مدارس التعميـ الثانكم لمبنيف سنة 1920
تس نعا ،بيا  3314تممي نذا ،أما اآلف فيي ست كثبلثكف بيا  19749تممي نذا ،كقد انتقؿ عدد
مدارس التعميـ االبتدائي مف  34في سنة 1920ـ إلى  932مدرسة اآلف ،كانتقؿ عدد تبلميذىا

مف  10749في سنة 1920ـ إلى  24301اآلف"(.)2

كمف مميزات عرض األفكار عند ىيكؿ الدقة في الشرح كالتحميؿ ،ففي مقالة لو بعنكاف

(مصر لمف؟ لممصرييف أـ لؤلجانب؟) حيث بدأ ىيكؿ فكرة مقالتو مف بحث نشر في جريدة
(الطاف) الفرنسية ،فقد اتيـ ىذا البحث قادة الرأم العاـ في مصر الذيف تعممكا في أكركبا ميميـ
إلى الحضارة اإلسبلمية كعزكفيـ عف الحضارة األكركبية ،كعدـ الميؿ إلى األجانب المقيميف في

مصر بؿ مقتيـ ،لقد اىتـ ىيكؿ بيذه التيمة فقاـ بشرحيا كتحميميا ،فذكر التالي(:)3

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)18/4
) )2المصدر السابؽ ،ج.212/4

) )3ينظر :المصدر نفسو ،ج.67-63/3
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 -1ىذه التيمة جزء مف السياسة األجنبية المكجية إلى الشرقييف حيث يركف أف مف أسبابيا
انحطاط ىذه الشعكب كتأخرىا ،كعدـ فيميا لمتسامح ،كىي تطرح باستمرار في مناسبات

مختمفة ،مف أجؿ تحقيؽ مطامع سياسية أك تبرير إلجراءات قمع ،حيث إنيا انتشرت

اتجاىا فكرنيا لو آثاره في السياسة
كأصبحت ظاىرة فشكمت عاطفة قكمية عندىـ ،أك
ن
األكركبية كالسياسة الشرقية.
 -2فسر ىيكؿ قصد األجانب مف ىذه التيمة كىذا االدعاء بأف المصرييف ال يي ٍقبًميكف عمى
األجانب كال يعتبركنيـ أصحاب حؽ في مصر كأبناء مصر ،كتساءؿ ىيكؿ أليست معاممة
األجنبي في أم بمد مف ببلد العالـ تختمؼ عف معاممة ابف البمد؛ ألف أىؿ الببلد ينظركف

لؤلجنبي بأنو دخيؿ يريد أف يشاركيـ حقكقيـ كأرزاقيـ بغير حؽ في ببلدىـ؟ لذلؾ تصدر
القكانيف لحماية أىؿ الببلد منيـ بالتضييؽ عمييـ ،كىذا معمكؿ بو في أكركبا نفسيا ،كفي

فرنسا بشكؿ خاص التي انطمؽ منيا البحث كالتيمة في جريدة (الطاف).
 -3يرل ىيكؿ أف ىذه التيمة باطمة في مصر ،ألف األجانب يمسككف بخناؽ مصر مف الجية
االقتصادية ،فبأيدييـ مفاتيح البنكؾ كالشركات الكبرل ،فثركة مصر ليست مم نكا لمصر

بمقدار ما ىي ممؾ لؤلجانب ،كأبناء مصر ال يعممكف لحساب مصر بمقدار ما يعممكف

لحساب األجانب ،فرأس ماؿ الشركات األجنبية في مصر يبمغ ثمانيف مميكف جنيو ،كديف
مصر الذم أكثره مممكؾ لؤلجانب يبمغ تسعيف مميكننا .كيتساءؿ ىيكؿ مرة أخرل :أليست
ىذه التيمة المكجية لمصر تدؿ عمى تعصب األجانب ضدىا ككراىيتيـ إياىا؟.
 -4لقد حمؿ ىيكؿ ىذه التيمة المكجية إلى المصرييف عامة كالى المتعمميف منيـ في أكركبا

خاصة لمتأثير عمييـ كاضعافيـ حتى ال يغذكا ثركتيـ القكمية التي تقكـ عمى تقكية االقتصاد

الخميؽ كالسياسة ككؿ ما يتصؿ بالكطف ،كيرد ىيكؿ عمى ىذه التيمة بأنيـ ال ينكركف
ك ي
فضؿ الببلد التي تعممكا فييا ،كعمى ىذا األساس تيبنى الصداقة بينيـ ،كأنيـ في مصر
ضيكؼ ليـ حؽ اإلكراـ ،أما اتياميـ بالتعصب كالتقصير في حؽ األجانب فيذا غير مقبكؿ

عمى اإلطبلؽ ألف كراءه غاية تيدؼ إلى أال تككف مصر لممصرييف اقتصادنيا كثقافنيا
كاجتماعنيا كسياسنيا.
 -5في النياية يقر ىيكؿ بأف األجانب في مصر ضيكؼ مرحب بيـ ال سادة يتحكمكف في
شئكنيا ،كأنو يجب عمى المصرييف أال يخشكا ىذه التيمة المكجية إلييـ ،فا﵀ خمؽ مصر
لممصرييف ،كخمؽ المصرييف في مصر ليككنكا سادة في كطنيـ ال أيجراء عند األجانب.
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بعد ىذا الشرح الكاضح كالتحميؿ الدقيؽ الذم بينو ىيكؿ في ىذه المقالة ،يقؼ الباحث

مبدنيا مبلحظاتو التالية:

 -1أظيرت ىذه المقالة مدل كعي ىيكؿ بالطبيعة االستعمارية لؤلجانب ،كأبرز مقاصدىـ حيث

كانكا ينككف الييمنة كالسيطرة عمى خيرات الببلد العربية كاغراقيا في الديكف ،كبيف خبثيـ
كمكرىـ ،كفضح سياستيـ المبنية عمى العنصرية كالكراىية لمعرب كالمسمميف.

 -2كضح ىيكؿ الخطكرة المترتبة عمى كيؿ األجانب لبلتيامات الباطمة لمعرب عامة
كلممصرييف خاصة ،فذكر أنيـ ييدفكف مف كراء ذلؾ إضعافيـ كتشكيكيـ في دينيـ ،كقتؿ
الركح الكطنية كالقكمية عندىـ مف أجؿ إخضاعيـ ليـ ،كمف ثـ االنسبلخ عف دينيـ،

كالتخمي عف عركبتيـ ،كالتنصؿ مف ىكيتيـ الكطنية.

 -3اعتز ىيكؿ في ىذه المقالة بقكميتو كالتمسؾ بكطنيتو ،كأبدل غيرتو عمى دينو ،كأقر بالسيادة
الكاممة لممصرييف عمى مصر ،كأنو قكم ال يضعؼ أماـ المغريات أك االتيامات.
 -4أصدر ىيكؿ عمى األجانب حك نما فيو عدؿ كانصاؼ ،فمكضكعيتو جعمتو يحدد نكع العبلقة
معيـ ،فجعؿ ليـ حؽ الصداقة كالضيافة كالكرـ ال حؽ السيادة كالسيطرة عمى ببلده سياسنيا
كاقتصادنيا كثقافنيا ألنو يدرؾ تما نما عقميتيـ االستعمارية المبنية عمى االستعبلء كالطمع.

ىيكؿ أثناء عرضو لؤلفكار يسكؽ الشكاىد التي تدعميا لمتأكيد عمى صحتيا
كا ف
ه
كصكابيا ،ففي حديثو عف القكاميس المتداكلة اليكـ رأل أف بعضيا قديـ قاصر ال يفي بحاجات

العصر ،كبعضيا بو أغبلط كتحاريؼ بسبب الميجة كالبيئة ،كطالب بتقييد ألفاظ المغة كضبطيا
حتى ال يتسرب إلييا ألفاظ قد تفسدىا ،كذكر أف ذلؾ كاف سبنبا مف األسباب التي دفعت بعض
العمماء إلى كضع معاجميـ ،كلمتأكيد عمى ىذا السبب ساؽ ىيكؿ شاى ندا لذلؾ قكؿ صاحب
لساف العرب" :كذلؾ لما رأيتو قد غمب في ىذا األكاف مف اختبلؼ األلسنة كاأللكاف ،حتى لقد

صار المحف في الكبلـ يعد لحننا مردكندا ،كصار النطؽ بالعربية مف المعايب معدكندا ،كتنافس
الناس في تصانيؼ الترجمانات في المغة األعجمية ،كتفاصحكا في غير المغة العربية ،فجمعت
ىذا الكتاب في زمف أىمو بغير لغتو يفخركف كصنعتو كما صنع نكح الفمؾ كقكمو منو

يسخركف"(.)1

) )1ينظر :ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)186/2
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كبعد أف ينتيي ىيكؿ مف عرض أفكاره يعمد إلى الخاتمة التي ىي ثمرة المقالة كنتيجة

ليا ،حيث تأتي ىذه الخاتمة كاضحة كصريحة ،كأحياننا تمخص العناصر الرئيسة المراد إثباتيا
في عرضو ،كأحياننا تأتي الخاتمة حازمة ،تدؿ عمى ثبات كثقة كيقيف ،يقكؿ ىيكؿ في خاتمة

مقالتو (دكر مصر في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة)" :لف نرضى الظمـ ،كلف نقبؿ اليكاف ،كلف

تيفرض عمينا سياسة يممييا الصييكنيكف ىك ىم ٍف كراءىـ مف أشياعيـ ...سيرل الصييكنيكف كغير
الصييكنييف ممف يؤيدكف سياستيـ أف أبناء الببلد العربية قكـ إذا قالكا فعمكا ،كاذا لـ ينتصركا في
جكلة انتصركا في الجكلة التي بعدىا ،كأف ليـ النصر األخير في كؿ حاؿ ،ذلؾ بأنيـ مع

الحؽ ،كبأف هللا ىك الحؽ ،فا﵀ معيـ ،كىك ناصرىـ"(.)1

بعد استعراض طريقة ىيكؿ في كتابة مقاالتو ذات البناء المكضكعي الخاصة بالمقدمة

كالمكضكع كالخاتمة ،فإف الباحث يسجؿ مبلحظاتو التالية:

 -1احتكت معظـ ىذه المقدمات عمى عنصر التشكيؽ حتى لمس الباحث أف فييا نك نعا مف
الجاذبية نحك المكضكع ،كما الحظ أف ىناؾ عبلقة قكية بيف عناكيف المقاالت كىذه
المقدمات ،كىذا أعطى المكضكع حيكية خاصة مف بدايتو ،كأف السبب في اختبلؼ حجـ

المقدمة مف مقالة إلى مقالة يرجع إلى طبيعة المكضكع ذاتو.

ضا كام نبل كاض نحا كمفص نبل كبشكؿ مرتب كمتسمسؿ،
 -2استطاع ىيكؿ أف يعرض أفكاره عر ن
صا عمى اإلقناع
ككاف منطقنيا في طرح أفكاره ،كدقيقنا في شرحو كتحميمو ليا ،كما كاف حري ن
بيا مف خبلؿ ذكر الحقائؽ كتفسير الظكاىر كسكؽ األدلة كالشكاىد ،ككاف يركز عمى
استخراج النتائج التي كاف يصؿ إلييا دكف تكمؼ أك عناء.
صا عمى أف تككف الخاتمة ذات ثمرة كفائدة ،فكاف ديدنو فييا الصراحة
 - 3كا ف
ىيكؿ حري ن
ه
كالكضكح ،ككاف يقكؿ فييا رأيو ،ككاف عندما يختـ مقالتو يككف عمى درجة عالية مف
اإليماف با﵀ كالثقة بالنفس ،كاليقيف بصحة ما أراد.

راب ًعا -خصائص المقالة ذات البناء الموضوعي عند ىيكل:
صا
بحكـ طبيعة ىذا النكع مف المقالة كما تستمزمو مف مكضكعية ،فأف
ن
ىيكبل كاف حري ن

عمى بياف الحقائؽ كايصاليا إلى األذىاف بكؿ كضكح ،ففي مقالة لو بعنكاف (الثقافة كحماية
االستقبلؿ) يذكر ىيكؿ ىذه الحقيقة فيقكؿ" :الرقي الثقافي لمشعكب مف كسائؿ الدفاع عف الحرية
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)74/5
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كاالستقبلؿ ،كىك إلى ىذا يفتح أمامنا مغالؽ ما في الحياة مف جماؿ كيحبب إلينا الحياة،

كيجعمنا ندافع عف مثمنا العميا فييا ،كفي مقدمة ىذه المثؿ حرية ببلدنا ككرامتيا كعزتيا"(.)1
في ىذه الفقرة كضح ىيكؿ أمريف:

األول :أف لمرقي الثقافي أثر إيجابي عمى كعي الجماىير ،كفي بعثيـ كنيضتيـ مما يحفزىـ
عمى الدفاع عف حريتيـ كاستقبلليـ ككرامتيـ كعزتيـ كمثميـ العميا.
الثاني :أف لمرقي الثقافي فكائد جمة منيا أنو يحبب الحياة إلى الناس فيتمتعكف بجماليا ،كيفتح
اآلفاؽ أماميـ.
كمف خصائص المقالة المكضكعية عند ىيكؿ أنو استخدـ األلفاظ دقيقة الداللة في

معانييا األصمية ،ففي مقالة لو بعنكاف (اليبلؿ كالصميب األحمر كاألدياف السماكية) يقكؿ

ىيكؿ" :رسالة الصميب األحمر كاليبلؿ األحمر رسالة بر كرحمة ،فيما يكاسياف المنككبيف في
الحركب ،كمف نزلت بيـ الككارث مف جراء ىياج الطبيعة كثكرانيا"(.)2

تحدث ىيكؿ في ىذه الفقرة عف الرسالة اإلنسانية التي يؤدييا كؿ مف :الصميب األحمر
كاليبلؿ األحمر ،ىذه الرسالة كصفيا ىيكؿ كصفنا دقيقنا جمع فييا كؿ معاني الخير (البر
كالرحمة) ،ثـ تحدث عف كظيفة ىذه الرسالة فذكر أنيا تكاسي المنككبيف في الحركب ،فالحركب

دائ نما تجر النكبات كالكيبلت ،كىؤالء المنككبكف أشد ما يحتاجكف أثناء الحرب كبعدىا إلى
المكاساة كالدعـ المادم كالمعنكم ،كيحتاج إلى ىذه المكاساة كىذا الدعـ ضحايا الككارث
الطبيعية مثؿ الزالزؿ كالبراكيف كالفيضانات.

كيبلحظ أف ىذه األلفاظ عبرت عف معانييا األصمية كدلت عمى المراد منيا ،فخمت مف

ألكاف البياف كالبديع.

كمف سمات ىذا النكع مف المقالة أف أسمكبيا حقيقي تقريرم ،فبل مجاؿ لؤلسمكب اإلنشائي
فييا ،ففي مقالة لييكؿ بعنكاف (االجتياد كالتقميد) يكضح فييا كيؼ أف فقياء كعمماء المسمميف

كضعكا القكاعد ،كنظمكا حياة األفراد في كؿ كبيرة كصغيرة ،معتمديف في ذلؾ عمى القرآف الكريـ

أكنال ثـ الحديث كالسنة ثان نيا ثـ اإلجماع كالقياس كاالجتياد ،كقد فصؿ ىيكؿ ىذه األمكر الخاصة
باإلنساف قائ نبل" :كيؼ يأكؿ اإلنساف ككيؼ يشرب ،ككيؼ يستحـ ،ككيؼ يمشي ،ككيؼ يتعاشر
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)322-321/4
) )2المصدر السابؽ ،ج.291/5
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مع غيره ،ككيؼ يؤدم التحية ،ككيؼ يردىا ،ككيؼ يقكـ ،ككيؼ يناـ ،ككيؼ يعامؿ أىمو في

بيتو.)1("...

كؿ ىذه األساليب حقيقية تقريرية ،فاألكؿ ىك األكؿ الحقيقي كالشرب ىك الشرب الحقيقي

فبل مجاؿ لممجاز أك لغيره مف تشبيو أك تكرية.

ضا -أف األفكار تميؿ إلى الصرامة كالجفاؼ ألنيا تخمك مف
كمف ىذه الخصائص -أي ن
العاطفة كالخياؿ كالبديع ،كمثاؿ ذلؾ ما كضحو ىيكؿ عندما تحدث عف آثار تقسيـ فمسطيف في

الحاضر كالمستقبؿ قائ نبل" :إف أخطاء الساسة كثي ارن ما تتساكل مع الجرائـ ،ألنيا تميد لمقمؽ
كاالضطراب ،كتميد لمثكرات كالحركب ،كتميد لمقتؿ كالخراب كالدمار ،كالصيحة التي ارتفعت
بتقسيـ فمسطيف ...تساكم الجريمة في أبشع صكر الجريمة ،بؿ ىي في نظرم أبشع مف كؿ

عبث سياسي أثبت الزماف خطأه ،كرفعو إلى صؼ الجريمة ،لما يترتب عميو في حياة العالـ مف
آثار ذىبت بعشرات األلكؼ بؿ بالمبلييف مف األركاح البريئة ضحية ليذا الخطأ ،كسيرل الذيف
نادكا بسياسة تقسيـ فمسطيف أف ما يحاكلكنو مف تنفيذ ىذه السياسة بالبطش كالقكة ستبقى آثاره

أجيا نال متعاقبة ،كسيصمى ناره األلكؼ كالمبلييف مف الناس ،ال في فمسطيف كحدىا ،كلكف في

أرجاء األرض جمي نعا"(.)2

بيف ىيكؿ في ىذه الفقرة أف أم خطأ سياسي يرتكبو الساسة لو ثمنو الباىظ ،بؿ يعد
جريمة نكراء لما يترتب عميو مف حركب كقتؿ كخراب كدمار كتشريد ،كالجريمة الكبرل التي

ارتكبيا الساسة الدكليكف كالتي تحدث عنيا ىيكؿ ىي مكافقتيـ كدعميـ لقرار تقسيـ فمسطيف،
ىذا القرار الجائر عبث بحياة شعب بأكممو فشرده مف أرضو ،كعرضو لممذابح كالمجازر

الصييكنية ،بؿ جعؿ المنطقة العربية كميا في حالة غمياف دائـ.

يرل الباحث أف رؤية ىيكؿ السياسية الخاصة بخطكرة تقسيـ فمسطيف كما يترتب عمييا
كانت رؤية ثاقبة كعميقة ،فكؿ الذم حذر منو كما كاف يتكقعو حدث بالفعؿ.
أما األفكار التي كردت في ىذه الفقرة فقد انسجمت مع طبيعة المكضكع ،فجاءت جافة
صكر خيالية كال محسنات بديعية ألف المجاؿ ال يتسع
نا
تخمك مف الجماؿ الببلغي ،فبل عاطفة كال
لذلؾ.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)243/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.67/5
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ضا -أف اتجاه ىذا النكع مف المقالة يميؿ إلى اإلفياـ كاإلقناع كليس
مف الخصائص -أي ن
اإلمتاع ،بمعنى أف الكاتب فييا يحرص عمى إفياـ القارئ كاقناعو بما يكتب ،فالميـ عنده
كصكؿ الفكرة بكضكح حتى يتـ استيعابيا عف قناعة ،يقكؿ ىيكؿ في مقالة لو بعنكاف (لغتنا

العممية)" :ال بد مف تطكيع ألفاظ العمـ ،ليفيميا أكساط المتعمميف ،أك ليفيميا عمى األقؿ

الحاصمكف عمى إجازتيـ الجامعية العميا ...كال سبيؿ إلى تطكيع ألفاظ العمـ إال أف يتكلى

المشتغمكف بالعمـ أنفسيـ ىذه الميمة ...عممكا عمى أف يتصؿ الجميكر بيذه األلفاظ عف طريؽ

ما يكتبكنو تبسيطنا لمعمـ ،كما يمتمسكف لذلؾ إليو مف مختمؼ الكسائؿ ،مستعينيف باألدباء
كالصحؼ كالمجبلت ليذا الغرض"(.)1

طرح ىيكؿ فكرة جديدة عمى المجمع المغكم ،كىي أف يقكـ األساتذة العمماء المتخصصكف

بتبسيط العمـ كتطكيع ألفاظو كؿ في مجالو ،كيعفى مف ىذا األمر المجمع المغكم كحتى تجد

ىذه الفكرة قىبكنال ،كتككف أكثر إقنا نعا صكغ ليا بأف ىؤالء العمماء ىـ أكثر مف غيرىـ خبرة ،كأدؽ
صا ،ثـ حدد ليـ الكسيمة كىي أف يكصمكا ىذه األلفاظ إلى الجميكر عف طريؽ ما يكتبكنو
تخص ن
في الصحؼ كالمجبلت ،كيساعدىـ في ىذه الميمة األدباء.

ىيكبل في مقاالتو ذات البناء المكضكعي قد حقؽ
مما سبؽ فإف الباحث الحظ أف
ن

صا عمى
خصائص كسمات تتناسب مع طبيعة ىذه المقاالت كخصكصيتيا ،فقد كاف حري ن
إيصاؿ الحقائؽ بكضكح كمكضكعية تامة ،كأنو استخدـ األلفاظ دقيقة الداللة في معانييا

األصمية كما استخدـ األسمكب الحقيقي التقريرم ،كأف أفكاره كانت تميؿ إلى الجفاؼ ،كأنو كاف
صا عمى اإلفياـ كاإلقناع.
حري ن

خام ًسا -مالمح شخصية ىيكل من خالل مقالتو ذات البناء الموضوعي:
أقبؿ ىيكؿ عمى المكضكعات التي كتب فييا بثبات كاقتدار ،فثباتو كاف كاض نحا مف
خبلؿ مكاقفو الشجاعة ،كصراحتو الجريئة ،كتمثؿ ذلؾ مف خبلؿ:
 -1محاكلتو قكؿ الحؽ كلك كاف م نار ،أك كمفو الكثير ،أك كضعو في حرج شديد ،فمقد دعا ىيكؿ
إلى مبدأ استقبلؿ الجامعة المصرية عف الك ازرة "كىك مبدأ مقرر في ببلد العالـ كميا...
كالجامعة في العيكد المختمفة تبدك مف حيث صمتيا بكزير المعارؼ مستقمة في الظاىر،

كلكنيا في الحقيقة تخضع لسياسة الببلد في كؿ عيد ،تخضع لمسياسة خضك نعا فعمنيا ،إف
لـ يكف ىذا الخضكع قانكننيا ...إننا نرل في ىذا الكقت كفي ىذه السنيف األخيرة الطبلب
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)356-355/2
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يتحكمكف في أساتذتيـ كفي عمدائيـ ،بؿ نراىـ يتحكمكف فينا نحف رجاؿ الييئة التشريعية،

كما نراىـ يتحكمكف في رجاؿ السمطة التنفيذية"(.)1

إف ىذا الكبلـ الكاضح الذم ال يحتمؿ التأكيؿ ،كالصريح الذم ال يقبؿ التفسير ،ليدؿ

ىيكبل كاف رج نبل ح نار كصاحب مبدأ كمكقؼ كرؤية ،ككاف يممؾ إلى جانب ذلؾ
عمى أف
ن
القدرة عمى البياف ،كالقكة في التعبير ،فكاف يدافع عف مبادئو بإيماف راسخ ،كيطرح رؤيتو

بكؿ شجاعة ،كيعبر عف مكقفو بكؿ جرأة ،فالحؽ في نظره أحؽ أف ييتَّبع ،كالحقيقة يجب أف
ترل النكر ،كالباطؿ ال بد أف ييزىؽ.

 -2كمف مبلمح شخصية ىيكؿ التي برزت في ىذا النكع مف المقالة قدرتو عمى تكجيو النقد
لمحاكـ كالمحككـ عمى و
حد سكاء ،ففي مقالتو (االجتياد كالتقميد) يقكؿ ىيكؿ" :كفي رأينا أنو
ال مفر لمعالـ اإلسبلمي كي ينيض النيضة الخميقة بالديف القيـ مف أف يحطـ قيكد التقميد

األعمى ،كأف يفتح باب االجتياد ،كأكؿ ما يجب لذلؾ أف يقضي في النفس اإلسبلمية عمى

فكرة النظاـ االستبدادم كالحؽ المطمؽ في الحكـ ...الحاكـ في اإلسبلـ معرض لمنقد

المستمر كالتقكيـ المتصؿ ...كمف يتعد حدكد هللا حاك نما كاف أك محكك نما فقد أثـ قمبو ،كمف
(.)2
أثـ قمبو حاك نما كاف أك محكك نما فقد حؽ عميو الجزاء"
الحاكـ كالمحككـ في نظر ىيكؿ سكاء ،فكبلىما ال بد أف يخضع لمنقد كالتقكيـ حتى
تستقيـ أمكر الحياة ،كيرل ىيكؿ أف العالـ اإلسبلمي لف ينيض أك يتغير حالو إلى األفضؿ

ما داـ ىناؾ حكـ استبدادم يتحكـ فيو ،كعمى مبدأ الشكرل يجب أف يككف الحكـ قائ نما،

فاالنفرادية تمثؿ الدكتاتكرية المرفكضة ،ألف الحاكـ إنساف يم ىعرض دائ نما لمخطأ ،ىذا الخطأ
ربما يككف جسي نما فىييعرض األمة كميا إلى الخطر كاليبلؾ.

 -3كمف مبلمح شخصية ىيكؿ في ىذا السياؽ ،الحياد كالمكضكعية ،يقكؿ ىيكؿ في مقالة لو
بعنكاف (عالـ يسكسو العجز)" :كلسنا نبتغي تأييد كجية النظر األمريكية أك كجية النظر

السكفييتية ،كغاية ما نقكلو أف السياسة العالمية أظيرت منذ نياية الحرب العالمية الثانية مف
العجز ما ال نعرؼ لو نظي نار في التاريخ ،فقد انتيت ىذه الحرب بالفعؿ منذ أكثر مف عشر
سنكات ،كمع ذلؾ لـ يعقد صمح يقر أمكر العالـ في نصابيا مف بعد انتيائيا ،بؿ أصبح

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)228-227/4
) )2المصدر السابؽ ،ج.249/2
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الميزكمكف في تمؾ الحرب خير حاؿ مف المنتصريف ،كانقسـ المنتصركف فيما بينيـ

كأصبحكا أعداء ألداء"

(.)1

ىذه نظرة تحميمية لييكؿ حكؿ السياسة العالمية ،حيث اتسمت ىذه النظرة كىذا التحميؿ

بالمكضكعية ،بؿ إف مكقؼ ىيكؿ كاف حيادنيا تجاه السياسة األمريكية كالسياسة السكفييتية ،فمـ
يميؿ إلى أحدىما ،كقد أعرب ىيكؿ في ىذه الفقرة عف عدة أمكر:
األول :أنو ليس مع السياسة األمريكية كال مع السياسة السكفييتية ألف سياستيما ىي التي أدت
إلى الحركب كالككارث ،فالطرفاف في نظره كقعا في الخطأ ،كليس أحدىما أفضؿ مف اآلخر.
الثاني :أف السياسة العالمية أصابيا العجز ألنيا قاصرة عف أف تعقد الصمح بيف القكل
المتحاربة بعد مضي عشر سنكات عمى انتياء الحرب العالمية الثانية.
الثالث :مكازيف القكل تغيرت فالمنتصركف انقسمكا كتفرقكا كدب بينيـ العداء ،كالميزكمكف
أصبحكا أحسف حا نال مف المنتصريف.
بعد ىذا العرض ،تبدك صكرة ىيكؿ أكثر كضك نحا ،فيي تكحي بقكة شخصيتو ،فقد كاف
صاحب مكقؼ كمبدأ كرؤية يعبر عنيا جمي نعا بحرية كطبلقة ،حيث كاف صري نحا في رأيو ،أميننا

في طرحو ،مكضكعنيا في نقده ،حيادنيا في تقييمو.

ثالثًا -البناء الموضوعي الذاتي:
يغمب عمى المقاالت ذات البناء المكضكعي الذاتي الطابع العممي إال أنو يأخذ مف

األسمكب األدبي بعض سماتو ،كيبلحظ أنو قد يطغى أحدىما عمى اآلخر أحياننا ،لكف الكاتب
المختص كالمحترؼ ىك الذم يجمع بينيما بتكازف ،فبل مجاؿ لطغياف أحدىما عمى اآلخر.
لذا ينبغي المحافظة عمى طبيعة المكضكع مف حيث إنو عممي ،لكف لماذا يدخؿ

األسمكب األدبي عمى المكضكع العممي؟ إف اليدؼ مف ذلؾ التخفيؼ مف حدة الجفاؼ فيو،
كتمطيؼ جك المكضكع ،كبث الحيكية كاإلشراؽ فيو ،كجعمو أكثر بساطة كيس نار لتستكعبو العقكؿ،
كتستيكيو النفكس ،كبذلؾ يككف قد نقؿ المعمكمات كالحقائؽ بشكؿ ممتع كمؤثر.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)260/5
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طبيعة المقالة ذات البناء الموضوعي الذاتي عند ىيكل:
ىيكبل كاف مكل نعا بكتابة ىذا النكع مف المقالة ،فقد كتب منيا تسعيف مقالةن أك
يبدك أف
ن
يزيد قمي نبل ،كقد جاءت ىذه المقاالت متنكعة المكضكعات شممت قضايا عممية كانسانية ،فقد
تناكؿ ىيكؿ فييا األدب كالشعراء ،كالتربية كالتعميـ كالثقافة كبعض الكتب ،كتحدث عف الحضارة

كالترجمة ،كجمع في بعضيا بيف مكضكعيف مختمفيف أك متناقضيف ،كما كتب باستفاضة عف
الشئكف المصرية مثؿ :القرية كالفبلح كاإلصبلح كالفف كالتاريخ كالحكـ ،كتكمـ عف الحرية
كالشباب ،كتكسع في حديثو فتناكؿ مكضكعات متعمقة بالكطف العربي كأعبلـ العرب كالعالـ

كاإلنسانية ،كتطرؽ إلى المكضكعات السياسية ،كالصميب األحمر ،كمكضكعات متنكعة كثيرة.
وحول طبيعة ىذه الموضوعات لحظ الباحث ما يمي:

 -1بعض المكضكعات تعالج قضايا ميمة تخص حياة المصرييف ،كتتبنى قضاياىـ ،كتحمؿ

ابتداء مف الفبلح كمركنار بأرباب العمـ
ىمكميـ ،كىي تخاطب جميع فئات الشعب المصرم
ن
انتياء بالحكاـ ،كقد أظيرت ىذه المكضكعات انتماء ىيكؿ الحقيقي لمكطف،
كالفف ،ك ن
كاخبلصو الصادؽ لببلده ،يقكؿ ىيكؿ" :فباسـ الكطف كباسـ اإلخبلص لو ،نييب باألكثرية
المسممة مف أىؿ ىذه الببلد أف تحذك حذك األقمية في تعميـ أبنائيا ،كنييب بيؤالء األبناء أف

يتكفركا عمى الجد كالسعي ،كأال يترككا فرصة مف فرص التحصيؿ تمر دكف انتيازىا...

كنتكجو بو كذلؾ كي يتعاكف الكؿ أكثرية كأقمية في سبيؿ القضاء عمى ىذا الخطر كفي

سبيؿ تنمية ثركة الببلد العممية كاألدبية"(.)1

لقد سمى ىيكؿ تحكـ األقمية في األكثرية خط نار قيا نسا عمى ما يحدث في بعض الببلد
كتغمب األقمية الييكدية عمى األكثرية المسيحية في الشئكف العامة ،فرجاؿ الماؿ األقكياء في
أكركبا ىـ الييكد ،كرجاؿ العمـ المبرزكف ىـ الييكد ،كأكثر األسماء التي تحدث ثكرات

عممية أك اجتماعية ىي أسماء ييكد(.)2

كعي ىيكؿ بما يحدث خارج مصر ىك الذم دفعو ليذا التكجيو كىذا التنبيو الذم بدأه
باسـ الكطف كباسـ اإلخبلص لو ،كقد جاء ىذا التكجيو متكازننا كعقبلن نيا فمـ يثر األكثرية
ضد األقمية ،كانما حاكؿ أف يجمع بينيما عمى قاعدة الجد كالسعي لتنمية ثركة الببلد العممية
كاألدبية.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)36/4
) )2ينظر :المصدر السابؽ ،ج.33/4
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 -2احتكت ىذه المقاالت عمى مكضكعات عممية كأدبية كفكرية كاجتماعية كسياسية ،أما

صا عمى طرؽ المكضكعات
المكضكعات الدينية فكانت قميمة ،كيبدك أف
ن
ىيكبل كاف حري ن
التي تمس حياة الناس بشكؿ مباشر ،أك تناكؿ مكضكعات ليا عبلقة بالكعي الثقافي كبما
ىيكبل كاف في ىذه المكضكعات
يدكر في المجتمع المصرم كالعربي كالدكلي ،لذلؾ نجد أف
ن

كطننيا يعتز بمصريتو ،كقكمنيا يعتز بعركبتو ،كانساننيا يعتز بانتمائو لممجتمع الدكلي ،يقكؿ
ىيكؿ" :كلئف بمغ اإلنساف ما بمغ مف حب اإلنسانية إلى حد الفناء فييا ،فمف ينسيو ذلؾ

قكميتو ،كما أف قكميتو لف تنسيو يك نما مف األياـ شخصيتو ،ككيؼ ينسى أحد أىؿ كطنو كىـ
(.)1
أب ندا مرجعو كمآلو"
رأل ىيكؿ أنو ال غنى لئلنساف عف كطنو كال عف قكميتو كال عف إنسانيتو ،فيك

مرتبط بيا جمي نعا ،فالعبلقة بينيا تكاممية ،فبل غرابة أف يككف اإلنساف -كما يرل ىيكؿ-
ضا بينيا ،بؿ يرل أنو ال يمكف
كطننيا كقكمنيا كانسان نيا في الكقت نفسو؛ ألنو ال يجد تعار ن
لئلنساف أف يككف قكمنيا إال إذا كاف كطننيا ،كال يمكف أف يككف إنساننيا إال إذا كاف قكمنيا،

معينا ،ىذه المستكيات كحمقات مترابطة ،كترابطيا
فاالنتماء لكؿ كاحدة منيا يمثؿ مستكل ن
كمقاما أعمى لمف يتمسؾ بيا.
ككعيا
ىذا يعطي قكة ن
ن
 -3أظيرت ىذه المقاالت قدرة ىيكؿ الفنية ،فكاف يدفع الممؿ كالفتكر عف جك المقالة ،ككاف
يركز في الكصؼ الحسي ،كالشعكر النفسي ،كما أبرزت ىذه المقاالت تمكنو العممي حيث

التأمؿ العقمي ،كالتنظيـ المكضكعي ،كالتنسيؽ الفكرم ،كقد تجمى ذلؾ كاضحان مف خبلؿ
التنكيع في ىذه المكضكعات كاإلجادة فييا ،كفي مقالة لييكؿ بعنكاف (الكتابة كاألدب)

يتساءؿ فييا" :كيؼ كفؽ بعضيـ إلى تصكير ىذه الحقائؽ النفسية تصكي نار أكفى عمى الغاية
مف البراعة كالدقة ...إنما تدعك إليو حاجتنا إلى تنظيـ التفكير حتى ال يضطرب كيتشكش،
كىك أثر محتكـ لمطريقة العممية التي غزت عالـ الفكر في األجياؿ األخيرة ...كالتفكير عمى

ىذه الطريقة العممية أكفؿ ببمكغ ما نطمع في بمكغو مف حسف أك خير أك جماؿ ،كىك كذلؾ
(.)2

حسف في البحكث النفسية كالركحية ،بؿ ىك كذلؾ حسف في اإلنتاج الفني"

يرل ىيكؿ أف الكاتب المجيد البارع ىك مف يصكر الحقائؽ النفسية بدقة كعمؽ مف

جميع أبعادىا كزكاياىا ،كيجتيد في ىذا التصكير حتى يصؿ بيا إلى درجة الكماؿ
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)104/2
) )2المصدر السباؽ ،ج.282-279/2
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كالكضكح ،مف جية ثانية دعا ىيكؿ إلى ضركرة تنظيـ التفكير لمتخمص مف االضطراب

كالتشكيش ،فتنظيـ التفكير طريقة عممية معتمدة في عالـ الفكر ،كىي أقصر الطرؽ لبمكغ
الغاية في الجماؿ كالخير كالحسف ،كفي البحكث النفسية كالركحية كاإلنتاج الفني.
 -4دلت المكضكعات االجتماعية ذات البناء المكضكعي الذاتي التي تناكليا ىيكؿ في مقاالتو
صا عمى تطكير مجتمعو كازدىاره ،كذلؾ مف خبلؿ أداء الكاجب كبذؿ
عمى أنو كاف حري ن
ىيكبل كاف صاحب خبرة كتجربة
الجيد كالتضحية ،كما دلت ىذه المكضكعات عمى أف
ن
اجتماعية ،فكاف يميؿ إلى األصالة ،كيحافظ عمى الكرامة ،كيدعك إلى النزاىة في الحكـ

كاإلخبلص في العمؿ ،يقكؿ ىيكؿ" :أداء الكاجب يقتضي النزاىة فيو ،كاإلخبلص لو ،كعدـ

النظر إلى المقابؿ المادم الذم تجنيو مف كرائو ،كالتضحية في سبيمو بالكقت كالجيد بكؿ ما
يحتاج إليو مف كقت كمف جيد ،ثـ قدرنا أف خير جزاء لنا عف القياـ بكاجبنا ىك رضى

النفس ،كطمأنينة الضمير"(.)1

رأل ىيكؿ أنو ال بد مف بذؿ الجيد المتكج بالتضحية ،كأداء الكاجب المزيف
باإلخبلص ،كالعمؿ المعطر بالنزاىة في كؿ المياديف االجتماعية دكف تكقع شكر مف أحد،

أك انتظار عائد مادم ،كفي مقابؿ ذلؾ يككف الجزاء األكفى مف هللا ،ثـ الكصكؿ بيذا إلى

رضى النفس كطمأنينة الضمير.

كخبلصة القكؿ في طبيعة المقالة المكضكعية الذاتية عند ىيكؿ أف مكضكعاتيا عالجت

قضايا عممية كانسانية مختمفة ،كقد احتمت القضايا االجتماعية التي تخص الشعب المصرم
المساحة الكبرل ،فقد حاكؿ ىيكؿ فييا أف يجد الحمكؿ المناسبة ليذه القضايا ،ثـ جاءت دعكتو
إلى العمؿ عمى ارتقاء كتطكير المجتمع المصرم ،كما دلت طبيعة ىذه المقاالت عمى شخصيتو

الكاعية المثقفة العقبلنية الكطنية القكمية كاإلنسانية.

موضوعات المقالة ذات البناء الموضوعي الذاتي عند ىيكل:
في ىذا المكف مف المقاالت طرؽ ىيكؿ مكضكعات عديدة دلت عمى امتداد أفقو ،كسعة

ثقافتو ،كعمؽ خبرتو ،كأصالة تجربتو ،كقد كاف لو أثر كرأم في معظـ المكضكعات التي تناكليا

خاصة التي كانت سائدة في عصره أك كاف مجتمعو بحاجة إلييا ،كعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

فقد رأل الباحث أف يذكر بعض عناكيف المقاالت كنماذج لممكضكعات التي تناكليا ىيكؿ ،ففي
مجاؿ األدب كتب ىيكؿ (التجديد في األدب ككيؼ أفيمو) ك(األدب بيف جيميف) كتحدث عف

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)75/2
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شعراء فكاف منيـ (شكقي كالممحمة القكمية) ك(إقباؿ شاعر اإلسبلـ) ،كفي التربية كالتعميـ تناكؿ

(مشكمة التربية) ك(إصبلح األزىر كالمعاىد الدينية) ،كتحدث عف بعض الكتب منيا( :عرض

كتاب المممكة العربية السعكدية) ك(كتاب النظاـ السياسي في الكاليات المتحدة) ،كحكؿ الحضارة

كتب ىيكؿ (أمؿ الحضارة في األمـ المتحدة) ك(الحضارة المصرية القديمة كأثرىا في الحضارة

التي جاءت بعدىا) ،كعف الترجمة كتب (عصر ترجمة أـ عصر تأليؼ) ك(الترجمة لممعاصريف،
سعد زغمكؿ باشا ككتاب التراجـ) ،ككثير مف المقاالت جمع فييا ىيكؿ بيف مكضكعيف مختمفيف

مثؿ( :فصكؿ شرعية اجتماعية) ك(الحرب كالحضارة) ،أك جمع بيف مكضكعيف متناقضيف مثؿ:
(الخير كالشر) ك(العالـ القديـ كالعالـ الجديد) ،كما كتب بتكسع كبير عف الشئكف المصرية ،فقد

تحدث عف أىمية تعميـ التاريخ في مصر في مقالتو (تاريخ مصر كآدابيا) ك(تعميـ التاريخ في

نطاؽ العبلقات الثقافية الدكلية 1947ـ) ،كعف الحكـ في مصر كتب (نظاـ الحكـ في مصر

كمبمغ إيماف ساستيا بو) ك(الحياة النيابية كطبيعة الحكـ) كعف الفبلح المصرم (الفبلح كسياسة

اإلصبلح) ك(كاجبنا نحك الفبلح) ،كحكؿ الفف المصرم (الفف المصرم جيكد جماعة الخياؿ في
سبيمو) ك(ىؿ مف خطكة جديدة في سبيؿ الفف المصرم) أما فيما يتعمؽ بالكطف العربي فقد

تحدث ىيكؿ في مقاالتو عف ذلؾ تحت عنكاف (العرب بيف يكميـ كغدىـ) ك( العركبة كجماعة

الدكؿ العربية ،ىؿ فشمت الجامعة العربية) ،كعف بعض أعبلـ العرب المشيكريف تحدث ىيكؿ
في مقاالت عف (ابف خمدكف حياتو كتراثو الفكرم) ك(مع أبي العبلء في سجنو) ،كحكؿ العالـ
تحدث ىيكؿ في مقاالتو عف (أزمة العالـ ،أزمة خمؽ ،كأزمة عقيدة) ك(العالـ بيف يكمو كغده)،

كعف اإلنسانية (العظماء كالفكرة اإلنسانية) ك(الثركة اإلنسانية) كعف السياسة (العبلقات السياسية

كما ينبغي أف تككف بيف األمـ) ك(السياسة كاالستراتيجية في الشرؽ األكسط) ،كتحدث عف

الصميب األحمر (الصميب األحمر كرسالتو السامية) ك(الصميب األحمر كاتفاقيات جنيؼ)،
كتناكؿ مكضكع الحرية في (الحرية الفردية كالعدالة االجتماعية) ك(الحرية كمدلكليا اإلنساني)،

كما تحدث عف الشباب في (الشبيبة كالمستقبؿ) ك(إلى أخكاني الشباف) ،إلى جانب ذلؾ تحدث
ىيكؿ في مكضكعات عامة كثيرة مثؿ( :حكـ العادة) ك(الكجديات  -في عالـ األركاح)

ك(الشعكر بالكاجب) ك(عيد جديد) ك(الرأم لمف يعمـ) ك(حكمة الحج أمس كاليكـ).

صا عمى تناكؿ معاني
المتأمؿ في عناكيف تمؾ المكضكعات يبلحظ أف
ن
ىيكبل كاف حري ن
الحياة ،ففي مجاؿ التعميـ تحدث عف التربية كالتعميـ كالعمـ كالثقافة كالفقو كالنقد كاالمتحانات،

ص ىؿ المعاني الراقية مثؿ :الحضارة كالمدنية كاإلنسانية كالخير كالسبلـ ،كما تناكؿ الجكانب
كفى َّ
الضركرية لمحياة مثؿ :الحرية كالمستقبؿ كاإليماف كاإلصبلح كالنظاـ كالعبلقات كاالستقبلؿ،
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كتحدث كذلؾ عف الجكانب الكمالية منيا مثؿ :الفف كالثركة كالتجديد ،كخاض ىيكؿ في كثير مف

األمكر التي تتعمؽ بتنظيـ الحياة مثؿ :التشريع كالقضاء كالعدالة كالكاجب كالحكمة ،كىناؾ أمكر
عادية تناكليا ىيكؿ مثؿ :الكاقع كالخياؿ كالعادة ،أما الجكانب السمبية في الحياة فقد تحدث عنيا

ىيكؿ عمى استحياء مثؿ :الحرب كاإللحاد كالشر كاألزمة.

مف خبلؿ معاني الحياة السابقة التي عرضيا ىيكؿ في مقاالتو يحسب الباحث أنو كاف
يطمح أف يرل مصر دكلة مستقمة ذات سيادة سياسية كاممة بعيدة عف التبعية االستعمارية،

ترفرؼ عمى كؿ أراضييا راية الحرية ،كتيبنى عمى العمـ كاإليماف ،كتعيش حياة مدنية حضارية
راقية يحكميا النظاـ كالقانكف.

عناصر المقالة ذات البناء الموضوعي الذاتي عند ىيكل:
تباينت أحجاـ المقدمات التي كتبيا ىيكؿ في مقاالتو ذات البناء المكضكعي الذاتي،

فتراكحت بيف الطكيمة كالمتكسطة كالقصيرة ،لكف الذم غمب عمييا الحجـ المتكسط ثـ القصير ثـ
الطكيؿ ،كقد بدأ ىيكؿ ىذه المقدمات بطرؽ مختمفة ،فتارة بالنداء كما في مقالتو (رسالة شكقي

الشعرية) ك(ثكرة األدب) ،أك ذكر مناسبة كما جاء في مقدمة مقالتو (إقباؿ شاعر اإلسبلـ)
ك(عصر ترجمة أـ عصر تأليؼ) أك بدأىا بإذاعة خبر لمتشكيؽ مثؿ (شكقي كالممحمة الكبرل)

أك لئلثارة مثؿ (عمى ىامش السيرة) أك بالسؤاؿ كما في مقدمة مقالتو (الحضارة المصرية القديمة

كأثرىا في الحضارة التي جاءت بعدىا) ك(النكر الجديد أياف يككف مطمعو) ،كربما يأتي في
المقدمة نكع مف السخرية كما في مقالتو (الحرب كالحضارة  )-1-أك التيكـ كما في (الحرب

كالحضارة  ،)-3-كىناؾ مقدمات بعيدة عف العنكاف أك ال عبلقة ليا بو كما في مقالتو (الحرب

كالحضارة  )-2-ك(حكـ العادة) ،كفي بعض المقاالت كاف ىيكؿ يدخؿ إلى المكضكع مباشرة
كما في (ال صمة البتة بيف التجديد كاإللحاد) ك(الحرب كمدلكليا اإلنساني) ككاف يبدأ أحياننا

مقدماتو بعرض شككل كما في مقالتو (تكحيد الثقافة كالتعميـ األكلي) ك(باب النقد المجمع

المغكم) أك طرح مشكمة كما في مقالو (مشكمة التربية) ،ككاف ىيكؿ أحياننا يدعك لقراءة كتاب
معيف في مقدمة مقاالتو كما في مقالتو ً
(عمـ الدكلة) أك تقديـ مؤلؼ كما في مقدمة مقالتو
(فصكؿ شرعية اجتماعية لمعالـ الباحث األستاذ محمكد شمتكت) ككاف يذكر التاريخ كما في

مقدمة مقالتو (اتجاىنا الثقافي) ك(القضية الفمسطينية).
بعد إلقاء الضكء عمى ما تميزت بو مقدمات مقاالت ىيكؿ ذات البناء المكضكعي الذاتي
كجد الباحث أف ىناؾ تنك نعا كتبايننا فييا ،فمـ ييمزـ ىيكؿ نفسو طريقة معينة عند كتابتيا ،كيبدك
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ىيكبل كاف يجتيد بغير تكمؼ كدكف االلتفات أك التركيز عمى شكؿ المقدمة ،فعمى حسب ىذا
أف
ن
االجتياد تأتي المقدمة ،كربما كقؼ ىيكؿ قمي نبل عند بعضيا لكنو لـ يعرىا عناية كبيرة بحيث
تبدك منمقة جاذبة ،كربما كاف لطبيعة المكضكع دكر في فرض نكعية المقدمة حتى يككف بينيما

ىيكبل كاف يكتب بعض مقدماتو عمى عجؿ ،كأخرل يكتبيا
كيبلحظ الباحث أف
ن
انسجاـ كتناغـ ،ي
كأنيا خاطرة جالت بنفسو ،أك ىي تعميؽ عمى حدث معيف ،كمف ىذه المقدمات ما كاف يميؿ
إلى الكاقع كيتكافؽ مع األحداث كالمناسبات ،كيؤخذ عمى بعض مقدمات ىيكؿ أنو كاف يدخؿ

ىيكبل كاف
فييا مباشرة دكف تمييد ،كأنو ال يكجد في بعضيا صمة تربطيا بعنكاف المقالة ،كأف
ن

يذكر رأيو الشخصي مباشرة في المقدمة.

أما عرض األفكار ،فقد تناكؿ فييا ىيكؿ قضايا عممية كانسانية كاف ليا دكر كبير في

إثراء الحياة الفكرية بما أثارتو مف أفكار جديدة ،فمف القضايا العممية التي طرحيا ىيكؿ قضية
العبلقة بيف العمـ النظرم كالعمـ التطبيقي ،حيث يقكؿ" :انتقؿ العمـ س ار نعا بعد خركجو مف
الميداف النظرم إلى الميداف العممي ،كبدأ العمـ يغزك مف مياديف الحياة كالككف ما لـ يكف أحد

يفكر في غزكه تفكي نار قكنيا مستق نار ...فيذا اليكاء قد أصبح في سمطاننا تطير طائرتنا مخترقة
إياه ...كىا ىك النشاط العممي مكزع في كؿ ناحية مف نكاحي الحياة في الجماد كالنبات
كالحيكاف ،في األرض كالماء كاليكاء ،في الذرات كااللكتركنات ،كما ىك أدؽ ...كالعمـ التطبيقي

طا مف العمـ النظرم كأغزر آثا نار مادية ،كاف استمد العمـ التطبيقي حياتو مف
في ىذا أكثر نشا ن
العمـ النظرم"(.)1
تحدث ىيكؿ عف العمـ النظرم كالعمـ التطبيقي ،فبيف أف العمـ النظرم ىك األساس ،فقد

سبؽ العمـ التطبيقي في الكجكد ،كأف العمـ التطبيقي اعتمد عميو كأساس لبلنطبلؽ إلى الميداف

العممي ،فاستمد حياتو منو ،لكف العمـ التطبيقي سبؽ العمـ النظرم في النشاط كسرعة االنتشار
في كؿ المياديف ،كقد كانت آثاره المادية أغزر مف اآلثار المادية لمعمـ النظرم.
كاف ىيكؿ يريد بذلؾ الكصكؿ إلى أف العبلقة بيف العمـ النظرم كالعمـ التطبيقي عبلقة
تكاممية ،فمكؿ عمـ منيما فضمو كقيمتو ،كال يمكف أف يستغني أحدىما عف اآلخر ،ككأنو يريد أف

ىيكبل عندما أشار إلى
يؤكد عمى أف دائرة العمـ ال تكتمؿ كال تنيض إال بالجمع بينيما ،ثـ أف
ن
نكاحي الحياة مف جماد كنبات كحيكاف كأرض كماء كىكاء كذرات كالكتركنات أراد أف يثير

العقكؿ ،كيمفت االنتباه إلى أىمية التقدـ العممي في ىذه المجاالت كتسخيرىا لصالح اإلنساف مف
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)150/2
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خبلؿ االختراع كاالكتشاؼ ،فالطائرات في زمف سابؽ كانت مف المعجزات كالخكارؽ ،لكنيا بعد

أف استخدمت أصبحت شينئا عادنيا ،كعميو فإف ىناؾ أشياء كثيرة بحاجة إلى االكتشاؼ كالتسخير
كالتكظيؼ لصالح اإلنساف كخير البشرية.
كمف القضايا اإلنسانية التي تعرض ليا ىيكؿ قضية االىتماـ بزيادة الثركة اإلنسانية في

العالـ كمو ،كقد كضح ىذه القضية بقكلو" :الثركة اإلنسانية التي أريد أف أتحدث عنيا ىي الثركة

المعنكية ،كىي أساس الحضارة القكمية ،كما أنيا مصدر كؿ ثركة سكاىا ...ىي العمكد الفقرم

لحياة الجماعات ،كىي الثركة التي يمتاز اإلنساف بإنتاجيا غير محتاج إلى أم عنصر مف
عناصر اإلنتاج االقتصادم ،غير محتاج إلى الطبيعة أك إلى رأس الماؿ"

()1

كقد كضح ىيكؿ

قصده بالثركة اإلنسانية فقاؿ" :أقصد بيذه الثركة اإلنسانية ما أقاـ اإلنساف خبلؿ العصكر مف

معنكيات ركحية كفنية كعممية كفمسفية كما يتصؿ بذلؾ مف الثمرات ...كليس يتسع المقاـ
لمحديث عمف أنتجكا الثركة اإلنسانية في األمـ المختمفة كما كاف ليـ مف فضؿ في إقامة البناء

الضخـ الذم تستند إليو حياة ىذه األمـ المعنكية ،كما تستمتع بو مف حضارة"(.)2

طرح ىيكؿ ىذه القضية الميمة ،ألنو كاف يعمـ النتائج المترتبة عمييا ،فمكثير مف األعبلـ

بصمات إيجابية في الحياة ،كآثار خالدة في ىذه الدنيا ،لكنيـ لـ يجدكا مف يقدرىـ كيعرؼ قيمة

أعماليـ ،ألف المقياس المادم في نظر كثير مف الناس يطغى عمى المقياس المعنكم كيتفكؽ
عميو ،ىؤالء الناس الذيف ترككا خمفيـ ثركة إنسانية عظيمة ،فرفعكا المعنكيات التي كانت بحاجة
لمف يرفعيا مف خبلؿ مكاقفيـ اإلنسانية النبيمة ،كفكرىـ اإلنساني المجيد ،كنتاجيـ الفني

اإلنساني المؤثر ،ىؤالء لـ يألكا جي ندا مف أجؿ إسعاد البشرية ،فكانكا يكاصمكف ليميـ بنيارىـ
ليبحركا في عالـ الفف كالعمـ كالفمسفة؛ ليبحثكا فيو عف كؿ جديد يخدـ اإلنسانية ،ىؤالء في نظر
ىيكؿ ىـ أساس الحضارة كبناتيا ،كىي العمكد الفقرم لكؿ المجتمعات البشرية ،لذلؾ ال بد مف

تخميد ذكراىـ كاالستفادة مف نتاجيـ.
لقد عرض ىيكؿ أفكاره بتسمسؿ منطقي كبأسمكب سيؿ مفيكـ ،ففي مقالة لو بعنكاف
(السياسة كاالستراتيجية في الشرؽ األكسط) يقكؿ" :كاف الشرؽ األكسط منذ فجر التاريخ محط

أنظار العالـ ،كال يزاؿ محط نظره في كقتنا الحاضر ...كاف الشرؽ األكسط في األياـ الخكالي
ممر التجارة بيف الشرؽ كالغرب ...ازدادت أىمية الشرؽ األكسط منذ القرف السابع عشر ،ثـ

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)135/4
) )2المصدر السابؽ ،ج.138-136/4
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اطردت ىذه الزيادة في القرنيف الثامف عشر كالتاسع عشر ،حيف بدأت أكركبا سياستيا
االستعمارية في آسيا ،ثـ حيف شقت قناة السكيس ،فقربت بيف الشرؽ كالغرب"...

()1

كتابع ىيكؿ

حديثو عف الشرؽ األكسط فيقكؿ" :ىذا الشرؽ األكسط إذا منابع البتركؿ تمفت إليو النظر ...كاذا
بعض الببلد التي كانت تعتبر صحراء جرداء ...تقفز إلى الصؼ األكؿ في نظر االقتصاد

العالمي ،كاذا العالماف القديـ كالجديد -أكركبا كأمريكا -يتسابقاف يريد كؿ منيما أف تككف لو
الكممة األكلى كالنفكذ الظاىر في ىذه الببلد ...مصير مصر ارتبط بمصائر الشاـ كالعراؽ أكثر

مما ارتبط بمصائر السكداف كليبيا ...مصر كالببلد العربية جمي نعا كببلد الشرؽ األكسط كميا
كثي نار ما عانت مف سياسة االرتجاؿ"(.)2
لقد تتبع ىيكؿ تاريخ السياسة في الشرؽ األكسط ،فكجد أطماع المستعمريف فيو مستمرة

منذ فجر التاريخ كحتى اليكـ ،كخبلؿ تتبعو عرض أفكاره بتدرج كتسمسؿ بشكؿ كاضح يسيؿ
فيمو ،كذكر أف أىمية الشرؽ األكسط قدي نما كانت تنبع مف ككنو ممر التجارة بيف الشرؽ
كالغرب ،كفي القركف األخيرة كانت الحاجة لمتقريب بيف الشرؽ كالغرب أكثر إلحا نحا فتـ حفر
قناة السكيس ،ثـ ازداد الطمع في الشرؽ األكسط بعد اكتشاؼ البتركؿ فيو ،فتنافست عميو أكركبا

كأمريكا ،ثـ تحدث عف السياسة في مصر فرأل أف مصيرىا مرتبط بمصير الشاـ كالعراؽ أكثر

مف ارتباطو بمصير السكداف كليبيا ،كأضاؼ أف الدكؿ العربية كببلد الشرؽ األكسط تحكميا

سياسة االرتجاؿ.
ىيكبل كاف يتمتع بالكعي السياسي ألنو كاف يدرؾ ما
يقؼ الباحث أماـ ما تقدـ فيرل أف
ن

جرل في الماضي كما يجرم في الحاضر ،كأنو كاف يعمـ أف سياسة االستعمار كاحدة في

مضمكنيا في كؿ زماف ألنيا مبنية عمى نيب الخيرات ،كاستغبلؿ مقدرات اآلخريف لصالحيا،
كأنيا ال تتمتع بأم أخبلؽ كال تضبطيا مبادئ ،كال تتصؼ بأم قيـ إنسانية ،كقد بمغ باالستعمار

األمر أنو كاف يتنافس فيما بينو لبسط النفكذ كاحكاـ السيطرة كاحتبلؿ الببلد بدكف كجو حؽ.
نظر ىيكؿ إلى السياسة في الكطف العربي كفي الشرؽ األكسط فكجد الساسة فييا
يرتجمكف السياسة ارتجا نال دكف كعي أك تخطيط ،ككاف ىيكؿ يريد أف يحمميـ مسئكلية األحداث

ال تي كقعت في ببلدىـ ،كقد أرجع طمع االستعمار في ىذه الببلد إلى ضعؼ الساسة داخمنيا في
إدارة شئكنيـ ،كخارجنيا بعدـ مقدرتيـ عمى ممارسة السياسة الناجحة.
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)305-304-303/5
) )2المصدر السابؽ ،ج.307-305/5
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ىيكبل كاف
كألف ىذا النكع مف المقالة يجمع بيف البناء المكضكعي كالبناء الذاتي فأف
ن

صا عمى التخفيؼ عمى قرائو مف كطأة استخدامو لممصطمحات العممية الجافة ،فكاف يبسط
حري ن
طا أثناء عرضيا ،فبل يشعر القارئ بالممؿ ،ففي معرض تعريؼ ىيكؿ لممحاماة يقكؿ:
الفكرة بس ن
ضا شائقنا ،كتكجيييا إلى غاية تقنع القاضي كتقنع الجميكر
"ما المحاماة؟ ىي عرض الكقائع عر ن
السامع بما في كبلـ المحامي مف حؽ ...ىك أدب في المذكرات التي تكتب كتقدـ لممحكمة،
كىي خطابة في المرافعات ،ككمما ازداد المحامي يحسف أداء في الكتابة كفي الكبلـ كاف أقدر
عمى أداء ميمتو ،كلف يتسنى ذلؾ لو إال إذا كاف مم نما إلما نما حسننا بأمكر كثيرة تتصؿ باألدب
كفي مقدمتيا قكة الحجة ،كسبلسة العبارة ،كحسف األسمكب ،كاتساؽ المنطؽ"(.)1

أراد ىيكؿ في الفقرة السابقة أف يبيف الصمة بيف األدب كالقانكف ،فأكرد في تعريؼ

المحاماة بعض المصطمحات القانكنية مثؿ :الكقائع كالمذكرات كالمرافعات ،كأراد أف يكضح
معناىا مف خبلؿ بسط مفيكميا ،فمـ يذكرىا مجردة جافة ،فعندما تحدث عف الكقائع ذكر أنو ال
بد مف عرضيا بشكؿ شائؽ بحيث تقنع القاضي كالجميكر ،أما المذكرات التي تقدـ لممحكمة

فيجب أف تكتب بإحكاـ كبأسمكب عذب جذاب كما ييكتب األدب ،أما المرافعات أماـ المحكمة
فإف الكبلـ فييا يحتاج إلى إعداد جيد ،كحسف األداء ،كقكة الخطاب أثناء المرافعة ،كأخي نار ينبغي
لممحامي أف يمـ بأمكر تتصؿ باألدب مثؿ :قكة الحجة ،كسبلسة العبارة ،كحسف األسمكب،

كاتساؽ المنطؽ ،كىذا ما يجمع األدب بالقانكف.
كمف يق أر أفكار ىيكؿ في المقاالت ذات البناء المكضكعي الذاتي يجد فييا آثا نار لمثقافة
الفمسفية كالمنطقية كالقانكنية كالسياسية كاألدبية كالنقدية ،فقد كتب ىيكؿ مقالة بعنكاف (مع أبي

العبلء في سجنو) تحدث فييا عف حياة أبي العبلء المعرم ،فقد كؼ بصره ،كحبس نفسو في

داره ،كظؿ زاى ندا متقشفنا يأبى أف يتناكؿ طعا نما فيو ركح أك ما يتصؿ بذم ركح ،كال يعرؼ مف
الثياب إال أخشنيا ممم نسا ،لقد حاكؿ ىيكؿ أف يشخص ىذه الحالة الغريبة مف نكعيا ،أك أف

يفمسؼ ما صنعو المعرم الشاعر كاألديب ،كأف يجعؿ ليذا التصرؼ البلمعقكؿ قبكنال عقمنيا
بالمنطؽ يقكؿ ىيكؿ" :كاف أبك العبلء يممؾ في الحياة ما يقصر دكنو الجاه ،كما يتضاءؿ إلى

جانبو كؿ عرض في الدنيا ،كاف يممؾ المغة ،ككاف يممؾ المعرفة ،ككاف لو مف الذكاء ما يسر
لو المتاع بيذه كتمؾ ،كىك قد كاف في الثبلثة مف سجكنو يجد في العبث بالمغة ،كبألكاف المعرفة،
كبما ينشأ عف نماذج المغة كالمعرفة مف فمسفة متا نعا يمذه كيبير الناس كيثير إعجاب
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)268-267/2
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المعجبيف ...فكما يتميى الناس بمعب النرد أك الشطرنج ،كاف أبك العبلء يتميى بالتزاـ ما ال يمزـ
في المغة كالشعر كالنثر ،كبالتزاـ ما ال يمزـ في التفكير كفي تنسيؽ ألكاف المعرفة كالعمـ ،بذلؾ

استطاع أف يخمؽ لنفسو متاع الحياة ،كأف يتغمب بيذا المتاع عمى طكليا"(.)1

لقد حاكؿ ىيكؿ أف يفسر صمكد أبي العبلء المعرم في سجنو الذم فرضو عمى نفسو في

بيتو كالذم امتد خمسيف عا نما ،كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ شخصيتو التي تثير الجدؿ ،إذ كيؼ برجؿ
كفيؼ فاقد البصر أف يتحمؿ آالـ العمى كالسجف ،كالبعد عف ممذات الحياة ،كؿ ذلؾ اجتمع
عميو في كقت كاحد ،لقد ذىب ىيكؿ إلى أف المعرم كاف يممؾ أدكات الحياة الحقيقية كىي المغة

الجمىد ،فكانت تمثؿ لو القكة البديمة التي يستعيف
كالمعرفة كالذكاء ،ىذه األدكات أمدتو بالصبر ك ى
بيا عمى مكاجية مشاكؿ الحياة ،فقد أغنتو عف الجاه كالتمتع بالدنيا كنعيميا ،كقد كاف المعرم
يممؾ القدرة عمى تطكيع المغة كالتسمي بألكاف المعرفة ،كقد جمع بيف المغة كالمعرفة ليؤلؼ فمسفة
خاصة بو أثارت اإلعجاب ،حيث كجد فييا المذة كالمتاع كالتميي كالتسمية كمؿء كقت الفراغ ،كقد

استغؿ حالتو ىذه بتأليؼ الكتب مثؿ كتاب لزكـ ما ال يمزـ في المغة كالشعر كالنثر كالتفكير.

تبدك آثار ثقافة ىيكؿ الفمسفية مف خبلؿ تفسيره لصمكد المعرم في سجنو ،كآثار المنطؽ

عندما بحث عف البديؿ الذم أغناه عف المتعة بممذات الدنيا كالتغمب عمى آالـ السجف ،أما

الثقافة األدبية فقد أبرز ىيكؿ ما ألفو المعرم مف كتب أدبية أثناء سجنو.

ىيكؿ عندما يعرض أفكاره يكثر مف االستطراد لتكضيح ىذه األفكار كالتدليؿ عمى
ككاف
ه
صحتيا ،ففي مقالة لو بعنكاف (الشعكر بالكاجب) يؤكد ىيكؿ عمى أف أداء الكاجب في العمؿ أك
في الحياة ال يحتاج إلى مف يذكر بو أك يحفز عميو ،أك كسيط يستخدـ نفكذه فيكحي بسرعة

األداء ،كقد استطرد ىيكؿ في أفكاره حكؿ ىذا المكضكع كثي نار ،كاف مف أبرز ىذا االستطراد ما
يمي(:)2
 -1يذكر ىيكؿ أف رج نبل ألح عميو أف يتدخؿ لو عند طبيب أجنبي يعمؿ في مصر ،كنظ نار ألنو
ال تربطو بو عبلقة ،فتحدث مع طبيب مصرم كي يخاطبو في أمر ذلؾ الرجؿ ،فقاؿ
الطبيب المصرم لييكؿ :لك كاف الطبيب مصرنيا لياف األمر ،أما الطبيب األجنبي فيعتبر
ذلؾ إىانة لو باتيامو بعدـ أداء كاجبو ،كفي الكقت نفسو ىذه التكصية لف تزيد مف عناية

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)334-333/1
) )2ينظر :المصدر السابؽ ،ج.76-71/2
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ص ىؿ ىيكؿ ىذه
الطبيب األجنبي بالمريض ألنو يعرؼ جي ندا كيؼ يؤدم كاجبو ،كعندما ىك َّ
الرؤية لمرجؿ المصرم لـ يقتنع ألف األمكر في مصر ال تسير إال بيذه الطريقة.
 -2تحدث ىيكؿ عف أ ف األعماؿ ال تؤدل إال تحت ضغط اإللزاـ أك بالتكسؿ كالرجاء ،كضرب

الم ٍمتىحف ،كمف يعمؿ عم نبل ح نار
أمثمة عديدة عمى ذلؾ :شممت الطبيب كالمحامي كالقاضي ك ي
أك عم نبل حككمنيا ،ىذه الظاىرة تدؿ عمى فقر في الخمؽ الذاتي ،كافبلس في الخمؽ
االجتماعي ،كىك نكع مف أنكاع الرشكة المباحة مف كجية نظرىـ ،ىذه الخطكات ال تسير

باألمة نحك الشرؼ كال تكجييا نحك الرقي.

 -3ذكر ىيكؿ أنو اشتغؿ بالمحاماة عشر سنكات ،فكاف دائـ االتصاؿ بالقضاء ،ككاف يشعر

بالرعدة تسرم في نفسو حيف يسمع أف قاضنيا يمفت نظره إلى قضية خاصة لكي ال تؤجؿ،
أك لكي يعنى بقراءة أ كراقيا ،كيتساءؿ أيف ضمير ىذا القاضي الذم يجب عميو إقامة العدؿ
بيف الناس بدكف تنبيو أك تدخؿ مف أحد ،لقد اعتبر ىيكؿ أداء الكاجب بيذه الطريقة فيو نكع

مف العجز كالفساد الذم يثير التقزز عمى حسب تعبيره.

ىذه بعض االستطرادات التي عرضيا ىيكؿ في ىذه المقالة ،حيث أ ارد بذكرىا تكضيح

أفكاره ،كالتدليؿ عمى صحتيا بإيراد أمثمة عممية عمييا مف الكاقع المعاش ،أك مف خبلؿ تجاربو

الشخصية كثقافتو العامة.

ىيكؿ ينيي خاتمة مقالتو بنتيجة معينة محددة يسكقيا إلى القارئ بأسمكب عقمي
ككاف
ه
كجداني ،يقكؿ ىيكؿ في ختاـ مقالتو (العبلقات السياسية كما ينبغي أف تككف بيف األمـ):
"يستطيع الساسة أف يبمغكا ما نريده ليذا العالـ مف سبلـ كتعاكف إذا صدقت نياتيـ ...فمـ

يتأثركا بتقاليد الماضي ،كمطامع الحاضر ،كلـ يجعمكا الفكرة القكمية كالفكرة العالمية خصميف

يقتتبلف ،بؿ ميدكا لتعاكنيما تعاكننا يجعمنا نعيش في عالـ أفضؿ مف العالـ الحاضر ،عالـ
تتحقؽ فيو الحرية كالمساكاة كاإلخاء لمجميع أم نما كأف ار ندا ،إنيـ إف فعمكا أقامكا صرح الحضارة
عمى أمتف دعامة ،كرفعكا اإلنسانية إلى المكانة الكاجبة ليا ،كميدكا لنضج الضمير اإلنساني

نض نجا يجعؿ األخكة اإلنسانية حقيقة كاقعة ،كيقر في العالـ الفضؿ كالمحبة كالسبلـ"(.)1

بعد أف تحدث ىيكؿ في مقالتو ىذه عف قكاعد العبلقات السياسية بيف األمـ عمى أساس

التعاكف العالمي ،رجاء القضاء عمى الحرب كأسبابيا ،كتمني أف تقدر اإلنسانية أف تتقدـ خطكة
نحك الكماؿ ،كبعد إسقاط ىذا المكضكع عمى الكاقع السياسي العالمي ،كدراسة إمكانية تحقيقو،
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)204/3
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خرج ىيكؿ بيذه النتيجة ،كىي أنو يمكف تحقيؽ السبلـ كالتعاكف في العالـ كبيف األمـ المختمفة
إذا صدقت نكايا الساسة كنسكا ما حدث في الماضي ،كتخمكا عف مطامعيـ الحاضرة ،كتبنكا

الفكرة اإلنسانية التي يستظؿ في ظميا الجميع ،بعد ذلؾ سكؼ تتحقؽ األمنيات :الحرية
كالمساكاة كاإلخاء لمجميع ،كستبنى بعد ذلؾ حضارة عالمية إنسانية حقيقية شعارىا المحبة

كالسبلـ.

في ىذه الخاتمة استطاع ىيكؿ أف يخرج بنتيجة محددة األبعاد ،كاضحة المعالـ ،فقد

مزج في إطارىا بيف فكره العقمي كشعكره الكجداني ،فيذه النتيجة يرتضييا العقؿ كيقبميا كيأمؿ
في تحقيقيا ألنيا أساس لسعادة البشرية كابعاد الشقاء عنيا ،كىي في الكقت نفسو خرجت مف
كجداف ىيكؿ الصادؽ الذم يكره الحركب التي تخمؼ الدمار كالخراب كالقتؿ كالتشريد ،كيتطمع
إلى تحقيؽ السبلـ العالمي كاإلخاء اإلنساني ،كبناء حضارة تجمع شمؿ األمـ المختمفة المشتتة

كالمفتتة كالمتحاربة.
كخبلصة القكؿ في عرض ىيكؿ ألفكاره في مقاالتو ذات البناء المكضكعي الذاتي أنو
ت الحياة الفكرية ،كأنو عرض ىذه األفكار في تسمسؿ
تناكؿ فييا قضايا عممية كانسانية أثٍىر ٍ
منطقي كبأسمكب سيؿ مفيكـ ،كأنو حاكؿ التخفيؼ مف استخداـ المصطمحات العممية لدفع
الممؿ عف القارئ ،كأنو ظيرت في أفكاره آثار ثقافتو الفمسفية كالمنطقية كالقانكنية كالسياسية
كاألدبية كالنقدية ،كما برز أثناء عرضو لؤلفكار إكثاره مف االستطراد لتكضيح ىذه األفكار

ضا -عمى اتساع ثقافة ىيكؿ ،أما الخاتمة فكانت تحتكم
كالتدليؿ عمى صحتيا ىك دليؿ -أي ن
عمى نتيجة كاضحة يعبر عنيا ىيكؿ بأسمكبو العقمي كالكجداني.

خصائص المقالة ذات البناء الموضوعي الذاتي عند ىيكل:
مف خصائص ىذا النكع مف المقالة حسف اختيار األلفاظ كدقة استعماؿ األساليب التي

تعبر عف المعاني ،ففي مقالة لييكؿ بعنكاف (مقارنات) يقارف فييا بيف الذكاء كالذاكرة ،يقكؿ
ىيكؿ" :المقارنة متعذرة ،ألنيا بيف شيئيف مختمفيف ...مقاديرىا تختمؼ مف شخص إلى شخص،

صا عديـ الذاكرة إطبلقنا أك عديـ الذكاء
كبيف شعب كشعب ...ال نستطيع أف نتصكر شخ ن
إطبلقنا ...صكر الذكاء تختمؼ ،كصكر الذاكرة تختمؼ ،فمف الناس مف عندىـ ذاكرة قكية في
األلكاف ،كآخركف ذاكرتيـ قكية في األصكات ...كالذكاء كذلؾ يختمؼ ،فمف الناس مف ىـ أذكياء
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في التجارة ،كفييـ مف ىـ أذكياء في العمـ أك في االختراع ،كيتعذر أف يعقد اإلنساف مقارنة

منتجة بيف ىذه الصكر كاأللكاف المختمفة مف الذكاء كالذاكرة"(.)1

مف المبلحظ أف المقارنة التي عقدىا ىيكؿ بيف الذكاء كالذاكرة تحتاج إلى نكع مف التركيز

في التعبير ،كىذا ألزمو ألف يككف دقيقنا في استخداـ األلفاظ كفي استعماؿ األساليب ،فقد خرج
ىيكؿ في النياية بنتيجة مفادىا أف المقارنة بيف الذكاء كالذاكرة متعذرة كصعبة ،كقد بيف أسباب
ذلؾ بكضكح كذكر ما يمي:
 -1أف الذكاء كالذاكرة شيئاف مختمفاف؛ ألف لكؿ منيما خصائصو كسماتو كصكره كدرجاتو
الخاصة بو.
 -2أكد ىيكؿ عمى أف الذكاء كالذاكرة متكفراف في كؿ إنساف ،لكنيما يختمفاف مف شخص إلى
شخص ،كمف شعب إلى شعب ،بمعنى أنيما مستكياف مختمفاف.

 -3بيف ىيكؿ أف صكر الذكاء العقمي تختمؼ مف إنساف إلى إنساف ،فمف الناس مف عندىـ
ذكاء في التجارة ،كآخركف عندىـ ذكاء في العمـ كاالختراع ،ككذلؾ الذاكرة تختمؼ مف
شخص إلى شخص ،فمف الناس مف عندىـ ذاكرة قكية في األلكاف ،كآخركف عندىـ ذاكرة

قكية في األصكات ،كىكذا.

بذلؾ استطاع ىيكؿ أف يميز بيف شيئيف متشابييف شك نبل ،مختمفيف مضمكننا ،حيث إف
ىذا االختبلؼ يتطمب مزي ندا مف التركيز لمكصكؿ إليو ،فالذاكرة كالذكاء عند كثير مف الناس

شيء كاحد ،أك عمى األقؿ يصعب الفصؿ بينيما ،لكف ىيكؿ بشدة إدراكو لمعنى كؿ منيما،
كفيمو لخصائصيما كصكرىما استطاع أف يفصؿ بينيما ،كذلؾ باختياره األلفاظ المناسبة

كاألساليب المعبرة.

ىيكبل في مقاالتو ىذه كاف ييدؼ إلى اإلفياـ كاإلقناع
ضا -أف
ن
كمف الخصائص -أي ن
الممزكجيف بالتشكيؽ كاإلثارة ،ففي مقالة لييكؿ بعنكاف (العائمة القضائية ىؿ تستعيد مكانتيا
األكلى في مصر) بيف ىيكؿ في التمييد ليذا المكضكع أف الذم دفعو لتناكؿ ىذا العنكاف فكز
الثرم كرجؿ األعماؿ األمريكي (مستر ىكفر) في رئاسة الكاليات المتحدة األمريكية ،كقد تساءؿ

ىيكؿ في البداية "ىؿ آف لحكـ الجماعات أف ينتقؿ مف يد رجاؿ الفكر إلى يد رجاؿ العمؿ...

رياسة الجميكرية كانت دائ نما مف قبؿ ذلؾ في يد رجاؿ الفكر كرجاؿ القانكف ...كذىب بعضيـ
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)381/2
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إلى أف سياسة الشعكب أصبحت عممية أكثر مما كانت مف قبؿ ،كأف رجاؿ األعماؿ أكثر

احتكا نكا بالشعكب مف رجاؿ التفكير ...رجاؿ األعماؿ ىؤالء أكثر تقدي نار لنفسية الشعكب
كسياستيا"( ،)1أما رأيو الشخصي في ىذا المكضكع فقد كضحو قائ نبل" :كذىب آخركف -كأنا
بطبيعة تربيتي القانكنية كالفكرية أميؿ إلى رأييـ -إلى أف قياـ رجاؿ األعماؿ عمى سياسة
الشعكب ليس إال ظاىرة مف ظاىرات االضطراب العاـ الذم أعقب الحرب ،كأف التفكير في

سياسة الدكؿ ليس بطبيعتو مف شأف رجاؿ األعماؿ ،كأف الحكماء كالمفكريف عائدكف ال ريب
كفي زمف غير بعيد إلى المكانة التي كانت ليـ مف قبؿ ...المكانة التي ال يمكف أف يقكـ فييا

سكاىـ بالسداد كالحكمة"(.)2

كم ىحٌيًر كىك :ىم ٍف األجدر كاألقدر عمى حكـ
في ىذه المقالة يقؼ ىيكؿ أماـ سؤاؿ ميـ ي
الببلد بشكؿ أفضؿ؛ رجاؿ األعماؿ أـ رجاؿ الفكر كالسياسة كالقانكف؟ حاكؿ ىيكؿ أف يككف
مكضكعنيا كصري نحا عندما أجاب عمى ىذا السؤاؿ ىدفو في ذلؾ إقناع كافياـ مف يقرأكف لو،
كلمباقتو في اإلجابة كبراعتو في األسمكب افترض ج نكا مف المنافسة بيف فريقيف :األكؿ يؤيد أف
يككف حاكـ الببلد أك رئيس الدكلة مف رجاؿ األعماؿ ،كفريؽ و
ثاف يناصر رجاؿ الفكر كالسياسة
كالقانكف ليككف أحدىـ الرئيس ،ىدفو مف ىذه المنافسة إحداث التشكيؽ كاإلثارة ،كيحسب لييكؿ

يرض لنفسو أف يقنع قارئو عنكة بكجية نظره الخاصة التي أعمف عنيا بصراحة ،كانما بدأ
أنو لـ ى
بكجية النظر المخالفة لرأيو ،كقد ساؽ ليا كؿ المبررات ،في المقابؿ كازف بيف ىذه المبررات
كمبررات كجية النظر األخرل التي كاف يؤيدىا ،كذلؾ إلقناع القارئ كافيامو بكجيتي النظر مف

جميع الزكايا ،فعندما بيف أسباب اختيار الشعب األمريكي لرجؿ األعماؿ لرئاسة أمريكا ذكر

التالي:

 -1تغيرت سياسة الشعكب فأصبحت تميؿ إلى الجانب العممي أكثر مف الجانب السياسي
كالفكرم كالقانكني.
 -2ذكر ىيكؿ أف رجاؿ األعماؿ ىـ األقرب مف الشعكب كاألكثر احتكا نكا مف رجاؿ الفكر مف
كجية نظرىـ.
 -3يممؾ رجاؿ األعماؿ القدرة عمى فيـ كتقدير نفسية الشعكب كسياستيا.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)23/4
) )2المصدر السابؽ ،ج.24-23/4
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كما كضح ىيكؿ الرأم اآلخر الذم يميؿ إليو ،كقد برر لو بالتالي:
 -1عد ىيكؿ اختيار رجاؿ األعماؿ لمرئاسة ظاىرة سمبية تدؿ عمى االضطراب الذم أصاب
الناس بعد الحرب ،بمعنى أنو ردة فعؿ منيـ ضد رجاؿ السياسة كالفكر الذيف كانكا

يحكمكف الببلد قبؿ كأثناء الحرب ،فاختيار رجاؿ األعماؿ ىـ البديؿ عنيـ ،كىك في الكقت

نفسو محاسبة كعقاب ليـ؛ ألنيـ يتحممكف المسئكلية الكاممة عف الحرب كنتائجيا.

 -2بيف ىيكؿ أف رجاؿ األعماؿ يختصكف فقط بعالـ التجارة كالماؿ كاالقتصاد كال شأف ليـ
بالسياسة ،كأنيـ ال يتمتعكف بالذكاء العقمي الذم يجمعكف فيو بيف الفكر كالسياسة كالقانكف

كالحكمة.
 -3أراد ىيكؿ في نياية المطاؼ أف يحسـ أمر الرئاسة لصالح السياسييف كاشغاؿ ىذه
المكانة؛ ألف غيرىـ ال يممككف السداد كالحكمة التي يممككنيا.

ىيكبل حاكؿ أف يككف مكضكعنيا قدر اإلمكاف عندما طرح ىذا
مما سبؽ الحظ الباحث أف ن
المكضكع ،ثـ أنو كاف يحترـ الرأم اآلخر أك كجية النظر المخالفة لو ،فقد ذكرىا بكؿ أمانة قبؿ
أف يذكر رأيو الشخصي.
لقد نقؿ ىيكؿ ىذه التجربة الديمقراطية مف أمريكا ،كأراد أف يسقطيا عمى بمده مصر،

ىيكبل عندما ذكر ىذه التجربة األمريكية ذكرىا عمى سبيؿ العبرة كالخبرة السابقة
كيبدك أف
ن

ليستفيد منيا الشعب المصرم.

إف تتبع ىيكؿ لما يحدث في أمريكا كغيرىا مف ببلد العالـ ليدؿ عمى أنو متفتح ككا وع

كمتابع لمسياسة الدكلية.

امتمؾ ىيكؿ القدرة عمى التمييز بيف األمكر الحساسة التي تمس حياة الشعكب

كمصالحيا ،كىذا دليؿ عمى أنو كاف يممؾ العمؽ الحسي ،كالتأمؿ العقمي ،كالنظر إلى األمكر
بحكمة.
كمف خصائص المقالة المكضكعية أنيا تحتكم عمى القميؿ مف الصكر الخيالية قيا نسا

بالمقالة ذات البناء الذاتي ،كذلؾ لتكضيح الفكرة كشرحيا كتجميتيا ،ففي مقالة لييكؿ بعنكاف

(نحك عالـ أفضؿ) حدد فييا خطكات السعي "إلقامة عالـ أفضؿ ،فبل مفر لنا مف أف نصفي

جك العالـ مف سمطاف القكل المادية المطمؽ ،كأف نعترؼ لممعنكيات بسمطانيا ،كأف نسمـ بأف
القيـ األخبلقية كالعاطفية السامية ىي التي تكجو العالـ األفضؿ ،أما ما بقيت القكل المادية ىي
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المتحكمة فسيبقى العالـ يعاني ما يعانيو مف آالـ نفسية ،كستبقى الحياة عبنئا يحممو الناس عمى
كره منيـ خضك نعا لغريزة االحتفاظ بالحياة"(.)1
احتكت ىذه الفقرة عمى العديد مف الصكر الخيالية مثؿ( :نص ًفٌي جك العالـ – نعترؼ
لممعنكيات بسمطانيا – القيـ األخبلقية تكجو العالـ – القكل المادية المتحكمة – ستبقى الحياة

عبنئا يحممو الناس).

كي ىجمًٌي معانيو ،فيك يطمح إلى رؤية يرل فييا
أراد ىيكؿ بيذه الصكر أف يكضح فكرتو ،ي
تى ىغٌيًنار في كاقع البشرية ،كيتطمع إلى إقامة عالـ أفضؿ ،كاجتيا ندا منو نحك تحقيؽ ما يصبك إليو،
ص الحالة
فقد رسـ خريطة لمطريؽ ،ككضع خطة عمؿ ،كحدد خطكات لمتنفيذ ،كقبؿ ذلؾ ىش َّخ ى
التي يعيشيا العالـ ،نظر فكجد أجكاء الدكؿ متكدرة بسبب الحركب كالخبلفات كالصراعات بينيا،

كليذه األسباب مسببات كىي طغياف سمطاف القكل المادية ،فالذيف يممككف الماؿ كالسبلح ىـ
مف يتحكمكف في مصر كالعالـ ،لذا فقد حدد ىيكؿ أكؿ الخطكات نحك عالـ أفضؿ كىي البدء

بتصفية جك العالـ مف السمطاف المطمؽ لمقكل المادية ،ثـ رأل أنو ال بد مف أف يككف لممعنكيات
قكة كسمطة ،ثـ نادل بأنو يجب أف تسكد القيـ األخبلقية كالعاطفية في ىذا العالـ ،كأف يككف ليا

دكر إيجابي في تكجييو ،ألف ىذه القيـ تحمؿ رسالة الرحمة كالمكدة كتبعث عمى التقارب

كالتعاكف كالتسامح ،كىذا كمو سيدفع عجمة تقدـ العالـ إلى األماـ نحك التطكر كاالزدىار كالرخاء،
بالمقابؿ إذا بقي الكضع عمى حالو ،كظمت القكل المادية ىي المتحكمة في شئكف العالـ ،فإف

المعاناة اإلنسانية ستزداد ،كآالـ البشرية ستنتشر ،كشقاء العالـ سيعـ.

ىذه ىي رؤية ىيكؿ لمعالـ كالبشرية ،رؤية إنسانية عميقة ،حممت معاني الرحمة كالخير

كالسعادة ،كبحثت عف األفضؿ كاألحسف ،ىذه الرؤية دلت عمى فطرة ىيكؿ السميمة ،كانتمائو

الصادؽ ،كأصالتو القديمة ،فيك لـ يفكر في نفسو فيككف أناننيا ،بؿ فكر تفكي نار شام نبل عا نما لخير
كبعد أفقو ،كأنو يممؾ قمنبا إنساننيا
ىذا العالـ كىذا دليؿ عمى إثاره كطيب نفسو ،كسعة صدره ،ي

كبي نار.

لـ يحفؿ ىيكؿ بالبديع في ىذا النكع مف المقاالت ،كيمكف القكؿ أف المحسنات البديعية لـ

أم منيا ،حتى أف الكثير مف مقاالتو خمت منيا تما نما،
تأخذ حقيا فييا ،فمـ يحرص عمى إبراز وٌ
كبعضيا كادت أف تخمك الميـ إال حسف التقسيـ في بعض العبارات ،فيبدك أف حرص ىيكؿ عمى
أداء المعاني كاف أكثر مف حرصو عمى الجماؿ الببلغي ،كألف السجع مفقكد لـ تتكفر
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)277/5
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المكسيقى ،أما الجناس كالتكرية فحظيما في ىذه المقاالت سيئ فمـ يكف ليما فييا مكاف ،أما

التشبيو فقد كرد قمي نبل ج ندا بشكؿ معقكؿ كمقبكؿ بعي ندا عف المبالغة ،كاف كاف ثمة تفسير لذلؾ؛
ىيكبل بصفتو الصحفية يكضح ىذا األمر قائ نبل" :عناء الصحفي في عممو أضعاؼ عناء
فأف
ن
األديب في عممو ،فاألديب غير مطالب بشيء إال أف يميـ ىذا الشيء بعد تأمؿ كركية ،كىك

حر في أف يعاكد التأمؿ ،كفي أف ينقب كيبحث ...أما الصحفي فبل غذاء لو إال في الرحى

الطاحنة ،رحى الحكادث كتقمباتيا ،كالناس كأىكائيـ كالمصالح العامة كتقدميا كتأخرىا"(.)1

ىيكؿ بيذا القكؿ يقر بأف تكالي األحداث كمتابعتيا ،كتعدد المكضكعات كاختبلفيا،
كا ف
ه
كسرعة الكتابة فييا ىي السبب في أف جعمتو بعي ندا عف إعطاء البديع حقو في مقاالتو ىذه،
كذلؾ بتزييف الكبلـ بو ،فيك بيذا العذر فسر خمك مقاالتو مف ىذه األلكاف الببلغية.

صا
مما تقدـ يتضح لمباحث أف
ن
ىيكبل في مقاالتو ذات البناء المكضكعي الذاتي كاف حري ن

عمى إبراز خصائص ىذا النكع مف المقاالت بحيث يممس القارئ ىذه الخصائص بكضكح ،كمما

لمسو الباحث مف ىذه الخصائص دقة استخداـ األلفاظ كحسف اختيارىا ،ككذلؾ التركيز في
األساليب لتعبر عف المعاني بشكؿ كاضح ،ككاف ىيكؿ إلى جانب ذلؾ يحترـ القارئ فيحرص

عمى إفيامو كاقناعو ما استطاع إلى ذلؾ سبيبل ،كاف كاف ىذا السبيؿ ىك سبيؿ التشكيؽ
كاإلثارة ،ثـ كجد الباحث أف اىتماـ ىيكؿ بالصكر الخيالية كاف أكثر مف اىتمامو بالمحسنات

البديعية ،فالصكر الخيالية أخذت حقيا في مقاالتو كلك بشكؿ نسبي ،بينما المحسنات البديعية لـ

يكف ليا أثر في ىذه المقاالت.

مالمح شخصية ىيكل من خالل مقالتو ذات البناء الموضوعي الذاتي:
رسمت ىذه المقاالت صكرة كاضحة لشخصية ىيكؿ كاف مف أبرز معالميا ما يمي:
 -1أنو شديد االعتزاز بنفسو ،رغـ اعترافو بأنو إنساف يخطئ كيصيب يقكؿ ىيكؿ" :كلف أرضى

في مف ىح ىس وف كقبيح ،مف خير كشر ،مف عرؼ كنكر،
لنفسي أف أككف إال أنا ،أنا بما َّ
كالحمد ﵀ الذم جعمني كما أنا ،كلـ يجعمني ش نار مما أنا"(.)2
ىيكؿ راضنيا عف أسمكبو معتب نار إياه جزنءا مف كيانو كشخصيتو ،يقكؿ في ذلؾ:
ككاف
ه
"إني ال أضيؽ بأسمكبي كال أجد بو بأ نسا ...فميكف أسمكبي ما يككف فمف أرضى بو بدي نبل،
فأسمكب الكاتب ىك الكاتب ...كما لي أضيؽ بأسمكبي كلـ أتخذ األدب يك نما صناعة...

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)141/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.302/1
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طبيعي أف يككف أسمكبي أسمكب الذيف درسكا القانكف ،كالذيف يركف أف تؤدل المعاني بألفاظ

ال تزيد عمييا كال تضيؽ بيا"(.)1

ىيكؿ يفخر بشخصيتو ،كيعتز بأسمكبو ،كىذا دليؿ عمى مدل ثقتو بنفسو ،كيبدك
كا ف
ه
ىيكبل عندما تحدث بيذه الميجة كىذا األسمكب كاف مستف ناز مما اضطره عمى ىذا
أف
ن
الدفاع ،كألنو و
محاـ متمكف فإف كاف يدافع عف نفسو كما يدافع عف الناس ،فشخصيتو األبية
كانت ال تسمح ألحد أف يتطاكؿ عميو أك أف يناؿ منو.
ىيكؿ جرينئا في مكاقفو ،يصدر أحكامو عمى األشياء كاألشخاص بكؿ كضكح ،ففي
 - 2كا ف
ه
معرض حديثو عف الممحمة التي ألفيا شكقي في صباه ،كالمسرحيات التي ألفيا في
شيخكختو ،كالتي يفصؿ بينيما فترة زمنية تقرب مف ثبلثيف سنة ،يقكؿ ىيكؿ عف ىذه الفترة:

"يجب قبؿ بياف ذلؾ أال أدعكـ تظنكف أني أنقص مف قدر المجيكد العظيـ الذم بذلو شكقي

في الشعر في ىذه السنكات الثبلثيف ...لكف ذلؾ ال يمنع مف القكؿ بأف شاعرية شكقي

اح أخرل أقؿ عظمة مف الناحية التي اتجيت إلييا ممحمتو
انصرفت في تمؾ الفترة إلى نك و
(.)2

األكلى"

ىيكبل يعترؼ بالمجيكد الذم بذلو شكقي في شعره في فترة الثبلثيف سنة ىذه،
رغـ أف
ن

اف في إصدار حكمو عمى شعر ىذه الفترة بكؿ كضكح كصراحة ،حيث أفاد
إال أنو لـ يتك ى
بأنيا لـ تصؿ عمى درجة العظمة التي كصمت إلييا الممحمة التي ألفيا ىيكؿ في شبابو،

كعمى قاعدة النقد المكضكعي كاف ىيكؿ يتساءؿ" :ما باؿ شكقي لـ يتـ في منفاه ما بدأه في
شبابو؟ لقد كاف أمامو مف فسحة الكقت خبلؿ السنكات الثماني التي قضاىا في أسبانيا ما

يعينو عمى أف يبمغ بالممحمة القكمية الكماؿ"(.)3

ىيكؿ يتيـ شكقي في ىذه الفقرة بالتقصير ألنو كاف بإمكانو أف يرتقي بالممحمة
فكاف
ه
ككقت و
كاؼ لك
القكمية كالكصكؿ بيا إلى أعمى مستكل مف الكماؿ حيث كانت أمامو فرصة
ه

استغمو ألنجز ىذا العمؿ.

 -3أجاد ىيكؿ التحميؿ النفسي لمشخصيات التي تحدث عنيا ،فقد ربط شخصية ابف خمدكف
بالكضع السياسي الذم ساد عصره ،فقد كصؼ الحياة السياسية آنذاؾ بأنيا "بدأت تنذر

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)302/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.128/1
) )3المصدر نفسو ،ج.136/1
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باالنحبلؿ الذم يسبؽ التدىكر كينخر فييا ،كىذا االنحبلؿ السياسي نفسو يفسر جاننبا مف
تفكير ابف خمدكف ،كيفسر ما رأيت في حياتو العممية مف تقمب بيف األىكاء كذكم السمطاف،
كالحؽ أنؾ لتدىش إذ ترل مف جانب ىذا التقمب الذم ال ينـ عف كثير مف قكة الخمؽ،

كلترل إلى جانبو القكة الممتازة في التفكير ...كال تجد ليذا التناقض العجيب تأكي نبل إال في

االنحبلؿ السياسي كما يكرثو االنحبلؿ السياسي مف ضعؼ األخبلؽ كمف األثرة كالغركر"

(.)1

ضا عجينبا ،فذكر أف ابف
استطاع ىيكؿ أف يحمؿ شخصية ابف خمدكف ،فكجد فييا تناق ن
خمدكف كاف يجمع بيف القكة الفكرية كالعممية كضعؼ الخمؽ ،كحاكؿ ىيكؿ أف يفسر كيؤكؿ
ىذا التناقض ،فأرجع ذلؾ إلى االنحبلؿ السياسي الذم عاصره ابف خمدكف حيث كاف يتقمب

بيف األمراء كذكم السمطاف ،ىذا االنحبلؿ السياسي كىذا التقمب كاف مف نتائجو ضعؼ

أخبلؽ ابف خمدكف.

ىيكؿ في ىذا النكع مف المقالة يميؿ إلى الجانب العممي كالخطاب المباشر لقرائو ،فيك
 - 4كا ف
ه
يحاكؿ دائ نما أف يككف قرينبا منيـ ،فكاف يكجو كينصح كيقترح كيكصي كيحذر ،فمف
تكجيياتو "عمى المصرييف ككاجنبا كذلؾ عمييـ أف يعممكا لبعث ىذا األصؿ ...بأف يترجمكا
أكراؽ البردم جمي نعا ،كأف يعممكا جيد الطاقة لنشر عمكـ مصر أـ العمكـ كالحضارة في ربكع

العالـ كمو"

(.)2

ًحرص ىيكؿ عمى ترجمة أكراؽ البردم يدؿ عمى اعت اززه بتراث ببلده ،أما مطالبتو

المصرييف بنشر العمكـ المصرية في أنحاء العالـ فيدؿ عمى أنو يعشؽ العمـ كيحب نشره،
كما يدؿ ذلؾ عمى صدؽ انتمائو لكطنو مصر.
كقد كرد اقتراح لييكؿ عمى شكؿ سؤاؿ كاستفياـ عندما قاؿ" :ىؿ تميـ ىذه المذكرات

يك نما أحد الشعراء ليضع ممحمة كبرل عف الحرب العالمية الثانية؟"(.)3

لقد اقترح ىيكؿ أف يقكـ أحد الشعراء بتأليؼ ممحمة كبرل حكؿ الحرب العالمية الثانية

ىيكبل عاش ىذه الحرب فإف اىتمامو بما
يذكر فييا كؿ األحداث كأنيا كثيقة تاريخية ،كألف
ن

جرل فييا لدرجة دعكتو إلى تكثيؽ أحداثيا؛ ليدؿ عمى األثر العميؽ الذم تركتو ىذه الحرب

في نفسو.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)375/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.400/1
) )3المصدر نفسو ،ج.133/1
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كمف األمكر الخطيرة التي حذر منيا ىيكؿ انتشار اليأس بيف الناس ،حيث قاؿ عنو

ىيكؿ" :اليأس أقتؿ لمجماعات مف الفكضى ...اليأس إذا دخؿ النفكس سمبيا فضائميا،

كأضعؼ مادة الحياة فييا ،ثـ دفعيا إلى سبات المكت"(.)1

تحدث ىيكؿ عف خطر اليأس ،فيك إذا تمكف مف النفكس قتميا ،كىك أشد فت نكا مف
الفكضى ،كاليأس يضيع الفضائؿ ،كينشر الرذائؿ ،بؿ يدفع مف يصابكف بو إلى االستسبلـ
الذم فيو ىبلكيـ.
إف كعي ىيكؿ بخطر اليأس كمرض اجتماعي ،كما يترتب عمى انتشاره مف نتائج
سمبية ،كعكاقب كخيمة ،ليدؿ عمى مدل إدراكو لطبيعة النفس البشرية ،كمعرفتو بأىمية رفع

المعنكيات التي تحتاج دائ نما إلى مف ييتـ بيا خاصة في كقت الشدائد كالحركب كالكركب.

 -5كاف لمسياسة كاحتكاكو بالسياسييف أثر في نفسو كحياتو ،حيث انعكس ذلؾ في كتاباتو،
كيعترؼ ىيكؿ بأثر السياسة في تصكره قائ نبل" :إف اشتغالي المتصؿ بالسياسة قد أثر في

تصكرم لؤلشياء ،كفي حكمي عمييا بعض الشيء ،كذكرت لذلؾ مثميف :أحدىما أني أسرفت
حيف أسأت الظف بما يكتبو األكربيكف عف حياتنا األدبية ،كالثاني :أني أسرفت حيف أحسنت

الظف بنا كبحظنا مف الخياؿ كبمقدرتنا عمى اإلنتاج ،كاني إنما فعمت ذلؾ ألرضي
المصرييف كالشرقييف في األدب كما أفعؿ في السياسة"

(.)2

ىذا االعتراؼ الصريح بأثر السياسة في نفسو ،كفي كتاباتو لـ يفقد ىيكؿ مصداقيتو،

بؿ إف ىذا االعتراؼ بالخطأ يسجؿ لو كفضيمة مف الفضائؿ ،ثـ أنو بيذا االعتراؼ يكشؼ
عف طبيعة السياسة ،كما يصدر عف السياسييف مف تصريحات في اإلعبلـ ،فكثير منيـ

يذىب بعي ندا عف الحقيقة خشية الكقكع في مكاجية مع طرؼ مف األطراؼ ،لذلؾ ترل في
أقبلميـ سعة ،كفي تصريحاتيـ مركنة ،كىذا يتناسب مع طبيعة السياسة.
يستطيع الباحث أن يوجز مالمح شخصية ىيكل التي سبق تناوليا فيما يأتي:
ىيكؿ شديد االعتزاز بنفسو ،مفتخ نار بأسمكبو ،كىذا يدؿ عمى مدل الثقة الذاتية التي
 - 1كا ف
ه
و
كمحاـ ككسياسي ككزير.
كاف يتمتع بيا ،كالتي تتناسب مع عممو
ىيكؿ صاحب مكقؼ كقرار كرؤية ،جرمء في أحكامو ،كىذا دليؿ عمى قكة شخصيتو.
 - 2كا ف
ه
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)32/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.304/1
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ىيكؿ يممؾ القدرة عمى التحميؿ النفسي لمشخصيات ،فكأنو كاف ينفذ إلى داخميا
 - 3كا ف
ه
ليكشؼ عف مكنكناتيا كأسرارىا ،كقد أجاد ذلؾ.
 -4تمتع ىيكؿ بالمقدرة عمى أف يككف حاض نار مع قارئو قرينبا منو دائ نما ،فيك في مقاالتو
يكجيو كيكصيو كيحذره كيقترح عميو.
 -5لممارسة ىيكؿ السياسة كاحتكاكو بالسياسييف أثر عظيـ في حياتو العممية.
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الفصل الثالث

جماليات المقالة عند ىيكل

الفصل الثالث

جماليات المقالة عند ىيكل
إف كتابة المقالة جزء ال يتج أز مف العمؿ األدبي ،فيك بناء فني يكظؼ كؿ إمكانات
المغة الجمالية مف خبلؿ الصياغة المحكمة ،كالنسج المغكم المتيف ،لمتعبير عف األفكار
كالمعاني كاألحاسيس التي تراكد الكاتب ،فيرسـ مف خبلؿ كمماتو كعباراتو المنسجمة صكرة

إيحائية داللية لفطرتو كتجربتو كانطباعاتو كرؤيتو كطمكحو.

صا مف التعامؿ مع المغة ،كذلؾ
إف المكضكعات التي تتناكليا المقاالت تتطمب لكننا خا ن
بانتقاء األلفاظ بعناية كدقة ،كاجادة التراكيب دكف تكمؼ أك تصنع لتجسد الحالة النفسية لمكاتب،
كتكصيؿ رسائؿ لممتمقيف ،كمف ثـ الكصكؿ إلى قمكبيـ كنفكسيـ بقصد التأثير فييـ.
كاذا كانت المقالة بحاجة إلى سيكلة في المغة ،كرقة في األلفاظ ،ككضكح في التراكيب

دكف إغراب أك تعقيد لتككف قريبة مف لغة الناس التي يستخدمكنيا في حياتيـ ليتسنى ليـ فيميا
كاستيعاب مضمكنيا ،فإنيا كذلؾ تحتاج إلى أسمكب يميؿ إلى البساطة كالمطافة كالسبلمة

كالرشاقة لينفذ إلى األفئدة دكف عكائؽ أك مكانع ،كقد كتب ىيكؿ" :تاريخ العصر اإلسبلمي األكؿ
بمغة عربية فصيحة ال غبار عمييا ،كلكف يستطيع كؿ قارئ معاصر أف يقرأىا كأف يفيميا ،كأف

يذكقيا ،كأف يسيغيا في غير جيد كال مشقة"(.)1

كذلؾ فإف كاتب المقالة يقكـ بتجسيد خبراتو الذاتية ،كادراكو الحسي مف خبلؿ التكليد
الجمالي ،بمعنى أنو ينظـ ذلؾ كمو في قكالب جمالية محسكسة تؤثر في المتمقي ،فتثير فيو

االنفعاؿ ،كتزيد مف قكة التكاصؿ معو ،ىذا التكليد الجمالي ىك عممية تركيبية تيتـ بالشكؿ

كالمضمكف م نعا بالدرجة نفسيا ،لكنو في الكقت ذاتو ال يخرج بعي ندا عف إطار المكضكعية ،فقد
كاف ىيكؿ "رج نبل مختمفنا ،خبر الحياة ،كمارس التجارب ،كتعمقت فكرتو في األدب ...لكنو
معتدؿ الخط مف ثكرة العكاطؼ ،كتكىج الكجدانيات ،عميؽ التغمغؿ في دخائؿ النفس البشرية
الشاممة ،كثيؽ االتصاؿ بالغرائز اإلنسانية الثابتة تتجمى فيو عبرة الحياة كحقائقيا الكامنة في

منحى مف التعبير ىادئ طيع ،كلكنو قكم نفاذ"(.)2

كلمتعرؼ عمى الجانب الجمالي في مقاالت ىيكؿ يمكف الكقكؼ عند المغة كاألسمكب

كالخياؿ كالبديع كالتناص كما جاءت في مقاالتو.

) )1حمزة كشرؼ ،أدب المقالة الصحفية في مصر (ص.)54
) )2المرجع السابؽ ،ص.58
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أوًل -المغة:
المغة لبنة أصمية ،كأساس متيف في البناء الفني لممقالة ،فاستخداـ األلفاظ بعناية،

كصياغة التراكيب بإحكاـ كما يحمبلف مف دالالت ،يمثؿ ذلؾ كسيمة ذات أىمية خاصة تعمك في

سماء حركة التعبير عف معاني الحياة ،كتفتح شرفات الكاقع ،كتستشرؼ آفاؽ المستقبؿ "فكؿ
كممة ىي قطعة مف الكجكد أك كجو مف كجكه التجربة اإلنسانية ،كمف ثـ فإف لكؿ كممة طع نما

صا ليس لكممة أخرل ،ألف التبلحـ بيف المغة كالتجربة يجعؿ لكؿ كممة كياننا منفرندا
كمذاقنا خا ن
عف كؿ ما عداه"(.)1
كالمغة العربية ىي نتاج تراكمي ألجياؿ أبناء العركبة المتعاقبة ،فييا كتبكا تاريخيـ

كتراثيـ كشعرىـ كنثرىـ ،كعبركا عف حياتيـ كعاداتيـ كتقاليدىـ كأياميـ ،استخدمكىا ككسيمة
الستخراج ما في مكنكناتيـ كما يختمج في صدكرىـ كيبرز سمات شخصياتيـ ،يقكؿ ابف جني:

"أما حد المغة فيي أصكات يعبر بيا كؿ قكـ عف أغراضيـ"( ،)2كيقكؿ ابف سناف الخفاجي:

"المغة ىي ما يتكاضع القكـ عميو مف الكبلـ"( ،)3أما تماـ حساف فيرل أف "المغة عمؿ كأم عمؿ

آخر يقكـ بو اإلنساف مستعم نبل يده ،كسمكؾ لو معايير كضكابط ،كبما أف الكبلـ عمؿ كسمكؾ،

فالمغة ىي أداة ىذا العمؿ ،كقكاعدىا ىي قكاعد ىذا السمكؾ ...لكف المغة ال يمكف ٌإال أف تككف

اجتماعية"( ،)4كيقكؿ الرافعي" :إنما المغة مظير مف مظاىر التاريخ ،كالتاريخ صفة األمة ،كاألمة
تكاد تككف صفة لغتيا ،ألنيا حاجتيا الطبيعية التي ال تنفؾ عنيا ،كال قكاـ ليا بغيرىا"(.)5

كيرل بكرم شيخ أميف أف األدباء لجأكا إلى فف المقالة "كمما دارت في رؤكسيـ خاطرة،

أك ألمت بخياليـ فكرة ،كال غرابة بعدئذ إذا اتخذكىا مطية ذلكنال ألغراضيـ"(.)6

أما لغة المقالة فممحمد حسيف عبد العزيز تصريح كاضح بيذا الشأف حيث يقكؿ:
"ينبغي أف تكتب المقالة في المغة التي يفيميا أكبر عدد مف أفراد الناس عمى اختبلؼ أذكاقيـ

) )1إسماعيؿ ،الشعر العربي المعاصر (ص.)156
) )2ابف جني ،الخصائص (ج.)33/1
) )3الخفاجي ،سر الفصاحة (ص.)314
) )4حساف ،المغة العربية معناىا كمبناىا (ص.)32
) )5الرافعي ،تحت راية القرآف (ص.)8

) )6شيخ أميف ،الحركة األدبية في المممكة السعكدية (ص.)526
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كأفياميـ ،كىي المغة التي تمتاز بالبساطة كالكضكح ،كتنأل ما أمكف عف صفات التعالي عمى

القراء أك التقعر أك اإلغراب ،كالمبالغة في التعمؽ"(.)1
نظرة ىيكل إلى المغة:

يقكؿ ىيكؿ في مقالة لو بعنكاف (أثر المغة في حياة األمـ)" :لمغة في حياة األمـ كفي

حضارتيا أرفع مكا ف ...كالمغة ىي أداة العمـ كاألدب كالفف ،كىي الكسيمة النتقاؿ الفكر بيف

الناس"(.)2

كيرل ىيكؿ أ َّف "ارتقاء المغة مف أقكل األدلة عمى ارتقاء األمة التي تتكمميا ،ككاف

انحطاط المغة المظير الحاسـ النحطاط األمة التي تتكمميا"(.)3

لقد بيف ىيكؿ أىمية المغة في حياة األمـ ،ألنيا أقكل أداة لمتعبير عف الحياة بكؿ

مككناتيا كجكانبيا ،كقد ربط التقدـ كاالزدىار كالرقي في حياة أم أمة بمدل ارتقاء كتطكر لغتيا.

كيؤكد ىيكؿ عمى أف التمكف مف المغة كحسف تكظيفيا يحتاج إلى ثركة ال بأس بيا مف
األلفاظ ،كما يمزـ صاحبيا القدرة عمى استخداـ األساليب بالطريقة المثمى ،يقكؿ في ذلؾ" :فكمما
زادت ثركتؾ مف األلفاظ كمف أساليب استعماليا ،كما يمكف أف تعبر عنو مف مختمؼ المعاني
لذاتيا ،أك مضافة إلى ألفاظ غيرىا ،ازددت أنت قدرة عمى اختيار المفظ الذم يصمح لمتعبير عف

قصدؾ تعبي نار دقيقنا"(.)4

ىيكؿ ينظر لمغة كأم مككف مف مككنات الحياة يخضع لمتطكر ،فالمغة عنده
ككاف
ه
"كائف حي متجدد ،كىي كذلؾ كسيمة لمتعبير الفكرم ،كاألداء المغكم ،كقد تبمكر االىتماـ بالمغة
عند ىيكؿ حينما أصبح عض نكا مجمعنيا بالمجمع المغكم بالقاىرة ،كىك أكؿ مف اقترح كشارؾ
أعضاء المجمع في كضع معجـ بألفاظ القرآف"( ،)5ككاف يمقت الجمكد كال يقبؿ الصكاب

طا لغكنيا سكاء في أداء المفظ لمعنى
الميجكر في المغة ،يقكؿ" :إني ألرل في بعض األحاييف خ ن
أك في صرؼ المفظ كنحك العبارة ،لكني استطيب ىذا الخطأ فأكد لك تتاح لو الحياة كتسرم عميو

) )1عبد العزيز ،لغة الصحافة المعاصرة (ص.)21
) )2ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)349/2
) )3المصدر السابؽ ،ج.351/2
) )4ىيكؿ ،ثكرة األدب (ص.)36

) )5زلط ،محمد حسيف ىيكؿ بيف الحضارتيف اإلسبلمية كالغربية (ص.)144
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القاعدة :خطأ مشيكر خير مف صكاب ميجكر ،ثـ تسبغ األياـ عمى ىذا الخطأ مف القدامة

فيصبح ىك الصكاب كىك القاعدة"(.)1

مف شدة حب ىيكؿ لتطكر المغة ،كحرصو عمييا كاف يتمنى أف يصبح الخطأ المغكم

الذم يستطيبو كيستسيغو صكانبا يدرج في كتب المغة تحت قاعدة يقرىا العمماء.

كيرل الباحث أف ما كاف يستطيبو ىيكؿ مف الخطأ المغكم ربما كاف استميامات لغكية
لـ يستطع ىيكؿ التعامؿ معيا أك أف يجد ليا مخارج كمسكغات ألنو غير متخصص في المغة،
كحكؿ االستميامات المغكية يقكؿ رجاء عيد" :إف كثافة االستميامات المغكية تتجاكز مجرد

اقتناص قكلي يتجمد في لصؽ تضميني ،كاف تعدد ابتثاثيا كتنكع احتشادىا يخترؽ النسيج

المغكم خالقنا تكافقنا كتفارقنا مع ماضكية القكؿ ،كأحادية المقكؿ ،فيتناسخ الماضي في آنية
الحاضر ،كتتحكؿ األسماء كالمقكالت إلى دالالت معاصرة"(.)2
ىذه االستميامات المغكية ىي التي تحرؼ التركيب المغكم عف مساره الحقيقي لتفسح لو

مجا نال أكسع في الداللة ،كتعطيو مساحة أرحب في المعنى.
ىيكل والمغة العامية المصرية:

استخدـ ىيكؿ في كثير مف مؤلفاتو القصصية المغة العامية المصرية ،كقد برز ذلؾ

بكضكح في لغة الحكار بيف الريفييف ،كفي المقابؿ استخدـ المغة الفصحى في حكار المثقفيف،

كما تضمف السرد بعض األلفاظ العامية التي ىي بحاجة إلى شرح كتكضيح ،كالسؤاؿ :لماذا

استخدـ ىيكؿ المغة العامية في ىذه المؤلفات؟ كىؿ كاف متعم ندا في ذلؾ؟ كاذا كاف الجكاب نعـ،
فما مبرره؟.
ً
تحد كاشارة
يمكف كصؼ استخداـ ىيكؿ لمغة العامية المصرية في قصصو بأنيا عبلمة ٌ
جرأة منو ،ألف ىذا االستخداـ ليا مثار جدؿ كنقد ،كربما يجمب عميو تيمة الضعؼ المغكم،

ىيكبل كاف متعم ندا في ىذا االستخداـ ،ربما كاف يقصد مف ذلؾ إمتاع القارئ
كعمى اعتبار أف
ن
بجعمو يعيش جك الريؼ الطبيعي كذلؾ بتقريبو مف لغة الحياة في الريؼ ،أك أف الذم دفعو لذلؾ
حنينو الدائـ إلى الريؼ كاعت اززه بأنو فبلح كفخره بالمغة العامية المصرية .يقكؿ ىيكؿ" :إني
ألذكر ما لحياة الريؼ في فصكؿ السنة المختمفة مف جماؿ يصؿ مف عارفيو إلى شغاؼ القمب،

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)364/1
) )2عيد ،القكؿ الشعرم (ص.)162
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كيسرم بيف الجكانح إلى أعماؽ الفؤاد ...ىذا كمو ...يبعث إلى النفس مف جميؿ المعاني ،كمف

عبارة الجماؿ ،كمف تقديس الخالؽ ،كمف طمأنينة الضمير"(.)1

لييكؿ مكقؼ مف استخداـ المغة العامية في الكتابة يقكؿ فيو" :ىؿ يعني أف ننزؿ
ككاف
ه
بالكتابة إلى مستكل المغة العامية المصرية...؟ لك أني أرل ىذه المغة صالحة لذلؾ لما ترددت

في الجكاب نعـ ،غير أني مع األسؼ أراىا غير صالحة"( ،)2إ نذا قناعة ىيكؿ أف المغة العامية
المصرية ال تصمح لمكتابة ،كيمضي ىيكؿ في تبريره ليذا الرفض فيقكؿ" :ألنيا لغة ال قكاعد

ليا ،كألنو قد بمغ مف مختمؼ الميجات في التكمـ بيا أف صرنا ال نعرؼ أم ىذه الميجات أرشؽ

كأليف ألف تككف ليجة الكتابة"(.)3

يبدك أف ىذا المكقؼ الذم سجمو ىيكؿ إزاء الكتابة بالعامية جاء في بداية حياتو األدبية

كالصحفية عندما كاف متأث نار بالفكر الغربي كمتبننيا لفكرة الفرعكنية كالقكمية المصرية ،لكنو بعد
ذلؾ تراجع فكاف يدعك إلى الفصحى كيعتمدىا في تأليفو كمقاالتو ،كيؤكد عمى ذلؾ ما ذىب إليو

عبد المطيؼ حمزة ،كعبد العزيز شرؼ في كتابيما (أدب المقالة الصحفية في مصر)" :كاف
ىيكؿ رحمو هللا كما كاف بعض زمبلئو ،يحاكلكف أف يخرجكا مف ىذا الرككد األدبي ،كأال يقمدكا

قدي نما ،كال يقمدكا جدي ندا ،كأف ينشئكا في مصر أدنبا مصرنيا ،ال يخرج عف المغة العربية الفصيحة
السمحة ،كال يتكرط في االبتذاؿ العامي"(.)4
ىيكل واإلبداع المغوي:
مف المعمكـ أف أم كاتب أك أديب ال يصؿ إلى مرحمة اإلبداع إال إذا مر بمراحؿ سبقت

ىيكبل مر بيذه المراحؿ ،حيث كضح ذلؾ طو حسيف حينما كجو الكبلـ
ىذه المرحمة ،كيبدك أف
ن
لييكؿ" :أنت تجيد حتى تصؿ إلى اإلبداع ،كتضعؼ حتى تشرؼ عمى االبتذاؿ"( ،)5كقد عمؽ

محمد رجب البيكمي عمى قكؿ طو حسيف قائ نبل" :كقد شاء هللا أف ييدم ىيك نبل إلى التعبير القكم
ال عمى يد طو حسيف ،بؿ بنفحة إليية جذبتو إلى الثقافة اإلسبلمية في معينيا الصافي ،حيف

التفت إلى دراسة السيرة النبكية دراسة متأنية ببصيرة ...فجاء أسمكبو ...مث نبل أعمى لمبياف

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)49-48/4
) )2الجريدة ،مف مقالة بعنكاف (فكضى المغة) ،ع.1867
) )3المرجع السابؽ.
) )4حمزة كشرؼ ،أدب المقالة الصحفية في مصر (ص.)53
) )5البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف( ...ص.)66
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المشرؽ ،كاف القارئ ليتمك ما كتب ىيكؿ في ىذا المجاؿ مف ركائع ،فيرل نكر النبكة يتألؽ في

السطكر تألقنا يرتفع بو إلى ذركة اإلبداع"(.)1

ىيكبل كصؿ إلى مرحمة اإلبداع المغكم حينما اتجو
يميؿ الباحث إلى قكؿ البيكمي أف
ن

إلى دراسة الثقافة اإلسبلمية كالسيرة النبكية ،فاستمد منيا قكة لغتو حتى كصؿ إلى مرحمة
النضكج كمف ثـ اإلبداع في البياف كالتعبير كالصياغة.

كيتحدث عدناف قاسـ عف اإلبداع المغكم فيرل أنو :في حاالت تكىج لحظات اإلبداع

فإنو يمؼ المغة "ىاالت إيحائية مضيئة فتثمر عطا نء سحرنيا ،تتمثؿ في صكر شعرية مدىشة،
كأنساؽ مكسيقية تتفتح عمى كجداف المتمقي ألنيا تخمؽ حالتيا كال تصفيا مف الخارج ،كتمؾ
الحاالت تتـ في تشكيبلت لغكية ذات ارتباطات داخمية"(.)2

يأتي تألؽ المغة في لحظات تكىج اإلبداع ،حيث يتجمى المبدع بركحو الفنية في التشكيؿ
المغكم ،كسحر اإليحاء ،كالصكر الشعرية ،كالمكسيقى ،بعدىا يستقبؿ المتمقي بقمبو كؿ ذلؾ

جممة كاحدة فيشعر بالدىشة كاإلعجاب ،فيتمتع بالجماؿ المغكم ،كتألؽ اإلبداع ،كىذا ما يممسو
مف يق أر مشيد الحجيج الذم عبر عنو ىيكؿ في كتابو (في منزؿ الكحي) ،الذم صكر فيو

"رحمتو المقدسة تصكي نار دقيقنا يتناكؿ معظـ الجزئيات كالتفصيبلت كالكقفات التي كقفيا في ببلد
الكحي كمنزلو ...فكأنما الكتاب رحمة ركحية ال يكتفي المؤلؼ فييا بالكصؼ الحسي ،بؿ نجد
نك نعا آخر مف الكصؼ األدبي يمكف أف نسميو بالكصؼ الركحي"(.)3

أما لغة المقالة عند ىيكؿ فيصفيا طو كادم ،فيقكؿ" :لغة ىيكؿ تتسـ بالسبلمة
ىيكبل في إنتاجو الصحفي المبكر كاف يجنح إلى البعد عف
كاإلتقاف ،كلكف يجب أف ندرؾ أف
ن
الغريب مف األلفاظ ،كيبتعد عف المحسنات الببلغية كالبديعية ،بؿ كاف يميؿ إلى قدر مف

السيكلة المغكية"(.)4

ىيكبل في مراحؿ كتاباتو األكلى كاف يميؿ في لغتو إلى السيكلة كالبعد
ييفيـ مف ذلؾ أف
ن
عف األلفاظ الجزلة ،لكنو بعد الدراسة كالممارسة استطاع أف يتقف المغة حتى كصؿ بيا إلى
مرحمة اإلبداع كالتألؽ.
) )1البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف(...ص.)67-66
) )2قاسـ ،لغة الشعر العربي (ص.)157
) )3كادم ،ىيكؿ رائد الركاية السيرة كالتراث (ص.)108
) )4المرجع السابؽ ،ص.171
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رأي النقاد في لغة ىيكل:
كاف طو حسيف في بداية األمر يتيـ ىيكؿ بأنو جمع في لغتو بيف متناقضيف :اإلجادة

إلى حد اإلبداع ،كالضعؼ إلى حد االبتذاؿ ،كبعد مركر السنيف تغير ىذا المكقؼ ،فقد كصؼ
لغة ىيكؿ باإلتقاف ،كنفى عنيا تيمة الضعؼ ،لكنو في الكقت نفسو ألصؽ بو شبية التصنع

كالتكمؼ كالتقعر في المغة ،يقكؿ في ذلؾ" :فقد أتقنت المغة العربية إتقاننا ...كأنا ال أستطيع أف
أتيمؾ با لضعؼ في المغة العربية ،فما رأيؾ في أنؾ قد أتقنت المغة العربية حتى تسرؼ في ىذا
اإلتقاف ،كتصطنع مف األلفاظ كاألساليب ما يصح أف تعاب عميو ،ألنو أدنى إلى التقعر منو إلى
أم شيء آخر"(.)1

كيؤكد عمى ىذا اإلتقاف كىذه الجكدة طو كادم في قكلو" :لغة ىيكؿ األدبية ال مراء في

جكدتيا سكاء بالنسبة لممقالة الصحفية أك غيرىا مف كتاباتو األدبية ،ككؿ آثاره األدبية كالفكرية

تبرىف عف ىذه الحقيقة كتؤكدىا"(.)2

أما تيمة التكمؼ كالتصنع فينفييما عنو محمد رجب البيكمي في قكلو" :يقتحـ ىيكؿ

مكضكعو ،كقد تسمح لو بذخيرة الفكز ،فعناصره كاضحة في ذىنو ،صكره تكاكب المعاني مف
غير تصنع كال افتعاؿ ،كألفاظو تتدفؽ كالسيؿ كراء معانيو ال يعكقيا عائؽ ...كما يزاؿ القمـ

الساحر يجيش كييدر ،كيتسع كينداح ،حتى يبمغ غايتو"(.)3

كحكؿ تمكف ىيكؿ مف المغة العربية كتطكيعيا لمكتابة فقد "شارؾ زمبلءه كمعاصريو في
تذليؿ المغة العربية ،كتمكينيا مف أف تككف مٍم نكا لمذيف يكتبكنيا ،كمٍم نكا لمذيف يتكممكنيا ،كشارؾ
زمبلءه في أف يتيح لمذيف يكتبكنيا كيتكممكنيا أف يحرركا أنفسيـ مف العبكدية كاإلذعاف لمغة كأف

يطكعكا المغة لحاجاتيـ"(.)4

في ضكء ما سبؽ يتبيف أف كتابة المقالة عمؿ أدبي يحتاج إلى صياغة محكمة تميؿ

إلى السيكلة كالكضكح لمساعدة المتمقي عمى الفيـ كاالستيعاب ،كىذا يتطمب دقة في اختيار
األلفاظ ،كاجادة التراكيب ،إضافة إلى التنظيـ الجمالي الذم ييحدث التأثير بحيث ال يخرج عف
إطار المكضكعية.
) )1السياسة األسبكعية (1926ـ)13 ،مارس ،ع.1
) )2كادم ،ىيكؿ رائد الركاية السيرة كالتراث (ص.)172
) )3البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف( ...ص.)45

) )4حمزة كشرؼ ،أدب المقالة الصحفية في مصر (ص.)53
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ويمكن التعرف عمى لغة ىيكل في مقالتو ومؤلفاتو من خالل تمخيص ما سبق كالتالي:
 -1كاف ىيكؿ يدرؾ أىمية المغة في حياة األمـ ،كدكرىا في بناء الحضارة لذلؾ كاف دائـ الدعكة
إلى تطكيرىا.

 -2رأل أف قكة التعبير تحتاج إلى ثركة لغكية تكظؼ بشكؿ حسف.
 -3استخدـ في قصصو لغة الحكار بالعامية ،كتضمف السرد أحياننا بعض ألفاظيا؛ كذلؾ إلمتاع
القارئ ،كالعتزاز ىيكؿ بالمغة العامية المصرية ،رغـ اقتناعو أنيا ال تصمح لمكتابة بسبب
اختبلؼ الميجات ،كألنو ال يكجد ليا قكاعد.
 -4بمغ ىيكؿ مرحمة اإلبداع المغكم عندما أقبؿ عمى دراسة الثقافة اإلسبلمية كاتجو إلى الكتابة
فييا.
 -5تتسـ لغتو بالسيكلة كالسبلمة كاإلتقاف كالبعد عف األلفاظ الغريبة.
 -6اتيـ طو حسيف ىيك نبل في البداية بالضعؼ المغكم ،ثـ باإلجادة مع التصنع كالتكمؼ كالتقعر
في المغة ،كقد نفى محمد رجب البيكمي ىذه التيمة عف ىيكؿ.

ثان ًيا -األسموب:
ىيكبل كاف ذا عقمية فمسفية ،كأدبية كابداعية ،كقد جمع بيف الثقافة
عرفنا فيما سبؽ أف
ن

العربية كالغربية ،كبيف القانكف كالسياسة ،كبيف التاريخ كالديف ،ككاف يميؿ في كتاباتو إلى التأمؿ
كالتفكير.
كمما ال شؾ فيو أف أثر ثقافة الكاتب تنعكس بكضكح عمى أسمكبو إيجانبا أك سمنبا ،فإذا
كاف ذا ثقافة متنكعة ككاسعة ،كجدنا أسمكبو أكثر جاذبية ،كأفكاره أشد عمقنا ،كمف ثـ فإف ذلؾ

يساعد القارئ بشكؿ مباشر عمى فيـ المقالة كالكصكؿ إلى غايتو كىدفو.

كذلؾ فقد تحقؽ في أسمكبو ترابط األفكار ككضكحيا كانسجاـ بعضيا ببعض ،كمتانة
الجمؿ كركعتيا ،ككاف لمكممات المكحية ،كالعبارات الثرية ،كاألساليب الببلغية المتنكعة تأثير في
تقكية األسمكب كرصانتو كعذكبتو ،كبذلؾ أحدث اإلمتاع عند القارئ.

لقد عبر ىيكؿ عف الحياة ،كما عايشو فييا مف أحداث حمكة أك مرة ،كسيمة أك صعبة،

كما فييا مف يأس كتفاؤؿ ،فقد كاف في ذلؾ رائ ندا مف "الركاد الذيف ظيركا مع مطالع ىذا القرف
العشريف ،كالذيف كاف ليـ الدكر األكبر في حركة التنكير التي أضاءت شتى مجاالت الحياة...
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كأكقدت مشاعؿ النكر عمى طريؽ المكاكب الصاعدة لبعث ىذه الحياة"( ،)1فجاء أسمكبو أقرب

إلى الكضكح كالبساطة ،كىذا أعطى القارئ نك نعا مف األنس كاأللفة عندما يق أر مقاالتو.

حاكؿ ىيكؿ أف ينكع في أسمكبو حسب طبيعة مكضكع المقالة ،فكاف يركز عمى الجانب

الفكرم إذا كانت تدكر حكؿ فكرة أك رأم ،كتركز عمى جماؿ العرض كدقتو إذا كانت تدكر حكؿ
مشيد أك ناحية نفسية أك اجتماعية ،كقد كصفو طو حسيف بالكاتب المجيد المؤثر ،حيث يقكؿ:

"الناس جمي نعا يعممكف أنو كاتب يمجيد ،كما أظف بيف قراء الصحؼ مف يستطيع أف ينكر أنو
مديف لقمـ ىيكؿ بساعات لذيذة تأثرت فييا نفسو ألكاننا مف التأثر ،فغضبت مع الكاتب لمحؽ،
كسخطت مع الكاتب عمى الباطؿ ،كشعرت مع الكاتب بالكطنية الصادقة ،كالحرص عمى

المنفعة القكمية ،كاستمتعت مع الكاتب بمذة العمـ كاألدب"(.)2
أسموب ىيكل يدل عمى شخصيتو:

طا كثيقنا بشخصيتو ،كثمرة مف ثمار ثقافتو ،كىك
ال شؾ أف أسمكب اإلنساف مرتبط ارتبا ن
مخرج مف مخرجات تجاربو كخبراتو ،لذلؾ قاؿ (بكفكف)  : Baffonإف األسمكب ىك الرجؿ
نفسو ،ككذلؾ رأل (فكلبير) أف األسمكب ىك طريقة الكاتب الخاصة في رؤية األشياء

()3

إذا كاف

األسمكب يمتمؾ طاقات تعبيرية ليا دالالتيا كايحاءاتيا ،فإنو في الكقت ذاتو يكشؼ عف كجكه
التجارب اإلنسانية المتنكعة ،كال يتأتى ذلؾ إال مف خبلؿ التبلحـ األكيد بيف لغة الكاتب

ضا كحيكنيا كمفع نما بالنبض جاءت تجربتو الشخصية
كتجاربو ،ككمما كاف أسمكب الكاتب غ ن
فاعمة كمكحية كمشعة كمتكىجة كمؤثرة ،كقد جاء "أسمكب ىيكؿ دا نال عمى تفكيره الخاص،

معتم ندا عمى مقكماتو كثقافتو ،كيشؼ في الكقت نفسو عف قكاـ ثقافي رفيع"(.)4

ضا إسبلمنيا
كيتحدث محمد رجب البيكمي عف أسمكب ىيكؿ التعبيرم فيقكؿ" :رزؽ في ن
دافقنا يجيش في خاطره ،لينقمو القمـ إلى قرائو في استرساؿ ناصع مكتمؿ الحمقات ،ال ترل فيو
ثغرة تكحي بضعؼ ،أك نتك نءا يدؿ عمى نشاز ،كال يرجع ذلؾ إلى قدرة المؤلؼ عمى األلفاظ ،بؿ
يرجع إلى قكة اقتناعو بما يقكؿ ،كشدة إيمانو بما يسطر"(.)5

) )1حمزة كشرؼ ،أدب المقالة الصحفية في مصر (ص.)273
) )2المرجع السابؽ ،ص.306
) )3ينظر :المرجع نفسو ،ص.291
) )4المرجع نفسو ،ص.308

) )5البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف( ...ص.)78
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أما طو كادم فقد قاؿ" :استطاع بيذا األسمكب أف يقكـ بدكر الريادة في الثكرة األدبية
كالفكرية كالسياسية عمى و
حد سكاء"( .)1كيتحدث عف الداللة النفسية ألسمكبو في كتابة المقالة،
فيرل أنيا "تكشؼ عف شخصيتو الفكرية ،تمؾ الشخصية الممتزمة التي تعي ثقافتيا ،كتعي ما

يدكر في مجتمعيا الكطني ،كأحياننا العالمي ...يعكس آماؿ كطنو في النزكع نحك التطكر الفني
كالفكرم كالحضارم"(.)2
لقد استطاع ىيكؿ مف خبلؿ أسمكبو المميز في مقاالتو أف ينقؿ القراء مف عبؽ الماضي

إلى شذا الحاضر ،فكاف ييتؾ األقنعة كيزيؿ الحجب التي تخفي الحقائؽ بكؿ ما يستطيع ،ىدفو
في ذلؾ تكعية الناس ،كتكجيييـ نحك الحقيقة ،كىذا يدؿ عمى إخبلصو ليـ كمصداقيتو معيـ.

الكتاب كالنقاد آنفنا حكؿ أسمكب ىيكؿ كعبلقتو بشخصيتو ،يمكف
كباستقراء ما تحدث بو ي
لمباحث أف يقؼ عمى التالي:
 -1أسمكب ىيكؿ يدؿ عمى تفكيره العميؽ ،كيكشؼ عف ثقافتو الراقية.
 -2ينبض أسمكبو بالحس اإلسبلمي ،كيفيض بالخكاطر الصادقة الجياشة ،كىك يممؾ القدرة عمى
االسترساؿ المكتمؿ ،كيتميز بالقكة التي ليس فييا ثغرة مف ضعؼ ،كعنده ثقة بما يكتب

نابعة مف إيمانو القكم.

 -3يدؿ أسمكبو عمى دكره الريادم في مجاالت األدب كالفكر كالسياسة.
 -4يكشؼ أسمكبو عف شخصيتو الممتزمة الكاعية بما يدكر في مجتمعيا الكطني ،كبما يحدث
في العالـ.

 -5يبرز أسمكبو طبيعة شخصيتو الطمكحة التي تسعى دائ نما إلى التطكر الفني كالفكرم
كالحضارم.
أثر التراث اإلسالمي في أسموب ىيكل:
يتأثر الكاتب أك األديب بالحياة السائدة في المجتمع الذم يعيش فيو ،كما أنو يؤثر في
ىذا المجتمع ،كىك عندم ا يستخدـ المغة يستمد أدبو مف حياة المجتمع ،فما النتاج األدبي كالعمؿ

الصحفي إال ثمرة مف ثمار ىذا االستخداـ.

) )1كادم ،ىيكؿ رائد الركاية السيرة كالتراث (ص.)173
) )2المرجع السابؽ ،ص.170
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ىيكبل برع
كبمناسبة صدكر كتاب ىيكؿ (الفاركؽ عمر) رأل محمد رجب البيكمي أف
ن

في إبراز "سياسة عمر في اإلدارة ،كما امتاز بو مف قدرة فائقة في فيـ النص القرآني ،كتطبيقو

ىيكبل قد اتجو إلى الثقافة
طا"( ،)1كرأل أف
عمى ما جد مف أمكر الحياة اجتيا ندا كاستنبا ن
ن
اإلسبلمية ،فدرس كتاب هللا كسنة رسكلو" ،ىذه الدراسة التراثية قد نقمت أسمكبو البياني مف كضع
إلى كضع ...كاف تعبيره في عيده األكؿ ال يخمك مف ضعؼ ...فمما ىش َّرفو هللا باالتجاه
اإلسبلمي المبيف ،انتفض تعبيره األدبي مكرقنا زاىنيا ،كسما اتجاىو الفكرم إلى ذركة كتبت آلثاره

الخمكد"(.)2

ىيكبل عندما أقبؿ عمى دراسة الثقافة اإلسبلمية بكؿ مككناتيا ،تأثر
يفيـ مف ذلؾ أف
ن

بيا أيما تأثر ،ىذا التأثر كاف نقطة تحكؿ في حياتو عمى جميع األصعدة ،فقد سار في طريؽ
اليداية كالرشاد ،كتغير فكره مف الفكر القكمي الميبرالي إلى الفكر اإلسبلمي ،كانتقؿ بأسمكبو
البياني الذم كاف ال يخمك مف بعض الضعؼ إلى أسمكب يتسـ بالقكة كالجزالة كالرصانة ،مما

جعمو يرتقي في تأليفو كنتاجو األدبي.

يذكر طو كادم :أف بداية ىذا التحكؿ كانت عاـ 1930ـ عندما أراد ىيكؿ أف يذكد عف

دينو نتيجة لنمك حركة التبشير التي استشرل خطرىا في مصر ،فبدأ يكتب مقاالت عف اإلسبلـ
كنبيو محمد  ،ثـ استكعبت مقاالتو الدينية كثي نار مف نتاجو كتأليفو كبحثو الديني(.)3

يقكؿ ىيكؿ في مقدمة كتابو (ثكرة األدب)" :كاف اإلسبلـ كما يزاؿ ديف أىؿ ىذا الشرؽ

العربي ...فبل يمكف أف يؤدم األدب رسالتو إذا أىمؿ ىذا الجانب القكم مف جكانب حياة الشرؽ

العربي"( ، )4ىذا ما كاف يعتقده ىيكؿ كما كاف يتبناه ،فاألدب بدكف اإلسبلـ ال يستطيع أف يؤدم
رسالتو كاممة ،كىذا دليؿ عمى مدل تأثير اإلسبلـ في نفس ىيكؿ ،كمقدار تعمؽ ىيكؿ بيذا

الديف ،حيث اعتبره بذلؾ مني نجا لحياتو عمى األقؿ ،فأراد أف ينطمؽ منو في تأليفو كنتاجو
ككتاباتو.

) )1البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف( ...ص.)118
) )2المرجع السابؽ ،ص.65-64
) )3ينظر :كادم ،ىيكؿ رائد الركاية السيرة كالتراث (ص.)162-161
) )4ىيكؿ ،ثكرة األدب (ص.)12
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كيقكؿ ىيكؿ في مقدمة كتابو (في منزؿ الكحي)" :رأيت أف تاريخنا اإلسبلمي ىك كحده

البذر الذم ينبت كيثمر ،ففيو حياة تحرؾ النفكس ،كتجعميا تيتز كتربك ،كألبناء ىذا الجيؿ في
الشرؽ نفكس قكية خصبة تنمك فييا الفكرة الصالحة لتؤتي ثمرىا بعد حيف"(.)1

أراد ىيكؿ أف يمفت انتباه األجياؿ المتعاقبة بعده إلى ما يمزميـ مف أفكار صالحة

تخدميـ في حياتيـ ،حيث ذكر ليـ تجربتو الخاصة التي خاضيا كالتي تفيد بأف التاريخ
اإلسبلمي ىك الذم ينبت كيثمر ،حيث تجد فيو النفكس ضالتيا ،كمف خبلؿ معرفتو يمكف ليا

أف تحقؽ ذاتيا ،كتصؿ إلى غايتيا ،فالتاريخ اإلسبلمي تجربة إنسانية رائدة.

كيرل البيكمي أف أسمكب القرآف الكريـ اختمط بشغاؼ قمب ىيكؿ ،فانثاؿ عمى لسانو،

كأنو سما ببيانو عندما كاف يقتبس مف الحديث الشريؼ ،كأنو في كتابو (حياة محمد) ترقرؽ
بالمعاني ،كتألؽ باأللفاظ ،كذكر أف أقكل ما يظير مف تأثر ىيكؿ بكتب التراث ىك دفاعو عف

ريادة اإلسبلـ لئلنسانية ،حيف شرح مبادئ الحرية كاإلخاء كالمساكاة ،كىذا يدؿ عمى استيعابو

الجيد لؤلفكار اإلسبلمية كالمبادئ التشريعية ،ككذلؾ إلمامو بأقكاؿ خصكـ اإلسبلـ ،الذيف
حاربيـ ىيكؿ بسبلحو الناقد كاطبلعو الكاسع البصير(.)2

ىناؾ مجمكعة مف الثقافات أثرت في أسمكب ىيكؿ ،كما كاف لمعمـ كالفمسفة نصيب مف

ىذا التأثير ،ككاف لمحمد عبده كلمطفي السيد كذلؾ أثر كاضح ،كيمتد ىذا التأثير ليشمؿ كتب

األدب العربي التراثية مثؿ آمالي القالي ،كأغاني األصفياني ،كأمثاؿ الميداني ،كالبياف كالتبييف

لمجاحظ كغيرىا(.)3

ابتداء بالقرآف
في ضكء ما سبؽ يظير تأثر ىيكؿ الكاضح بالمكركث الثقافي اإلسبلمي،
ن
انتياء بالمؤلفات اإلسبلمية ،كقد اتضح لمباحث خبلؿ
الكريـ كالحديث الشريؼ كالسيرة النبكية ،ك ن

ذلؾ التالي:

 -1غير ىيكؿ اتجاىو الفكرم ،فقد خمع كؿ ما يربطو بالفكر الغربي ،كتخمى عف الفكر القكمي
الميبرالي ،كتبنى الفكر اإلسبلمي ،كدعا األجياؿ العتماده كمنيج حياة.

قكل أسمكبو البياني مف خبلؿ تأثره باألسمكب القرآني كالدراسات اإلسبلمية.
َّ -2

) )1ىيكؿ ،في منزؿ الكحي (ص.)24
) )2ينظر :البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف( ...ص.)72-67
) )3ينظر :ىيكؿ ،مذكرات في السياسة المصرية (ج.)25/1
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السير.
 -3اتجو في كتاباتو كتأليفو إلى الفكر اإلسبلمي كالتاريخ اإلسبلمي ك ِّ
 -4دعا إلى ريادة اإلسبلـ لئلنسانية ،كما فسر مبادئيا مف منطمؽ اإلسبلـ.
خصائص أسموب ىيكل:
تعد المقالة تجربة إنسانية استكعبيا عقؿ الكاتب ككجدانو فعالجيا بطريقتو الخاصة مف

كعبر فييا عف التطكر الحضارم الذم مرت بو مصر ،كقد
حيث الشكؿ كالمضمكف كاالتجاهَّ ،
رأل ىيكؿ أف تربية العكاطؼ تربية سميمة ىي السبيؿ األفضؿ لحسف االستمتاع بالحياة.

كتمتاز مقاالت ىيكؿ مف حيث "الشكؿ باألسمكب الذم يعتبر انعكا نسا لتفرد الكاتب
كتميزه ،كنعني باألسمكب ىنا طريقة تناكؿ المكضكع كطريقة عرضو ،ثـ طريقة صياغتو

لؤلفكار ،كتعبيره عف العكاطؼ"(.)1

سيحاكؿ الباحث كشؼ النقاب عف أىـ الخصائص التي تكضح طبيعة أسمكب ىيكؿ

في مقاالتو ،كذلؾ مف خبلؿ دراستيا كالكقكؼ عمى الظكاىر التي تشكمت فييا ،كالمبلحظات
التي استرعت االنتباه ليا كىي كالتالي:
ىيكبل عندما كتب مقاالتو قد تأثر بدراستو لمقانكف كممارستو لمينة المحاماة ،فقد
 -1يبدك أف
ن

كاف يبدأ مقاالتو بمقدمات جاء معظميا مطكنال ،ثـ ييتبع ذلؾ بالعرض المكضكعي لؤلفكار
عمى أساس عممي كمنيجي ،كىك خبلؿ ذلؾ يكرد جزئيات المكضكع كيحمميا ،ثـ يردؼ ذلؾ
"بالنتيجة العامة ليذا المكضكع دكف أف نحس بأم فتكر أك ممؿ ،ألنو يغمؼ ىذه

المكضكعية بتعبير أدبي عاطفي فيو كثير مف ركح الصداقة كاأللفة"(.)2

صا عمى اتخاذ المكضكعية مني نجا في عرضو ليقنع القارئ كالخصكـ
كاف ىيكؿ حري ن
"فمـ يستطع خصكمو مف السياسييف أف يأخذكا عميو مأخ نذا يمس نزاىتو ،كمكضكعيتو ،كىي
المكضكعية التي طبعت كتاباتو األدبية كالصحفية بطابعيا"( .)3ككاف يزِّيف ىذه المكضكعية

بنكع مف جماؿ التعبير لدفع الممؿ ك"ليضفي عمييا ىذا الركاء الجميؿ الذم يجعؿ لمفكرة

أثرىا في نفس القارئ"(.)4

) )1كادم ،ىيكؿ رائد الركاية السيرة كالتراث (ص.)163
) )2المرجع السابؽ ،ص.165
) )3حمزة كشرؼ ،أدب المقالة الصحفية في مصر (ص.)299-298
) )4المرجع السابؽ ،ص.300
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ىذا الحرص الشديد عمى إقناع القارئ كارضائو يدؿ عمى كعي ىيكؿ المستنير ،فقد

خاطب عقؿ القارئ ككجدانو في كقت كاحد كذلؾ لكسبو كاستقطابو ،مف جية أخرل فإف

اعتماده لممكضكعية في كتابة مقاالتو يكحي بمدل تأثره باألسمكب العممي ،كيعطي انطبا نعا

صا عف طبيعة شخصية ىيكؿ كمنيجو في الحياة ،كالذم ييبرز ميمو إلى الترتيب كالتنظيـ
خا ن
كالتخطيط كالتنسيؽ قبؿ الشركع في العمؿ ،كنفكره مف العشكائية كالغكغائية غير المثمرة.
 -2نظ نار لتنكع ثقافة ىيكؿ كاتساعيا ،فإنو كثي نار ما كانت تتكارد عميو الخكاطر أثناء كتابتو
لممقاالت فيسطرىا كيثبتيا كجزء أساس فييا ،كىذا ما يسمى باالستطراد الذم كاف يكثر منو
"كيطيمو ،فيطكؿ تب نعا لذلؾ ىنفى يسو في المقالة كيكثر عدد صفحاتيا ،كاذا كاف ىذا االستطراد
كسيمة لتكضيح األفكار كالتدليؿ عمى صحتيا ،فإنو في الكقت نفسو دليؿ عمى اتساع ثقافة

األديب"

(.)1

ىذا االستطراد الذم تميز بو ىيكؿ لـ ً
يأت مف فراغ ،كانما ىك ثمرة مف ثمار عمره

الذم قضاه في القراءة كاالطبلع كالدراسة ،لذلؾ فبل عجب أف نممس في ىذا االستطراد

ثقافة ىيكؿ متنكعة المشارب مف شرؽ كغرب ،كمتعددة المجاالت :في السياسة كالصحافة

كالفكر كالديف كالتاريخ كاألدب كاالجتماع ،كمف مقاالتو التي استطرد فييا بشكؿ مستفيض:

(تيذيب المكاىب كصمتو ما بيف العمـ كالفف) كمقالة أخرل بعنكاف( :أزمة العالـ ،أزمة خمؽ
كأزمة عقيدة).
 -3في مقاالت ىيكؿ الكثيرة كالمتنكعة ما يدؿ عمى عنايتو باألفكار ،كتركيزه عمى المعاني
بالدرجة األكلى ،ثـ يأتي اىتمامو باأللفاظ كالعبارات بالدرجة الثانية ،فقد كاف "يعتمد عمى
الفكرة كدقة أدائيا أكثر مما يعتمد عمى المفظ المنمؽ المزكؽ ،كسبب ذلؾ أف التشريع

(،)2

كالقكانيف بكجو عاـ ،يقتضي كاتبيا ٌأال يزيد في ألفاظو عمى ما يقصد إليو مف المعاني"

صا عمى السبلمة المغكية ،كانما كاف في إنتاجو الصحفي
كليس معنى ىذا أنو لـ يكف حري ن
"يجنح إلى البعد عف الغريب مف األلفاظ ،كيبتعد عف المحسنات الببلغية كالبديعية ،بؿ كاف

يميؿ إلى و
قدر مف السيكلة المغكية

(.)3

) )1كادم ،ىيكؿ رائد الركاية السيرة كالتراث (ص.)168
) )2حمزة كشرؼ ،أدب المقالة الصحفية في مصر (ص.)297
) )3كادم ،ىيكؿ رائد الركاية السيرة كالتراث (ص.)171
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معنى ىذا أف األفكار كالمعاني احتمت عنده المرتبة األكلى ،بينما أخذت األلفاظ

كالمغة المرتبة الثانية ،كىذا ما أكد عميو في كتابو (ثكرة األدب) حيث قاؿ عف المغة أنيا" :ال

تتصؿ باألدب لذاتو ٌإال مف حيث ىي كساء األدب"(.)1

ييفيـ مف ذلؾ أف السيكلة المغكية في مقاالت ىيكؿ كانت سمة غالبة فييا ،كليس معنى
اىد فييا ،كانما قد يككف ىذا األمر متعم ندا مف
ىذا أف
ن
ىيكبل لـ يكف متمكننا مف المغة ،أك أنو ز ه
طرفو بيدؼ تكصيؿ رسائمو التي احتكتيا مقاالتو إلى قطاع كاسع مف جميكر القراء ،ككاف

يقصد مف كراء ىذه السيكلة مراعاة المستكل الثقافي كالمغكم ليـ.
دفاع ىيكل عن أسموبو:

ساد في عيد ىيكؿ معارؾ أدبية كنقدية ساخنة ،كاف منيا ما كجيو طو حسيف إلى

ىيكؿ حيث انتقده في أسمكبو كلغتو ،كذلؾ بعد تأليفو كتاب (ثكرة األدب) حيث ذكر طو أف

الكتاب ،كأنو ييمؿ لغتو إىما نال شدي ندا ،كيتكرط في ألكاف مف
ن
ىيكبل "مف أصحاب المعاني بيف ي
الخطأ كاضطراب األسمكب ،يدنيو أحياننا مف االبتذاؿ ،كالغريب أنو ال يضيؽ بذلؾ ،كال يجد بو
بأ نسا"(.)2

إزاء ىذا االتياـ الصريح لييكؿ بأنو ييمؿ لغتو فيقع في األخطاء المغكية مما يتسبب في

اضطراب أسمكبو ،كقؼ ىيكؿ مداف نعا عف لغتو كأسمكبو ،فكاف مما أكرده في ىذه الدفاع:

 -1أنو لـ يشعر بأم نكع مف أنكاع الضيؽ كالحرج تجاه أسمكبو ،كلـ يجد بو بأ نسا ،كيقر ىيكؿ
أف ىناؾ اختبلفنا بينو كبيف طو حسيف حكؿ المغة كاألسمكب فيقكؿ" :نحف حقنا مختمفاف في

أمر المغة كاألسمكب ...لكني لـ أعرؼ قط منؾ أف لغتي كأسمكبي يدنياني مف االبتذاؿ ،بؿ

عرفت منؾ غير ىذا"(.)3

ىيكبل يعترؼ بيذا االختبلؼ ٌإال أنو ينفي عف أسمكبو صفة االبتذاؿ ،ثـ يكجو
رغـ أف
ن

الم كـ لطو ألنو سكت عنو سنكات طكيمة كلـ ينتقده في لغتو كأسمكبو ،بؿ عمى العكس كاف
يصؼ أسمكبو باإلجادة كاإلتقاف ،كاعتبر ىذا السككت خدعة مف طو لو ،كعؽ لمصداقة،

كعدـ الكفاء ليا مف حؽ ،ثـ يمضي ىيكؿ في اعت اززه بأسمكبو قائ نبل" :فميكف أسمكبي ما يككف

) )1ىيكؿ ،ثكرة األدب (ص.)35
) )2ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)300/1
) )3المصدر السابؽ ،ج.301/1
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فمف أرضى بو بدي نبل ،فأسمكب الكاتب ىك الكاتب ...كالحمد ﵀ الذم جعؿ كثيريف ممف
تناكلكا كتابي ىذا كغيره مف كتبي يعجبيـ أسمكبي أكثر مما أعجبؾ يا صديقي"(.)1

يعمف ىيكؿ أنو ر و
اض كؿ الرضا عف أسمكبو ألنو يمثؿ شخصيتو ،ثـ إنو ىكف عمى

نفسو بأف ىذا النقد لمغتو كأسمكبو إنما ىك مجرد رأم شخصي لفرد ،كعزاؤه في ذلؾ أف مف

ق أركا كتبو أيعجبكا بأسمكبو.

 -2بيف ىيكؿ عبلقة أسمكبو باألدب كالقانكف فيقكؿ" :لـ أتخذ األدب يك نما صناعة ،كال أنا
تكفرت عمى دراسة األدب ...كطبيعي أف يككف أسمكبي أسمكب الذيف درسكا القانكف ،كالذيف
يركف أف تؤدل المعاني بألفاظ ال تزيد عمييا كال تضيؽ بيا ،كالذيف ال يعنييـ لذلؾ بيرجة

صا عمى ىذا األسمكب أني رأيت مثمو مكضع اإلطراء مف طائفة
المفظ لمفظ ،كقد زادني حر ن
(.)2
الكتاب كالفبلسفة"
مف كبار ي
يقر ىيكؿ بأنو لـ يدرس األدب كمتخصص فيو ،كانما ىك اجتياد منو ،كأف األدب

ليس المجاؿ الكحيد الذم يكتب فيو ،بالمقابؿ يذكر بأنو درس القانكف كتخصص فيو ،لذلؾ
فبل عجب أف يتميز أسمكبو بأف تككف فيو األلفاظ عمى قدر المعاني دكف زيادة أك نقصاف،
كذلؾ رأل أنو ال ييمو عند استخدامو لؤللفاظ أف يختار المبيرجة كالمنمقة منيا ،كأكد عمى

الكتاب
أف ما زاده قناعة بيذا األسمكب كاعتماده لو ما كجده مف مدح كثناء مف كبار ي

كالفبلسفة لمثؿ ىذا النكع مف األسمكب.

 -3اعترؼ ىيكؿ لطو حسيف بأنو جراء السرعة كقعت منو بعض الينات ،يقكؿ" :اعترؼ يا
صديقي بأنؾ عمى حؽ حيف أخذتني بأنني أسرع فيفكتني ذلؾ التحقؽ مف بعض الشئكف،

كأنؾ كقعت عمى ىنة ما كاف يجكز لي أف أقع فييا"( .)3كحاكؿ ىيكؿ أف يبرر ليذه السرعة،
فاستشيد لذلؾ باألدب الغربي كقاؿ" :نزعت القصة شينئا فشينئا بأسمكبيا إلى اإليجاز ،ال في
كقائعيا ،كلكف في بيرجة األلفاظ التي تقص بيا تمؾ الكقائع ،كلعؿ ميؿ العالـ الحاضر إلى

السرعة في كؿ شيء ىك الذم عفى عمي اإلطالة ...لعؿ ىذا الميؿ إلى السرعة ىك الذم

ماؿ حتى باألدب إلى أسمكب القانكف"(.)4

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)302/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.303-302/1
) )3المصدر نفسو ،ج.303/1
) )4المصدر نفسو ،ج.303/1
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كحكؿ الينات التي كقع فييا ىيكؿ كذكرىا طو حسيف في مقاالتو بالتفصيؿ منتق ندا

إياىا ،كفي الكقت الذم اعترؼ فيو ىيكؿ بتمؾ الينات أك أنو ع از سببيا إلى السرعة كعدـ

التدقيؽ كالمراجعة ،يعمؽ ىيكؿ عمى طريقة نقدىا ،فيصفيا بالغثة المبتذلة( ،)1ثـ يتحدث عف

أسمكبو كاصفنا طبيعتو كخصائصو فيقكؿ لطو حسيف" :كأنت تعرفني كما يعرفني الناس
أشدىـ قص ندا في األسمكب ،كأكثر زى ندا في التكرار ،كفي التفييؽ بالمفظ المجكؼ كالعبارات
القميمة مف المعنى كاف خبل فييا الرنيف"(.)2

ضا
في ضكء ما سبؽ يخمص الباحث إلى أف
ن
ىيكبل كاف معت ناز بأسمكبو ،مداف نعا عنو ،داح ن
لبلتيامات التي كجييا طو حسيف ألسمكبو كلغتو ،كقد اعترؼ في تردد باألخطاء المغكية

البسيطة التي كقع فييا كالتي جاءت نتيجة لمسرعة كعدـ التدقيؽ كالمراجعة.

لقد رسـ ىيكؿ صكرة كاضحة ألسمكبو ،فذكر أنو يعبر عف شخصيتو ،كأف كثي نار ممف
ق أركا كتبو أعربكا عف إعجابيـ بأسمكبو ،كأف األلفاظ في أسمكبو جاءت عمى قدر المعاني ،كأكد
عمى أنو ال يميؿ إلى األلفاظ المنمقة المبيرجة ،كأف دراستو لمقانكف أثرت في أسمكبو فماؿ بو

إلى اإليجاز كالتركيز كعدـ اإلطالة ،ككاف ال يحبذ التكرار أك التفييؽ كالتقعر في المفظ كالعبارة،

أك تعمد المكسيقى عمى حساب المعنى ،كقد عبر عف الزىد في أسمكبو ،ساعنيا إلى تحقيؽ
القصد منو ،فاألسمكب في نظره كسيمة كليس ىدفنا لذاتو.

ثالثًا -الخيال في مقالت ىيكل:
مما ال شؾ فيو أف لمخياؿ مكانة ىامة كمنزلة رفيعة في عالـ األدب شعره كنثره ،فبل

يكاد يخمك أم عمؿ أدبي منو ،ألنو يعد عنص نار أصي نبل فيو ،كلك حاكؿ أم كاتب أك أديب أف
ينأل بقممو عنو ،فإف لغتو تأتي تقريرية مباشرة ،كربما يجيء فكره مجرندا مف اإلحساس ،لذلؾ

فاألدب بشكؿ عاـ بحاجة دائ نما إلى نظـ جيد ،كالى تصكير أخاذ ليكتمؿ كليخرج عمى أجمؿ
ىيئة كأحسف صكرة.
كاذا كاف الخياؿ عنص نار أساسنيا مف عناصر التعبير الفني عف األفكار كالعكاطؼ ،فإف
األديب أك الكاتب ال يستغني عنو قط عند التعبير عف تجاربو الذاتية كرؤيتو لمحياة ،فيك كسيمة

لمتأثير في النفكس ،كىك سبيمو إلقناع القراء بأفكاره.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)307/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.307/1
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كالمتأمؿ في مقاالت ىيكؿ عامة ،كفي مقاالتو األدبية خاصة يجد فييا خاصية

التصكير مستندة إلى عناصر البياف لككنيا دعامة أساسية مف دعائـ الصياغة الفنية ،كألنيا
تزيد المعنى كضك نحا ،كتكسبو تأكي ندا ،كيرل ىيكؿ أف "تأثر نفس الكاتب أك الشاعر بالبيئة
الطبيعية كاالجتماعية المحيطة بو تأث نار يجعمو يتمثؿ ىذه البيئة كتتمثمو حتى ال يصدر فيما

يكتب أك ينظـ ٌإال عف كحييا كالياميا"(.)1

لقد تناكؿ ىيكؿ في إحدل مقاالتو الشاعر البياء زىير بالحديث عف شعره ،فقد كصؼ

التصكير فيو بأنو "تصكير رقيؽ لعكاطؼ سامية تجيش بنفسو ،كتجكؿ في خاطره"( ،)2أراد ىيكؿ
بذلؾ أف يكضح سمات الشعر الجيد العذب كذكر رقة التصكير كسمك العاطفة ،كقد ربط بينيما

ليؤكد عمى العبلقة التي تجمعيما ،فالتصكير الفني ال يكتمؿ نضكجو ٌإال إذا خرج مف عاطفة

جياشة كاحساس مرىؼ.

تحدث ىيكؿ عف التصكير في شعر الباركدم ،فقد رأل في شعره ظاىرة تمفت االنتباه

كىي أف تصكيره لمكاقع كاف يتصؼ بالبساطة كالسبلمة كالقكة ،كأنو اعتمد في ىذا التصكير عمى
حاسة النظر أكثر مف اعتماده عمى سكاىا ،كما أكد عمى أف تصكير المنظكر صفة بارزة في

شعر الباركدم كمو ،ككاف تصكيره الركائي لممنظكرات يغالبو كىك يقمد(.)3

كيؤخذ عمى ىيكؿ إق ارره ليذا النكع مف التصكير دكف إبداء أم مبلحظات تجاىو،
فالتصكير المنظكر كالصكرة الفكتكغرافية يمكف لمف يراىا أف يصفيا فقط دكف أف يتفاعؿ مع

عناصرىا ،ككاف األكفى بييكؿ أف يقؼ عمى البعد الجمالي ليذا التصكير ،كيبحث عما كراء
ىذا التصكير مف لمسات فنية ،أك أف ينتقد ىذا التصكير بكؿ كضكح كدكف مجاممة ،لكف يبدك

ىيكبل كاف شديد اإلعجاب بالباركدم كشعره كىذا ما أنساه أك جعمو ينسى ىذه المثالب،
أف
ن
كترثنا
كالدليؿ عمى ىذا اإلعجاب غير المحدكد قكلو" :كحسب الباركدم ديكانو آية لمجده ،ا
لؤلجياؿ بعده ،فيذا الديكاف تمثاؿ عبقرية خالدة ،كىك با و
ؽ لذلؾ بقاء األبد"(.)4
أما التصكير في شعر حافظ إبراىيـ فقد تحدث عنو في مقالة لو بعنكاف( :حافظ إبراىيـ
حياة نفسو في شعره) فذكر أف "ىذا الشعر ينزع إلى التصكير المحسكس نزعة صريحة ظاىرة
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)23/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.27/1
) )3ينظر :المصدر نفسو ،ج.39-38/1
) )4المصدر نفسو ،ج.56/1
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تجعمؾ في كثير مف األحياف ترل خكاطر حافظ فيو ،ككأنيا لكحة مرسكمة أمامؾ تقع منيا عمى

الدقيؽ كالجميؿ"(.)1

إذا كاف التصكير عند الباركدم تصكي نار منظكنار فإنو عند حافظ إبراىيـ تصكي نار
محسك نسا ،يستطيع مف يقرأه أف يممسو بقمبو قبؿ أف يشاىده بعينيو ،فالجماؿ فيو مجسد بكؿ
تفاصيمو الدقيقة.

ىيكبل اكتفى بذكره فقط ،كلـ يتطرؽ إليو
كرغـ جماؿ ىذا النكع مف التصكير ٌإال أف
ن

بشيء مف التفصيؿ ،أك أف يأخذ بمب القارئ إلى مساحة أكثر عمقنا كأكسع أفقنا.

كفي مقالة أخرل لو بعنكاف (كطنيات حافظ) يقكؿ" :صدؽ الشاعر في تصكير

عكاطفنا كآالمنا كآمالنا ىك الذم يدفع نفكسنا إلى الطرب بشعره كالحماسة لو"(.)2

يرل ىيكؿ أف التصكير الصادؽ لمعكاطؼ كاألحاسيس كالشعكر المعبر عف اآلالـ
كاآلماؿ ىك ما يطرب النفكس كيمتعيا ،كأف الشعر الذم يتميز بيذا الكصؼ ىك الشعر الذم

يستحؽ التقدير كاالحتراـ ألف فيو ما تصبك إليو النفس ،فيك جدير بالحماسة لو كاإلعجاب بو،
كقد رأل ىيكؿ أف الشعر مف خبلؿ ىذا التصكير يحمؿ رسالة عظيمة مفادىا أنو صكر "ما
تنطكم عميو جكانحنا ،كما تنبض بو قمكبنا ،كما تيكم إليو أفئدتنا مف ألـ كأمؿ كخكؼ كرجاء،

كانكسار لممذلة ،كتكثب لمعزة ،ككصؼ بو أدكاءنا ،كاستنيض بو ىمنا"(.)3

التصكير الجميؿ في نظر ىيكؿ ىك ذلؾ التصكير الذم يغكص في أعماؽ النفس ،أك

ىك الذم ينفذ بعدستو إلى القمكب كالجكارح لمكصكؿ إلى الحالة الداخمية كما فيو مف ضعؼ كقكة
أك ألـ كأمؿ أك مف خكؼ كرجاء ،كما فييا مف مذلة كعزة ،ىذا التصكير ىك التصكير الصادؽ

بكؿ المقاييس ،فميس فيو تستر عمى شيء ،كال تجاكز ألم شيء ،ىك دقيؽ حساس ىدفو
تصكير الحقيقة بكؿ أبعادىا بحمكىا كمرىا ،كحاضرىا كمستقبميا ،بإيجابياتيا كسمبياتيا.

كيرل ىيكؿ أف في التصكير الجميؿ دعكة لتحبيب الحياة إلى الناس ،كالتمتع بجماليا،

يقكؿ ىيكؿ" :الكاتب كالمصكر كالمكسيقار ...ىـ الذيف يحبكف الحياة إلى الناس بما يصكركف

و
ماض تردد
ليـ مف ألكاف الجماؿ فييا كليس الجماؿ في الخياؿ الذم ال يصؼ كاق نعا ،كلو في

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)75/1
) )2ينظر :المصدر السابؽ ،ج.79/1
) )3المصدر نفسو ،ج.84/1
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األساطير أقاصيصو بقدر ما ىك فيما يقع عميو حسنا كتتأثر بو مشاعرنا ،كتيتزلو جكارحنا ،بؿ

أف تصكير ىذا الجماؿ يدفعنا إلى اإلقباؿ عميو لتزيده بياء كركعة"(.)1

ميمة التصكير في نظر ىيكؿ غرس محبة الحياة في نفكس الناس مف خبلؿ بياف ما

في ىذا التصكير مف ألكاف الجماؿ الذم يؤثر في األحاسيس كالجكارح ،كمف ثـ فإف مف

يستشعر بو يقبؿ عميو بنفس مفتكحة غايتيا التمتع بيذا الجماؿ ،كالجماؿ يزداد ركعة كحسننا إذا
كجد مف يقدره كيعمي مف شأنو.

بعد ىذا العرض يحسب الباحث أنو استطاع أف يقدـ رؤية ىيكؿ لمتصكير كالخياؿ مف
خبلؿ مقاالتو ،ىذه الرؤية يمكف تجميتيا مف خبلؿ التالي:
 -1يرل ىيكؿ أف الطبيعة كالبيئة كبما تكحياف كتميماف يستمد منيما األديب مادتو التصكيرية.
 -2ال يكتمؿ الخياؿ في األدب ،كال يصؿ إلى مستكل النضكج إال إذا اجتمعا فيو التصكير
الرقيؽ كالعاطفة السامية.
 -3كصؼ ىيكؿ تصكير الباركدم بأنو منظكر بمعنى أنو عادم أك تقميدم ليس فيو تميز كال
إبداع ،ككصفو بالبساطة كالسبلمة كالقكة كالسبب أنو لـ يرتبط باإلحساس.
 -4ذكر ىيكؿ أف التصكير في شعر حافظ إبراىيـ كاف محسك نسا ،عبر فيو عف خكاطره بشكؿ
دقيؽ كجميؿ.
 -5يرل ىيكؿ أف التصكير الصادؽ ىك الذم يعبر عف العكاطؼ كاآلالـ كاآلماؿ ،كأنو جدير
باالحتراـ كالتقدير.

 -6كضح ىيكؿ أف لمتصكير غايات فييا :الغكص في أعماؽ النفكس كالقمكب كالجكارح
لمكصكؿ إلى الحقيقة بكؿ أبعادىا ،كمنيا تحبيب الناس في الحياة كدعكتو لمتمتع بجماليا.

التصوير في كتابات ىيكل:
ىيكبل كاف يمتاز بقدرة فائقة عمى الكصؼ كالتصكير ،بؿ إنو يعد
يقكؿ طو كادم" :أف
ن

مف أكثر أدباء عصره تفن ننا في ىذه الناحية كأطكليـ نف نسا فييا"(.)2

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)254/1
) )2كادم ،ىيكؿ رائد الركاية (ص.)111
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يبدك أف كادم كاف يقصد بأف ىذا الكصؼ كىذا التصكير مكجكداف في كتب ىيكؿ

خاصة السيرة أك ذات الطابع القصصي فييا ،كفي بعض مقاالتو ،أما الكتب فيقكؿ عنيا كادم:
"كلكف الجديد الذم سنجده عند ىيكؿ ىك أننا نجد لو كتنبا تزخر مف أكليا إلى آخرىا بالكصؼ
الحسي كالنفسي كالبشرم في ثكب قصصي جذاب ،يركع الفكر ،كيدىش الكجداف ،كىذه الكتب
ىي :عشرة أياـ في السكداف ،كلدم ،في منزؿ الكحي"(.)1

كحكؿ زيارتو لمسكداف التي استغرقت عشرة أياـ ألؼ ىيكؿ كتابو (عشرة أياـ في

السكداف) كقد سجؿ فيو مبلحظاتو كمشاىداتو كالمعمكمات التي جمعيا أثناء الرحمة ،يقكؿ كادم
عف ىذا الكتاب" :فالكتاب بفصكلو العشرة عبارة عف شريط سينمائي ،التقطو مصكر بارع لرحمتو

إلى السكداف ،كفي أثناء عرض ىذه الرحمة تكاد تحس أف الكاتب ال يترؾ شينئا يدعك إلى النظر
أك التفكير إال كقؼ عنده ككصفو بعيف الرائي ،كحممو ببصيرة الكاعي"(.)2
ىيكبل برع في تصكيره لرحمتو ،كما أعجبو في ىذا التصكير دقتو كقد
رأل كادم أف
ن

شبيو بالشريط السينمائي ،كشمكليتو كقد طاؿ ىذا التصكير كؿ ما يمفت االنتباه أك يدعك إلى
التفكير ،أما ىيكؿ بصفتو المصكر ليذه الرحمة فقد كصفو بالبارع كالبصير كالكاعي ،كاف كاف
ىيكبل كاف يممؾ أدكات
ثمة داللة لما ذىب إليو كادم ،فإف الباحث يستشؼ مف قكلو أف
ن

التصكير ،كأنو كاف بارنعا في استخداميا ،بمعنى أف عنده المقدرة الفنية عمى التصكير كتكظيؼ
ألكاف البياف كأنكاع الخياؿ في عممو األدبي.
كمف الصكر الكصفية المدىشة الساخرة التي رسميا ىيكؿ في ىذا الكتاب كالتي التقطيا
أثناء رحمتو ،إجبلؿ شعب السكداف لشخص السيد المرغني الذم كصؿ إلى حد التبرؾ بو،
كبالمكاف الذم يجمس فيو ،يقكؿ ىيكؿ" :فحيف حاكؿ أف يصعد إلى القطار تيافت الناس حكلو

كاليكاـ بيف متبرؾ بالعربة التي يجمس فييا ،كمقبؿ لمدرجة التي رقى عمييا لداخؿ العربة ،كبيف

مقبؿ لميد ،ال تقكل عينو عمى أف ترل صاحب البركات"(.)3

عابر ال يستحؽ الكقكؼ عنده،
عاديا نا
إف مف ينظر إلى ىذه الصكرة ربما يعتبرىا حدثنا ن
لكف ىيكؿ الكاعي البصير -كما كصفو كادم -أراد مف ىذه الصكرة أف يكصؿ لمقارئ مستكل
الجيؿ الذم كصمت إليو شريحة مف الشعب السكداني ،كأف ىناؾ معتقدات خاطئة ،كسمككيات

) )1كادم ،ىيكؿ رائد الركاية (ص.)105
) )2المرجع السابؽ ،ص.106-105

) )3ىيكؿ ،عشرة أياـ في السكداف (ص.)78
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غير سميمة يمارسيا ىؤالء الناس ،كأف بعض المتنفذيف في ىذا البمد يستغؿ ىذه السذاجة بغير

حؽ لصالحو ليصنع لو مكانة كشعبية بينيـ.

لقد كاف لييكؿ القدرة عمى التخيؿ كالكصؼ م نعا ،ففي كتابو (في منزؿ الكحي) يعكد إلى
الكراء ألؼ كأربعمائة سنة ليصكر بعدستو االفتراضية لحظات صعكد الرسكؿ ﷺ إلى غار حراء

كمككثو فيو لمتفكر كالعبادة ،كقد صكر ىذه المحظات بكؿ أبعادىا ،ككأنو شاىد ىذا المنظر بأـ

عينيو ،كشيد تمؾ المحظات بركحو كجسده حيث يقكؿ" :كىا ىك ذا عمى سفح حراء يصعد إليو

كسيما التفكير مرتسمة عمى قسمات محياه ...كيستمر في تصعيده كزاده معو حتى يبمغ قمة
الجبؿ ،ىنالؾ يجد ماء المطر القميؿ قد اختزنتو بعض أخاديد شعابو ،كيجمس عمى مقربة مف
ىذا الماء ،كمف غار قريب منو ىك مأكاه أثناء نكمو ،كيجيؿ بصره فيما حكلو مف خمؽ هللا ،ثـ

يرجع البصر كيغمض عينيو الكاسعتيف الجميمتيف إغماضة تأمؿ كادكار لكؿ ما سمع كما
رأل"

()1

كيكمؿ ىيكؿ ىذه الصكرة لحظة غياب الشمس كقدكـ الميؿ فيقكؿ" :فإذا جف الميؿ،

كتألقت النجكـ كانتشرت في قبة السماء ،أجاؿ بصره فييا ،كفكر في أمرىا كفي خمقيا كفي خمؽ

ىذا العالـ العظيـ كمو"(.)2

ىذه صكرة كمية تخيميا ىيكؿ فكصفيا بأحاسيسو بكؿ دقة ،فخرجت كأنيا مشيد تمثيمي

بذؿ المخرج فيو كؿ جيده ،كسخر كؿ إمكانياتو ليرل النكر كىك عمى أكمؿ كجو ،كليؤثر فيمف
يشاىده أيما تأثير ،كقد نجح ىيكؿ في رسـ ىذه الصكرة بكؿ أبعادىا ،فالمتأمؿ فييا يرل الرسكؿ

ﷺ كىك يكابد المشقة كالعنت كىك يصعد ىذا الجبؿ قاص ندا سفح غار حراء ،كتزداد معاناتو ألنو
كحيد ال يجد مف يسانده أك يسرم عنو ،كقد ذىب مف أجؿ أمر عظيـ ال يدرم كيؼ سيككف

شأنو ،صعد بإرادتو عف طيب نفس ،كيؼ ال كقد خرج دكف أف يشعر بو أحد يبحث عف ىدؼ
و
ساـ ،كغاية كبرل ،إنيا معرفة حقيقة ىذا الكجكد بما فيو كالكصكؿ إلى خالقو ،صكر لحظات
الصعكد المضنية يحمؿ زاده ،كيكتفي بالقميؿ مف ماء المطر المخزف في بعض األخاديد ،ىذه

حاؿ أصحاب اليمـ العالية كالغايات النبيمة ،فيـ دائ نما يتعالكف عمى الحزف كاأللـ ،كيتجاكزكف
المحف كالفتف دكف أف تيتز نفكسيـ جزنعا ،فثباتيـ عمى ما يؤمنكف بو يكزف الجباؿ الركاسي،

لذلؾ فبل عجب أف نرل عزائميـ كأنيا صنعت مف فكالذ.

) )1ىيكؿ ،في منزؿ الكحي (ص.)227
) )2المصدر السابؽ ،ص.227
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كبعد أف يستريح قمي نبل يبدأ برنامجو السرم بينو كبيف خالقو ،إنو التأمؿ بالقمب ،لحظات

يجكؿ فييا ببصره ،ثـ يرجع البصر كيغمض عينيو ،ليعطي الفرصة إليمانو أف يتفاعؿ مع
ركحو ،لتصفك تمؾ الركح مف كدر الحياة كىمكميا ،لحظات يخمد فييا بنفسو مع هللا ،فما أجمميا
مف لحظات حيف تسكدىا الطمأنينة ،كيغمرىا األمف كاألماف ،كيخيـ عمييا االستقرار النفسي،

كيككف عنكانيا الثقة با﵀ كالتككؿ عميو.

أما في الميؿ المظمـ ،كتحت ضكء القمر كتألؽ النجكـ ،حيث يسكد اليدكء ،كتتجمى

السكينة ،فإف التفكير أعمؽ ،كمسافة الكصكؿ إلى الحقيقة أقصر.

ىذا ما أراده ىيكؿ مف ىذا التصكير ،فكجكد الرسكؿ ﷺ في ىذا المكاف المكحش ليس

عبثنا ،كانما تميي ندا لحدث عظيـ سيغير مجرل التاريخ ،كسيعيد بكصمة الحياة إلى االتجاه
الصحيح ،إنو نزكؿ الكحي كحمؿ أمانة اإلسبلـ كتبميغيا لمناس كافة ،إنيا لحظات انتظار لنزكؿ
الرحمة كالبشارة مف السماء إلى األرض لينعمكا أىميا كيسعدكا.
التصوير في مقالت ىيكل:
المتأمؿ في مقاالت ىيكؿ يجد التصكير فييا أحياننا يصؿ إلى حد البراعة كالتميز حيف
يعتمد فيو عمى دقة المبلحظة ،كعندما تتفاعؿ أحاسيسو مع الطبيعة بعمؽ ،فجاء ىذا التصكير

رشيقنا ،كالكصؼ متألقنا ،ففي مقالة لو يصؼ الطبيعة المصرية بجبلليا كجماليا فيقكؿ" :ليجمس
مف شاء عند سفح األىراـ ،كليحدؽ ببصره إلى ناحية النيؿ ،يرل السماء المييبة الجبلؿ في
صفكىا تيظؿ نطاقنا مف الخضرة الباسمة تنفسح مف كراء صحراء تذىب مف البصر إلى األفؽ...
ما أشد جبلؿ السماء ،كبساطة الصحراء ،كقكة الخصب"(.)1
ىذه صكرة مركبة لمطبيعة المصرية ،يشاىد فييا األىراـ كالنيؿ كالسماء الصافية،

كاألرض الخضراء الخصبة ،كالصحراء الجرداء الكاسعة ،أراد ىيكؿ بيذا التصكير أف يرسـ
لمصر كطنو الغالي عمى نفسو صكرة ساحرة تستيكم القمكب ،كتدىش النفكس ،كتذكر فضؿ هللا

كنعيمو عمى أىؿ مصر.
كامتد تصكير ىيكؿ في مقاالتو ليشمؿ المرأة المصرية في الريؼ ،ىذه المرأة البسيطة
في لباسيا ،المتكاضعة في حياتيا ،الحريصة عمى لحمة أسرتيا كالعبلقة مع جيرانيا ،تكافح مع
زكجيا مف أجؿ حياة كريمة يصفيا فيقكؿ" :تقع العيف عمى المصرية الريفية الممشكقة القد...

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)474-473/2
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الجذاب لكنيا القمحي أك األسمر ،كىي تارة تسير كجرتيا فكؽ رأسيا ،كأخرل ينثني قكاميا المدف

عند حافة النير لتمؤل الجرة ،كفي مرة ثالثة تستند إلى جرتيا لتناؿ إغفاءة جزاء تعبيا كمشقتيا

مف فجر اليكـ إلى مقيمو"(.)1

ىيكبل بيذه الصكرة أراد أف يمفت االنتباه ،كيسمط الضكء عمى المرأة الريفية التي تقيؿ
أف
ن

كال تستقيؿ فيي دؤكبة في عمميا ،مستمرة في بذؿ الجيد مف طمكع الفجر حتى مغيب الشمس.

ربما يق أر مف يتأمؿ في مبلمح ىذه الصكرة أسئمة كاف ىيكؿ يرغب في طرحيا كىي:

أيف حقكؽ ىذه المرأة؟ كلماذا تعيش ىذه الحياة المضنية مف مشقة كتعب كعناء؟ أما آف ليا أف
تستريح فتجد بغيتيا في التعميـ؟ أليس مف حقيا أف ترتقي كتتطكر حتى تصؿ إلى ما كصمت

إليو أخكاتيا المصريات في المدف؟.

ثـ كأنو في ىذه الصكرة أراد أف يكجو المكـ إلى الجيات المسئكلة ،كيتيميا بالتقصير
كمف ثـ يدعكىا إلى أخذ دكرىا في البناء كالتنمية ،يذكرىا بضركرة تكصيؿ المياه إلى البيكت،

كفتح المدارس لتعميـ البنات ،حقنا إنيا صكرة حقيقية مف الكاقع المصرم تدعك إلى الشفقة عمى
ىذه الم أرة ،كما تدعك إلى مد يد العكف ليا عمى جميع األصعدة ألنيا تمثؿ نصؼ الشعب

المصرم.

كاستكما نال لمحديث عف الخياؿ كالتصكير في مقاالت ىيكؿ ييبلحظ أنو لـ يكترث كثي نار
في استخداـ الصكر الجزئية مف تشبيو كاستعارة ككناية كمجاز ،كلـ يضمنيا أسمكبو بشكؿ

كاضح ٌإال ناد نار ،ذلؾ ألف المكضكعات التي تناكليا كانت في أغمبيا تتعمؽ بالمجاؿ السياسي
كاالجتماعي كالثقافي ،حتى المكضكعات ذات الطابع األدبي جاءت فييا ىذه الصكر قميمة ،ربما
يعكد ذلؾ إلى قناعة ىيكؿ بالتصكير العاـ أك الصكر الكمية أكثر مف قناعتو بالصكر الجزئية،

أك ألف طبيعة الخطاب المقالي تميؿ إلى السيكلة كالمباشرة ،لكف رغـ ندرة ىذه الصكر كقمتيا
فإف القارئ ال يعدـ أف يجد بعض الصكر الجميمة التي تخمب لبو ،كمف األمثمة عمى الصكر

الجزئية التي جاءت في مقاالت ىيكؿ ما كرد في قكلو" :كاألديب الذم تقيد حريتو خير لو أف

يحطـ قممو ،ألف القمـ المقيد ال يمكف أف يسمك إلى غاية إنسانية سامية"(.)2

جمع ىيكؿ في ىذه الفقرة القصيرة أنكا نعا مف الصكر الجزئية ،ففي قكلو (تقيد حريتو)
استعارة مكنية ،حيث شبو الحرية بإنساف مقيد اليديف ،كىذه الصكرة تكحي بالم اررة كاأللـ جراء
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)474/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.374/2
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فقداف الحرية كما تبرز خطكرة الفقد ليا ،كما نجد الكناية في قكلو (خير لو أف يحطـ قممو) ىذه

ضا كتندي ندا بفقد الحرية ،كتكحي بالدعكة إلى عدـ السككت
كناية عف االمتناع عف الكتابة اعت ار ن
عف ىذا األمر كلك كمؼ ذلؾ الثمف الباىظ ،كقد جاء التشبيو البميغ في قكلو (القمـ المقيد) ثـ
االستعارة في قكلو (القمـ ..يسمك).

ضا -قكلو" :عمت العالـ مكجة حطمت األفكار كالنظـ
كمف أمثمة االستعارة -أي ن
القديمة"( .)1شبو األفكار كالنظـ القديمة بشيء مادم يي ىحطَّـ ،كقكلو" :الحرية تقيد نفسيا حيف
تتجاكز حدكدىا"( .)2فقد شبو الحرية بإنساف يقيد نفسو بنفسو ،كقكلو" :كالدعاة إلى الحرية كالى
الديمقراطية في العالـ ىـ الذيف صفعكا كجو الديمقراطية"( .)3شبو الديمقراطية بإنساف لو كجو

ييصفع عميو.

ضا -التشبيو ،كقد كرد في مقاالت ىيكؿ في قكلو:
كمف الصكر الخيالية الجزئية -أي ن
تبؽ األداة الطيعة في يد إنجمترا"( .)4فقد شبو الجامعة العربية باألداة
"كلكف ىذه الجامعة لـ ى
الطيعة ،كقكلو" :أصبحت الحرية أسطكرة كاألساطير التي نسمعيا عف عيكد اليكناف"( .)5شبو
الحرية باألسطكرة ،كقكلو" :كنحف عمى أبكاب عيد جديد نريد أف نستفتح صفحة مبرئة مف

سيئات الماضي كأك ازره"( .)6شبو العيد الجديد بمبنى لو أبكاب كما شبيو بكتاب لو صفحات.

ىيكبل كاف يركز في مقاالتو كمؤلفاتو عمى
في ضكء ما سبؽ الحظ الباحث أف
ن

التصكير الكمي أكثر مف التصكير الجزئي ،كأنو برع في التصكير الكمي ،حيث كاف دقيقنا في
كصفو ،ككاف ليذا الكصؼ إيحاءاتو كدالالتو التي تعبر عف المعاني التي أرادىا.

راب ًعا -البديع في مقالت ىيكل:
إذا كاف ميداف الببلغة نظـ الكبلـ كتأليفو ،فإنو في الكقت نفسو يضفي عميو ركنقنا
كجما نال ،كما يرتقي بو صعكندا نحك الكماؿ الفني ليكصؼ بعد ذلؾ بالكبلـ البميغ.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)271/5
) )2المصدر السابؽ ،ج.245/5
) )3المصدر نفسو ،ج.67/5
) )4المصدر نفسو ،ج.268/5
) )5المصدر نفسو ،ج.242/5
) )6المصدر نفسو ،ج.158/5
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كالبديع في الببلغة العربية القديمة كجو مف كجكه تحسيف الكبلـ كتجكيده أك ىك "عمـ

يعرؼ بو كجكه تحسيف الكبلـ بعد رعاية المطابقة ،ككضكح الداللة"( .)1كىك كذلؾ "النظر في
تزييف الكبلـ كتحسينو لنكع مف التنميؽ"(.)2

يرل عبد العزيز عتيؽ أف "عبد هللا بف المعتز ىك أكؿ مف قاـ بمحاكلة عممية جادة في

سبيؿ تأسيس عمـ البديع كتحديد مباحثو ...كقدامة بف جعفر ...زاد فيو تسعة أنكاع جديدة ،كأبك
ىبلؿ العسكرم ...أضاؼ إلييا حتى بمغت عنده سبعة كثبلثيف نك نعا ،ثـ جاء ابف رشيؽ
القيركاني فزاد عمى مف تقدمكه تسعة أنكاع"(.)3
كيتحدث أحمد إبراىيـ مكسى عف البديع ،فيقكؿ" :ىذه الصنعة تخمع عمى النظـ ثكب

الركنؽ ،كتكسبو الركعة إذا كانت سيمة ،سمحة ،متسمة بسيمى الطبع القكم ،كالفطرة الجياشة

التي تحرص عمى المعنى ،فتكفر لو كؿ ما يكسبو القكة كاإلبانة كالكضكح ،كتجذب لو مف

األلفاظ ما يبلئمو كيتفؽ معو"(.)4

كمف يذكر لفظ البديع يتبادر إلى ذىنو الشيء الجديد المحدث الذم نشأ عمى غير مثاؿ
سابؽ ،كلمبديع أنكاع متعددة تعارؼ عمييا الببلغيكف أشيرىا الطباؽ كالجناس كالسجع كالتكرية،
كىناؾ أنكاع أقؿ شيرة منيا مثؿ :المؼ كالنشر كبراعة االستيبلؿ كاالزدكاج كغيرىا.

كيكثر البديع في المقاالت األدبية فيزينيا كيجمميا خاصة إذا جاء منسج نما مع المعاني
دكف تكمؼ ،كناب نعا مف اإلحساس الصادؽ لؤلديب ،يقكؿ أبك ىبلؿ العسكرم" :ىذا النكع مف
الكبلـ إذا سمـ مف التكمؼ ،كبرئ مف العيكب ،كاف في غاية الحسف كنياية الجكدة"(.)5

في مقالة لييكؿ بعنكاف (المغة كاألسمكب) يفصح فييا عف مكقفو تجاه استخداـ المحسنات

المفظية فيقكؿ" :اإلجماع اليكـ منعقد عمى أف ىذه المحسنات المفظية ىي أقؿ في الكتابة قيمة،

فأما ما سكل ىذه المحسنات المفظية فجديد في المغة العربية كمو"(.)6

) )1السبكي ،عركس األفراح في شرح تمخيص المفتاح (ج.)224/2
) )2ابف خمدكف ،المقدمة (ص.)761
) )3عتيؽ ،في الببلغة العربية( ...ص.)493
) )4مكسى ،الصبغ البديعي في المغة العربية (ص.)113
) )5العسكرم ،كتاب الصناعتيف (ص.)267

) )6ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)363/1
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يرل ىيكؿ أف حظ المحسنات المفظية كقيمتيا في الكتابة ىك األقؿ ،كما سكاىا مف

أدكات الكتابة فيعد جدي ندا كأكثر أىمية كأعمى شأننا ،ربما الذم دفع ىيك نبل إلى ىذا المكقؼ عدة
الكتاب كاألدباء في
أسباب أىميا :ما رآه مف تكمؼ فييا كتعمد اإلكثار فييا عند الكثير مف ي
عصره كالعصكر التي سبقت عصره؛ ظننا منيـ أنيا تزيد األسمكب جما نال ،كمفيكـ ىيكؿ لجماؿ
األسمكب يختمؼ مع مفيكميـ لو ،فيك يرل الجماؿ في األلفاظ ليس في شكميا كانما ينبع مف
رشاقتيا كسبلستيا كتأثيرىا في النفكس ،كقدرتيا عمى التعبير عف األفكار كالعكاطؼ.
أثر في كتاباتو ،كقد رأل طو
لذلؾ فبل عجب أف نرل ليذا المكقؼ صدل في أسمكبو ك نا
ىيكبل في إنتاجو الصحفي المبكر
كادم ذلؾ مجس ندا في مقاالتو حيث يقكؿ" :يجب أف ندرؾ أف
ن

()1
كب َّرىر
كاف يجن ح إلى البعد عف الغريب مف األلفاظ ،كيبتعد عف المحسنات الببلغية كالبديعية" ى
كادم مكقؼ ىيكؿ مف البعد عف استخداـ المحسنات قائ نبل" :كىذا شيء طبيعي بالنسبة لكاتب لـ

يتعمؽ في الثقافة العربية حتى ذلؾ الحيف ،كقد ظؿ الكضكح المغكم صفة أساسية في كتابات

ىيكؿ ...كانت عنايتو القصكل -فيما يبدك -تتجو نحك المعاني كاألفكار ،كلعؿ ىذا يعد أث نار مف

آثار الثقافة الفرنسية"(.)2

ع از كادم ىذا البعد عف استخداـ المحسنات إلى سببيف:
األول :أنو في بداية عممو الصحفي لـ يكف متعمقنا في الثقافة العربية؛ لذلؾ لـ يجد استخداـ
أدكات المغة.
والسبب الثاني :تأثره بالثقافة الفرنسية التي تشربيا أثناء دراستو فركز عمى المعاني كاألفكار
دكف المغة كاألسمكب ،كيعتقد الباحث مف خبلؿ اطبلعو عمى مقاالت ىيكؿ أنو بقي عمى ىذا

المكقؼ ،كلـ يدخؿ عميو أم تغيير.

براعة الستيالل:
كمف فنكف البديع األكثر تكف نار في مقاالت ىيكؿ (براعة االستيبلؿ) البتداء كبلمو
باأللفاظ العذبة الخالية مف الثقؿ كالتنافر ،البعيدة عف التعقيد ،المطابقة لمقتضى الحاؿ.

) )1كادم ،ىيكؿ رائد الركاية (ص.)171
) )2المرجع السابؽ ،ص.151
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لقد سمى ابف المعتز براعة االستيبلؿ حسف االبتداء "كفي ىذه التسمية تنبيو عمى تحسيف

المطالع ...اعمـ أنو اتفؽ عمماء البديع عمى أف براعة المطمع عبارة عف طمكع أىمة المعاني

كاضحة في استيبلليا ،ك ٌأال يتجافى جنكب األلفاظ عف مضاجع الرقة"(.)1

أما النكيرم فمفيكـ براعة االستيبلؿ عنده يتمثؿ في قكلو" :أف يأتي الناظـ أك الناثر في

ابتداء كبلمو ببيت أك قرينة تدؿ عمى مراده في القصيدة أك الرسالة أك معظـ مراده"(.)2

لقد أبدل ىيكؿ اىتما نما كبي نار عند افتتاحو لمقاالتو قبؿ أف ينفذ إلى قمب المكضكع
كجكىره ،كمف يق أر ىذه االفتتاحيات يممس فييا براعة االستيبلؿ بكؿ أنكاعو ،فعمى سبيؿ المثاؿ
فقد استخدـ براعة االستيبلؿ باالستفياـ لتحقيؽ األغراض التالية:
 -1إخبار القارئ بأمر ما:
أراد ىيكؿ إخبار القارئ بأنو يسكد العالـ الغربي شعكر بالقمؽ النفسي بسبب عدـ كجكد

صمة حقيقية بيف اإلنساف الغربي ككجكده ،كأف الحضارة الغربية المادية زادت ىذه الصمة تعقي ندا،

لذلؾ اتجو بعض مفكرم الغرب كعممائو إلى الشرؽ لدراسة عقائده كفمسفتو ،كبقصد إخبار ما

سبؽ لمقراء طرح ىيكؿ سؤالو" :ىؿ تيرل ييتدم أكلئؾ الباحثكف في تاريخ الشرؽ إلى عقيدة
بسيطة يستريح إلييا العالـ في طكره الحاضر كيجد فييا ممجأه المعنكم يشكؿ مف خبللو بكؿ ما

في الكجكد خبلؿ الزماف كالمكاف؟"(.)3

 -6لمتشويق من أجل جذب القارئ لمحتوى المقالت:
ق أر ىيكؿ مسرحية شعرية بعنكاف (كٌال ىدة) لمشاعر عمي عبد العظيـ فأعجبتو كقد كصفيا
بأنيا ممتعة فكتب مقالةن أراد فييا لفت االنتباه إلييا كأف يبعث الشكؽ في نفكس القراء لئلقباؿ

عمييا ،مف أجؿ ذلؾ بدأ مقالتو بسؤاؿ" :ىؿ مف فار و
ؽ بيف حديث ابف زيدكف كبيف كٌال ىدة"؟(.)4

كانت كٌالدة شاعرة مميزة ،أحبيا ابف زيدكف كأحبتو ،كنافسو في حبيا كثيركف ،كقد

اتصؿ كؿ منيما بصاحبو أكثؽ اتصاؿ ،لكف الظركؼ السياسية في األندلس حالت بينو كبينيا

) )1الحمكم ،خزانة األدب كغاية األرب (ج.)19/1
) )2النكيرم ،نياية األرب في فنكف األدب (ج.)110/7
) )3ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)131/2
) )4المصدر السابؽ ،ج.157/1
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غناىا الشعر في أعذب نغـ
فى يحرمت منو ،ىك يحرـ منيا ،كقصة حبيما كانت قصة فنية بديعةٌ ،
كأجمؿ إيقاع(.)1
 -8اإلعالم غير المباشر:
أراد ىيكؿ الحديث عف الحياة العامة في األندلس كالمغرب كمصر في عصر ابف

خمدكف ،كما أراد أف يبدم رأيو في ىذا العصر ،لكنو لـ يصرح بذلؾ بؿ أخفاه في اإلجابة عمى

عدة أسئمة طرحيا في مقدمة المقالة كىي" :أما ابف خمدكف ...مف ىك كما نسبو؟ كفي أم
البيئات شب كعاش؟ كما أثره في الحياة السياسية لعصره؟ ككيؼ كتب مقدمتو كسائر كتبو؟

كماذا كاف أثره بمصر حيف حضر إلييا؟ كماذا كاف تأثره بيا؟"(.)2

كيضاؼ إلى االستيبلؿ باالستفياـ االستيبلؿ بالحكار ،حيث يجعؿ مقدمة المقالة عبارة

عف حكار يدكر بينو كبيف شخص آخر ،كمف خبلؿ ىذا الحكار يعرض أفكاره ،كيحاكؿ أف

يعالج القضايا التي يطرحيا ،كمف األمثمة عمى براعة االستيبلؿ بالحكار ما كتبو ىيكؿ في مقالة

لو بعنكاف (العيد البائد) يقكؿ فييا" :قاؿ لو صاحبو كىك يحاكره :لكنؾ يا صديقي مف رجاؿ

العيد البائد ،كحسبؾ ىذه مطعننا عميؾ .كأجاب :نعـ يا أخي ،أنا مف رجاؿ العيد البائد ،لكنني
فيو مف ذكم الشرؼ كاالستقامة ،كفي كؿ عيد رجاؿ أكلك شرؼ كاستقامة.)3("...
كىكذا استمر ىذا الحكار عمى ىذه الشاكمة حتى نياية المقالة ،فقد استغرؽ ىذا الحكار

خمس صفحات ،أراد خبلليا كؿ طرؼ أف يقنع الطرؼ اآلخر بكجية نظره ،لكف الخاتمة جاءت

لتنيي ىذا الحكار دكف انتصار رأم عمى آخر ،معمنة أف التكجو نحك تحقيؽ األىداؼ

االستراتيجية لؤلمة ىك الذم يجمعيا ،كيكحد كممتيا ،كيرص صفكفيا ،كيقكم بنيانيا ،ىذا ما

أراده ىيكؿ مف كراء ىذه المقالة ،كىذا ما ابتغى تكصيمو ألبناء العركبة يقكؿ" :كحسبي كحسبؾ
أف ندرؾ كبلنا أف أمتنا سميمة البنياف لنؤمف بأنيا بالغة ال محالة ما تصبك إلى بمكغو"(.)4

كمف براعة االستيبلؿ بدء مقدمة المقالة باألسمكب الخبرم إلثارة ذىف القارئ كلتشكيقو،

ففي مقالة لو بعنكاف (خطر إسرائيؿ) يبدأ ىيكؿ بيذا الخبر فيقكؿ" :بدأ التكتر بيف الدكؿ العربية
كاسرائيؿ يشغؿ حي ناز بارناز في السياسة الدكلية ،فشغؿ بو كبار الساسة ،كشغؿ الرئيس إيزنياكر

) )1ينظر :ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)159-157/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.367/1
) )3المصدر نفسو ،ج.85/6
) )4المصدر نفسو ،ج.89/6
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حتى استغرقت عنايتو بو جاننبا كبي نار مف مؤتمره الصحفي الذم عقد بالبيت األبيض يكـ األربعاء
الماضي"(.)1
ىذا األسمكب الخبرم الذم استخدمو ىيكؿ في مقدمة ىذه المقالة التي تحمؿ عنكاننا

مثي نار ،أراد بو أف يمفت انتباه القارئ لما يحصؿ مف أحداث كمكاقؼ سياسية في الساحة العربية
كالدكلية ،ىذا الخبر الذم صرح بو رآه عمى درجة عالية مف األىمية ألنو يبرز مكقؼ الكاليات
المتحدة األمريكية مف الصراع العربي اإلسرائيمي مف جية ،كألنو متعمؽ بمصير الدكؿ العربية

كمستقبميا مف جية أخرل.

كخبلصة األمر حكؿ استخداـ ىيكؿ لبراعة االستيبلؿ بكؿ أنكاعو سكاء باالستفياـ أك
الحكار أك األسمكب الخبرم ،فإنو يمكف القكؿ بأنو نجح في ىذا االستخداـ إلى و
حد ما ،فقد
استطاع أف يخبر القارئ كيثير شكقو كيجذب انتباىو مف خبلؿ طرح األفكار الميمة ،كمعالجة
القضايا الساخنة ما استطاع إلى ذلؾ سبيبل كلك نظرة ،كمحاكلة الكصكؿ بالقراء إلى قاعدة تفاىـ

تتقارب فييا الرؤل السياسية كالفكرية.

الموازنة:
كىي نكع مف أنكاع البديع المفظي يقع في النثر كالشعر ،كفيو تتساكل الفاصمتاف في الكزف

دكف التقفية ،كلقد تحدث ابف األثير عنيا فقاؿ" :ىي أف تككف ألفاظ الفكاصؿ مف الكبلـ المنثكر

متساكية في الكزف ،كأف يككف صدر البيت الشعرم كعجزه متساكم األلفاظ كزننا .كلمكبلـ بذلؾ
طبلكة كركنؽ كسببو االعتداؿ؛ ألنو مطمكب في جميع األشياء ،كاذا كانت مقاطع الكبلـ معتدلة
كقعت مف النفس مكقع االستحساف ،كىذا ال مراء فيو لكضكحو"(.)2
كمف أمثمة المكازنة التي كردت في مقاالت ىيكؿ ما يمي:
 -1قكلو" :ىذا المشيد الساحر البديع يحرؾ األجياؿ بنجكل الجماؿ ،كسحر اليكل ،كممذات
الغراـ"( .)3فقد كازف بيف الجماؿ كاليكل كالغراـ.

 -2كقكلو" :ما حياة رجؿ يكفيو أف يجد قكت يكمو ،كليس لو مف كراء ذلؾ رجاء في ماؿ
يحصمو ،أك جاه يميزه ،أك سمطاف يككف لو ،أك عمـ يسمك بو"( .)4فقد كازف بيف :يحصمو

كيميزه ،كبيف :يككف لو كيسمك بو.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)159/5
) )2ابف األثير ،المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر (ج.)272/1
) )3ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)24/1
) )4المصدر السابؽ ،ج.111/4
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 -3كقكلو" :كاف لي ،إذ كنت محامنيا بالمنصكرة ...صديؽ مف األعياف ،كريـ المحتد ،خفيؼ
الركح ،جميؿ الصكت"( .)1فالمكازنة جاءت بيف المحتد كالصكت كالركح كالصكت.

الطباق:
الطباؽ في اصطبلح عمـ البديع ىك "الجمع بيف الضديف أك بيف الشيء كضده في كبلـ

أك بيت شعر"( .)2كقد جاء الطباؽ بشكؿ كفير في مقاالت ىيكؿ ،كمف أمثمتيا:

 -1قكؿ ىيكؿ" :بيف السكد أذكياء كأغبياء ،كما أف بيف البيض أذكياء كأغبياء"( .)3فالطباؽ بيف
السكد كالبيض كبيف أذكياء كأغبياء.

 -2كقكلو" :كالياـ الطبيعة الناس يختمؼ باختبلؼ أمزجتيـ ،كمراكزىـ في الحياة ،كأحكاليـ مف
الصحة كالمرض ،كالغنى كالفقر ،كطبائع نفكسيـ المتفاكتة بيف الرضى كالثكرة ،كبيف الطاعة

كالتمرد"( .)4جاء الطباؽ بيف الصحة كالمرض ،كبيف الغنى كالفقر ،كبيف الرضا كالثكرة ،كبيف

الطاعة كالتمرد.

 -3كقكلو" :كلترل العكامؿ الظاىرة كالخفية التي لعبت أدكا نار أساسية أك أدكا نار ثانكية في
تطكره"( .)5فالطباؽ بيف الظاىرة كالخفية ،كبيف أساسية كثانكية.
 -4كقكل و" :ال يفرقكف بيف صغير مف األمـ ككبير ،كال بيف ضعيؼ مف الناس كقكم ،كال بيف

غني منيـ كفقير"( .)6فالطباؽ يبرز كاض نحا في قكلو صغير ككبير ،كضعيؼ كقكم ،كغني
كفقير.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)255/6
) )2عتيؽ ،في الببلغة العربية( ...ص.)495
) )3ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)243/6
) )4المصدر السابؽ ،ج.170/1
) )5المصدر نفسو ،ج.306/5
) )6المصدر نفسو ،ج.280/5
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خام ًسا -التناص:
رغـ أف التناص يمثؿ ظاىرة أدبية كنقدية قديمة في األدب العربي ٌإال أف مفيكمو

كمصطمح لـ يتبمكر إال في العصر الحديث ،كمما تجدر اإلشارة إليو أف مصطمح التناص ظير

في النقد األكركبي عاـ 1966ـ عمى يد البمغارية التي تحمؿ الجنسية الفرنسية
(جكليا كريستيفا) ،التي عرفتو بقكليا" :ىك ذلؾ التقاطع داخؿ التعبير مأخكذ مف نصكص

أخرل"( ،)1كبعد أف تكسع النقاد الغربيكف في دراستو ازداد مفيكمو كضك نحا كعمقنا ،كشاع في
األدب الغربي ،ثـ انتقؿ إلى األدب العربي.
كيرل رجاء عيد "مفيكـ التناص أنو حضكر لنصكص متعددة مع النظر إلى تمؾ

النصكص بحسبانيا مداخبلت نصية كتحكالت فنية"( ،)2أما محمد مفتاح فيعرفو بقكلو" :التناص

ىك تعالؽ نصكص مع نص حدث بكيفيات مختمفة"(.)3

معنى ىذا أف التناص ىك تداخؿ النصكص أك تفاعميا مع بعضيا البعض ،كىذا يدؿ
عمى أف ىناؾ عبلقة بيف نص جديد كآخر قديـ ،كأنو عندما تتـ عممية التناص تتشابؾ خيكط

النصيف فينشأ عف ذلؾ دالالت جديدة ،كمف ىنا فإف التناص عبارة عف "الكقكؼ عمى حقيقة

التفاعؿ الكاقع في النصكص ،في استعاداتيا أك محاكاتيا لنصكص–أك ألجزاء مف نصكص-

سابقة عمييا"(.)4

لقد خضعت نظرية التناص لكثير مف الدراسات العربية ،كقد ظير نتيجة لذلؾ
االختبلؼ في اآلراء حكلو ،كمما خمص إليو بعض النقاد أف النصكص الجديدة ما ىي إال

قراءات جديدة لنصكص سابقة ليا( ،5كأف التناص كأداة مفيكمية كآلية إجرائية كظيفتو الكقكؼ
عمى جماليات النص الشعرم كخصكصيتو قدر اإلمكاف( ،)6كأنو ينبغي التعامؿ "مع النص عمى

أنو بنية مفتكحة عمى الماضي مثمما أنو كجكد حاضر يتحرؾ نحك المستقبؿ"(.)7

) )1السعدني ،التناص الشعرم (ص.)78-77

) )2عيد ،القكؿ الشعرم منظكرات معاصرة (ص.)230
) )3مفتاح ،تحميؿ الخطاب الشعرم( ...ص.)123
) )4أبك حميدة ،دراسات في النقد األدبي الحديث (ص.)35
) )5ينظر :مكسى ،آفاؽ الرؤية الشعرية (ص.)38
) )6ينظر :كعد هللا ،التناص المعرفي في شعر عز الديف المناصرة (ص.)266
) )7الغدامي ،ثقافة األسئمة في مقاالت النقد كالنظرية (ص.)113
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كلمحديث عف التناص في مقاالت محمد حسيف ىيكؿ ،فإف الباحث يرل أنو يمكف تناكؿ

ذلؾ مف خبلؿ أنكاع التناص :الديني كالتاريخي كاألدبي كاألسطكرم.
 -1التناص الديني:

المجكء إلى القرآف الكريـ كاالستفادة مف معانيو ،كاستخداـ بعض ألفاظو أك اقتباس أجزاء

مف آياتو أك اإلشارة إلى قصة مف قصصو يفجر لدل األديب أك الكاتب طاقات إبداعية جديدة،
()1

فالقرآف الكريـ منيؿ خصب لجميع أنكاع التفاعبلت النصية

كىك مصدر سخي ،كمعيف ال

ينضب ،كمرجعية داللية ليا حضكرىا في األدب العربي ،كىك الباعث عمى النيكض بانفعاالت

المبدعيف كاثراء تجاربيـ ،كمنحيـ التأثير في النفكس بما يممؾ "مف تصكرات لنشأة الككف،
كتفسير سحرم لظكاىره المتنكعة"(.)2

اعتقد الباحث أف التناص في مقاالت ىيكؿ سيككف متكف نار كتكفره في الشعر الحديث،
كنادر ،كحاكؿ أف يتبيف األمر
لكنو تفاجأ بعد أف بذؿ جي ندا في الدراسة أف التناص فييا متكاضع ه
بعد تحميمو فاىتدل إلى -حسب ظنو -أف مصطمح التناص كمفيكمو ظير في بدايتو في أكركبا

عاـ 1966ـ ،أم بعد كفاة ىيكؿ بعشر سنيف ،كربما كاف ىذا سبنبا لعدـ تكفره ،أما لماذا لـ
يربط ىيكؿ في مقاالتو بيف الحاضر المعاش كالماضي المنقضي مف الناحية الدينية أك التاريخية
صا؟ ..يمكف القكؿ أف طبيعة كتابة المقالة تستمزـ
أك األدبية ،كلك فعؿ ذلؾ لكجدنا عنده تنا ن
السرعة كتستكجب اإلنجاز دكف تأني لمكاكبة األحداث كالمستجدات ،لذا فقد جاءت مقاالت

ىيكؿ خطابية مباشرة.
آثار قميمة لمتناص
كرغـ ىذا االعتقاد الذم لـ يجد لو الباحث ما يسانده إال أف ىناؾ نا
الديني ،ففي مقالة لييكؿ بعنكاف (اإليماف كالعمـ) يقكؿ ىيكؿ" :ككذلؾ ترانا كمما ازددنا عم نما
أقنعنا العمـ بأف الغيب المستكر عنا أعظـ بكثير مف أف نحيط بو ،أك نخترؽ حجبو بكسائمنا

الحسية"(.)3

) )1ينظر :الزكاىرة ،التناص في الشعر العربي المعاصر (ص.)86
) )2نصر ،الرمز الشعرم عند الصكفية (ص.)35

) )3ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)400/2
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ىيكبل في ىذه الفقرة استفاد مف معاني القرآف الكريـ ،فقكلو( :ازددنا عم نما) مأخكذ
يبدك أف
ن
ع ْل ًما﴾( ،)1كقكلو( :الغيب المستكر عنا أعظـ بكثير مف أف
ب ِز ْدنًِ ِ
مف قكلو تعالىَ :ولُل َّر ّ ِ

ضا -مف قكلو تعالىَ  :والَ ٌُ ِحٌ ُ
ط َ
ع ْل ِم ِه ،)2(كقكلو:
ون ِب َ
ش ًْ ٍء ِ ّم ْن ِ
نحيط بو) مأخكذ -أي ن
نس ِإ ِن
اإل ِ
(نخترؽ حجبو بكسائمنا الحسية) مأخكذ مف قكلو تعالىٌَ :ا َم ْعش ََر ا ْل ِج ِّن َو ِ

ط ْعت ُ ْم أَن تَنفُذُوا ِم ْن أ َ ْل َ
ست َ َ
ون إِال َّ
ض فَانفُذُوا الَ تَنفُذُ َ
اوا ِ
ا ْ
ط ِار ال َّ
ت َواّل َ ْر ِ
س َم َ
()3
س ْل َ
طان. 
بِ ُ
ىيكؿ في بعض األحياف يستخدـ في أسمكبو بعض ألفاظ القرآف الكريـ مثؿ قكلو:
ككاف
ه
"كالذيف يسعكف في مناكب األرض ابتغاء الرزؽ"(.)4

فمف األلفاظ القرآنية التي استخدميا (مناكب) كىي مقتبسة مف قكلو تعالىُ  :ه َو الَّذِي
امشُوا فًِ َمنَا ِك ِب َها َو ُكلُوا ِمن ِ ّر ْزلِ ِه َوإِلَ ٌْ ِه النُّشُور،)5(
َجعَ َل لَ ُك ُم اّل َ ْر َ
ض ذَلُو ًال فَ ْ
اس َمن ٌَش ِْري
ككذلؾ استخدـ المفظ القرآني (ابتغاء) كىك مقتبس مف قكلو تعالىَ  :و ِم َن النَّ ِ
سهُ ا ْب ِت َغاء َم ْر َ
ُوف ِبا ْل ِع َباد.)6(
ت ِّ
ضا ِ
نَ ْف َ
اَّلل َو ّ
اَّللُ َرؤ ٌ
ككاف يقتبس أحياننا أجزاء مف اآليات القرآنية مثؿ قكلو" :البر الذم يجعمنا نؤثر عمى
أنفسنا كلك بنا خصاصة"( ،)7ىذه المقكلة مقتبسة بشكؿ كاضح مف قكلو تعالىَ  :والَّذ َ
ٌِن

ون َم ْن َها َج َر ِإلٌَ ِْه ْم َوالَ ٌَ ِجد َ
ان ِمن لَ ْب ِل ِه ْم ٌُ ِحبُّ َ
اإلٌ َم َ
ُور ِه ْم
ُون فًِ ُ
تَبَ َّوؤُوا الد َ
صد ِ
َّار َو ِ
ٌ
َ
س ِه ْم َولَ ْو ك َ
َحا َجةً ِ ّم َّما أُوتُوا َوٌُ ْؤثِ ُر َ
ش َّح
ون َ
صة َو َمن ٌُوقَ ُ
صا َ
َان ِب ِه ْم َخ َ
علَى أنفُ ِ
حون ،)8(ككذلؾ قكلو" :عشرات كمئات مف المساجد يذكر فييا اسـ
نَ ْف ِ
س ِه فَأ ُ ْولَئِنَ ُه ُم ا ْل ُم ْف ِل ُ
هللا ...فإذا ىي عامرة بذكر هللاٌ ،أال بذكر هللا تطمئف القمكب"( ،)9مقتبس مف قكلو تعالى :فًِ
ت أَذ َ
صال ،)10(كقكلو
بٌُُو ٍ
س ِبّ ُح لَهُ فٌِ َها ِبا ْلغُد ّ ُِو َواآل َ
اَّللُ أَن ت ُ ْرفَ َع َوٌُ ْذك ََر فٌِ َها ا ْ
س ُمهُ ٌُ َ
ِن َّ
اَّلل ت َ ْ
تعالى :الَّذ َ
ط َم ِئ ُّن ا ْلمُلُوب.)11(
اَّلل أَالَ ِب ِذ ْك ِر ّ ِ
ٌِن آ َمنُواْ َوت َ ْط َم ِئ ُّن لُلُوبُ ُهم ِب ِذ ْك ِر ّ ِ
)[ )1طو.]114 :
)[ )2البقرة.]255 :
)[ )3الرحمف.]33 :

) )4ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)162/2
)[ )5الممؾ.]15 :

)[ )6البقرة.]207 :
) )7ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)105/4
)[ )8الحشر.]9 :
) )9ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)120/4
)[ )10النكر.]36 :
)[ )11الرعد.]28 :
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ككذلؾ فإف الحديث الشريؼ كاف مصد نار إليامنيا كمحكنار داللنيا يستكحي منو األدباء
اء مف
معانييـ كأفكارىـ ،فقد تضمنت بعض أقكاؿ ىيكؿ في مقاالتو -كىي قميمة ج ندا -أجز ن
األحاديث النبكية ،فقكلو" :خير اإلخبلص أف يحب المرء ألخيو ما يحب لنفسو ،كأف يشعر بأف
ضا"( ،)1فيذه المقكلة تضمنت
خيره في خير أخيو ،فالمؤمف لممؤمف كالبنياف يشد بعضو بع ن

معانييا مف حديثيف شريفيف :األكؿ :يقكؿ فيو الرسكؿ " :ال يؤمف أحدكـ حتى يحب ألخيو ما

()2
ضا"(.)3
يحب لنفسو"  ،كالحديث الثاني :يقكؿ فيو " :إف المؤمف لممؤمف كالبنياف يشد بعضو بع ن

 -6التناص التاريخي:
في األدب الحديث يقكـ كثير مف األدباء بتكظيؼ المادة التاريخية في عمميـ األدبي،
اء داللنيا غزي نار ال يمكف االستغناء عنو،
ألنيـ يدرككف أنيا تمثؿ ليـ رصي ندا معرفنيا ىا نما ،كثر ن
فعندما يستحضر األديب األحداث التاريخية في نصكصو األدبية ،فإنو بذلؾ يككف قد أضاؼ

في كجداف المتمقي قي نما تاريخية كحضارية كمعرفية كركحية كجمالية جديدة ،كىذا ما تعارؼ عميو
النقاد كأطمقكا عميو التناص التاريخي ،كىك "تداخؿ نصكص تاريخية مختارة قديمة أك حديثة مع
النص الفني بحيث تككف منسجمة كدالة قدر اإلمكاف عمى الفكرة التي يطرحيا المؤلؼ أك الحالة

التي يجسدىا كيقدميا في عممو"(.)4

كسرد المكاقؼ التاريخية في العمؿ األدبي ليس ىدفنا لذاتو ،كانما يقكـ األديب باختيار
بعض المكاقؼ المشرفة فيجعؿ منيا رسالة مضيئة تنبض بالحيكية ،فيعيد صياغتيا لتتناغـ مع

التجربة الشعرية المعاصرة(.)5

ككذلؾ فإف استدعاء الشخصيات التاريخية يتـ اختيارىا عمى أساس األثر الذم أحدثتو،
فمنيا ما لو مف أثر إيجابي ،كمنيا مف ترؾ أث نار سمبنيا ،كمف ىنا فإف األدباء اتخذكا مف األكلى
رم ناز لمبطكلة كالشرؼ كالفداء ،كمف الثانية رم ناز لمجريمة كالخيانة كالمذلة ،كىذا يعني أف الكاتب
أك األديب تجاكز حكاجز الزمف ،فقاـ بإخراج ىذه الشخصية مف إطارىا التاريخي المحصكرة فيو

إلى كاقع جديد ،فأكسبيا أبعا ندا معنكية جديدة بعد أف نفخ فييا رك نحا جديدة.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)116/4

)[ )2البخارم :صحيح البخارم ،ج ،12/1رقـ الحديث.]13
)[ )3المرجع السابؽ ،ج ،103/1رقـ الحديث.]481
) )4البندارم كآخركف ،التناص في الشعر الفمسطيني المعاصر (ص.)295
) )5ينظر :المرجع السابؽ ،ص.295
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يرل ىيكؿ أف "األدب ىك ميراث اإلنسانية الخالد ...كليس ىناؾ فيما يذكر التاريخ أك

يعممو الناس تطكر حديث أك حركة قامت إال كانت أث نار مف آثار األدب"( .)1أراد ىيكؿ بيذا
القكؿ أف يربط بيف األدب كحركة التاريخ ،فعمى سبيؿ المثاؿ فإف األديب أك الشاعر يشيد بما
عاصره كشاىده مف انتصارات كبطكالت حتى تبقى خالدة راسخة في أذىاف األجياؿ البلحقة،

كلشدة أثرىا في ىذه األجياؿ يتخذكف منيا رم ناز كاشارة مختصرة لمحؽ ككؿ أمر عظيـ يعيد
لؤلمة كرامتيا كعزتيا ،كىذا ىك التناص بعينو.
كيعيب ىيكؿ عمى الشعراء الذيف يذكركف في شعرىـ الحكادث كالمشاىد التاريخية مجردة
كما ىي دكف أف يضفكا عميو ركح عصرىـ ،كيجعمكىا تتفاعؿ مع مشاعرىـ كابداعاتيـ فتصبح

جزنءا مف نصكصيـ بصياغة جديدة ،يقكؿ ىيكؿ" :الذيف ينحتكف مف العصكر التي سبقتيـ،
كينظركف إلى الحكادث كالمشاىد بعيف أىؿ تمؾ العصكر ،ال بؿ بعيف أىؿ عصرىـ ال يمثمكف
في الكاقع عصرىـ كال العصر الذم ينحتكف عنو"(.)2

يرل ىيكؿ أنو ال بد لمشاعر أف ينظـ المشاىد كاألحداث التاريخية بعيف أىؿ عصره،
كليس بعيكف أىؿ ذلؾ العصر الذم حدثت فيو ،فمربما فطف ىيكؿ أف ىذه األحداث كىذه

المشاىد قد أكقف يا التاريخ عف الحركة بعد أف انتيت في عصرىا ،بؿ إف دكرىا في ذلؾ العصر

و
عصر آخر يمي عصرىا ،فبل بد أف تعكد إلييا
قد تكقؼ ،أما عندما تنتقؿ بصكرتيا الحية إلى
حركتيا كحيكيتيا ،كىذه العكدة ال تتحقؽ إال بفعؿ الشعراء المبدعيف ،كمف ثـ فإنو يمكف القكؿ

أف ىذه األحداث كالمشاىد يختمؼ لكنيا كطعميا كرائحتيا في العصر الحديث عما كانت عميو
في عصرىا.
كمف العجيب أف نرل ىيك نبل يؤكد عمى مفيكـ التناص بطريقتو فيقكؿ" :إف حياة المسمميف

باألندلس جديرة باستمياـ أركع المعاني كأقكل اإلحساسات"( ،)3كىذا بالفعؿ ما حدث بعد كفاة
ىيكؿ فقد رمز الشعراء كاألدباء حديثنا ضياع فمسطيف بفقداف األندلس أك الفردكس المفقكد.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)223/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.183/1
) )3المصدر نفسو ،ج.159/1
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 -8التناص األدبي:
األدب ىك خبلصة التجارب الشعكرية كالفكرية كالحياتية ألم أمة ،كاألجياؿ المتعاقبة

ىي مف تقكـ بنقؿ ىذه التجارب ،فالمكركث األدبي مف شعر أك حكمة أك مثؿ إذا أيدخؿ إلى

النصكص األدبية الحديثة تفاعؿ معيا ،فجعميا ذات و
معاف فياضة تزخر بالدالالت كتفتح المجاؿ
لمتحميؿ كالتأكيؿ فمقد "كجد الشاعر المعاصر كثي نار مف مبلمح تجاربو في التراث األدبي ،فاستغؿ
ذلؾ في التعبير عنيا بصكرة فنية مف خبلؿ تسميط األضكاء عمى الجكانب التراثية التي تخدـ

الفكرة أك القضية التي يريد التعبير عنيا كتحكيرىا بما ينسجـ مع مكاقفو المعاصرة"(.)1

تحدث ىيكؿ عف المعاني التي حمميا األدب العربي القديـ كانتقاليا إلى األدب العربي
الحديث ،كذكر مدل تأثيرىا فيو فقاؿ" :كاف ما أبدعو الشعراء مف جديد المعاني التي تميميا

الطبيعة ف ي ىذه الببلد المختمفة (قصد شبو الجزيرة كالعراؽ كمصر كاألندلس) ،غير متكافئ مع
ما يجب أف يككف ليذا اإللياـ مف قكة ،كبقيت المعاني كالصكر القديمة تتكرر إلى جانب

المعاني كالصكر الجديدة كتكاد تطغى عمييا"(.)2

لقد كاف مفيكـ التناص حاض نار في ذىف ىيكؿ ،لكنو كاف غائنبا كمصطمح أدبي ،ألف
النقاد تعارفكا عميو بعد مكتو بسنكات عديدة ،كحكؿ حضكر مفيكـ التناص عنده ،الحظ الباحث
ىيكبل عندما تحدث عف قصة الحب بيف كالدة كابف زيدكف التي سطرىا الشاعر عمي عبد
أف
ن
العظيـ في مسرحية شعرية ،كتناكليا ىيكؿ في مقالة لو قائ نبل" :ما ظنؾ بشاعر يييـ حنبا بشاعرة
كتييـ بو ،ثـ ييحرـ منيا كتيحرـ منو ،أليس ىذا جدي نار بأف يثير في نفس كؿ منيما أركع المعاني،
كأسمى اإلليامات ،كأف يتخذ الشعراء حديثيما مكض نعا لفيض الشعر ،كعميـ اإلنشاد؟!"(.)3

يرل ىيكؿ أنو بإمكاف األدباء كالشعراء أف يتخذكا مف ىذه القصة الشعرية في الحب

مكض نعا إللياميـ ،كلفيض أشعارىـ ،ألف ىذه القصة يمكف أف تتكرر في كؿ زماف كمكاف ،كىذا
ما استشفو ىيكؿ مف ىذه المسرحية ،حيث ذكر أف الشاعر عمي عبد العظيـ مؤلؼ المسرحية
قصد فييا "تصكير النفس اإلنسانية كما يعتكرىا مف مشاعر متنافرة متبلحقة ...كما قصد إلى

تصكير الحياة السياسية كالحياة األدبية في األندلس في ذلؾ العيد"(.)4
) )1البندارم كآخركف ،التناص في الشعر الفمسطيني المعاصر (ص.)271
) )2ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)173/1
) )3المصدر السابؽ ،ج.158/1

) )4المصدر نفسو ،ج.159-158/1
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ىيكبل كاف يحكـ حكؿ مفيكـ التناص األدبي بمعناه الحاضر في
يبلحظ الباحث أف
ن

أذىاف األدباء كالنقاد ،ككاف يدعك إليو بطريقتو بحسبانو كسيمة مف كسائؿ اإليحاء كاالستمياـ
التي تخدـ األدب كتثريو ،كليس كمصطمح أدبي ،كيؤكد أنو لـ يجد تطبيقنا عممنيا لمتناص األدبي
بمفيكمو الحديث في مقاالت ىيكؿ.
كفي معرض حديثو عف شعر الطبيعة في األدب العربي يرل ىيكؿ أف المعاني الخاصة
بيذا الشعر انتقمت مف الشعر القديـ إلى الشعر الحديث لكنيا طغت عمى معانيو الجديدة ،معنى

ىذا أنو يقر كيبارؾ انتقاؿ ىذه المعاني مف األدب القديـ إلى األدب الحديث ،لكنو في الكقت
نفسو ينكر سيطرة ىذه المعاني القديمة عمى المعاني الجديدة ،ككأف لساف حالو يقكؿ ال بأس
بالتقاط ىذه المعاني أك الصكر لكف بمقدار ،كبذلؾ يككف قد أكد عمى ما ذىب إليو التناص

األدبي مف عممية االختيار الصحيح كالتكظيؼ السميـ لممكركث األدبي.
 -4التناص األسطوري:

يمجأ كثير مف أدباء العصر الحديث إلى األسطكرة بحسبانيا تقانة فنية أدبية يعبركف بيا
عف أزمة اإلنساف المعاصر تعبي نار فننيا ،كيستميمكف منيا ما ينسجـ مع الجك النفسي الذم
يعيشكنو ،فبيا يغني األديب أك الشاعر تجربتو الشعكرية حيث إنيا "تعبر عف ىمكـ الشاعر
ككاقعو تعبي نار عميقنا ،كتساعده عمى التجسيد ،كتعيد إلى الشعر فطرتو األكلى"( )1إضافة إلى أف
ىذه األسطكرة "تيب القصيدة البعد الماكرائي كالبعد الكجكدم الفعمي كاإليحائية البلمتناىية،
كتمكيف الشاعر مف استعادة حالة البكارة األكلى في صمتو بالحياة كالككف"(.)2
كيرل عدناف قاسـ أف استخداـ األسطكرة في األدب العربي الحديث "يثرم النص الشعرم،
كيفتح آفاقو ،كيجعمو أكثر عطاء ،كيدحض التسطح عنو"(.)3
تحتكم األسطكرة عمى طاقة ذاتية تتجاكز حدكد الزماف كالمكاف ،كيمتزج فييا الكاقع
و
معاف فمسفية،
بالحمـ ،كتممؾ سمطة تربط فييا بيف المستحيؿ كالممكف ،كتطغى عمى كاقع الحياة
فعندما يفجرىا األديب أك يكظفيا فإنو يبتغي بذلؾ زيادة األثر الجمالي في نتاجو األدبي كحتى
يتحقؽ لو ما يريد عميو ٌأال يقحـ األسطكرة أك يفرضيا في العمؿ األدبي بعي ندا عف التجربة
الشعكرية( .)4تحدث ىيكؿ في مقالة لو بعنكاف (الحضارة المصرية القديمة كأثرىا في الحضارة التي
جاءت بعدىا) عف تأثر األدب اليكناني القديـ باألدب المصرم القديـ الذم سبقو ،كذكر أف
) )1البندارم كآخركف ،التناص في الشعر الفمسطيني المعاصر (ص.)281
) )2حاكم ،في النقد األدبي (ص.)77
) )3قاسـ ،لغة الشعر العربي (ص.)52

) )4ينظر :العؼ ،التشكيؿ الجمالي في الشعر الفمسطيني المعاصر (ص.)198-196
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اليكناف عندما نظمكا مبلحميـ الشعرية استندكا إلى األساطير المصرية القديمة ،كدعا إلى ترجمة
أكراؽ البردم كشرح رمكز األساطير فييا( ،)1ثـ قاؿ" :فما أجدرنا نحف ىاىنا في مصر أف نكشؼ
عف ىذا النبع القديـ لنستمد منو حياة جديدة لحضارة ىذا العالـ"(.)2
أراد ىيكؿ مف ىذا االكتشاؼ ليذه األساطير مد الحضارة الحديثة بحياة جديدة ،ككأنو
كاف يقصد أنو ال بد مف االستفادة مف ىذه األساطير في جميع المجاالت التي منيا المجاؿ
األدبي ،حيث يمكف استخداميا في العمؿ األدبي لمتعبير عف ذات اإلنساف المعاصر كما يحمؿ
مف ىمكـ ،كما يكاجو مف أزمات.
كفي السياؽ نفسو يقكؿ ىيكؿ" :كالكاقع أف تاريخ مصر القديـ حافؿ بمصادر الكحي إلى
عمـ جديد كأدب جديد يستطيعاف االلتئاـ مع ما بمغتو اإلنسانية مف تطكر في عصرنا
الحاضر"( .)3ىكذا ربط ىيكؿ تاريخ مصر القديـ كما بو مف أساطير باألدب العربي الحديث الذم
يستكحي منو المعاني الجديدة ،كيبعث في الحياة "الفف الصحيح في أقكل مظاىره عظمة كأعظميا
جبل نال"(.)4
كمف أمثمة التناص األسطكرم عند ىيكؿ أف المصرييف أرادكا "بفف أبي اليكؿ أف يمثمو قكة
الحكمة ...الحكمة القكية التي تأبى الطيش كال ترضى الذلة كتعتصـ باألناة كحسف الركية"(.)5
كقد تحدث ىيكؿ عف أثر األساطير اإلغريقية القديمة في األدب الغربي ،فقاؿ" :فمـ تمنع
المسيحية شكسبير في إنجمترا ،كلـ تمنع راسيف كككرني في فرنسا مف أف يستميمكا األساطير
اإلغريقية إلقامة أدب بارع ال يزاؿ حتى اليكـ فخر إنجمت ار كفخر فرنسا"(.)6
ىيكبل كاف يدرؾ التناص بمعناه كمفيكمو
في ضكء ما سبؽ يستطيع الباحث القكؿ أف
ن
كليس بمصطمحو ،ذلؾ أنو ربط بيف األساطير كما تكحيو مف و
معاف ،كما تتركو مف أثر في األدب
العربي الحديث ،كما تبعثو في األدب الغربي مف ركح جديدة.

) )1ينظر :ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)402-399/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.402/1
) )3المصدر نفسو ج.401/1
) )4المصدر نفسو ،ج.472/2
) )5المصدر نفسو ،ج.473/2
) )6المصدر نفسو ،ج.364/2
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الفصل الرابع

النقد عند ىيكل

الفصل الرابع

النقد عند ىيكل
إف اإلنساف بطبعو مجبكؿ عمى النقد مف خبلؿ تذكقو كسميقتو ،فيك دائ نما يسعى إلى
ٌ
األفضؿ كاألحسف كاألجكد كاألجمؿ كاألمثؿ في جميع مجاالت حياتو.
كمف المعركؼ أف األدب كالنقد رفيقاف متبلزماف يجمعيما الذكؽ الفطرم لمجماؿ؛ لذلؾ

فيما دائ نما متفاعبلف متكامبلف ،كمتزامناف ،كتبدك ىذه األمكر كاضحة مف خبلؿ ما يقكـ بو
النقد في ال نتاج األدبي مف تيذيب كتقكيـ كتجكيد مف أجؿ الكصكؿ باألدب إلى ىذه الدرجة
الرفيعة مف اإلبداع كالنضكج كالسمك كاالرتقاء كالتحسيف.

كعمى اعتبار أف األدب عممية إبداع ،فإف ما يصدر منو مف نتاج يخضع لمتمييز

كالمفاضمة كفؽ ما يحدثو مف تأثير ،ىذا التمييز لو مقاييسو ،كىذه المفاضمة ليا معاييرىا ،كؿ

ذلؾ مف أجؿ مخرج أفضؿ ،كجمالية أجكد.

إف عممية النقد تتطمب أف يككف عند الناقد قدرة عمى الفيـ العميؽ ،كالرؤية الثاقبة ،كتذكؽ

النص األدبي كتقكيمو عمى أساس مف الحقائؽ األدبية كاإلنسانية ،كتبدأ ىذه العممية "بالتذكؽ أم
القدرة عمى التمييز ،كيعبر منيا إلى التفسير كالتعميؿ كالتحميؿ كالتقييـ خطكات ال تغني أحداىا
عف األخرل كىي متدرجة عمى ىذا النسؽ"(.)1

أما مكقؼ ىيكؿ مف النقد كاألدب كالعبلقة بينيما فيتمخص في قكلو" :النقد األدبي في
رأيي فف مف فنكف الكتابة ،كليس فننا مف فنكف األدب إال أف يككف نق ندا ذاتنيا يعتمد صاحبو عمى
ىكاه كخيالو أكثر مما يعتمد عمى ما عرؼ ليذا النقد مف قكاعد"(.)2
مستقؿ عف األدب باستثناء النقد الذاتي
يرل ىيكؿ أف النقد األدبي فف مف فنكف الكتابة
ه
ألف صاحبو يعتمد عمى ذكقو كخيالو في عممية النقد ،كيؤكد ىيكؿ عمى التمييز بيف األدب

كا لنقد ،فيرل أف األدب يميؿ إلى الذاتية ،كالنقد يميؿ إلى المكضكعية يقكؿ" :إف األدب كفف إنما
تغمب فيو الذاتية ،أما العمكـ كالفنكف التي تتناكؿ اآلداب بالبحث كمف بينيا النقد فتغمب فييا

المكضكعية"(.)3

) )1عباس ،تاريخ النقد األدبي عند العرب (ص.)646
) )2ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)277/2
) )3المصدر السابؽ ،ج.283/2
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كيعمف ىيكؿ بعبارة كاضحة أنو يميؿ إلى النقد أكثر مف ميمو إلى الشعر؛ ألف طبيعتو

تقتضي ذلؾ حيث يقكؿ" :كأنا ال أكتمكـ أني لـ أتأثر بالشعر تأثرم بالنقد كالقصص ،كيرجع ىذا
إلى طبعي ،فأنا أكثر مي نبل إلى التحميؿ ،كالمقدمات تقكـ عمييا النتائج ،مني إلى االندفاعات

العاطفية كالتأثرات الذاتية"(.)1

كيرل طو كادم أنو كانت لييكؿ "آراء نقدية أذكت الثكرة األدبية ككصمت بيا إلى كثير

مما تريد"(.)2

أوًل -طبيعة النقد وميمتو عند ىيكل:
 -1طبيعة النقد عند ىيكل:
في مطمع القرف العشريف برز مع األدب الجديد االتجاه الركمانسي الذم تأثر في شكمو

اء
كمضمكنو باألدب الغربي ،الذم احتكل عمى آراء نقدية إحيائية ،كىيكؿ بحسبانو ناق ندا قدـ آر ن
نقدية أذكت الثكرة األدبية في مصر حيث كاف "االتجاه الذم يؤمف بو ىيكؿ ،كيصدر عنو في
معظـ ما كتب ،فيك المنيج الركمانسي ...كما أصدره ىيكؿ مف آراء نقدية ...يندرج في الغالب

تحت السمات العامة لمنقد الركمانسي"(.)3

و
قاض
لقد بنى ىيكؿ نقده األدبي عمى أساس المكضكعية الكاممة" ،فالناقد عنده حاكـ أك

ال يصدر حكمو إال بعد دراسة متأنية لمقضية التي تيعرض لو ،كعمى أساس حيثيات تبرره"(.)4

ىيكبل كاف يميؿ إلى المكضكعية في النقد بشكؿ كاضح ،فربما الذم دفعو إلى
يبدك أف
ن

ىذا الخيار اعتقاده أف الذاتية بانطباعاتيا الشخصية تؤثر بشكؿ مباشر في عممية النقد ،ألنيا
تحيد العقؿ ،كتقدـ العاطفة ،كنظرة ىيكؿ إلى األمكر –بحكـ دراستو القانكنية -نظرة عقبلنية

دقيقة كعميقة ،فيك يحاكؿ دائ نما أف يضع األمكر في نصابيا أك في إطارىا الصحيح بعي ندا عف
النزعات كاألىكاء ،متحرنيا بذلؾ إصابة الحكـ العادؿ ،كالكصكؿ إلى الرأم السميـ ،كحتى يحقؽ

ذلؾ يرل أنو ال بد مف الدراسة المتأنية التي تيبنى عمى أساس عممي ،فبل مجاؿ إلصدار أم
حكـ عنده إال بعد استيفائو كؿ الحيثيات كالتبريرات ،ك"كاف يحيط بالحقائؽ كالمعمكمات كيمعف

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)314/2
) )2كادم ،ىيكؿ رائد الركاية السيرة كالتراث (ص.)72
) )3المرجع السابؽ ،ص.83

) )4حمزة كشرؼ ،أدب المقالة الصحفية في مصر (ص.)301
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في تمحيصيا كمعارضتيا عمى المراجع كاألسانيد ،كيخمص مف ذلؾ إلى الرأم المعقكؿ الذم

يتجنب فيو الشطط"(.)1

كيفصؿ ىيكؿ األمر في مكضكع النقد فيقرر أف "لمنقد المكضكعي عمى النقد الذاتي فضؿ

سعة األفؽ كمزية العدؿ"(.)2

حكـ ىيكؿ بتفضيؿ النقد المكضكعي عمى النقد الذاتي جاء بشكؿ جمي ككاضح ،ففيو
سعة أفؽ ،ألنو يدرس المكضكع بعمؽ كشمكلية مف جميع زكاياه ،أما ميزة العدؿ فؤلنو يخرج مف
نفس سميمة الفطرة ،صحيحة السجية ،مجردة مف أم ميكؿ شخصية ،أك نزكات ذاتية قد تؤثر

في طبيعة حكـ الناقد.
صا عمى أف يسمح
كاف ىيكؿ عند كتابتو في النقد يجمع بيف الحياء كالعفة ،ككاف حري ن
قممو بالحجج كالبراىيف كالمنطؽ ،ديدنو في ىتؾ األقنعة التي تخفي الحقائؽ الرفؽ كالميف ،الميـ
عنده أف يكشؼ الحقيقة لمقارئ كالمتمقي دكف أف يسبب أم حرج إلى مف يكجو نقده إلى نتاجو،

فترفعو عف البعد الشخصي كاالرتجاؿ عند النقد كاضح ،لذلؾ كاف النقد عنده يقكـ عمى مرتكزات

معمكمة كىي "إبراز فكرة أك صكرة ،أك إحساس أك عاطفة يفيض بيا القمب في صيغة متسقة مف
المفظ تخاطب النفس ،كتصؿ إلى أعماقيا مف غير حاجة إلى كمفة أك مشقة"(.)3

كمما يميز ىيكؿ عف غيره مف النقاد أنو مارس النقد في جميع المجاالت "في النقد
التطبيقي كالنظرم ...كفي معظـ األنكاع األدبية مف شعر كمسرح كقصة ...كتجاكز ذلؾ إلى
كثير مف القضايا الفرعية الخاصة بالماىية كالكظيفة كاألداة"(.)4

 -6ميمة النقد عند ىيكل:
كلمنقد عند ىيكؿ ميمات كثيرة ،منيا أنو "أداة االتصاؿ بيف متبايني الثقافات لمكصكؿ

منيا إلى أف تتشابؾ فركعيا ،كتعزز مادتيا كتتقارب ...لتككف ثقافة قكمية ليا مف الحكـ
كالسمطاف ما لثقافة كؿ أمة ...كالنقد الصالح قد يككف أداة ىذا االتصاؿ"(.)5

) )1حمزة كشرؼ ،أدب المقالة الصحفية في مصر (ص.)97
) )2ىيكؿ ،في أكقات الفراغ (ص.)11
) )3ىيكؿ ،ثكرة األدب (ص.)52
) )4كادم ،ىيكؿ ،رائد الركاية السيرة كالتراث (ص.)84
) )5ىيكؿ ،في أكقات الفراغ (ص.)22
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يرل ىيكؿ أف مف مياـ النقد تككيف ثقافة قكمية تجتمع عمييا األمة ،كيككف ليذه الثقافة

قيمتيا كسمطانيا ،كحتى تتككف ىذه الثقافة المكحدة ال بد مف االتصاؿ كالتكاصؿ كالتشابؾ بيف
ثقافات األمة المختمفة مف أجؿ التقارب بينيا ،كتعزيز مادتيا ،كانتشار مفرداتيا ،كمف ثـ يتـ

اعتمادىا عند أبناء األمة كثقافة قكمية مشتركة ،كيسمي ىيكؿ ىذا االتصاؿ بيف ىذه الثقافات

النقد الصالح؛ ألنو إيجابي في ىدفو ،شريؼ في غايتو.

كمف مياـ النقد األدبي عند ىيكؿ أنو "يربي ذكؽ الجميكر ،كىك الذم يدفع األدب

الرخيص ،كيصدر حكمو القاسي عمى إثارة الغرائز الدنيا"(.)1

يرل ىيكؿ أف مف مياـ النقد التربية العامة لمجميكر كتنمية ذكقو ،كاالرتقاء بو إلى

مصاؼ التمييز بيف الطيب كالخبيث ،كمف ثـ تمكينو مف إدراؾ األدب الرفيع الذم يستحؽ كؿ
احتراـ كتقدير حتى يبمغ بو "المرتبة العميا ،تمؾ ىي مرتبة التأثير بما في الككف مف جماؿ
كتجمية ىذا الجماؿ عمى الناس مف غير نظر إلى قيد أك شرط ،كمف غير تقيد بزماف

كمكاف"( ،)2كتككينو مكقؼ كاضح مف األدب الرخيص الذم يثير الغرائز كالشيكات ،فكثير مف
األدباء "دأبكا عمى التغني بالحرية كاإلشادة بيا قد أساءكا مف حيث ال يقصدكف ...حسبكا أف

الحرية معناىا اإلباحة فكاف مف جراء ذلؾ أف تخطكا الحدكد"( ،)3معنى ىذا أف لمنقد ميمة

تكجييية إرشادية لمجميكر يليقبؿ عمى األدب الرفيع الذم يعبر عف قضاياه ،كيحمؿ ىمكمو،
كيخاطب عقمو ،كيتفاعؿ مع مشاعره "كلك أف النقد الصحيح الحصيؼ كجو الجميكر الكجية

الصحيحة ،لكاف أدؽ تقدي نار لما يق أر كما يرل ،ككاف أكثر إقبا نال عمى األدب الرفيع"(.)4

كيرل ىيكؿ أف األدب الحقيقي ىك الذم يعمف عف نفسو بشكؿ طبيعي دكف التركيج لو

مف أم جية ،ىذا اإلعبلف عف قيمة ىذا األدب ال تأتي مف فراغ ،كانما "قيمتو تسيؿ معرفتيا
الحقيقية بما يصدره النقاد مف الرأم فييا كبما يتذكقو الجميكر فييا"(.)5

ضا -الربط بيف الشاعر كشعره بمعنى أنو ينبغي لمناقد أف
كيرل أف مف مياـ النقد -أي ن
يتعرؼ عمى حياة الشاعر كبيئتو مف خبلؿ شعره ،كيقكؿ في تقديمو لديكاف الباركدم حكؿ نقد

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)370/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.227/2
) )3المصدر نفسو ،ج.226/2
) )4المصدر نفسو ،ج.370/2
) )5المصدر نفسو ،ج.218/2
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الشعر ،أف ىذا النقد "يجمي أمامنا الحاالت النفسية التي أممت عمى الشاعر شعره"( ،)1معنى ىذا

ىيكبل كاف يؤمف بالنقد النفسي التحميمي لفيـ الشعر ،كتقدير قيمتو.
أف
ن
 -8آثار ىيكل النقدية:

كتب ىيكؿ مقاالت نقدية عديدة نشرىا في الدكريات المصرية ،ففي (الجريدة) كتب ىيكؿ

ضا" -كقد جمع تمؾ المقاالت
مقاالت نقدية بعد عاـ 1912ـ ،كفي (السياسة األسبكعية) -أي ن
مف بعد في كتابو القيـ (في أكقات الفراغ) الذم يدلنا عمى رؤيتو النقدية في األدب كالفكر

كاالجتماع كالتاريخ القديـ"( ،)2كيتحدث طو كادم عف ىذا الكتاب كمصادر مادتو التي جمعيا
فيو ،كعف شخصية ىيكؿ النقدية فيقكؿ" :كما يقرب مف ثمثي كتاب (في أكقات الفراغ) عبارة عف

مقاالت متنكعة في النقد األدبي ،جمعيا ىيكؿ مف كتاباتو في الجريدة كالسفكر كالسياسة ،كىي

تبرز درجة الثقافة العالية ،كالفيـ العميؽ لشخصية الكاتب التي تستتر كراءىا ،فإذا ما كصمنا
لمقاالت السياسة األسبكعية التي كتبيا في النقد األدبي كجدناىا تزداد رقنيا ،كيطكؿ نفسو فييا،
كما نجده يكثر مف نقد الكتب كاألبحاث األدبية كالحديث عف األدباء"(.)3
ككذلؾ جاءت رؤيتو النقدية في كتابو (تراجـ مصرية كغربية) ،كفي مقدمتي ديكاني شكقي
ضا -فقاؿ:
كالباركدم ،كفي كتابو (ثكرة األدب) الذم تحدث عف أىميتو النقدية طو كادم -أي ن
"كتاب ثكرة األدب يعتبر مف أخطر ما كتب ىيكؿ في النقد ،ألنو يتحدث فيو عف الثكرات

المتصمة التي شاىدىا نصؼ القرف األخير في شئكف الكتابة كاألدب ،كلذا يعد ىذا الكتاب

مرج نعا لمف أراد أف يتعرؼ عمى بعض االتجاىات األدبية كالنقدية لتمؾ الفترة"(.)4

إف أىـ كتابيف كتبيما ىيكؿ في النقد( :في أكقات الفراغ) ك(ثكرة األدب) ،حيث جمع
فييما معظـ آرائو النقدية ،كسجؿ فييما شيادتو عمى مسيرة األدب كالنقد ،كما ذكر فييما

مكضكعات تتعمؽ باالتجاىات األدبية كالنقدية .لقد عاصر ىيكؿ "ثبلث مراحؿ في تاريخ نقدنا

الحديث ..تمثؿ أخطر كأىـ المدارس النقدية ،...كىي :مدرسة اإلحياء ،كمدرسة التجديد

الركمانسي ،كمدرسة النقد االجتماعي"( .)5كىيكؿ "في الحقيقة ناقد متميز في إطار الرؤية

) )1الباركدم ،ديكاف الباركدم (ج.)6/1
) )2زلط ،محمد حسيف كالغربية ىيكؿ بيف الحضارتيف اإلسبلمية (ص.)139
) )3كادم ،ىيكؿ رائد الركاية السيرة كالتراث (ص.)161
) )4المرجع السابؽ ،ص.74-73
) )5المرجع نفسو ،ص.84
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الركمانسية لمنقد ...تأثر بدرجة أك بأخرل باالتجاىات النقدية المعاصرة ،سكاء أكانت إحيائية أـ

اجتماعية ...إنو صاحب رؤية تكاممية في النقد"(.)1

ىيكبل عاصر تاريخ النقد الحديث كعاش مراحمو المختمفة ،فقد تأثر باالتجاىات
نظ نار ألف
ن
النقدية السائدة آنذاؾ ،كرغـ كضكح تأثير ميكلو الركمانسية في النقد؛ إال أنو كاف تكاممنيا في

رؤيتو النقدية.

أما صكرة ىيكؿ الناقد فيي "ليست كاضحة بالقدر الكافي ،ألف معظـ تراثو النقدم لـ

ييجمع مف ثنايا الصحؼ كالمجبلت ،بؿ إف ما يجمع منو لـ ينؿ حقو الكافي مف الدراسة
كالتقديـ"(.)2

ثان ًيا -القضايا النقدية عند ىيكل:

شيد مكضكع النقد األدبي عند العرب قدي نما كحديثنا تطكنار ىائ نبل ،كازدىا نار كبي نار ،كنضك نجا
منقطع النظير حيث اتضحت معالـ أصكلو كقكاعده ،كأصبح عند النقاد القدرة عمى تكجيو النقد

بشمكلية كمكضكعية ،كعمؽ كدقة ،ىذا التطكر في عممية النقد استغرؽ سنكات عديدة إلى أف

كصؿ إلى ما كصؿ إليو اليكـ.

كالمتتبع لتاريخ تطكر عممية النقد يجد أف ىناؾ الكثير مف أميات الكتب النقدية التي تعد

مرجعية لمنقد ،ىذه الكتب تناكلت العديد مف القضايا النقدية األساسية التي ىيمنت عمى الجك

النقدم في ذلؾ الكقت ،حيث تميزت ىذه القضايا بحيكيتيا كفاعميتيا ،فمثمت قمة التراث النقدم
العربي ،كقد قاـ مؤلفك ىذه الكتب بتطبيؽ ىذه القضايا عمى نصكص مف المكركث الشعرم

العربي الذم عبر تعبي نار صادقنا عف العصكر التي قيمت فييا.

كمف أىـ القضايا النقدية التي تناكليا النقاد في تمؾ العصكر :السرقات الشعرية ،كالمفظ

كالمعنى ،كالقديـ كالجديد ،كالطبع كالصنعة ،كعمكد الشعر كغيرىا مف القضايا ،كلقد أضيؼ

عمى ىذه القضايا في العصر الحديث قضايا أخرل جديدة مثؿ :التجربة الشعرية كمكسيقا الشعر

كغيرىما.

كفيما يخص القضايا النقدية التي تناكليا ىيكؿ في مقاالتو كتكسع فييا في مؤلفاتو ،فإف
الباحث سيتناكؿ كؿ قضية منيا عمى حدة ،محاكنال أف يكشؼ ما كصؿ إليو ىيكؿ فييا ،ثـ يبيف

رأيو في ذلؾ.

) )1كادم ،ىيكؿ رائد الركاية السيرة كالتراث (ص.)84
) )2المرجع السابؽ ،ص.84
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 -1المفظ والمعنى:
مف القضايا النقدية التي تناكليا تراثنا النقدم القديـ بالبحث كالدراسة قضية المفظ كالمعنى،

حيث انقسـ النقاد في ىذا األمر إلى أقساـ"( :)1األكؿ فضؿ المفظ عمى المعنى ،كالثاني قدـ
المعنى عمى المفظ ،كقسـ ثالث حاكؿ أف يجمع بينيما مق ار بأىمية و
كؿ منيما ،كمؤك ندا عمى أف
ن
األفضمية تبنى عمى مقدرة المفظ عمى إيصاؿ تجربة األديب ،كعمى العبلقة التكاممية بيف المفظ
كالمعنى بحيث "لـ يكف لفظو إلى سمعؾ أسبؽ مف معناه إلى قمبؾ"(.)2

كعد ابف رشيؽ المفظ كالمعنى كائننا عضكنيا متماس نكا ،حيث يقكؿ" :المفظ جسـ كركحو
المعنى ،كارتباطو بو كارتباط الركح بالجسـ ،يضعؼ بضعفو كيقكل بقكتو"( ،)3كقسـ متردد ،فمرة
يؤيد المفظ ،كأخرل يؤيد المعنى ،كقسـ أخير ي ٍف ً
صؿ بيف المفظ كالمعنى فص نبل تا نما بحيث ال
ى
يرجح أحدىما عمى اآلخر.
كمما سبؽ يتضح أف العبلقة بيف المفظ كالمعنى قكية ،كاالرتباط بينيما متيف ،كمف ثـ فإنو
إذا أصاب أحدىما الضعؼ أصاب اآلخر ،ألنيما بمثابة شقيقيف تكأـ متبلزميف ال ينفؾ أحدىما

عف اآلخر ،فالمفظ يعبر عف المعنى ،كفي الكقت نفسو ال قيمة لممعنى بدكف المفظ ،كمف ىنا

الم ىعٌبًر عف المعنى
فإف أىـ شيء في األسمكب الناجح "اختيار المفظ المناسب لمحالة الشعكرية ك ي
الذاتي كالتجربة األدبية بصدؽ ،بما يحمؿ مف دالالت إحيائية"(.)4
الميـ في األمر االنسجاـ القكم كالتكافؽ التاـ بيف المفظ كالمعنى لخمؽ حالة شعكرية
إيجابية متناسقة تعبر عف ذات األديب بصدؽ ،ىذا االنسجاـ ال يتحقؽ إال مف خبلؿ نظاـ

صبكا في قالب كاحد ليككنكا مف ىذا
محكـ يجمع بيف الفكرة كالصكرة كاإليقاع ،فكأنيـ جمي نعا ي
االمتزاج شينئا كاح ندا لو داللتو الذىنية كالمعنكية.
انسجاـ قكم بيف لفظو كمعناه ،كما
كفؽ ما سبؽ فقد حرص ىيكؿ دائ نما ألف يككف ىناؾ
ه
أنو طرح ىذه القضية في مقاالتو ككتبو بشكؿ جمي ،ففي كتاب (ثكرة األدب) يرل ىيكؿ أف
األديب بحاجة إلى إتقاف المغة ليستطيع اختيار المفظ المناسب الذم يصمح لمتعبير الدقيؽ عف

) )1ينظر :بكار ،بناء القصيدة في النقد العربي القديـ( ...ص.)113
) )2الجاحظ ،البياف كالتبييف (ج.)115/1
) )3ابف رشيؽ ،العمدة في محاسف الشعر كآدابو (ج.)124/12
) )4ناجي ،األسس النفسية ألساليب الببلغة العربية (ص.)71
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المعنى ،فدراسة المغة "ال تتصؿ باألدب لذاتو إال مف حيث ىي كساء األدب ،كلذا فإف صمتيا
باألدب مف ىذه الناحية تتطكر تطكر صمة األزياء بأقدار الناس في الحياة"(.)1

يميؿ ىيكؿ إلى ضركرة العناية بالمفظ كالمعنى م نعا ،فكما أف األديب حريص عمى تطكر
أدبو ،كاف ل از نما عميو أف يطكر لغتو حتى يبقى االنسجاـ بينيما مستم نار ،ألف المغة مف كجية

نظره كساء لؤلدب ،فيستحيؿ أف يتطكر األدب بمعزؿ عف المغة ألف كمييما بمثابة الركح كالجسد
"فالمغة أداة لمتعبير عف الحياة كصكرىا كمعانييا ،كما دامت ىذه الصكر كالمعاني تتجدد كتتطكر

فيجب أف تجارييا المغة في تجددىا كتطكرىا"(.)2

رأل ىيكؿ أف األدب فف يحمؿ رسالة الحؽ كالجماؿ في الحياة ،كربط بيف ىذه الرسالة

كالمغة التي تكتب فييا ،فيدؼ مضمكف الرسالة كلغتيا عنده خدمة الناس في الحياة ،كما رأل
أنو ال يمكف تكصيؿ ىذه الرسالة إال مف خبلؿ التعبير األدبي عنيا ،يقكؿ عف كظيفة األدب:

"فف جميؿ غايتو تبم يغ الناس رسالة ما في الحياة مف حؽ كجميؿ ،أما المغة في األدب فميست
إال الكساء الظاىر ليذا الرحيؽ الذم يعبر األدب عنو"(.)3
 -6القديم والحديث:
اقتضت سنة هللا في الككف أف يصبح جديد األمس قديـ اليكـ ،كأف يصبح جديد اليكـ قديـ

الغد ،كىكذا الحياة ال يبقى شيء فييا عمى حالو ،فالتغيير كالتبديؿ كالتطكير كالتجديد في أنشطة

الناس كفي عاداتيـ كتقاليدىـ كمعارفيـ كعمكميـ كما يمس حياتيـ أمر طبيعي ،فكؿ جيؿ يسمـ

لمجيؿ الذم بعده ما كصؿ إليو مف إنجاز ،كما أضافو مف جديد عف الجيؿ الذم سبقو ،كىكذا

ىي حركة الحياة.

كيأتي في إطار ىذه السنة الككنية ما يعرؼ بالقديـ كالحديث عمى جميع األصعدة التي

منيا صعيد األدب ،كالمتأمؿ في ىذا التصنيؼ كما ينشأ عنو يجد أف ىناؾ خبلفنا أك اختبلفنا
بيف أنصار القديـ كأنصار الجديد ،كيبرر كؿ طرؼ منيما ما يؤيد رأيو ،كيعزز مكقفو ،كقد لمس
ىيكؿ ىذه الظاىرة في األدب ،فأطمؽ عمييا (معركة القديـ كالحديث) يقكؿ فييا" :ثمة معركة

يسمكنيا معركة القديـ كالحديث ...ىي معركة بيف يكتَّاب ىذا الجيؿ كالجيؿ الذم سبقو مف

) )1ىيكؿ ،ثكرة األدب (ص.)35
) )2ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)338/2
) )3ىيكؿ ،ثكرة األدب (ص.)38
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آبائيـ ممف ال تزاؿ أقبلميـ تجرم في الصحؼ كفي المؤلفات"( ،)1كحكؿ ىذه المعركة ،كبنكع

مف التفصيؿ فيما يخصيا أدلى ىيكؿ بيذا التصريح قائ نبل" :كقد احتدمت معركة القديـ كالحديث

ىذه منذ سنيف طكيمة ،كانتقؿ المحاربكف فييا في مياديف مختمفة ،كانت ىذه المياديف قبؿ الحرب
و
يكمئذ كانت الغمبة
العامة ،تتناكؿ أساليب الكتابة ،كتتناكؿ األلفاظ العممية كغير العممية إلى
ألنصار تقميد األدب القديـ ككاف السجع كاإلغراب في اختيار األلفاظ بعض ما يمتاز بو يكتاب

العصر"(.)2

لقد بيف ىيكؿ أف المعركة بيف القديـ كالحديث ىح ًمي كطيسيا ،كاستعرت نيرانيا ،حتى
ى
كصمت إلى حالة مف الصداـ العنيؼ امتد لعدة سنكات ،كذكر أف ميداف ىذه المعركة كانت

استخدـ األلفاظ العممية كغير العممية ،ثـ أكد عمى أف المعركة يحسمت كانتيت
أساليب الكتابة ،ك ى
لصالح أنصار القديـ ،أما مكقؼ ىيكؿ مف ىذه المعركة فإنو يعترؼ بأنو لـ يفيميا حؽ الفيـ،
كلـ يجد ليا يم ىس َّك نغا ،كيتعجب مف ىذه المعركة "كيؼ ...تقكـ معركة بيف األحياء مف القدامى
الكتَّاب كبخاصة في ىذا الزمف الذم يعيش فيو ،كالذم انفسحت فيو مياديف
كالمحدثيف مف ي
الكتابة إلى حيث تسع كؿ مف يريد أف يعالج أم لكف مف ألكانيا"(.)3

َّب ىيكؿ مف معركة القديـ كالحديث في ىذا الزمف الذم يعيشو ألف فيو سعة في
تى ىعج ى
الميداف األدبي تستكعب الجميع قدماء كمحدثيف ،لكنو في الكقت نفسو يي ًقر بشرعية ىذه المعركة
المتجددة في الزمف الماضي ،حيث يقكؿ" :كمعركة القديـ كالحديث في المغة كاألدب متجددة

دائ نما عمى النحك الذم اختاره أبك نكاس أك عمى نحك غيره ،كقد كانت ىذه المعركة كارية الضراـ
في مصر مف ثبلثيف سنة أك نحكىا ،ثـ ىدأت حتى تستجـ لتعكد إلى الظيكر مف جديد"(.)4
لقد أعجب ىيكؿ بصنيع أبي نكاس عندما خرج عمى بناء القصيدة العربية التقميدم ،فمـ

ىي يع ٍد يبدأ قصائده بالكقكؼ عمى األطبلؿ كبكاء الديار كالتغزؿ بالمحبكبة ،ألف ذلؾ "كاف سائ نغا
( )5
يبؽ ذلؾ مقبكنال في عيد استقر الناس فيو في المدف التي ازدىرت بعمرانيا"
في البادية ...فمـ ى
كيتحدث ىيكؿ عف شعر أبي نكاس فيصكر "ثكرة الحديث بالقديـ تصكي نار بارنعا إذ يدعك الناس

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)339/2
) )2الجندم ،المعارؾ األدبية في مصر منذ 1939-1914ـ (ص.)398
) )3ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)339/2
) )4المصدر السابؽ ،ج.338/2
) )5المصدر نفسو ،ج.377/2
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لمعيش في البيئة المحيطة بيـ ال في خرائب الماضي كأطبللو"( .)1أراد ىيكؿ أف يعبر عف ىذه

الثكرة كيدعك الناس لمتعبير عف إحساسيـ كخياليـ كفؽ ما ينطؽ بو كاقعيـ.

كينتقؿ ىيكؿ مف الحديث عف (القديـ كالحديث) في الماضي إلى الحديث عنو في

الحاضر الذم يعيشو ،كقد تناكلو مف ثبلث زكايا :األلفاظ كاألساليب كفف الكتابة ،أما األلفاظ فقد

تحدث عنيا مف خبلؿ "ما يحدث في مجمع المغة العربية حكؿ المصطمحات العممية كالفنية

كحكؿ ألفاظ الحضارة كتعريبيا ،فيناؾ تياراف ...يذىب أحدىما إلى ٌأنا يجب أف نمتمس في
ألفاظ المغة العربية لعيكدىا األكلى ما يعبر عف ىذه المصطمحات الحديثة ،كيذىب اآلخر إلى

َّأنا إذا استطعنا تعريب المصطمحات األجنبية نفسيا كاف ذلؾ أدنى إلى التقريب بيف لغتنا
كالمغات الحية في العالـ(.)2

كضع ىيكؿ أمامنا تياريف مختمفيف :أحدىما مثَّؿ القديـ فنادل بتممس األلفاظ العربية
القديمة لمتعبير عف المصطمحات الحديثة ،كالثاني مثَّؿ الحديث فدعا إلى تعريب المصطمحات
األجنبية لمتقريب بيف المغة العربية كالمغات الحية في العالـ ،كرأل ىيكؿ أنو يمكف الجمع

كالتكفيؽ بينيما ،كذلؾ باألخذ بيما م نعا ،لكنو يتساءؿ "لست أدرم أيىيقى َّدر ليذا الصمح المجمعي
الكتَّاب كالمعنييف بيذه المصطمحات ،أف تظؿ المعركة مؤذنة
االستقرار كالثبات عند العمماء ك ي
تثكر عمى ىذه األلفاظ نفسيا بيف حيف كحيف"(.)3

أما األساليب فقد قاـ عمييا سجاؿ كما قاـ عمى األلفاظ ،يقكؿ ىيكؿ" :كاف السجع في

النثر بعض ما يعني بو يكتاب الجيؿ الماضي ،كما جعميـ أشد عناية بالمفظ منيـ بالمعنى ،ثـ
قامت بينيـ كبيف المجدديف في األساليب معركة جعمت الثائريف اليكـ يركف ىذا المكف مف الكتابة
غير سائغ ،كيعنكف بالمعنى كيجعمكف المفظ لباسو"(.)4

يرل ىيكؿ أنو كاف ثمة خبلؼ بيف الجيؿ الماضي كالجيؿ الحاضر حكؿ األساليب ،ألف
الجيؿ الماضي كاف يميؿ إلى السجع كاالىتماـ باأللفاظ ذات اإليقاع المكسيقي في النثر عمى

حساب المعنى ،أما جيؿ المجدديف فقد اعترضكا عمى ىذه األساليب ،فكانت عنايتيـ بالمعنى
أكنال ثـ بالمفظ.
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)337/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.338/2
) )3المصدر نفسو ،ج.338/2
) )4المصدر نفسو ،ج.338/2
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أما الزاكية الثالثة في مجاؿ (القديـ كالحديث) فيي فف الكتابة ،فقد تناكليا ىيكؿ مف جية

البقاء لؤلصمح ،يقكؿ" :كمف الشباف في ىذا الجيؿ كفي األجياؿ التي سبقتو مف تقدمكا
الصفكؼ ،كبرزكا عمى سابقييـ في مياديف الكتابة المختمفة في الصحافة كفي األدب كفي
الفمسفة كفي سائر ألكاف الكتابةً ...لينجارم األدب العالمي الكبير ،كالكتابة الرفيعة في السياسة
أك الفمسفة أك ما إلييما مف مياديف الكتابة المختمفة ،كشباف اليكـ ىـ المطالبكف بأف يسمككا ىذا

الطريؽ حتى يبمغكا غايتو"(.)1

يرل ىيكؿ أف السباؽ في مياديف كألكاف الكتابة المختمفة بيف الجيؿ القديـ كالجيؿ الحديث
مشركع ،لكف ليس ىذا المراد فقط ،كانما المطمكب منافسة األدب العالمي الكبير ،كاتقاف الكتابة
في جميع المجاالت ،كالعبء األكبر كالمسئكلية األعظـ في ذلؾ تقع عمى عاتؽ الجيؿ الحديث،

ألف ىذا األمر متعمؽ بشكؿ مباشر بمستقبميـ ،كألنو باستطاعتيـ مكاكبة التطكر السريع في
الكتابة في ببلد العالـ عمى مستكل النظريات كالمبادئ الخاصة بالحياة االقتصادية ،كبالنظـ

السياسية كاالجتماعية.

في ضكء ما سبؽ يتضح أف مف سنف هللا في خمقو كككنو ،أف يككف بيف األجياؿ القديمة

كالحديثة اتفاؽ كاختبلؼ كتنافس؛ ألف لكؿ منيـ خصائص تميزه عف غيره ،كمف ثـ فإنو يمكف

الكقكؼ عند ىذه المبلحظات:

 -1التنافس بيف األجياؿ في المغة كاألدب متجدد دائ نما منذ عصر أبي نكاس كحتى ىذا
العصر.
 -2أطمؽ ىيكؿ مصطمح معركة كثكرة عمى ما يحدث مف تنافس بيف القديـ كالحديث ،كىذا
يدؿ عمى مباركتو ليذا التنافس ،كميمو إلى التجديد كالتطكر في المغة كاألدب.

 -3طرح ىيكؿ مكضكع تعريب العمكـ كالحضارة في المجمع المغكم ،كرأل أنو ال بأس في
الجمع بيف األلفاظ العربية القديمة كتعريب المصطمحات األجنبية ،لكف أبدل قمقو مف عدـ

االستمرار في ىذا الجمع.

َّف ىيكؿ طبيعة الخبلؼ بيف الجيميف القديـ كالحديث حكؿ األساليب ،فالجيؿ القديـ كاف
 -4ىبي ى
ييتـ بالزخرؼ في الكبلـ مف خبلؿ السجع كاإليقاع ،أما الجيؿ الحديث فكاف تركيزه عمى
المعنى ثـ المفظ.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)340-339/2

261

 -5يرل ىيكؿ أف التنافس في الكتابة بيف الجيؿ القديـ كالجيؿ الحديث مشركع ،كأف األفضمية
كالتقدمة تككف عمى أساس التنافس في األدب العالمي الكبير ،كفي إتقاف الكتابة.

 -8السرقات الشعرية:
ضا منو كينسبو إلى
المقصكد بالسرقات الشعرية ىك أف يأخذ شاعر شعر غيره أك بع ن
نفسو ،كاألخذ يككف لفظنا أك معنى أك االثنيف م نعا ،كالسرقات الشعرية مف القضايا النقدية القديمة
"كقد احتمت قضية السرقات األدبية حي ناز كاس نعا مف النقد العربي ،اندفع لبحثيا أكثر النقاد ،كىـ
يتحركف عف أصالة الشاعر ،كمدل اعتماده عمى نفسو ،كابتداعو في فنو ،أك تأثره بغيره ،كمدل
ىذا التأثير كالتقميد ،كاعتمدكا المفظ كالمعنى أسا نسا ليا"( ،)1ككاف محمد بف سبلـ الجمحي مف
أكائؿ مف تحدثكا عنيا في كتابو (طبقات فحكؿ الشعراء) ،أما اآلمدم فقد تناكؿ في كتابو
(المكازنة) قضية السرقات الشعرية ،فذكر آراء النقاد الذيف سبقكه ،كمف أىـ أفكاره في ىذا

المجاؿ "السرؽ يككف في البديع الذم ليس لمناس فيو اشتراؾ"( ،)2كقد رفض أف يعد اشتراؾ
شاعريف في بعض المعاني البدىية المعركفة لكؿ خاطر ،كال يختمؼ عمييا اثناف مف باب

السرقة ،كما أنو ال يحبذ االتياـ بالسرقة ألية عارضة التقاء بيف شاعريف ،كقد قسـ السرقات إلى

أنكاع كحدد درجاتيا ،كجعؿ لمسرقات محاسف كمساكئ ،فمف محاسنيا :أخذ المعنى ثـ الزيادة

عميو ،كرأل أف في السرقة إجادة مثؿ :تحكيؿ المعنى كاإلجادة فيو كىك ييحسب لمشاعر ،كذكر
مف مساكئ السرقات :أف يأخذ المعنى كما ىك بمفظو ،أك يأخذ المفظ كالمعنى م نعا(.)3
يخؿ منو شاعر ،كقد
كرأل الجرجاني أف السرقات الشعرية داء قديـ كعيب عتيؽ ،كأنو لـ ي
استعرض نماذج لمسرقات الشعرية في كتابو الكساطة بيف المتنبي كخصكمو ،فقد ذكر "كما زاؿ
الشاعر يستعيف بخاطر الخاطر كيستمد مف قريحتو كيعتمد عمى معناه كلفظو"( ،)4أما ابف رشيؽ

فيرل أف السرقات الشعرية "باب متسع ج ندا لـ يعذر أحد مف الشعراء"(.)5

قدـ لديكانو حيث قاؿ
كقد تناكؿ ىيكؿ قضية السرقات الشعرية عند الباركدم عندما ٌ
مميدان ليذا المكضكع" :كما أكثر ما نسج الباركدم عمى غرارىـ (يقصد الشعراء القدامى) فيك

) )1العربي ،النقد العربي القديـ ،مقاييسو كاتجاىاتو كأعبلمو كمصادره (ص.)310
) )2اآلمدم ،المكازنة (ج.)52/1
) )3ينظر :أبك عمي ،بحث بعنكاف :كتاب المكازنة عرض كنقد (ص.)86-51
) )4الجرجاني ،الكساطة بيف المتنبي كخصكمو (ص.)214

) )5ابف رشيؽ ،العمدة في محاسف الشعر كآدابو (ص.)1335
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ضا الفحكؿ األكليف ،محاكنال أف يبذىـ في ديباجتو كفي قكة معانيو ،كقد
طالما راضنيا القكؿ معار ن
كفؽ لمتفكؽ عمييـ في أحياف ،كقصر عف مداىـ في أحياف أخرل"(.)1
كيمضي ىيكؿ في حديثو عف شعر الباركدم كيقر بأف الباركدم "لـ يتجو بالشعر العربي

يفف فييـ كلـ يقصر ىمو عمى النقؿ عنيـ ،بؿ بدت شخصيتو
غير كجية األقدميف ...كأنو لـ ى
بارزة في شعره ،كبدا شعره مرآة بيئتو كزمانو"(.)2
كفي سياؽ حديثو عف شعر الباركدم تطرؽ ىيكؿ إلى قضية السرقات فقاؿ" :أما ما يقاؿ

عف سرقات الباركدم فبل ينيض مأخ نذا عميو ،كىك قد أسمؼ العذر عف محاكاة األقدميف ،إذ

نص في تقديـ بعض قصائده عمى أنيا معارضة لقصيدة قديمة معركفة ،أك أنيا رياضة لمقكؿ

عمى طريقة العرب"(.)3

كقؼ ىيكؿ عمى قضية السرقات الشعرية عند الباركدم مداف نعا عنيا ،كمحاكنال أف يجد ليا
المبررات ،كيمكف تمخيص ما ذىب إليو ىيكؿ في ىذا المقاـ بالتالي:
 -1تـ اتياـ فحكؿ الشعراء األقدميف بالسرقة قبؿ الباركدم ،كقد رفض أنصارىـ كركاتيـ ىذا
االتياـ ألنيـ عدكه مف تكارد الخاطر.
 -2حصيمة ما حفظ و الباركدم مف الشعر القديـ كانت كبيرة ،كنتيجة لذلؾ يرل ىيكؿ أنو ال
عيب إذا تضمنت قصائده أك أدمج فييا بيت شعر لغيره.

 -3عبقرية الباركدم الشعرية كنظمو الضخـ لمعديد مف القصائد قيا نسا إلى ما نسب منيا لغيره
قميؿ ج ندا ،كىذا يشفع لو.
 -4يعكد التطابؽ بيف شعر الباركدم كشعر األقدميف إلى أف ركحو كانت متصمة باألقدميف
اتصا نال كام نبل.

 -5لـ يكف لمباركدم فمسفة خاصة بو ،ككاف ىمو بعث معاني األقدميف كلغتيـ ،كيقر ىيكؿ أف
الكتاب في كؿ أمة كعصر يتداكلكف المعاني بينيـ.
ىذا البعث ال يي ىعد سرقة؛ ألف الشعراء ك ي
 -6يرل ىيكؿ أف الباركدم سما في الفخر كالحنيف كالرثاء ككصؼ الكقائع ككصؼ الطبيعة،
كلـ يمحقو في ذلؾ إال القميؿ مف كبار فحكؿ الشعراء؛ كسبب ذلؾ أنو عبر عنيا تعبي نار
) )1الباركدم ،ديكاف الباركدم :المقدمة (ج.)19-2/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.30/1
) )3المصدر نفسو ،ج.32/1
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صا لمشعر ،محنبا إياه ،ال يبتغي بو إال رضا نفسو
صادقنا مف أعماؽ قمبو ،كأنو قاليا مخم ن
كرضا الفف ،كأنو كاف يرل أف الشعر كسيمة الخمكد في ضمير األجياؿ(.)1
كقد أيد شكقي ضيؼ الكثير مف ىذه المبررات بقكلو" :كالباركدم يعد بحؽ حامؿ لكاء

الشعر العربي الحديث ...كنفخ فيو مف ركحو كركح قكمو كعصره كبيئتو ما رد إليو الحياة ،بؿ

ضا -ركح العركبة القديـ ،فإذا الحاضر يتصؿ بالماضي اتصا نال خصينبا حنيا ،كاذا
نفخ فيو -أي ن
الماضي ينبعث مف جديد بعثنا تنمك فيو شخصيتنا الشعرية نم نكا رائ نعا"(.)2

أم آخر خالؼ فيو رأم ىيكؿ الخاص بمبررات السرقات الشعرية،
ككاف لخميؿ المكسى ر ه
حيث يقكؿ" :كقؼ الباركدم عمى الطمؿ الذم رفض أبك نكاس مف قبؿ الكقكؼ عميو ...كاذا
كاف الكقكؼ عمى الطمؿ ظاىرة صحية في الشعر الجاىمي ...فإنيا في الشعر العباسي كما جاء
بعده ظاىرة مرضية بعيدة عف العصر كالحضارة مف جية ،كبعيدة عف التجربة الشعرية مف جية
ثانية ،ثـ إف الشاعر الباركدم ابف القصكر كالرياض كالعز كالجاه ،كلذلؾ كاف شعره في ىذا

الجانب متكمفنا تقميدنيا"(.)3

شغمت قضية السرقات األدبية حي ناز كبي نار في يكتب النقاد القدامى كالمحدثيف ،ففي ىذا
العصر الذم نعيشو ،ييبلحظ أف مفيكـ السرقات الشعرية قد اتسع في ظؿ الفكر النقدم الحديث

"ىناؾ السرقات ،كىذه ال تطمؽ اليكـ ٌإال عمى آخذ جمؿ أك أفكار أصمية ،كانتحاليا بنصيا دكف
اإلشارة إلى مأخذىا ،كىذا قميؿ الحدكث في العصر الحديث"(.)4
كالسؤاؿ :ما الذم حدث مف تغيير في ىذا المفيكـ؟
كقبؿ اإلجابة ،ال بد مف الكقكؼ عند العبلقة بيف نصيف أدبييف أك أكثر لنتبيف ىذا

التغيير ،فنكع العبلقة كالتفاعؿ بيف النصكص ىك األساس في ىذه المسألة "عبلقة الكجكد

المشترؾ بيف نصيف أك عدة نصكص بطريقة االستشياد أك السرقة أك اإللماع"(.)5

) )1ينظر :الباركدم ،ديكاف الباركدم (ج.)35-32/1
) )2حنيؼ ،الباركدم رائد الشعر الحديث (ص.)218
) )3المكسى ،الباركدم رائد النيضة الشعرية الحديثة (ص.)80
) )4عزاـ ،النص الغائب تجميات التناص في الشعر العربي (ص.)57
) )5البقاعي ،آفاؽ التناصية المفيكـ كالمنظكر (ص.)118
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كمف ىنا تكلدت مصطمحات جديدة في النقد الحديث قابمت السرقات الشعرية ،كاألدبية

مثؿ :التناص كاالقتباس كالتضميف كمصطمحات أخرل مثؿ :التطابؽ كالتحادم كالتداخؿ
كالتفاعؿ كالقمب

()1

كاالستمياـ كاالستيحاء كاإلشارة.

كيبلحظ أف النقاد ينظركف
كالتناص أكثر ىذه المصطمحات استخدا نما في النقد الحديث ،ي
إلى السرقات األدبية نظرة تختمؼ تما نما عف نظرتيـ إلى التناص ،فالسرقات مذمكمة كتيعد مف

النقائص كالعيكب ،ألنيا تمس الجانب األخبلقي ،بينما التناص محمكد ألنو يدؿ عمى اإلبداع،

كيعد التناص مف ضمف الكظائؼ الجمالية في
كسعة الثقافة ،كميارة النسج ،كاعادة النتاج ،ي
األعماؿ األدبية ،فيك يبعث الحياة مف جديد في ىياكؿ ىذه األعماؿ مف خبلؿ اإلشارة إلى

قصيدة ،أك قصة ،أك أسطكرة ،أك حدث تاريخي ،أك شخصية حقيقية أك رمزية.
في ضوء ما سبق يسجل الباحث بعض المالحظات:

ىيكبل لـ يتناكؿ السرقات الشعرية عند الباركدم أك عند غيره بشكؿ مفصؿ ،ككاف مف
أ -أف
ن
المفترض أف يككف أكثر كضك نحا في تناكلو ليذه القضية النقدية.

ب -يممس في مبررات ىيكؿ لمسرقات الشعرية عند الباركدم أنيا كانت عامة كفييا نكع مف
المجاممة ،ألف المقاـ الذم كتبيا فيو كاف مقاـ تقديـ لمديكاف كليس مقاـ نقد.
ت -لبعض النقاد آراء أخرل خالفت رأم ىيكؿ في قضية السرقات الشعرية عند الباركدم،
فكانت أكثر جرأة ككضك نحا ،فذكرت ما لو كما عميو.

ث -لـ يتطرؽ ىيكؿ إلى التناص في شعر الباركدم ،ألنو لـ يكف متداكنال في ذلؾ الكقت.
 -4الفصحى والعامية:
مف المكضكعات المغكية القديمة الحديثة التي طرحت كما زالت تطرح في الببلد العربية،

مكضكع قدرة المغة العربية عمى التعبير عف حاجات المجتمع العربي في العصر الحديث ،ىذا
المكضكع تناكؿ محكر ازدكاجية المغة بيف العامية كالفصحى ،كقصدكا بذلؾ اإلعبلء مف قدر
الميجات العامية فقد "كانت المغة العربية منذ نياية القرف التاسع عشر مجا نال لمعركة كبرل،
بدأت ىذه المعركة بمحاكالت الغزك الثقافي كاالستعمار في العالـ العربي ،ككانت مصر مف أىـ

لكتاب أجانب
المناطؽ التي ركز عمييا االستعمار بعد االحتبلؿ ،فظيرت دعكات كمؤلفات ي

) )1ينظر :عزاـ ،النص الغائب تجميات التناص في الشعر العربي (ص.)57
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()1

منيـ جماعة مف

تدعك إلى الكتابة بالمغة العامية ...ثـ حمؿ لكاء الدعكة يكتاب عرب"
النصارل العرب في لبناف كالخكرم (ماركف غصف) ك(أنيس فريحو) ثـ (سعيد عقؿ) مف
بعدىما ،كآخريف في مصر يتقدميـ (سبلمة مكسى) ك(لكيس عكض)(.)2

كعمى سبيؿ المثاؿ ،فقد بث سبلمة مكسى أفكاره في كتابو (الببلغة العصرية كالمغة

العربية) التي دعا فييا إلى لغة جديدة تجمع بيف العامية كالفصحى ،كمسكغو في ذلؾ أنو يكجد
في المجتمع العربي لغتاف :إحداىما كبلمية منطكقة كىي العامية ،كالثانية فصحى خرساء -عمى

الكياف التي ال تتمى إال في المعابد( ،)3كبمزيد مف الصراحة كالجرأة نبذ
حد تعبيره -كأنيا لغة ي
الفصحى كحمؿ عمييا ،كاعتبرىا مسئكلة عف تخمفنا الحضارم كالمدني(.)4
َّف ىم ٍف ىـ كراء الدعكة إليو ،كأسباب
كبي ى
لقد تحدث ىيكؿ حكؿ مكضكع الفصحى كالعامية ى
ىذه الدعكة ،كالنتيجة التي كصمت إلييا ،يقكؿ" :دعا بعض األجانب كتابعيـ بعض العرب...
تمؽ أيذننا
إلى اتخاذ الميجات العامية أسا نسا لمكتابة كاألدب ...كعمى الرغـ مف أف ىذه الدعكة لـ ى
صاغية في الرأم العاـ العربي ،فقد كاف طبيعنيا أف تثمر بعض النتائج في المحيط المسرحي

بصفة خاصة"(.)5

إف كشؼ ىيكؿ لمصدر ىذه الدعكة المتمثؿ باألجانب كمف تبعيـ مف العرب ،يبرز مدل
خطكرتيا عمى المغة كاألدب ،كىك ما رآه أنكر الجندم حيف قاؿ" :كال ريب أف كؿ ما ىيًٌد ًعي
بالتقريب بيف العامية كالفصحى أك المغة الكسطية أك غير ذلؾ إنما ىك مف محاكالت التغريب

كالغزك الثقافي التي يراد بيا فصؿ األجياؿ الجديدة عف أسمكب القرآف كعف التراث اإلسبلمي"(،)6
كذلؾ فإف ىذه الدعكة إلى العامية كانت "تستيدؼ الفصحى كتستيدؼ البياف العربي ،ككاف

دعاتيا يبطنكف مفاىيـ خطيرة ،كخمفيات ضالة تحمؿ أىكاء التغريب كالشعكبية"(.)7

) )1الجندم ،المعارؾ األدبية في مصر منذ 1939-1914ـ (ص.)71
) )2ينظر :فركخ ،القكمية الفصحى (ص.)152-98

) )3ينظر :مكسى ،الببلغة العصرية كالمغة العربية (ص.)44
) )4ينظر :المرجع السابؽ ،ص.188-185
) )5ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)321/2
) )6الجندم ،الصحافة كاألقبلـ المسمكمة (ص.)159
) )7المرجع السابؽ ،ص.172

266

()1

كيعمؽ يحيى الجبكرم عمى آثار ىذه الجيكد

لقد يسبقت ىذه الدعكات بجيكد مارجميكث
قائ نبل" :لقد كانت مقالة مارجميكث حاف ناز لكتابات كثيرة ،لما حكتو مف آراء جريئة ،كمزاعـ

كتصكرات تخطئ الكاقع التاريخي ،كحقيقة الحياة الجاىمية ،فكاف المستشرقكف أنفسيـ ىـ الذيف

ردكا عميو ،كناقشكا نظرياتو ،كحاجكا مزاعمو"( .)2كتبعو فريؽ مف العرب كالعجـ إلنكار الشعر

الجاىمي كصكنال لمتشكيؾ في معجزة القرآف الكريـ ،يقكؿ طو حسيف" :إنا نبلحظ أف العمماء قد
اتخذكا ىذا الشعر الجاىمي مادة لبلستشياد عمى ألفاظ القرآف كالحديث ...كمف الغريب ...إنؾ

لتحس كأف ىذا الشعر الجاىمي إنما قي َّد عمى قى ِّد القرآف كالحديث ...ىذه الدقة في المكازاة بيف
القرآف كالحديث كالشعر الجاىمي ال ينبغي أف تحمؿ عمى االطمئناف إال الذيف رزقكا حظنا مف

السذاجة ...يجب أف تحممنا ىذه الدقة في المكازاة عمى الشؾ كالحيرة ...إنما ىي شيء تيكمؼ
كأنفؽ فييا أصحابو بياض األياـ كسكاد الميالي"( ،)3ثـ أعقب ذلؾ الدعكة إلى العامية لميدؼ
نفسو ،كإليجاد أجياؿ ال عبلقة ليا بالقرآف الكريـ كال بالمغة الفصحى ،لذا احتىضنت ىذه الدعكة
البغيضة كؿ عقؿ ضاؿ ،ككؿ قمب حاقد ،ككؿ عنصرم مقيت.

ضا سياسية حيث يقكؿ" :ليذه الدعكة غرض سياسي
كيرل ىيكؿ أف لدعكتيـ ىذه أغ ار ن
يرمي إلى التفريؽ بيف العرب ...فسكاف العالـ العربي ...يستطيع قراؤىـ جمي نعا أف يق أركا العربية
الفصحى ،فالكاتب بيذه المغة يستطيع أف يخاطبيـ جمي نعا بما يكتب ،أما الذم يكتب بالميجة
اء
اء إال في مصر ،كالذم يكتب بالميجة العامية العراقية ال يجد قر ن
العامية المصرية ،فبل يجد قر ن
إال في العراؽ ...فالخير لذلؾ في أف تككف بيف القراء لغة مشتركة ىي العربية الفصحى"(.)4

كمعركؼ أف لكؿ بمد عربي ليجتو الخاصة ،كلك أصبحت ىذه الميجة لغة لو ،لغدا كؿ
بمد عربي يتكمـ و
بمغة ال تربطيا مع الدكؿ العربية المجاكرة إال جذكر كانت تنتمي فييا إلى المغة

صا دينية مبيمة ال يمكف فيميا فض نبل عف تطبيقيا في
العربية لغة القرآف ،الذم سيصبح نصك ن

) ) 1مف أكائؿ المستشرقيف الذيف أثاركا الشؾ في الشعر الجاىمي ،فقد نشر في مجمػة الجمعيػة الممكيػة اآلسػيكية،
عدد يكليك سنة 1925ـ بحثان عنكانو (أصكؿ الشػعر العربػي) رجػح فيػو أف ىػذا الشػعر الػذم نقػرأه عمػى أنػو

شعر جاىمي إنمػا نظػـ فػي العصػكر اإلسػبلمية ،ثػـ نحمػو الكاضػعكف لشػعراء جػاىمييف ،أيػد ذلػؾ طػو حسػيف
في كتابو في األدب الجػاىمي (ص )72-71حيػث يقػكؿ :إف الكثػرة المطمقػة ممػا نسػميو أدبػان جاىميػان ليسػت

مف الجاىمية في شيء ،إنما ىػي منحكلػة بعػد ظيػكر اإلسػبلـ ،فيػي إسػبلمية تمثػؿ حيػاة المسػمميف كميػكليـ

كأىكاءىـ أكثر مما تمثؿ حياة الجاىمييف.
) )2الجبكرم ،الشعر الجاىمي خصائصو كفنكنو (ص.)164
) )3حسيف ،في األدب الجاىمي (ص.)120

) )4ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)322/2
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حياتنا اليكمية .كىذا ما حدث في أكركبا عندما كانت المغةي البلتينية سائدة في القركف الكسطى،

ككانت لغةه رسمية لمديف كالسياسة كاألدب ،ككاف ييحظر عمى األدباء التعبير عف مشاعرىـ

كأحاسيسيـ بميجاتيـ المحمية ،كعندما قامت الثكرة الفرنسية الكبرل كتمردت عمى الكنيسة
كمبادئيا كتعاليميا ،أصبحت الميجات المحمية لغات مستقمة ألقطار أكركبا فظيرت األلمانية،

كالفرنسية ،كاإلسبانية كغيرىا مف المغات( ،)1كىذا ما كاف ييدؼ إليو أصحاب ىذه الدعكات،
كلكال القرآف ً
كح ٍفظ هللا لو كلمغتو قاؿ تعالى{ :إًَّنا ىن ٍح يف ىن َّزٍل ىنا الًٌذ ٍك ىر ىكاًَّنا لىوي لى ىح ًافظيكف}( ،)2ألصبحت
كؿ ليجة محمية في الدكؿ العربية لغة مستقمة كلغدا االغتراب الحقيقي بيننا كبيف القرآف
كتعاليمو .كىذا ما حذر منو ىيكؿ حيف اعتبر أف مثؿ ىذه الدعكات محاكلة لمتفريؽ بيف أبناء

ضا ،لذا رأل أنو مف الخير أف تككف العربية الفصحى ىي المغة
األمة ،حيث لف يفيـ بعضيـ بع ن
المشتركة بيف القراء العرب كذلؾ مف خبلؿ انتشار الصحؼ كاإلذاعات العربية حتى يصبح
"السكاد األعظـ في الببلد العربية كميا يفيـ العربية الفصحى كما تكتبيا الصحؼ ،ككما يكتبيا

األدباء اليكـ"(.)3

كيمضي ىيكؿ في حديثو عف أىمية المغة الفصحى كآثارىا عمى مستقبؿ أبناء األمة

العربية ،حيث يذكر أنيا مظير مف مظاىر حيكية الشعب الذم يتكمميا ،كأف نسبة القراء

الكتاب في الببلد العربية تزداد يك نما بعد يكـ "كاقباؿ الشباب العربي عمى الدراسات العميا،
ك ي
كحرصيـ عمى نقؿ آثار الفكر اإلنساني في الببلد المختمفة كاضح كؿ الكضكح ،كلف يككف

لمجيكدىـ ثمرة إذا لـ تسعفيـ المغة المشتركة –أقصد العربية الفصحى -بإبراز ىذه الثمرات

كايضاحيا"(.)4

ىيكبل استطاع أف يكشؼ عما كراء
كخبلصة القكؿ في مكضكع الفصحى كالعامية أف
ن

َّف أنيا فكرة خبيثة صدرت مف نفكس مريضة حاقدة مف أجؿ النيؿ
فكرة الدعكة إلى العامية ،فىىبي ى
مف القرآف الكريـ ،كالمغة العربية ،كالبياف العربي ،كالتراث العربي ،كما أف ليا ىدفنا سياسنيا كىك
ىيكبل كاف
التفريؽ بيف الببلد العربية كأبناء األمة العربية كتعزيز االنقساـ بينيـ ،كما يتضح أف
ن

مف أنصار العربية الفصحى ألنو رأل فييا السبيؿ لمتفاىـ كالكحدة بيف أبناء األمة العربية ،كأخي نار
ذكر ىيكؿ أف العامية لـ تستخدـ إال عمى خشبة المسرح ألنيا تصكر الحياة الكاقعية.
) )1ينظر :طحاف ،األدب المقارف (ص.)43
)[ )2الحجر.]9 :
) )3ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)322/2
) )4المصدر السابؽ ،ج.323/2
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 -5المقارنة بين أدباء العرب وأدباء الغرب:
لؤلدب في حياة أية أمة مف األمـ أىمية خاصة ،فيك يي َّكمؿ غذاءىا الركحي الذم تستمده
مف الديف ،كعنصر أساس مف مقكمات حضارتيا ،كىك مف معايير سمكىا كرفعتيا ،كدليؿ عمى
مدل تقدميا كازدىارىا" ،أكليس األدب إرث اإلنسانية كغذاءىا ،كىك الذم يكشؼ لنا عف

ضا -عصارة الحياة كخبلصتيا كمرآتيا؟!"(.)1
أسرارىا ،أكليس ىك -أي ن

عاش ىيكؿ ريعاف شبابو كزىرات عمره في ببلد الغرب ،خاصة في فرنسا مف أجؿ
الدراسة ،كاستقى منيا العمكـ ،كارتشؼ األدب محاكنال أف يركم عطشو الركحي ،فأعجب بيذا

األدب كتأثر بو ،كفي مقالة لو بعنكاف (تيذيب المكاىب) يتحدث عف تجربتو مع األدب الغربي

فيقكؿ" :كاني ألعترؼ اعت ارفنا صري نحا ليس فيو شيء مف التكاضع ،بأني ما أزاؿ إذ أق أر بعض
صحؼ ،كبعض قصائد في األدب الغربي أراني أماميا ضعيفنا حتى يبمغ بي مف اإلعجاب بيا
أف أحسد الكاتب أك الكاتبة ...أشعر إلى جانب استمتاعي بما أقرأ ...بشيء مف الحنؽ أف ال
كشعرائنا الممتازيف"(.)2
أجد ما يعادؿ ىذا الذم أق أر في لغتنا التي نكتبيا اليكـ كمف أقبلـ يكتابنا ي

ىذا اعتراؼ صريح ككاضح مف ىيكؿ بشدة إعجابو باألدب الغربي لدرجة أنو عقد مقارنة
بينو كبيف األدب العربي فمـ يجد لو ما يعادلو أك يكازيو في جمالو كتأثيره.
ىيكبل كاف متسرنعا في إصدار حكمو ،كمتعج نبل في اتخاذ ق ارره ،فقد خرج ىذا
يبدك أف
ن
الحكـ متزامننا مع سيطرة ىذا اإلعجاب عمى نفسو ،ككاف أجدر بو أال يندفع ىذا االندفاع

العاطفي الحماسي ،كيسجؿ عميو في ىذا المكقؼ أنو غمط األدب العربي حقو ،ألنو بيذه

المقارنة المتعجمة أسقط جميع مستكيات األدب العربي الراقي الفحؿ العذب الجزؿ الذم ما زاؿ
خال ندا في العقكؿ كالقمكب كالنفكس.
كفي محاضرة ألقاىا ىيكؿ بتاريخ  16مارس 1946ـ في دار رابطة خريجي جامعة

فرنسا ،حيث تحدث فييا عف اآلثار التي تركيا األدب الفرنسي في القرف التاسع عشر في نفسو،
يقكؿ" :كأنت تطالع فيكتكر ىيجكك المارتيف كألفريد دكمكسيو ،فتجد ىذا الركح الثائر الذم يجعؿ

شخصية الشاعر كؿ شيء ،فخكاطر الشاعر كمشاعره كاحساسو بمناظر الطبيعة كاتصالو
بالحياة كميا مصكرة في الشعر كفي النثر أصدؽ تصكير ...تجد كؿ ىذه المعاني عمى أتميا

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)427/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.447-446/2
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عند فيك تكر ىيجك حيف يثكر لمحرية كيحارب االستعباد ،كعند دكمكسيو حيف يتأمؿ في الحياة،

كعند المارتيف حيف ييفتف بالطبيعة"(.)1

لقد أعجب ىيكؿ بيؤالء الشعراء الفرنسييف ألنو رأل في شعرىـ المعاني التامة ،ككجد في

شخصياتيـ الركح الثائرة ،كاكتشؼ في خكاطرىـ كمشاعرىـ الصدؽ.

كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو :ىؿ كجد ىيكؿ في الشعراء العرب ما كجده في ىؤالء الشعراء
في القرف التاسع عشر نفسو؟
يتحدث ىيكؿ عف الشاعر محمكد سامي الباركدم كعف شعره في تقديمو لديكانو فيقكؿ:
"ىذا الشاب الشاعر المميـ ىك الرسكؿ الذم بعثتو العناية لينفخ في الشعر العربي رك نحا تنشمو
مف الجدث الذم انطكل عميو القركف الطكاؿ ،كليميد السبيؿ مف بعده ألبناء مذىبو ...الجديد

الذم استرعى األسماع لشعره كدعا إلى اإلعجاب بو ىك نزكعو إلى تصكير الكاقع كما ىك في
بساطة كسبلمة كقكة ،دكف اعتماد عمى محسنات المفظ البديعية ...كدكف إغراب في الخياؿ ،إف

أثار العجب لـ يثر اإلعجاب"(.)2

كصؼ ىيكؿ الباركدم بأنو رسكؿ مميـ جاء إلنقاذ الشعر العربي كبعثو مف جديد ،كذكر

أف الذم أعجبو في شعره تصكيره لمكاقع ،ككصؼ ىذا التصكير بالبساطة كالسبلمة كالقكة،

كحسب لو ابتعاده عف المحسنات البديعية ،كعدـ إغرابو في الخياؿ ،كأخي نار حكـ عميو بأنو إذا
أثار العجب لـ يثر اإلعجاب.
تعميقنا عمى ما جاء في قكؿ ىيكؿ الخاص بالباركدم يطرح الباحث األسئمة التالية:

 -1ىؿ كاف الشعر العربي ميتنا مما استدعى الباركدم ألف ينفخ فيو الركح كينشمو مف الجدث
عمى حد تعبير ىيكؿ؟
 -2ىؿ يجكز لييكؿ أف يصؼ الباركدم بأنو مميـ كرسكؿ؟ كما ىي العناية التي بعثت
الباركدم لينفخ في الشعر العربي رك نحا؟
 -3ىؿ تصكير الكاقع كما ىك يدعك إلى اإلعجاب؟
 -4أال يتناقض قكؿ ىيكؿ عف شعر الباركدم (إف أثار العجب لـ يثر اإلعجاب) مع ادعائو
بأف الباركدم رسكؿ مميـ؟

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)314-313/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.38/1
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لك قدر لييكؿ أف يجيب عمى ىذه األسئمة ،لربما كجدناه يكرر ما قالو سابقنا لطو حسيف:
"كأصدقؾ القكؿ أني ما قرأت كتب األدب العربي في الماضي عمى أنو تمثؿ تاريخ أمة مف
األمـ كتكشؼ عف نكع حياتيا كتفكيرىا ،فيذا األدب العربي القديـ ،كىذا األدب الجاىمي بنكع

خاص ال يمثؿ إال عكاطؼ بدكية قميمة ،كال يمثؿ قط لكننا معيننا مف ألكاف الحياة االجتماعية،
لست أنكر ما في بعضو مف جماؿ ،كما لبعضو مف ركعة"(.)1
كنمكذج آخر لمشعراء العرب في القرف التاسع عشر نذكر أميرىـ الشاعر أحمد شكقي

الذم تحدث عنو كعف شعره ىيكؿ فقاؿ" :أما الركح المتصؿ الذم نممحو بؿ نحسو إحسا نسا قكنيا
في شعر شكقي فذاؾ غمبة الكصؼ عميو جمي نعا ،غمبة تجعمؾ تعتقد أف الشاعر يرل الحياة
صكرة منظكرة تقع العيف عمى كؿ ما فييا حتى عمى المشاعر كالعكاطؼ كاألنغاـ كعمى الماضي

كالحاضر ،كتصكره كما يصكر رجؿ الفف بريشتو كبألكانو ،كاأللفاظ عند شكقي كمتانتيا

كضخامتيا ىي األلكاف التي يبرز بيا الصكرة لمناس"( ،)2كقد أيد ىذا الرأم محمد المجذكب
عندما تحدث عف الكصؼ في شعر شكقي قائ نبل" :لمكصؼ في شعر شكقي نصيب كبير ،كفي
كصفو ركائع حمؽ بيا إلى آفاؽ بعيدة ،كيعتبر مف أبرع الكصافيف في عصر النيضة ،كبخاصة

مف حيث الصكر المادية التي كاف بيا أكثر تكفيقنا منو في الصكر المعنكية"(.)3

يرل ىيكؿ أف مف مميزات شعر شكقي ما جاء فيو مف كصؼ دقيؽ ،حيث جعؿ مف
تصكيره لجكانب مف الحياة صكنار معبرة كأنيا مشاىد حية ،ىذا الكصؼ جعؿ مف شكقي فناننا
يرسـ لكحة فنية مكتممة األركاف كاأللكاف ،فكؿ جزئية مف ىذه الصكرة تعبر عف إحساس شكقي
كعكاطفو كتنطؽ بأنغامو كايقاعو ،كتجسد في عيني ناظرييا الماضي كالحاضر ،كيبلحظ مف

ىيكبل حصر جماؿ شعر شكقي في الكصؼ كدقتو ،أما األفكار كالمعاني كالبديع
خبلؿ ذلؾ أف
ن
كغيرىا فمـ يتعرض ليا.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)292/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.112-111/1
) )3المجذكب ،أدب كنقد (ص.)36
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كلقد صكر ىيكؿ مكقفو مف شكقي في ذكريات كتبيا في أخبار اليكـ سنة 1952ـ ،قاؿ

فييا" :كاف بيني كبيف شكقي مكدة دامت عشر سنكات ،ككاف شكقي يضيؽ بالنقد كال يطيقو،
لعمو كاف يحسبو عينبا في ذات أمير الشعراء كالعيب في الذات الممكية ...عجبي ألف شكقي
كاف يسرع إلى مقاطعة مف ينقدكنو ،ثـ كاف يسرع إلى استرضائيـ بكؿ كسيمة مستطاعة"(.)1
أما طو حسيف فقد تحدث عف نقد ىيكؿ لشكقي بكؿ كضكح فقاؿ" :قرأت مقدمة ىيكؿ
ككنت أظف أنني سأظفر فييا بمذىب شكقي في الشعر ،كلكنني لـ أظفر بشيء صريح مف
العقيدة الشعرية لشكقي فيما كتب ىيكؿ ...إنما ىك كما يقكؿ ىيكؿ بشيء مف الدىاء ،مجدد

حيننا ،كمقمد حيننا آخر ،كىك في تجديده كتقميده ال يصدر عف عقيدة فنية كاضحة ...إنما الحؽ
الكتاب الفرنسييف ،كشعر
أف شعر شكقي لـ يستطع أف يميـ ىيك نبل ما استطاع أف يميمو نثر ي

الشاعر اإلنجميزم"(.)2

يتكقؼ الباحث أماـ ما سبؽ عند المبلحظتيف التاليتيف:
األولى :أنو كانت تربط ىيكؿ بشكقي عبلقة قكية امتدت لعشر سنكات ،ثـ أصاب ىذه العبلقة
نكع مف الفتكر بسبب نقده لشعر شكقي ،حيث إف شكقي لـ يستطع تحمؿ ىذا النقد كال يطيقو،
ألنو كاف يظف أنو مكجو لشخصو ،كىذا في نظره يقمؿ مف قدره كقيمة شعره ،كىك الذم تربى

عمى إمارة الشعر.

ىيكبل في نقده لشعر شكقي لـ يكف كاض نحا ،ألنو ربما خمط نقده
الثانية :يرل طو حسيف أف
ن
بنكع مف المجاممة لو ،فتراه يصفو بأنو مقمد كأخرل مجدد ،لكف الذم يعتقده طو أف قناعة ىيكؿ
بشعر شكقي لـ تصؿ إلى مستكل قناعتو بالنثر الفرنسي كالشعر اإلنجميزم.
في ضكء ما سبؽ يخمص الباحث إلى أف درجة إعجاب ىيكؿ باألدب الغربي كاستمتاعو

بو تفكؽ درجة إعجابو باألدب العربي كاالستمتاع بو ،كأف إعجابو باألدب الغربي كاف شام نبل

عمى مستكل الشكؿ كالمضمكف ،أما إعجابو باألدب العربي فقد كاف جزئنيا ،بمعنى أف ما أعجبو
في شعر الباركدم تصكير الكاقع ،كما أعجبو في شعر شكقي دقة الكصؼ ،أما نظرة ىيكؿ
لؤلدب العربي فتبدك مضطربة ،كحكمو عميو كاف متسرنعا ،كثقتو بو غير كاممة ،كقناعتو بو
متكاضعة.

) )1الجندم ،المعارؾ األدبية في مصر( ...ص.)544
) )2المرجع السابؽ ،ص.545
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 -6األدب الصغير واألدب الكبير:
ييعد األدب بانبا مف أبكاب المعرفة اإلنسانية المختمفة ،فمتى أكفى ىذا األدب بحاجات
اإلنساف النفسية كالعقمية زاد أثره ،كسمت قيمتو ،كعمت مكانتو ،كعمى ىذا األساس رأل ىيكؿ أف
"األدب عنصر أساسي مف مقكمات الحضارة في كؿ أمة مف األمـ ،كبقدر ما يبمغو األدب مف

السمك تككف حضارة األمة التي يظير فييا ...كىك غذاء األمة الركحي ،كمعيار سمكىا"(.)1

كمما ال شؾ فيو أف ىذا األدب ليس عمى درجة كاحدة مف حيث المستكل الفني ،فمنو
األدب الرفيع الذم يستحؽ كؿ االحتراـ كالتقدير ،كمنو األدب الكضيع الذم ال يستساغ كال

ييضمو ذكؽ ،كىناؾ أدب ثالث يقع بيف ىذيف األدبيف ،فبل ىك محمكد كال ىك مذمكـ ،بؿ ميمؿ
ناقدا إلى تقسيـ األدب إلى قسميف:
ال يشير إليو أحد ،كعمى ىذا األساس فقد قاـ ىيكؿ بصفتو ن
أدب كبير ،كأدب صغير ،كليس معنى ىذا أنو رفع مف قدر األدب الكبير ،كحط مف قيمة األدب
الصغير ،كلكنو كاف يقصد شينئا آخر ،كتجدر اإلشارة إلى أنو ظيرت في القرف الثاني اليجرم
عناكيف لكتب تخصصت في األدب ،كاف مف أبرزىا كتاب (األدب الصغير كاألدب الكبير)
الذم ألفو ابف المقفع ،كيبدك أف فكرة األدب الصغير كاألدب الكبير التي عرضيا ىيكؿ في

بعض مقاالتو استمدىا مف عنكاف ىذا الكتاب التراثي.
َّف ىيكؿ قصده مف األدب الصغير فقاؿ" :كاألدب الصغير أقصد بو –في أدب
لقد ىبي ى
اليكـ -ىذا األدب الذم يتناكؿ جاننبا ضيقنا كصكرة محدكدة مف صكر الحياة ليقؼ عنده كاصفنا
أك محم نبل ...ما يجعؿ األدب صغي نار ،ألنو ال يرقى إلى تقديـ حاجات النفس في فيض يكفؿ ليا
سعادتيا كسكينتيا لتعيش راضية مرضية"(.)2
سمى ىيكؿ ىذا النكع مف األدب أدنبا صغي نار ألنو يتناكؿ مكضكعات صغيرة ،كيتحدث
َّ
عف صكرة محدكدة مف صكر الحياة ،ىذا النكع مف األدب انتشر في عصر ىيكؿ حتى أصبح
يمثؿ ظاىرة ،كيرل أنو ال يقدـ "إلى الجميكر ما يرضي طمعتو النفسية إلى أمؿ أك رجاء في

الطمأنينة كالسعادة ،كالجميكر يزداد حاجة يك نما بعد يكـ لمكصكؿ إلى ىذا األمؿ ،كأف يطمع في
تحقيؽ ىذا الرجاء"(.)3

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)370/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.220-219/2
) )3المصدر نفسو ،ج.220/2
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كيرل ىيكؿ أف األدب الصغير ال يسد حاجة العصر الذم يعيش فيو حيث يقكؿ" :فنحف

نريد أدنبا يسد حاجتنا في العصر الذم نعيش فيو ...كىذا ىك السبب في ركاج أدب المقالة في
عصرنا الحاضر ،كفي رككد سائر ألكاف األدب ...كذلؾ السبب في ركاج األدب الصغير الذم

يقصد إلى التركيح عف النفس ،كالى رياضة الذىف أكثر مما يقصد إلى تغذيتو كالى تكجيو
اإلنساف في الحياة ،كأقصد باألدب الصغير األقصكصة الخفيفة ،كما إليو في النثر كالشعر"(.)1

َّف ىيكؿ مكقفو بكضكح مف األدب الذم سماه (األدب الصغير) حيث حدد معالمو،
لقد ىبي ى
كذكر أسباب ركاجو ،كمف ثـ أصدر حكمو عميو ،فقد رأل أف ىذا األدب يتناكؿ مكضكعات
بسيطة ال تمبي حاجة اإلنساف كال تعبر عف ذاتو كما يختمج في صدره ،كال يرتقي إلى مستكل

العصر المتطكر الذم يعيش فيو ،كأنيا مكضكعات جزئية محدكدة ،كليست كمية مفتكحة.

كما تحدث ىيكؿ عف رككد سائر ألكاف األدب باستثناء المقالة كاألقصكصة الخفيفة كربما
ضا -ألكاننا أخرل مثؿ الخاطرة كالشعر الحر ،ىذه األنكاع كاف ليا حضكر كركاج
قصد -أي ن
لسيكلة الكتابة فييا كتحررىا مف قيكد الكزف كالقافية.
كذىب ىيكؿ إلى أسباب أخرل أدت إلى ركاج األدب الصغير ،كىي أف ىذا األدب كاف

ييدؼ إلى التركيح عف النفس كالتسمية كالترفيو ،أك الرياضة العقمية ،كلـ يكف يقصد إلى تكجيو
اإلنساف في الحياة كتغذيتو بمعارؼ كعمكـ أك مبادئ تفيده ،يقكؿ ىيكؿ" :كىذا النكع الصغير مف

األدب ىك الذم تيافتت الجماىير عميو ال قد نار منيا لو كال إعجانبا منيا بو ،كلكف ألنو يسد
مطامعيا كفيميا لممتاع ك ...نسياف آالميا كىمكميا لتتمتع بسعادة مؤقتة زائفة"(.)2
كأخي نار أصدر ىيكؿ حكمو عمى ىذا األدب كىك أنو ال يسد حاجة اإلنساف ،كال يحقؽ
تطمعاتو ،كال يمبي رغباتو ،كال يفي بمتطمبات أممو كرجائو ،فيك في نظره قاصر محدكد كناقص.
أما النكع الثاني م ف األدب أك ما يسميو ىيكؿ باألدب الكبير ،فإنو يقصد بو األدب
اإلنساني الذم يجمع بيف األدب العربي كاألدب الغربي كاآلداب األخرل عمى قاعدة التعاكف
كينتج عف ذلؾ ما ىك جديد في األدب العربي ،كاألدب الكبير الذم يقصده ىيكؿ ىك األدب

الذم يتصؼ بالعالمية ،كيتميز بالقدرة عمى التأثير في غيره مف اآلداب األخرل ،كىك "خركجو

مف نطاؽ المغة التي يكتب بيا إلى أدب لغة أك آداب لغات أخرل ...كمف نتائج ىذه العالمية

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)291/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.219/2
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حدكث تغيير شامؿ في عالـ الفكر كاألدب"( .)1كقد كضح ىيكؿ ماىية ىذا التعاكف بيف ىذه
اآلداب فقاؿ" :تعاكنو معو عمى خمؽ األدب اإلنساني الرفيع الذم يغذم النفكس بأجمؿ ما في

الحياة مف معاني الحؽ ،كصكر الخير ،كألكاف الجماؿ ...أدب إنساني تبدك فيو مظاىر

التضامف العالمي ،كيككف مقدمة ليذا التضامف"(.)2

لقد حدد ىيكؿ مبلمح األدب الكبير الذم يطمح لمكصكؿ إليو في يكـ مف األياـ ،ليككف
خطكة عمى طريؽ التضامف العالمي ،كالتعاكف اإلنساني بيف األمـ المختمفة ،سكاء كانت عربية
أك غربية ،كمف مبلمح ىذا األدب أنو يشحذ النفكس كيغذييا بالمعاني النبيمة المبنية عمى الحؽ،

كأنو يقدـ لمناس الخير في جميع صكره ،كالجماؿ بكؿ ألكانو ،ىذا األدب في نظر ىيكؿ كامؿ

كشام ؿ ألنو يكجد كال يفرؽ ،كيجمع كال يشتت ،بمعنى أف لديو القدرة عمى استيعاب الجميع،
كتحقيؽ مرادىـ مف األدب.

لمكتاب كاألدباء كالجميكر حيث رأل أنو سيزيؿ
كيتحدث ىيكؿ عف أىمية ىذا األدب ي
عنيـ الحيرة كالقمؽ متى سمككا طريقو "ليصمكا إلى األدب الكبير الذم يمثؿ النفس اإلنسانية
الحاضرة كيفيض عمييا بما تحتاج إليو مف غذاء معنكم( .كيتساءؿ ىيكؿ) ...متى يعكد عيد

األدب الكبير كفي أم ناحية مف نكاحي العالـ سيطمع ىذا األدب عمى اإلنسانية؟"(.)3

إ نذا فاألدب الكبير ىك أدب إنساني رفيع المستكل لو قيمتو كقدره في نفكس الجميع ألنو

عال مي ،فيو غذاء لؤلركاح ،كعبلج لمنفكس ،آفاقو مستمرة االتساع ،كفيضو ال يقؼ عند حدكد،

ىيكبل قد تأثر بػ(جيتيو األلماني) الذم سبقو في إثارة قضية
ىدفو خدمة جميع الخمؽ ،كيبدك أف
ن
األدب العالمي فقد "تخيؿ أف اآلداب المختمفة ستتجمع كميا في أدب كاحد كبير تقكـ فيو

الشعكب بدكر الركافد التي تصب انتاجيا في ىذا النير الكبير أك األدب العالمي"(.)4

كفكرة األدب اإلنساني كانت تراكد الشاعر اليندم محمد إقباؿ دائ نما ،فقد آمف بضركرة
اجتماع شمؿ األمة اإلسبلمية ،ككاف يرل أف اإلسبلـ ىك المصدر األكؿ لقكة المسمميف ،كاألدب

عنده أدب إسبلمي ألمة اإلسبلـ كميا(.)5

) )1ىبلؿ ،األدب المقارف (ج.)104/2
) )2ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)348/2
) )3المصدر السابؽ ،ج.221/2
) )4ندا ،األدب المقارف (ص.)29

) )5ينظر :المرجع السابؽ ،ص.102-98
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كبير بيف األدب العالمي كعالمية األدب( ،)1كيرل محمد
كتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ فرقنا نا
غنيمي ىبلؿ "أف فكرة األدب العالمي في رأينا مستحيمة التحقيؽ ذلؾ أف األدب -قبؿ كؿ
شيء -استجابة لمحاجات الفكرية كاالجتماعية لمكطف كلمقكمية ،كمكضكعو تغذية ىذه الحاجات،

فيي محمية مكضكعية أكنال ،كىي تشؼ حت نما عف غايات عالمية ،كلكف مف كراء التعبير مف
المسائؿ كاآلماؿ كاآلالـ القكمية ،كما يتبع ذلؾ مف المكاقؼ النفسية كالخكاطر الذاتية ...كمف
كراء المكقؼ المحدد الذم يتكجو بو الكاتب إلى جميكره الخاص ،تتراءل المعاني اإلنسانية

العامة"(.)2

كيرل الباحث أف تحقيؽ ىذه الفكرة صعب لمغاية ،ألنو ال بد أف يسبقيا خطكات كخطكات

لتقريب الشعكب بعضو مف بعض ،كانياء حالة العداكة المستمرة بينيا.

ثالثًا -مقاييس ىيكل النقدية:
مر تطكر النقد األدبي بمراحؿ متعددة ،فقد بدأ بمرحمة االنطبلؽ التي تميزت بالبساطة
كالعفكية كىي المرحمة األكلى حيث بدأت مف العصر الجاىمي كحتى مطمع العصر العباسي،

كقد سميت (مرحمة ما قبؿ التدكيف) ،أما المرحمة الثانية فامتدت مف العصر العباسي إلى بداية

العصر الحديث ،كيمكف تسميتيا (مرحمة التدكيف) حيث ظيرت في ىذه المرحمة مبلمح النقد

المنيجي عند العرب ،أما المرحمة الثالثة كاألخيرة فتمثؿ العصريف الحديث كالمعاصر ،كقد

انتيى أمر النقد إلى منيج كاضح يقكـ عمى أسس كقكاعد.
 -1عالقة الشعر بحياة صاحبو:

تحدث ىيكؿ عف عبلقة الشعر بحياة الشاعر الذم نظمو ،فرأل أف شعره يعبر عف

صفحات حياتو ،فيك بمثابة مرآة تعكس صكرتو بكضكح ،كما أنو يبرز مكنكف نفسو ،فبل يمكف

بأم شكؿ مف األشكاؿ الفصؿ بيف حياة الشاعر كشعره ألنو جزء ال يتج أز منو ،يقكؿ ىيكؿ في

ذلؾ" :كجكب ربط الشعر بصاحبو ،كأف نعرؼ مف نكاحي حياة الشاعر كبيئتو ما يجمي أمامنا

الحاالت النفسية التي أممت عمى الشاعر شعره"(.)3

رأل ىيكؿ أف القصد مف كراء الربط بيف الشاعر كشعره ىك معرفة الحالة النفسية لو

لمكصكؿ إلى األسباب التي دفعتو لنظـ ىذا الشعر ،أك بمعنى آخر اإلحاطة باألجكاء أك
) )1ينظر :ىبلؿ ،األدب المقارف (ص.)105-104
) )2ينظر :المرجع السابؽ ،ص.105-104
) )3الباركدم ،ديكاف الباركدم (ج.)6/1
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المناسبات أك الظركؼ التي قيؿ فييا ىذا الشعر ،فالشاعر كمو أحاسيس ،كقريحة الشاعر ال
تتحرؾ إال إذا جاشت ىذه األحاسيس ،كىذه األحاسيس ال تجيش كال تثار إال بدكافع كأسباب
كىك نكاحي حياة الشاعر كبيئتو كما قاؿ ىيكؿ.
كيؤكد غ .تشر نيسفمسكي عمى ما ذىب إليو ىيكؿ فيقكؿ" :ثمة قكؿ يعرفو النقاد

الحقيقيكف ،يذىب إلى مف يشاء أف يكتب نق ندا عميو أف ال يكتفي بجغرافية النص مكضع النقد،
بؿ يدرس بعمؽ الظركؼ االجتماعية العامة لمكطف النص ،كمستكل تطكره الثقافي ،كالجنس
األدبي المعني كدكره في الثقافة ...كعبلقة كؿ ذلؾ باألكضاع السياسية اآلنية ،كطبيعة الكاتب

كعقيدتو الفنية كاآلثار التي تتركيا الظركؼ المحيطة فيو"(.)1

كيندرج تحت بيئة األديب أك الشاعر أمكر كثيرة منيا :الظركؼ االجتماعية كاألكضاع

السياسية ،كالمستكل الثقافي لو ،كطبيعتو كعقيدتو الفنية ،كمف ثـ يمكف بعد ذلؾ معرفة آثار تمؾ
الظركؼ مجتمعة في نفسو.
كيعبر ىيكؿ عف ىذا المقياس النقدم بكبلـ مكجز مختصر عندما تحدث عف صفات

الكاتب فقاؿ" :أف تدؿ عمى ركح الكاتب ككيفية تقديره لؤلشياء التي يريد أف يكتب عنيا"(.)2

تبدك ركح الكاتب أك األديب فيما يكتب أك يؤلؼ ،كيظير مف خبلؿ ذلؾ كيفية تقديره لما

يكتب عنو.

 -6عالقة المغة بالمضمون:
أثار ىيكؿ في كتابو (ثكرة األدب) مكضك نعا مي نما كىك :عبلقة المغة باألدب ،خاصة
األدب العربي القديـ ،فقد بحث في مدل الحاجة في ىذا العصر إلى المغة مف خبلؿ ىذا
األدب ،حيث يقكؿ" :نحف في حاجة إلى الكقكؼ عمى أدب الجاىمية كعمى أدب الصدر األكؿ

لئلسبلـ ،كعمى كؿ أدب سبؽ عصرنا ،لتبقى حياة المغة متصمة عمى العصكر ،كلنجد في ىذا

األدب القديـ مف تاريخ المغة كأدبيا ،كصكر تطكرىما ما ال غنى لنا عنو إذا أردنا أف تظؿ المغة
في تنقميا عمى األجياؿ قكية رصينة"(.)3

) )1غ .تشر ،عبلقات الفف الجمالية بالكاقع (ع.)136/202
) )2ىيكؿ ،في أكقات الفراغ (ص.)211
) )3ىيكؿ ،ثكرة األدب (ص.)35
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حدد ىيكؿ الغاية مف دراسة األدب العربي القديـ ،فذكر أنيا تيدؼ إلى معرفة تاريخ

تطكر المغة كاألدب م نعا ،كالحرص عمى بقاء المغة قكية مف خبلؿ اتصاليا باألجياؿ ،لكنو تبع
ذلؾ باستدراؾ السياؽ نفسو قائ نبل" :إف كثي نار مف ألفاظ ىذه المغة العربية قد أصبح بائ ندا أك في
حكـ البائد ،ألف أطكار الحياة ...جعمت ىذه األلفاظ القديمة غير صالحة ألداء المعاني...

دراسة تمؾ األلفاظ البائدة نفسيا تفيد مف جية لغكية بحتة ،كقد تفيد األديب في دقة تحديد

المعاني"(.)1

كصؼ ىيكؿ األلفاظ التي كردت في األدب العربي القديـ ،كلـ تيستخدـ في العصر
الحديث بأنيا بائدة ،كأنيا غير صالحة ألداء المعاني ،كأف دراستيا تفيد المغكييف ،أما األدباء

ففائدتيا ليـ أقؿ ،تنحصر في مساعدتيـ في دقة تحديد المعاني.

ىيكبل أصدر حك نما قاسنيا عمى ىذه األلفاظ ،حيف كصفيا بأنيا بائدة ،كال
يرل الباحث أف
ن
تصمح ألداء أم كظيفة في األدب ،إذ ما ذنب ىذه األلفاظ التي أيىمؿ استخداميا؟! أليست ىي

ذاتيا رصينة قكية فصيحة معبرة؟! ألـ تكف العمة في عدـ استخداميا كليس في ذاتيا؟! إف جرأة
ىيكؿ في ىذا الكصؼ ليا يكحي بعدـ صبلحيتيا أك اتياميا بالتخمؼ كعدـ التحضر ،أما عف

عبلقتيا بأداء المعاني ،فالمعاني أصبحت اليكـ أكثر سعة كامتدا ندا ،فمك يسمح ليا بالتعبير عف
طعـ آخر أكثر لذة كجما نال،
ىذه المعاني النبعثت فييا الحياة مف جديد ،كألصبح ليذه المعاني ه
لكف الميؿ إلى استخداـ األلفاظ السيمة ،كعدـ المقدرة عمى استخداميا ىك السبب في كضعيا

جاننبا كاىماليا.

أف المكضكع أك المضمكف ىك ما كاف ييـ ىيكؿ ،أما
مف جية أخرل يرل طو كادم ٌ
ىيكبل كاف "ال يفضؿ لغة في األدب عمى
كيذكر أف
ن
المغة فمؤلديب الحرية المطمقة في اختيارىا ،ي

أف تيترؾ لؤلديب الحرية المطمقة في اختيار المغة التي تعبر عف تجربتو...
لغة ،كيرل ٌ
فالمكضكع أك المضمكف ىك ما ييـ ىيكؿ ،كىذا المكضكع يجب أف يكجو نحك تطكير الحياة،
كدفع البشر إلى يمثؿ عميا ،ألنو يؤمف بأف الفف لمحياة"(.)2

المتأمؿ في رؤية ىيكؿ النقدية يجد أنو ركز عمى المكضكع أكثر مف تركيزه عمى المغة،

فقد رأل في المكضكع أك المضمكف أىمية خاصة لما لو مف عبلقة مباشرة بتطكر الحياة ،كدفع

المثؿ العميا ،كالمبادئ النبيمة ،كاألخبلؽ الحميدة ،فييكؿ كاف يؤمف بأف الفف يحمؿ
البشر إلى ي
) )1ىيكؿ ثكرة األدب (ص.)37

) )2كادم ،ىيكؿ رائد الركاية السيرة كالتراث (ص.)74

278

رسالة ميمتيا خدمة الحياة ،ككذلؾ كاف يعتقد أف األدب عنصر أساس في بناء الحضارة حيث
يقكؿ" :إف األدب عنصر أساسي مف مقكمات الحياة في كؿ أمة مف األمـ ،كبقدر ما يبمغو

األدب مف السمك تككف حضارة األمة التي يظير فييا ...كىك غذاء األمة الركحي ،كمعيار

سمكىا في الحضارة"(.)1

ىيكبل قدـ المضمكف عمى المغة مف حيث االىتماـ ،لكف ليس معنى ىذا أنو
صحيح أف
ن

أىمؿ المغة أك أنو استياف بأدكاتيا ،فقد رأل أنو ينبغي عمى األديب "أف ييمبس المعاني الجميمة
أك األفكار الدقيقة أك الصكر أك النغمات أك أم شيء مما يقع تحت الحس أك يجكؿ في النفس
لبا نسا ييظير مف خبللو جماليا كابداعيا ،ككمما سيمت ألفاظو كانت أعذب سما نعا ،كأقرب لمقمب،
كأحب لمنفس"(.)2
فضؿ ىيكؿ أف يككف التعبير عف األفكار كالمعاني باأللفاظ السيمة ،كذلؾ ربط الصكر
كالنغمات باأللفاظ السيمة ،كمسكغو في ذلؾ أف سيكلة األلفاظ تطرب األسماع ،كتقرب المعاني

إلى القمكب ،كىي محببة إلى النفكس.

لـ يقؼ ىيكؿ عند السيكلة في المفظ ،بؿ طالب باإلبداع فيو كما في المعنى ،كرأل أف

أديبا عف آخر ،كأنو يجذب إليو القراء ،يقكؿ في ذلؾ" :إني أعمؽ
ىذا اإلبداع ىك ما يميز ن
األىمية الكبيرة عمى الكاتب ،أريد أف يظير ىك بشخصو في كتابتو ،كانما يككف ذلؾ بأف يبدع
فييا شينئا جدي ندا في المفظ أك في المعنى يميزه عف غيره ،كيجتذب إليو قارنئا ،حينذاؾ يككف
صاحب أسمكب متيف ،ككاتنبا مقتد نار"(.)3
 -8األسموب:
يرل ىيكؿ أف أسمكب األديب يعبر عف ذاتو كمككنات شخصيتو ،كيرسـ صكرة حية

لطبيعتو كسجيتو "فأسمكب الكاتب مرآتو ،فالكاتب السيؿ األسمكب السياؿ األلفاظ ىك الكاتب

السيؿ مكارد الفكر ،كالشخص الذم يعتمد في ببلغتو عمى غمكض المعاني فبل ينتقي األلفاظ

الدقيقة لمعانييا المكضكعية ليا إنما يدؿ بذلؾ عمى عدـ كضكح أفكاره أماـ نفسو"(.)4

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)370/2
) )2ىيكؿ ،في أكقات الفراغ (ص.)201
) )3المصدر السابؽ ،ص.219
) )4المصدر نفسو ،ص.207

279

يقسـ ىيكؿ األسمكب إلى قسميف :األكؿ سيؿ سياؿ األلفاظ ،كالثاني أسمكب يتجو إلى

غمكض المعاني كعدـ الدقة في انتقاء األلفاظ التي تعبر عنيا ،كيميؿ ىيكؿ إلى األسمكب
األكؿ ،فقد رأل في صاحبو التمكف في مكارد الفكر ألنو يعبر عف معانيو بكؿ كضكح كثقة
كأريحية ،بينما يرل صاحب األسمكب الثاني الذم اعتراه الغمكض كعدـ الدقة ،أنو لـ يكفؽ في

التعبير عف ذاتو كأفكاره.

أما قياس جماؿ األسمكب فمييكؿ رأم خاص حيث يقكؿ" :ليس مف الممكف كضع قاعدة

لقياس جماؿ األساليب كمتانتيا ،فمكؿ نكع مف األدب ،كلكؿ كاتب ذم قيمة أسمكب خاص في
كتابتو كقكة األسمكب كجمالو يحس بيما اإلنساف ،كيعرؼ أسبابيما في شيء خاص أك رجؿ

خاص"(.)1

يرل ىيكؿ أنو ال يكجد قاعدة محددة يمكف أف يقاس بيا جماؿ األسمكب كقكتو كمتانتو،
كالسبب في ذلؾ تنكع األجناس األدبية بيف الشعر كالنثر ،كاختبلؼ أساليب التعبير ،فمكؿ أديب

أسمكبو الخاص بو ،لكنو يرل أنو يمكف الحكـ عمى جماؿ األسمكب كقكتو مف خبلؿ تذكقو
كاإلحساس بو.
 -4األفكار والصور والعاطفة:
كمف المقاييس النقدية التي اعتمدىا ىيكؿ أف يقكـ األدب بػ"إبراز فكرة أك صكرة أك عاطفة

يفيض بيا القمب في صيغة متسقة مف المفظ ،تخاطب النفس كتصؿ إلى أعماقيا"(.)2

يرل ىيكؿ أف األديب أثناء تشكيمو لمعمؿ األدبي يؤدم أكثر مف دكر م نعا كيركز عمى
تركيب مككنات ىذا العمؿ في آف كاحد ،ليخرج ىذا النتاج متجان نسا منسج نما في أبيى شكؿ،
كأجمؿ صكرة.
فإذا أراد األديب أف يخاطب العقؿ فعميو أف يستحضر الفكرة أكنال ثـ يختار ليا األلفاظ

المناسبة التي تعبر عنيا أبمغ تعبير ،بحيث إذا قمبيا العقؿ تفاعؿ معيا ثـ قبميا ،ىذا األمر

يتطمب أف يككف بيف الفكرة كاأللفاظ الدالة عمييا اتساؽ تاـ ،كتناغـ حيكم ،كعبلقة طبيعية

متينة ،فالفكرة تنساؿ حينئذ بأسمكب سياؿ ال غمكض فيو ،كال تعثر كال نفكر في أحد ألفاظو.

) )1ىيكؿ في أكقات الفراغ (ص)219
) )2ىيكؿ ،ثكرة األدب (ص.)56
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أما الصكرة فينبغي أف يككف فييا نكع مف اإلبداع المميز بحيث تثير االنفعاؿ عندما ترتسـ

ألكؿ مرة في ذىف المتمقي فيصاب بالدىشة ،حيث يدركيا بحسو قبؿ أف يدركيا بخيالو ،كىذا

ييمزـ األديب أف يختار ليذه الصكرة ما يناسبيا مف ألفاظ معبرة ذات دالالت عميقة ،فالصكرة
الجميمة التي تستحؽ التقدير ،ىي الصكرة المكحية التي خرجت كأنيا مصباح منير في ظبلـ
دامس ،ليا انتشار "كانتشار الظؿ في البككر ،أك ريؽ الغيث قبؿ انيماره ،فيحس القارئ بحيكية

الخطاب ،كح اررة التجربة"(.)1

إف مف مظاىر جماؿ الصكرة كحيكيتيا أنيا تشكؿ الحس ،كتجسـ المدرؾ ،فتبعث في
النفس اإلثارة كاالنفعاؿ ألنيا المست فييا مركز اإلمتاع "فالصكرة كبلـ مشحكف شحننا قكنيا
يتألؼ عادة مف عناصر محسكمة :خطكط ،ألكاف حركة ،ظبلؿ تحمؿ في تضاعيفيا فكرة

كعاطفة"(.)2

أما التجربة الشعكرية أك العاطفة فينبغي أف تتزيف باأللفاظ التي تأسر القمكب في سياقيا

األدبي الجميؿ ،كيحدث ذلؾ عندما تمتحـ العاطفة باأللفاظ ،أك تندمج األلفاظ بالعاطفة ،ىذه
العممية تشبو عممية الشحف بالطاقة التي تبعث في األلفاظ رك نحا جديدة  ،فيصبح ليا نبضيا
كحيكيتيا كمف ثـ تأثيرىا ،يقكؿ محمد زكي العشماكم في ىذا السياؽ" :ليست الصكر كحدىا

ميما بمغ جماليا ...ىي الشيء الكحيد الذم يميز الشاعر الصادؽ ،كانما تصبح الصكر معيا نار
لمعبقرية األصمية حيف تشكميا عاطفة سائدة ...كحينما يضفي عمييا الشاعر مف ركحو حياة

إنسانية كفكرية"(.)3

راب ًعا -نقد التراث عند ىيكل:
 -1ىيكل واألدب الجاىمي:
رأل ىيكؿ أف الشعر الجاىمي متشابو في بناء قصائده كمعانيو ،كأنو كاف تقميدنيا بعي ندا
عف االبتكار ،كأرجع أسباب ذلؾ إلى أف "البيئة العربية في الجاىمية لـ تكف مختمفة األلكاف

اختبلفنا يثير مف المشاعر كاألحاسيس ما يدفع إلى االبتكار المتصؿ الذم تفيض بو نفس

) )1العؼ ،التشكيؿ الجمالي في الشعر الفمسطيني المعاصر (ص.)184
) )2غريب ،تمييد في النقد الحديث (ص.)193

) )3العشماكم ،دراسات في النقد األدبي المعاصر (ص.)107
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الشاعر ،فبل تتكرر المعاني بعينيا في قصائده ،كال تتكرر ىذه المعاني في شعر الشعراء عمى

تعاقب األجياؿ"(.)1

كبشكؿ أكثر تفصي نبل ككضك نحا أرل ىيكؿ أف "شعراء المعمقات يرددكف المعاني المتشابية
مف بكاء األطبلؿ كصفة الخيؿ كالحديث عف المحبكب الذم ارتحؿ .ثقافتيـ كبيئتيـ جعمتا مف

ىذه المعاني أسمى ما يرتفع إليو الفف في عصرىـ ،فأقكل الشعراء مف يحسف التعبير عف ىذه

المعاني"(.)2

كتعميقنا كنق ندا لكتاب (في األدب الجاىمي) لطو حسيف الذم تساءؿ فيو قائ نبل" :اليس ىذا
الشعر الجاىمي الذم ثبت أنو ال يمثؿ حياة العرب الجاىمييف كال عقميتيـ كال دياناتيـ كال

كحمؿ عمى أصحابو حم نبل
حضاراتيـ ،بؿ ال يمثؿ لغتيـ ...أليس ىذا الشعر قد يكضع كض نعا ،ي
بعد اإلسبلـ؟ أما أنا فبل أكاد أشؾ اآلف في ىذا"(.)3
كتب ىيكؿ مقالةن بيذا الصدد ذىب فيو إلى أف "اتخاذ األدب الجاىمي كسيمة لتفسير

القرآف كالحديث فحمؽ عجيب .أليس األدب الجاىمي –إف ثبت -محتا نجا إلى التفسير ىك
اآلخر"( ،)4كقد أكد في ىذه المقالة أف ثقتو بالقرآف الكريـ كالحديث الشريؼ مف حيث األلفاظ

كالمعاني أكثر مف ثقتو باألدب الجاىمي الذم شكؾ فيو فقاؿ آنفنا (إف ثبت) ،كأعقب ىذا الشؾ
بالتصريح عمى أف األدب العربي في الماضي ال يمثؿ تاريخ أمة مف األمـ كال يكشؼ عف

حياتيا كتفكيرىا ،فقد رأل أف "األدب الجاىمي بنكع خاص ال يمثؿ إال عكاطؼ بدكية قميمة ،كال

يمثؿ قط لكننا معيننا مف ألكاف الحياة االجتماعية ...كنت أشؾ دائ نما في نسبتو إلى شعراء
معينيف ،ككنت أعتقد أف كثرتو ليست لمف تنسب إلييـ ،كانما ىي لجماعة مف األدباء كضعكىا

صا أك ركاية .فكيؼ بنا نسمـ بالشعر الجاىمي كبنسبتو ألصحابو مف غير تحفظ كال تردد،
قص ن
بؿ كيؼ بنا نصدؽ مف ىذا الشعر ما تدؿ ركايتو عمى أنو كتب كقصة أكثر مما كانت لو
مناسبات خاصة"(.)5

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)172/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.173-172/1
) )3حسيف ،في األدب الجاىمي (ص.)123
) )4ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)288/1
) )5المصدر السابؽ ،ج.292/1
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بيذا القكؿ أثار ىيكؿ قضية انتحاؿ الشعر في العصر الجاىمي ،ككاف أكؿ مف طرح ىذا

المكضكع ابف سبلـ الجمحي في كتابو (طبقات فحكؿ الشعراء) حيث قاؿ" :فمما راجعت العرب
ركاية الشعر ،كذكر أياميا كمآثرىا ،استقؿ بعض العشائر شعر شعرائيـ ،كما ذىب مف ذكر
كقائعيـ ،ككاف قكـ قمت كقائعيـ كأشعارىـ ،فأرادكا أف يمحقكا بمف لو الكقائع ،كاألشعار ،فقالكا

عمى ألسنة شعرائيـ ،ثـ كانت الركاة بعد فزادكا في األشعار التي قيمت"(.)1
أرجع ابف سبلـ حدكث االنتحاؿ في الشعر الجاىمي إلى عامميف:

األول :أف بعض القبائؿ العربية كانت تزيد في أشعارىا ،كتركم عمى ألسنة الشعراء ما لـ يقكلكه
لتظير مآثرىا كمناقبيا كفضائميا.
الثاني :أنو نشأت في العصر العباسي الثاني طبقة مف الركاة المحترفيف ،حيث اتخذكا مف ركاية
الشعر مينة ليـ ،كقد عاش أغمبيـ "في البصرة كالككفة ،كأىـ ىؤالء الركاة :أبك عمرك بف العبلء،

كحماد الراكية ،كخمؼ األحمر ،كمحمد بف السائب الكمبي ،كالمفضؿ الضبي ،كقد استقكا ركاياتيـ

مف القبائؿ كاألعراب ،ككاف بعضيـ يرحؿ إلى نجد أحياننا"(.)2

لقد كضع ابف سبلـ مني نجا كاض نحا لمتعامؿ مع قضية االنتحاؿ لمحد مف فكضى الشؾ في
الشعر الجاىمي فقاؿ" :ما اتفقكا عميو (أم العمماء) ،فميس ألحد أف يخرج منو"(.)3
كفي العصر الحديث أثيرت قضية االنتحاؿ مف جديد "كتناكليا المستشرقكف كالعرب ،كمف

ىؤالء المعتدؿ المنصؼ ،كمنيـ المشتط المسرؼ المتحامؿ ،كقامت مناقشات ككتبت ردكد"(.)4

بعد إخضاع الشعر الجاىمي لمفحص كالتنقيح كالتنقية ،يرل الباحث أنو يمكف الحكـ عميو
كالتالي:
 -1ال يجكز اعتبار الشعر الجاىمي كمو صحي نحا ،كال يصح رفضو بالمطمؽ عمى أنو فاسد أك
منتحؿ.
 -2صحة الشعر مرتبطة بمقدار الثقة بركاتو.

) )1الجمحي ،طبقات فحكؿ الشعراء (ج.)46/1
) )2اليعقكبي ،فصكؿ في النقد األدبي القديـ (ص.)53
) )3الجمحي ،طبقات فحكؿ الشعراء (ج.)5/1

) )4الجبكرم ،الشعر الجاىمي خصائصو كفنكنو (ص.)159
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أفصح ىيكؿ عف مكقفو الكاضح مف الشعر الجاىمي دكف مكاربة كال غمكض فذكر أنو ال

يمثؿ الحياة االجتماعية في العصر الجاىمي ،كأف ما ينسب مف شعر منو إلى بعض الشعراء
مشككؾ فيو ،كما بيف أنو متحفظ عمى كثير منو ،كيكمؿ ىذا المكقؼ بقكلو" :فمـ يكف أمامي مف
سبيؿ إال أف أنصرؼ عف ىذا األدب العربي الذم تساكرني فيو الريب إلى أدب غيره أقؿ منو

رينبا"(.)1

بسبب كثرة الشككؾ التي كانت تساكر ىيكؿ حكؿ األدب العربي القديـ ،كالريب الذم كاف

يسكف في نفسو تجاىو ،قرر ىيكؿ أف ينصرؼ عنو ،كأف يجعمو خمؼ ظيره دكف أف يعطيو
اىتماما ،في الكقت نفسو أراد أف يسد ىذا الفراغ فكضع لنفسو بدي نبل عنو ،كذلؾ باتخاذ أدب آخر
ن
يتميز بقمة الشؾ فيو.
ألـ يكف األجدر كاألكلى بييكؿ أف يتريث قبؿ أف يقؼ ىذا المكقؼ ،لعمو يجد آراء أخرل
أكثر كجاىة كعمقنا ،يقكؿ ناصر الديف األسد" :إف في ىذا الشعر الجاىمي كفرة مف القيـ الفنية
األصيمة لـ يحظ بيا كثير مف الشعر العربي بعده :ففيو مف خصب الشعكر ،كدقة الحس،
كصدؽ الفف ،كصفاء التعبير ،كأصالة الطبع ،كقكة الحياة ،ما يجعمو أصفى تعبي نار عف نفس
العربي ،كأصدؽ مصد نار لدراسة حياتو كحياة قكمو مف حكلو"(.)2
إزاء ىذا المكقؼ السمبي الذم سجمو ىيكؿ مف األدب العربي في الجاىمية ،يقؼ الباحث
مبدنيا دىشتو كعجبو مف جرأة ىيكؿ القاسية كالشديدة عمى ىذا األدب الذم يمثؿ حقبة تاريخية
إنكار
عاشيا العرب قبؿ اإلسبلـ ،ككانت تميي ندا لظيكر اإلسبلـ ،ىذا اإلنكار ليذه الحقبة يعني نا

لكؿ ما يمت ليا بصمة مف حكادث ككقائع كعادات كتقاليد كمخرجات كما حممت مف تراث ،كىذا

المكقؼ يسيء إلى العركبة ،ألف فيو إنكار لكجكدىا كأثرىا ،أك أنو عمى األقؿ يشكه صكرتيا،

كيقمؿ مف قدرىا كلكثير مف النقاد في ىذه المسألة مكاقؼ مخالفة كمغايرة ،فمنيـ مف رأل "أف

ىناؾ شع نار منتح نبل كثي نار ال سبيؿ إلى الثقة بو ،كلكف بجانبو شعر صحيح ركاه الثقات كعمى
رأسيـ المفضؿ الضبي كاألصمعي ،كىك الذم نستند عميو في دراسة األدب الجاىمي"(.)3
كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو :ألـ يمعب الشعر دكنار مي نما في حياة العرب في العصر الجاىمي؟ لقد
كاف لمشاعر في قبيمتو مكانة خاصة ألنو يدافع كينافح عنيا ،كيعدد مناقبيا ،كيذكر مفاخرىا،
كألىمية ىذا الدكر "كانت القبيمة مف العرب إذا نبغ فييا شاعر أتت القبائؿ فينأتيا ،كصنعت

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)293/1
) )2األسد ،مصادر الشعر الجاىمي كقيمتيا التاريخية (ص.)6
) )3الجبكرم ،الشعر الجاىمي خصائصو كفنكنو (ص.)448
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األطعمة ...ألنو حماية ألعراضيـ ،كذب عف أحسابيـ ،كتخميد لمآثرىـ ،كاشادة بذكرىـ"( ،)1ثـ

ألـ يتفؽ أعبلـ التاريخ كاألدب عمى أف الشعر ديكاف العرب يسجؿ تاريخيـ ،كيكثؽ آثارىـ ،فقد
"كاف الشعر ديكاف فضائؿ العرب ،كسجؿ مفاخرىا ،ككسيمة تسجيؿ مآثرىا"(.)2

أما انصراؼ ىيكؿ عف ىذا األدب إلى غيره ،فيعني أنو خمع ثكب العركبة كلبس ثكنبا

آخر ،أك بمعنى آخر أنو تخمى عف األدب العربي ،كتبنى األدب الغربي الذم تأثر بو ،كىذا يدؿ
ىيكبل كاف يميؿ كربما يفضؿ األدب الغربي كخاصة الفرنسي منو عمى األدب العربي.
عمى أف ن

أما عف أثر ىذا األدب فيما بعده ،فيقكؿ ىيكؿ" :لقد ظؿ أثر األدب الجاىمي قكنيا في
الشعر العربي إلى عصرنا الحاضر ،كظؿ قكنيا في البيئات التي تختمؼ أشد االختبلؼ عف بيئة

شبة الجزيرة"(.)3

يعترؼ ىيكؿ بقكة األدب الجاىمي ،حتى أف ىذه القكة امتد أثرىا إلى عصره أم إلى أكثر
مف ألؼ كخمسمائة سنة ،بؿ كذىب إلى أف ىذا األثر تجاكز بيئة الجزيرة العربية التي قيؿ فييا

إلى بيئات تختمؼ عنيا ،كىنا يتساءؿ الباحث :لماذا التشكيؾ في األدب الجاىمي؟ كلك كاف ىذا
التشكيؾ في محمو ،فمماذا لـ تمفظو كترفضو األجياؿ التي عشقت األدب؟ أكليس األجدر بأدب

يم ىشكؾ فيو أف يندثر كيتبلشى ،كينسى مع امتداد الزمف؟ ثـ ىؿ ىذه األجياؿ المتعاقبة التي
أنجبت األعبلـ األفذاذ كاألدباء النجباء التي حفظتو كدرستو ككعتو كانت عمى خطأ ،كجانبيا
الصكاب أك غرر بيا؟!!.
إنو مف المتعارؼ عميو بيف الناس ،كمف خبلؿ تجاربيـ في الحياة أف األشياء الضعيفة
التي ال أصؿ ليا كال قيمة ،تمكت كتذىب أدراج الرياح ،أما التي يكتب ليا الخمكد كما زاؿ أثرىا

حنيا ،فإنو ال بد ليا أف تتميز بالمصداقية حتى كلك شابيا بشكؿ نسبي بعض الشكائب ،لكف
اعتداء عميو
الحكـ المطمؽ عمى األدب الجاىمي بإدخالو في دائرة الشؾ كالريب ،ففيو تجننيا ك ن
كعمى التراث العربي.

) )1ابف رشيؽ ،العمدة في محاسف الشعر كآدابو (.)65/1
) )2سامي ،اإلسبلـ كالشعر (ص.)8

) )3ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)173/1
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 -6ىيكل واألدب اإلسالمي:
رأل ىيكؿ أف اإلسبلـ جاء بحياة ركحية جديدة أثرت في النفس العربية بالغ األثر ،أما

عمى صعيد األدب فقد كاف لو رأم آخر حيث قاؿ" :لـ تميـ الحياة الجديدة الشعر العربي ،كلـ

يظير ليا فيو أثر قكم كاضح ،أنت تممس ىذا األمر في العيد األكؿ ،كتممسو إلى أف بدأت

النزعات الصكفية تنقؿ بعض الشعراء مف جك البيئة الطبيعية إلى جك كجداني يكاد االتصاؿ

بينو كبيف الطبيعة ينقطع"(.)1

ىذا الرأم لـ ينفرد بو ىيكؿ كحده ،بؿ شاركو فيو آخركف ،مثؿ ابف خمدكف الذم قاؿ:

"انصرؼ العرب عف الشعر أكؿ اإلسبلـ بما شغميـ مف أمر الديف كالنبكءة كالكحي ،كما أدىشيـ

في أسمكب القرآف كنظمو"( .)2كيكضح عبد القادر القط ىذا الرأم قائ نبل" :ىناؾ اعتقاد سائد
–برغـ محاكالت كثير مف الدارسيف دحضو -أف الشعر قد خبت جذكتو ،ككسدت سكقو بعد

اإلسبلـ ،فقؿ عدد الشعراء ،كتضاءؿ إنتاجيـ ،كعزؼ الناس عف ذلؾ الفف الذم طال نما استأثر
باىتماميـ كحبيـ أم ندا طكي نبل قبؿ اإلسبلـ"(.)3
ربما اعتمد ىذا الرأم عمى ما جاء في طبقات فحكؿ الشعراء ،حيث ذكر ابف سبلـ أنو
بعد أف "جاء اإلسبلـ ،فتشاغمت عنو العرب (يقصد الشعر) ،كتشاغمكا بالجياد كغزك فارس

كالركـ ،كلييت عف الشعر كركايتو"(.)4

كيرد محمد عبد القادر أحمد عمى ما ذىب إليو ابف سبلـ بقكلو :أنو "مخالؼ لمكاقع
كالمكجكد في كتب األدب كالتاريخ كالسير كالمغازم ،فيذه الكتب تحمؿ بيف طياتيا شع نار كثي نار
قيؿ في صدر اإلسبلـ ،ككاف الجياد داعية لقكؿ الشعر بيف المسمميف"(.)5
كلمناقشة مكقؼ ىيكؿ مف األدب اإلسبلمي كمف كافقو في رأيو ىذا ،يرل الباحث أف نظـ

الشعر لـ يتكقؼ لحظة خبلؿ العصر اإلسبلمي ،كاال لكجدنا شاعرم الرسكؿ  :حساف بف
ثابت كعبد هللا بف ركاحو قد تكقفا عف نظـ الشعر ،ثـ ألـ يكف المسممكف بحاجة إلى ىذا الشعر

الذم يذكد عف حياض المسمميف إلى جانب السيؼ؟ أـ القكؿ بأف انشغاؿ المسمميف بأمر الجياد
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)173/1
) )2ابف خمدكف ،المقدمة (ص.)360
) )3القط ،في الشعر اإلسبلمي كاألمكم (ص.)9
) )4الجمحي ،طبقات فحكؿ الشعراء (ص.)22

) )5أحمد ،دراسات في أدب كنصكص العصر اإلسبلمي (ص.)34
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ىك الذم أبعدىـ عف قكؿ الشعر فيك قكؿ يحتاج إلى مراجعو؛ ألف معظـ القصائد التي قيمت

في عيد اإلسبلـ األكؿ تناكلت الغزكات كالفتكحات اإلسبلمية ،ثـ كيؼ أف الرسكؿ  قاـ بنفسو

عندما سمع الشاعر كعب بف زىير كىك ينشد (بانت سعاد) بإبداء إعجابو بيا فخمع بردتو

كأىداىا لو تشجي نعا لو كتعزي ناز لو كتقدي نار لشعره.

ثـ ألـ يقؿ الرسكؿ  لحساف بف ثابت" :اىجيـ (أم الكفار) كركح القدس معؾ"(،)1

ككذلؾ قكلو" :إف مف الشعر لحكمة كاف مف البياف لسح نار(.)2

كذلؾ يذىب الباحث إلى تقسيـ الشعر الذم قيؿ في صدر اإلسبلـ إلى قسميف :قسـ
تكافؽ مع قيـ اإلسبلـ كانسجـ مع مبادئو ،كىذا ما أقره المسممكف كتناقمكه كحاكلكا تخميده ،كقسـ

آخر خالؼ عقيدة اإلسبلـ كأخبلقو فرفضكه كلـ يعبئكا بو كأىممكه ،كربما أدل ذلؾ إلى قمة

القصائد الشعرية التي كصمت إلينا ،أما بعد عيد النبكة فمقد تكاصمت مسيرة الشعر كلـ تتكقؼ؛
كاال لما كصمت إلينا األصمعيات كالمفضميات كشعر النقائض.
 -8ىيكل والشاعر المتنبي:
كتب ىيكؿ مقالةن بعنكاف (طو حسيف مع المتنبي) عمى إثر تأليؼ طو حسيف كتانبا مف
سبعمائة صفحة تناكؿ فييا حياة المتنبي كشعره بالتحميؿ كالتعميؽ ،كمما ذكره في ىذه المقالة(:)3
أف شعر المتنبي يصكر حياتو كحياة عصره أقكل تصكير كأبدعو ،حيث تنقؿ المتنبي في بيئات
مختمفة ،طاؼ بببلد متعددة ،عرؼ الممكؾ كاألمراء كمدحيـ ،كيتساءؿ ىيكؿ :كيؼ ال تثير

قصتو العكاطؼ كىي تصؼ عص نار مف حياة المسمميف في مصر كالشاـ كالعراؽ كفارس ما يزاؿ
لو أعمؽ األثر في حياة ىذه الببلد جمي نعا؟.

و
يكمئذ الشعر ،كبعد
كقد ذكر أف نشأة المتنبي اتجيت بو إلى الثكرة ،ككانت دعامة الثكرة

أف كقؼ ىيكؿ عند كثير مف محطات المتنبي الميمة في حياتو ،أبدل اعجابو بكتاب طو

حسيف ،فكصفو بالساحر في أسمكبو كقكة عرضو ،كأنو ال نظير لو في األدب العربي مف كتب
تناكلت المتنبي كشعره.

) )1القرشي ،جميرة أشعار العرب (ص.)35
) )2األسدم ،العمدة في محاسف الشعر كآدابو (.)84/1

) )3ينظر :ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)309/1
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ىيكبل أدلى فييا بمجمكعة مف المعمكمات
الناظر في ىذه المقالة كالمتأمؿ فييا يجد أف
ن

الميمة كالتي يمكف تمخيصيا فيما يمي:

 -1بعد مركر ألؼ سنة عمى نشأة المتنبي مؤل العالـ اسمو ،كشغؿ الناس شعره ،حتى تحدث

المستشرقكف عنو في لندف كباريس كجامعات أكركبا ،كالجامعات المصرية ،كأف طو حسيف

درس شعر المتنبي مع طبلبو مدة عاـ ،كعندما سافر إلى أكركبا في الصيؼ ألؼ ىذا
الكتاب في شير كنصؼ.
 -2كصؼ ىيكؿ العصر الذم ترعرع فيو المتنبي فقاؿ" :نشأ في عصر كانت الحياة العراقية
خاصة كالحياة اإلسبلمية عامة تنحك إلى فساد في السياسة ،كفساد في االقتصاد ،كرقي في

العقؿ ،فقد انحؿ سمطاف الخمفاء مف بني العباس كخضعكا لعبث الجند كقادتيـ كلسمطاف
الخدـ كالنساء ...فسدت شئكف الماؿ كفسد االقتصاد ،كلذلؾ تغمغمت في النفكس عكامؿ
الثكرة عمى ىذا الفساد ...كأنشأت الثكرة األدب الثائر ...قامت ثكرة البابكية أك الخرمية()1في
()2

أكؿ القرف الثالث ،كقامت ثكرة الزنج

()3

في أكاسط ىذا القرف ،كثكرة القرامطة

في أكاخره،

ككاف مقصد ىذه الثكرات ىك تغيير الحياة االقتصادية ،كتقكية الشخصية الفردية
()4

كتحريرىا"

كيعمؽ ىيكؿ عمى ىذه الثكرات كيربطيا بثكرات األمـ المستقمة اليكـ التي تقكـ

عمى أساس الحرية كاالستقبلؿ كالعدؿ في تكزيع الثركة ،ثـ يعكد مرة أخرل لمحديث عف
الثكرة أياـ المتنبي فيقكؿ" :كانت السنة كالشيعة أساس الثكرة ،كمف منطؽ السنة أك مف
منطؽ الشيعة كانت الثكرة تستمد حياتيا ...كانت الشيعة ىي الثائرة ،ككاف القرامطة

عمادىا ،ككانت القرمطية مذىبيا.)5("...

 -3رسـ ىيكؿ صكرة لممتنبي تكحي بسكء طبيعتو كفحش طبعو ،كأرجع ذلؾ "إلى الحاالت
النفسية التي مر بيا الشاعر ،فالمتنبي لـ يكف يتأثر بالطبيعة أك يشغؼ بجماليا ،كلـ يكف

الحب يأخذ بشغاؼ قمبو ،بؿ لعؿ الحب لـ يمس ىذا القمب الطمكح الذم لـ يعرؼ صاحبو

) )1اندلعت في أذربيجاف ،كاستمرت عشريف عامان حتى قضى عمييا المعتصـ كقكاده.

) )2لبلطبلع عمى كاقع ثكرة الزنج ينظر :ضيؼ ،العصر العباسي الثاني(ص.)33-26
) )3لبلطبلع عمى ثكرة القرامطة ينظر :المرجع السابؽ ،ص.42-33
) )4ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)312/1
) )5المصدر السابؽ ،ج.313/1
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ييج كلـ يقؿ الحكمة متأث نار بشيء غير
غير نفسو ،كلـ يفكر إال في مطمعو ،كلـ يمدح كلـ ي
أثرتو البالغة كأنانيتو المفرطة"(.)1
 -4يذكر ىيكؿ أف المتنبي قاؿ الشعر كىك دكف العاشرة ،كعف مكقؼ طو حسيف مف شعر
المتنبي عندما أقدـ عمى تحميمو يقكؿ ىيكؿ" :يقؼ مكقؼ اإلعجاب أماـ بعضو ،كيبدم

تقززه مف سخؼ البعض ،كيرد ىذا كذاؾ دائ نما إلى الحاالت النفسية التي مر بيا
الشاعر"(.)2
كحسب تقسيـ طو حسيف لشعر المتنبي كرؤية ىيكؿ لو ،فإف الجزؿ كالقيـ مف شعر

المتنبي لـ يرتفع إلى ىذه المنزلة إال بعد سنيف طكيمة كجيد شاؽ ،كأف سبب تجكيد ىذا الشعر

ككصكلو ليذه المكانة؛ "ألف أثرة المتنبي كمطامعو كانت أقكل إثارة لنفسو مف الحب لممحب،
كالحماسة لمشجاع ،كالثكؿ لمثاكؿ"(.)3

كعف فترة أك زمف سمك شعر المتنبي يتحدث ىيكؿ فيقكؿ" :قضى في كنؼ سيؼ الدكلة
تسعة أعكاـ ىخمَّد المتنبي بشعره ذكرىا ،كذكر سيؼ الدكلة معيا ،كفي ىذه األعكاـ التسعة سما

المتنبي بشعره إلى منزلة البقاء كقَّربو مف الخالديف"(.)4

بعد عرض ما جاء في مقالة ىيكؿ مف أفكار ،نجد أف منيا ما كاف يحسب لصالح

ىيكبل عندما تناكؿ المتنبي بيذه المقالة حاكؿ
المتنبي كمنيا ما كاف يدينو ،كيعتقد الباحث أف
ن

أف يككف مكضكعنيا قدر المستطاع ،لكنو في الكقت نفسو لـ يخرج عف الدائرة التي رسميا طو
حسيف لممتنبي فقد كافقو في جميع ما ذىب إليو تقرينبا ،كقد اعترؼ ىيكؿ أنو اعتمد في مقالتو
عمى مرجع كاحد فقط كىك كتاب طو حسيف.

أمكر فنية أك أدبية أك نقدية ممفتة لبلنتباه،
لـ يممس الباحث مف خبلؿ تحميمو لمقالة ىيكؿ نا
كانما كاف تركيز ىيكؿ عمى السرد التاريخي لرحبلت المتنبي المتعددة ،فقد تنقؿ بيف الشاـ
ىيكبل
كيبلحظ أف
ن
كمصر كالعراؽ كفارس ،ككاف ىمو في ذلؾ تصكير الحياة العامة في عصره ،ي
قد كصؼ ىذا العصر بالفساد االقتصادم كالسياسي كاإلدارم ،بالمقابؿ لـ يذكر أم محاسف

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)314/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.314/1
) )3المصدر نفسو ،ج.314/1
) )4المصدر نفسو ،ج.316/1
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ليذا العصر رغـ أنو جزء مف العصر العباسي الذم ازدىرت فيو الحياة عمى جميع الصعد

الثقافية كاألدبية كالعممية.

ركز ىيكؿ في تناكلو ليذا العصر عمى الثكرات المتعددة القرمطية كالزنج كالبابكية

كالخرمية ،كلـ يقؼ عند إحداىا ،كلـ يتحدث عف أىدافيا فقد باركيا جمي نعا ،كبيذا الصدد يعترؼ
عصر اضطربت فيو
نا
ىيكؿ في مقالة أخرم لو بعنكاف (سر االحتفاؿ بالمتنبي) ،بأنو "لـ يكف

أمكر الببلد العربية اضط ارنبا يكاد يشبو ما ىك حادث اليكـ في عصر المتنبي ،فبل غرك إف
استفز شعر المتنبي ىمة الشباب ،كال عجب أف سارع الشباب الذم يتكمـ العربية لبلحتفاء
بذكرل المتنبي بمناسبة انقضاء ألؼ عاـ عمى كفاتو"(.)1

إف مبرر ىيكؿ الحتفاء الشباب بذكرل المتنبي بعد مركر ألؼ عاـ عمى كفاتو غير

مقبكؿ إذ ذكر أف عصرىـ يشبو عصر المتنبي في االضطراب ،كىك بذلؾ أعطى ليذه الثكرات
الحؽ في االشتعاؿ كاالضطراـ ،كىنا يقؼ الباحث مستنك نار ىذه المباركة ،كمستيجننا ىذا التأييد
ليذه الثكرات اليدامة التي ىبت في كجو الخبلفة اإلسبلمية ،كالسؤاؿ الذم يعبر عف الدىشة
كالعجب :كيؼ نظر ىيكؿ إلى ىذه الثكرات نظرة إيجابية كىي تعادم العركبة كاإلسبلـ؟ لقد

كصؼ شكقي ضيؼ ىذه الثكرات بأنيا مجرد "تيار شعكبي بغيض رافقو تيار إلحاد كزندقة ال
يقؿ عنو عنفنا ...محاكلة ليدـ اإلسبلـ كالعركبة جمي نعا"(.)2

أشعار أخرل عميو
نا
ىيكبل لـ يي ًبد إعجابو بشعر المتنبي فقد فضؿ
كمما الحظو الباحث أف
ن
أف مف ىؤالء الشعراء مف يصارع المتنبي
لشعراء عرب عاشكا في عصره ،فقاؿ" :فميس ريب في ٌ
قكة كمف يفكقو رقة ،كمف يعمك فنو عمى فف المتنبي عم نكا كبي نار ،ككثيركف مف الضميعيف في
الشعر كفنكنو يفضمكف أبا نكاس عمى المتنبي في سمك خيالو ،كرقة تعبيره ،كحبلكة أسمكبو،
كعذكبتو المكسيقية في شعره ،كمف الناس مف يفضؿ ابف الركمي عمى المتنبي"(.)3

نظر ىيكؿ إلى شعر المتنبي مف زاكية كاحدة كىي أنو عبر في شعره عف معاني المست

كاقع عصره ،كتفاعمت مع الطمكحات كاالحتياجات التي يصبك إلييا شباب األمة العربية ،ىذه
المعاني تمثمت في فقد الحرية كالتطمع إلى االستقبلؿ ،كمنيا ما اتصؿ بالعاطفة اتصا نال مباش نار
مثؿ االعتزاز بالنفس كالتمسؾ بالكرامة اإلنسانية ألنيما الدافع لئلنساف نحك الحرية كاالستقبلؿ.
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)287/2
) )2ضيؼ ،العصر العباسي الثاني (ص.)10

) )3ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)286/2
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نكعا مف الجدؿ ،فمرة رآه ثائ نار ال يرضى
كذلؾ فأف
ن
ىيكبل نظر إلى المتنبي نظرة تثير ن
الضيـ أك الظمـ ،فيك نصير قكم لثكرة القرامطة ،بؿ ىك مف دعاتيا ،ىذه الصكرة التي رسميا
لممتنبي تكحي بقكتو كبسالتو ،بالمقابؿ كفي بعض أجزاء المقالة صكره كأنو مريض نفسي أك أنو

متبمد اإلحساس ،أك أنو أناني ال يسعى إال لتحقيؽ ذاتو كتمبية رغباتو ،كاشباع نيمو ،كالسؤاؿ
الذم يطرح نفسو ،كيبعث الحيرة :كيؼ كصؿ المتنبي بشعره إلى قمكب األجياؿ فحفظتو

ككعتو؟! ،ككيؼ أصبح لو ىذه المكانة في نفكسيـ؟! ،لك كاف ما قالو ىيكؿ عف المتنبي دقيقنا،
ىيكبل ذىب بعي ندا
لما كجدنا ىذه الح اررة في شعره ،كلما كجدنا الحكمة السيالة في نظمو ،ثـ أف
ن

في تفسيره كتحميمو عندما اعترؼ بجكدة شعر المتنبي ،كع از ذلؾ إلى طمعو كأنانيتو ،أليس ىناؾ

تناقض بيف الطمع كاألنانية مف جية ،كاإلجادة كاإلتقاف مف جية أخرل؟! ،أليس مف المنطؽ أف

اإلجادة في الشعر عمى مستكل الشكؿ كالمضمكف تحتاج إلى نفس مستقرة حتى تبدع ،كالى
تعزيز مادم كمعنكم حتى تنطمؽ كترتقي؟!!.
رأل ىيكؿ أف المتنبي حاكؿ أف يثبت ذاتو مف خبلؿ إجادتو لمشعر ،كأنو اتخذه كسيمة
لمتقرب مف السمطاف حيف مدحو ،كأنو كاف يتطمع لنيؿ ثقة السمطاف بو كرضاه عنو ،كمف ثـ
تحقيؽ حممو الذم يطمح لمكصكؿ إليو كىك تقميده منصنبا رفي نعا ،أك تكميفو باإلمارة.

كمما يمفت االنتباه في مقالة ىيكؿ أنو ساكل بيف السنة كالشيعة كالعمكييف ،كلـ يتطرؽ
إلى ِّأييـ يميؿ ،كىذا ربما يدؿ عمى ضحالة ثقافتو الدينية ،أك عدـ اىتمامو بالقيـ اإلسبلمية ،أك
ضبابية في فكره تجعمو ال يستطع التفريؽ بينيـ مف جية االعتقاد.

كيبقى السؤاؿ الذم ىك بحاجة إلى إجابة كىك :لماذا اىتـ المستشرقكف بشعر المتنبي

خاصة دكف غيره مف الشعراء بعد مركر ألؼ عاـ عمى كفاتو؟.
 -4ىيكل وابن خمدون:

()1

يذكر ىيكؿ في مقالة لو بعنكاف (ابف خمدكف حياتو كتراثو الفكرم)

أنو بمناسبة انقضاء

ستمائة عاـ عمى مكلد ابف خمدكف أقيمت الحفبلت احتفاء بو ،كبيَّف ىيكؿ أف الغرب ىـ مف
اكتشفكا ابف خمدكف فعكفكا منذ أكثر مف قرف عمى دراسة آثاره كنقدىا كتحميميا ،فقد اعتبركه "مف

أعظـ عمماء فمسفة التاريخ ،ظمت أعمالو ميممة مف العرب حتى ترجميا المستشرقكف الغربيكف

في أكائؿ القرف التاسع عشر"(.)2

) )1ينظر :ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)367/1

) )2المحامي ،ابف خمدكف العبقرم الذم ظممو العرب كأنصفو الغربيكف (ص.)9
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تحدث ىيكؿ عف شخصية ابف خمدكف فذكر أنو "ينتسب إلى أصؿ عربي نزح مع (الغزاة)

الذيف فتحكا األندلس فأقامكا بيا زمننا أياـ ازدىار الحضارة اإلسبلمية في شبو الجزيرة
األكركبية"( ،)1كالباحث ىنا يسجؿ تحفظو كاعتراضو عمى كصؼ ىيكؿ المسمميف الفاتحيف
لؤلندلس (بالغزاة) ،كيتساءؿ :ألـ يكف ليؤالء المسمميف الفضؿ في دخكؿ اإلسبلـ تمؾ الببلد؟! ثـ

كيؼ ينكر جيدىـ في بناء حضارة إسبلمية فييا ما زالت تنبض بالحياة إلى يكمنا ىذا ،رغـ
مركر مئات السنيف عمييا؟!!.
كتطرؽ ىيكؿ كذلؾ إلى دكر أسرتو المؤثر في تنشئتو ،حيث ربتو عمى حب "المغامرة في

سبيؿ السياسة ،ككاف رج نبل ذكنيا حاد الذكاء معت ندا بنفسو أشد االعتداد"( ،)2ربما قصد ىيكؿ مف
ذلؾ أف ابف خمدكف تميز في بناء شخصيتو فقد كاف يميؿ إلى عالـ السياسة ،كىذا ما كرثو عف

أسرتو التي كاف الكثير مف أفرادىا يتقمدكف المناصب الرفيعة ،كالذم ىرَّسخ ىذا الميؿ عنده ذكاؤه
الحاد كالثقة بالنفس ،أما كصؼ ىيكؿ لو بأنو كاف معت ندا بنفسو أشد االعتداد ،فإنو يكحي
بالغركر كالتعالي ،كتعد ىذه صفة سمبية في شخصيتو.
كلقد رسـ ىيكؿ صكرة لمعصر الذم عاش فيو ابف خمدكف فقاؿ" :العصر الذم عاش فيو،

كمف حياة البيئة اإلسبلمية في عصكر االنحطاط تمؾ ،كبخاصة في ببلد المغرب كفي ببلد

األندلس كبمقدار ما في مصر ...كنشأ في مياد انحطاط األندلس كدكؿ المغرب ،كفي مثؿ

ىذه العيكد تنحؿ كحدة األمـ ،كتنقسـ دكنال صغيرة ككاليات أصغر مف الدكؿ"(.)3

كاف بإمكاف ىيكؿ أف يككف أكثر دقة في ىذا الكصؼ ،فمك كصفو بالضعؼ جراء
االختبلؼ ،أك حتى التمزؽ لكاف أفضؿ مف كصفو باالنحطاط؛ فميذه الكممة مدلكؿ سمبي،

مقيت ،خاصة إذا أضيؼ إلييا ما يكضحيا ،فربما يذىب العقؿ عندما يقؼ عند ىذه الكممة إلى

الفساد األخبلقي كالقيمي كالحضارم كاألدبي ...الخ.

كيمضي ىيكؿ في كصؼ عصر ابف خمدكف كالمجتمع الذم عاش فيو بشيء مف

التفصيؿ فيقكؿ" :أفضنا ىنا في عرض حياة ابف خمدكف ليرل القارئ صكرة مف صكر المجتمع
اإلسبلمي في عصره ،ىذا المجتمع الذم ىكل إلى درؾ االنحبلؿ حتى أصبحت حياتو كميا

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)370/1
) )2ينظر :المصدر السابؽ ،ج.371/1
) )3المصدر نفسو ،ج.370/1
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اضط ارنبا كثكرات ،كقياـ سمطاف في جك مف المكايد كالدسائس ،كيؼ يمكف في مجتمع منحؿ
كيذا المجتمع أف يصؿ ابف خمدكف إلى الذركة السامية التي كصؿ إلييا مف تفكيره؟"(.)1
كبعد كصؼ ىيكؿ عصر ابف خمدكف باالنحطاط ،يصؼ المجتمع الذم عاش فيو

باالنحبلؿ رغـ أنو أطمؽ عميو في الكقت نفسو أنو مجتمع إسبلمي ،كقد ع از ىذا الكصؼ مما
يحدث فيو مف اضطراب كثكرات كمكائد كدسائس ،ثـ يطمؽ ىيكؿ تعجبو مف ابف خمدكف كيؼ

كصؿ إلى ما كصؿ إليو مف نبغ كنضج في التفكير في ظؿ مجتمع ىذه حالتو كتمؾ صفاتو.
ىيكبل قد أسرؼ كثي نار عندما كصؼ المجتمع الذم عاش فيو ابف خمدكف
يرل الباحث أف
ن
بيذه الصفات ،كالسؤاؿ :ىؿ عاش ابف خمدكف بمعزؿ عف ىذا المجتمع؟ لماذا لـ يؤثر ىذا

المجتمع فيو؟ أليس في ىذا التصكير لمجتمع ابف خمدكف تشكيو لحياة األمة اإلسبلمية كانكار
ىيكبل دار في فمؾ الغرب عندما قاـ بيذا التصكير
آلثارىا اإليجابية في تمؾ الببلد؟!! ،أـ أف
ن
كلـ يرجع إلى مصادر عربية يستقي منيا معمكماتو ،كيتأكد مف دقتيا؟.

ضا -عف مؤلفات ابف خمدكف كأىميتيا كجزء ال يتج أز
كتحدث ىيكؿ في ىذه المقالة -أي ن
مف التراث العربي فقاؿ" :كالكاقع أف مقدمة ابف خمدكف أثر عممي بالمعنى المعركؼ لمبحث

العممي في ىذا العصر الحديث ،كبير األثر جميؿ القدر"( ،)2كيذكر أنو "كتب مؤلفو في التاريخ
بعد أف ميد لو بالمقدمة التي ما تزاؿ حتى اليكـ مفخرة مف مفاخر التفكير اإلسبلمي"(.)3

كيكضح ىيكؿ أسباب ىذه المفخرة فيقكؿ" :كأنت ترل المبادئ االجتماعية كالفمسفية

المقررة اليكـ اعتما ندا عمى مبادئ العمـ الكاقعي ىي ىي ما قرره ابف خمدكف في مقدمتو ...كما
إلى ذلؾ مما تقرره عمكـ االجتماع كالسياسة اليكـ مشركع في مقدمة ابف خمدكف مطبؽ عممنيا في
سائر أجزاء كتاب العبر عمى نحك عممي تفخر بو طريقة ديكارت ،كتفخر بو السياسة

الكاقعية"(.)4

ىذه المبادئ سكاء كانت اجتماعية أك فمسفية أك سياسية ،كالتي كاف البف خمدكف فضؿ

السبؽ في كضعيا كنظريات عممية تستفيد منيا األجياؿ عربية أك غير عربية ،ىك ما دعا
الغرب لبلىتماـ بيذه المؤلفات كاعطائيا أكلكية في الدراسة كالتحميؿ ،كفي ىذا السياؽ يتحدث
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.3759/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.375-374/1
) )3المصدر نفسو ،ج.373/1
) )4المصدر نفسو ،ج.376/1
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ىيكؿ فيذكر أنو كاف "اىتماـ الرأم العممي الغربي بالمؤلؼ كالفيمسكؼ العربي الذم ظير في

عالـ التفكير العممي قبؿ أف يعرؼ الغرب التفكير العممي بقركف ...كىؤالء درسكا ابف خمدكف مف
الناحية الفمسفية كمف الناحية االجتماعية ،كذىب أكثرىـ إلى أف تاريخ ابف خمدكف مادة لمتفكير

االجتماعي الذم كضع الفيمسكؼ اإلسبلمي أساسو في مقدمتو"(.)1

ىيكبل كقع في بعض المثالب حينما أساء في كصفو لعصر
كخبلصة القكؿ فيما سبؽ أف
ن

كمجتمع كأىؿ زماف ابف خمدكف ،كيرل الباحث أنو لـ يكفؽ في ذلؾ ،إذ كيؼ يميؽ بكاتب عربي

يحترـ تاريخ أمتو ،كبمسمـ يفخر بإنجازات إخكانو المسمميف أف يقؼ ىذا المكقؼ السمبي ،لكف
بالمقابؿ حاكؿ ىيكؿ أف ينصؼ ابف خمدكف مف حيث جيده في التأليؼ ،كسبقو في كضع

ضا -أنو لـ يتناكؿ ذلؾ العصر بشكؿ
المبادئ كالنظريات االجتماعية ،كيؤخذ عميو -أي ن
مكضكعي فيذكر إيجابياتو كما ذكر سمبياتو ،كربما يعكد ىذا الخطأ إلى أنو استقى معمكماتو مف
مصادر ال تمتمس الدقة العممية أك أنيا معادية لمتاريخ كالديف اإلسبلمي.

خام ًسا -ىيكل بين النقد العربي والنقد الغربي:
في مقالة لييكؿ بعنكاف (كيؼ عرفت جيتو) تحدث فييا عف اتجاه قراءتو كىك في مقتبؿ

أعف أكؿ شبابي بدراسة األدب الغربي ،كاني قطعت معظـ أكقات فراغي
عمره حيث قاؿ" :لـ ى
أثناء دراسة الحقكؽ في قراءة امرئ القيس كطرفة كالمتنبي كأبي تماـ ،كانني قرأت حظنا كبي نار مف
األغاني كما قرأت األمالي كالكامؿ كالبياف كالتبييف كغير ذلؾ مف كتب"(.)2

عاش ىيكؿ منذ نشأتو في البيئة العربية ،فتأثر بيا كبثقافتيا ،ثـ انتقؿ إلى فرنسا لمدراسة

ً
يستغف عف ثقافتو األكلى ،فظؿ متمس نكا بيا فترة مف الزمف إلى أف استطاع أف
لكنو رغـ ذلؾ لـ
يتفاعؿ مع البيئة الجديدة ،كيتأثر بثقافتيا ،كفي ذلؾ يقكؿ ىيكؿ" :تفكير الكاتب كأسمكبو كطريقة
تصكيره لمحياة تتأثر إلى حد كبير بحياتو ىك كبكراثتو كتربيتو األكلى ،كبالبيئة التي نشأ فييا،
كبحياة قكمو في نكاحييا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالفكرية"(.)3

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)374/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.191/1
) )3المصدر نفسو ،ج.336/2
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كيتحدث ىيكؿ عف دكر األدب في الحياة ،حيث يرل أنو ينبغي عمى الساسة تشجيعو

الكتاب ما يشجعيـ عمى التماس األدب الكبير كاقتحاـ
حتى يحدث التغيير المنشكد ،فمك كجد ي
و
يكمئذ يسد حاجات األمة في مصر كفي الشرؽ ،كما يسد األدب في الغرب
أبكابو ،فإف األدب
حاجات األمـ التي يعيش فييا(.)1

لؤلدب دكر ميـ كعظيـ –كما يرل ىيكؿ -فيك لـ ً
يأت عمى سبيؿ الترفيو أك إثارة
العاطفة ،كانما يحمؿ رسالة عممية لسد الحاجات التي تحتاجيا األمـ سكاء في الشرؽ أك الغرب،

كبصكرة أكثر كضك نحا يرل ىيكؿ أف "األدب ىك الذم يحؿ المشاكؿ جمي نعا ،كما أنو ىك الذم
يخمقيا ،كحمو ليا ىك التمييد األكؿ كالضركرم إذا أيريد لمشعكب المختمفة أف تسير عمى ىدل،
كفي نظاـ يكفؿ لمجماعة نك نعا مف الطمأنينة ،كيكفؿ ليا اطراد السير في سبيؿ التقدـ"(.)2

كاذا كاف لؤلدب دكر في حؿ المشاكؿ كسد الحاجات ،فإف ىذا األمر ال يأتي تمقائنيا أك
اعتباطنيا ،كانما يأتي بعد جيد كبحث كنقد كتحميؿ كتعمؽ في فيـ الحياة .ككفؽ ىذه الرؤية
لؤلدب كالنقد ،صرح ىيكؿ بكؿ ثقة –عمى حد قكلو -قائ نبل" :أننا كمما تعمقنا في بحكثنا كتناكلنا
بالنقد كالتحميؿ كؿ ما يعرض ألذىاننا مف مسائؿ أدبية أك فمسفية ازدننا في نما لمحياة ،كتكشفت
اح جديدة !..أكليس األدب إرث اإلنسانية كغذاءىا ،كىك الذم يكشؼ لنا عف
لنا في الكجكد نك ً

ضا -عصارة الحياة كخبلصتيا كمرآتيا؟!"(.)3
أسرارىا؟ أكليس ىك -أي ن

تنبع أىمية األدب كالنقد -كما يرل ىيكؿ -مف خبلؿ دكرىما الميـ الذم يقكماف بو في

رسـ صكرة جديدة لمحياة ،كفيـ أعمؽ ليا ،ككشؼ أسرار الكجكد ،كالبحث عف معاني اإلنسانية.
ىذا الدكر يتمثؿ في التالي:
أ -أنيما يؤسساف لنظاـ كاضح ثابت يقكد إلى ىداية الشعكب كتنكيرىا ،كيعمؿ عمى انتشار
السبلـ بينيا.

ب -يميداف لعممية التغيير كاإلصبلح كازالة الفساد.
ت -يؤثراف في النفكس ألنيما يزرعاف فييا األمؿ كاليمة ،كيبثاف فييا الحيكية كالنشاط.
ث -يستثيراف الجيات المسئكلة لمعمؿ عمى سد الحاجات ،كتكفير المستمزمات.

) )1ينظر :ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)295/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.294/2
) )3المصدر نفسو ،ج.427/2
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ج -يكجياف العقكؿ إليجاد الحمكؿ لممشاكؿ ،كتجاكز التحديات ،كمف ثـ السير نحك النيضة
كالتقدـ.

 -1نظرة ىيكل النقدية إلى األدب العربي الحديث:
تحدث ىيكؿ عف تاريخ انطبلؽ األدب العربي الحديث فرأل أنو "كاف قد اندثر أك كاد إلى

بداية النصؼ األخير مف القرف التاسع عشر ،ثـ بدأت نيضتو في مصر كفي لبناف ،ثـ اطردت

ىذه النيضة في الشعر كالنثر ،كىي ال تزاؿ مطردة إلى كقتنا الحاضر في تطكر قكم سريع"(.)1

ىذا التطكر ىك الذم بعث الركح مف جديد في األدب العربي القديـ شع نار كنث نار ،بؿ كجو
األدباء إلى تقميده أك النظـ عمى منكالو ،كاعتماده كأساس لبلنطبلؽ نحك تأليؼ الشعر كاإلبداع
فيو ،ىذا التقميد ال يسبب أم حرج لؤلدباء الناشئيف مف كجية نظر ىيكؿ حيث يقكؿ" :إننا ال
نزاؿ نقمد األدب العربي القديـ شع نار ،كال عجب في ذلؾ كال عيب ،فأدبنا العربي الحديث
ناشئ ...كاألدب الناشئ يستكحي ما سبقو ،كما أف الشاب الناشئ يستكحي مف ىـ أكبر منو

كيقمدىـ"(.)2

كعمى ىذا األساس صرح ىيكؿ بأنو "حيث تي ٍذ ىكر معظـ الشعر ً
اء ،ترل محاكلة التقميد
ي
ي
كاضحة"(.)3
يرل الباحث أف مرحمة التقميد ىذه ضركرية لكؿ أديب ناشئ ،ألف الدخكؿ فييا بمثابة

التمييد كالتأىيؿ كالتدريب ،ففي ىذه المرحمة تتفتح األذىاف ،كتتفاعؿ المشاعر ،كتزرع بذرة
القريحة األدبية.
كيمضي ىيكؿ في حديثو عف األدب العربي الحديث بأنو يستكحي مادتو مف الحياة
العربية ،كمف تاريخ العرب كفمسفتيـ كعمميـ ،فيذا التاريخ العربي "مف أسباب اإللياـ التي ال

ينضب معينيا ...فيو مادة لؤلدب ال تقؿ ركعة عما فيو مف مادة لمتاريخ ...فإذا أضيؼ إلى

ىذا ما نبدعو في العمـ كالفمسفة ،استطعنا أف ننشئ في أدبنا جدي ندا"(.)4

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)345/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.347-346/2
) )3المصدر نفسو،ج.346/2

) )4المصدر نفسو ،ج.348/2
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كالى جانب ذلؾ التقميد كىذا االستيحاء اتجو األدب العربي الحديث "إلى ناحية أخرل

متأثرة باألدب الغربي أشد التأثير ،كلعؿ المبنانييف الذيف ذىبكا إلى الميجر في أمريكا كعمى
رأسيـ جبراف خميؿ جبراف قد كانكا طبلئع ىذا التأثير بالغرب تأث نار كاض نحا ال يكاد فقو المغة
العربية يسيغو ،رغـ ما انطكت عميو آثار ىؤالء المجدديف مف صكر الجماؿ"(.)1

كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو :إذا كاف األدب العربي الحديث قد تأثر باألدب العربي القديـ،
كفي الكقت نفسو تأثر باألدب الغربي الحديث ،فأم األدبيف كاف األكثر تأثي نار؟.
يجيب ىيكؿ عمى ىذا السؤاؿ قائ نبل" :األدب العربي في كقتنا الحاضر أكثر تأث نار باألدب
الغربي منو باألدب العربي القديـ ،فيك ينزع إلى ناحية القصة كاألقصكصة كما إلييا مف ألكاف

األدب الغربي أكثر مما ينزع إلى ناحية المقامة ،كالترسؿ الذم كاف ذائ نعا في األدب القديـ...
نحف إ نذا مقمدكف لمغرب نث نار ،كما أننا ما نزاؿ نقمد األدب العربي القديـ شع نار ،كال عجب في ذلؾ
كال عيب فيو"(.)2

ال يختمؼ الباحث مع ىيكؿ في أف األدب العربي الحديث قد تأثر في نثره باألدب
الغربي ،كحيث إف الشعر في األدب العربي الحديث ينقسـ إلى قسميف :الشعر العمكدم كالشعر
الحر ،فالباحث يرل أف الشعر العمكدم فقط ىك مف تأثر بالشعر العربي القديـ ،أما الشعر

الحر فقد تأثر بشعر الغرب المتحرر مف الكزف كالقافية.

ىيكبل عندما تحدث عف األدب العربي الحديث لـ يستكفو حقو،
كيميؿ الباحث إلى أف
ن

كيشار إلييا لما فييا مف إبداع يستحؽ كؿ تقدير ،لكف عمى اعتبار
ففيو نماذج مميزة ييعتز بيا ي
أف حديث ىيكؿ كاف مقتص نار عمى مرحمة االنطبلؽ كالنشأة فبل بأس.
كمف المبلحظات التي سجميا ىيكؿ بيذا الصدد أف "األدب العربي (يقصد الحديث) لـ

يقمد األدب الغربي القديـ ،بؿ قمد األدب الغربي المعاصر ...كلـ تنشأ إلى اآلف مذاىب في

األدب العربي قائمة بذاتيا مستقمة عف مثيبلتيا في األدب الغربي"(.)3

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)346/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.346/2
) )3المصدر نفسو ،ج.347/2

297

كيرل الباحث أنو يمكف تمخيص نظرة ىيكؿ النقدية إلى األدب العربي الحديث في

السطكر التالية:

أ -بدأ انطبلؽ األدب العربي الحديث في بداية النصؼ األخير مف القرف التاسع عشر مقم ندا
األدب العربي القديـ ،حيث رأل ىيكؿ أنو ال عيب كال عجب في ىذا التقميد عمى اعتبار أنو

أدب ناشئ.

ب -أكد ىيكؿ عمى ضركرة أف يستكحي األدب إليامو كمادتو مف التاريخ كالفمسفة كالعمـ
لمكصكؿ إلى أدب جديد.

ت -ذكر ىيكؿ أف األدب العربي الحديث تأثر بالنثر الغربي أكثر مف تأثره بالنثر العربي القديـ،
أما في مجاؿ الشعر فقد كاف تأثره بالشعر العربي القديـ أكثر مف تأثره بالشعر الغربي

القديـ.

ث -ذىب ىيكؿ إلى أف المذاىب األدبية التي ظيرت في الكطف العربي كانت امتدا ندا لمذاىب
أدبية ظيرت في ببلد الغرب ،كأنو لـ تنشأ مذاىب عربية خالصة قائمة بذاتيا كال تعتمد عمى
مثيبلتيا.
 -6نظرة ىيكل النقدية إلى األدب الغربي:
تحدث ىيكؿ عف تأثر األدب الغربي في نشأتو األكلى باآلداب األخرل فذكر أنو "قد تأثر

باألدب اليكناني كاألدب الركماني كقمدىما ،كظؿ متأث نار بيما مقم ندا ليما مف القرف السادس عشر
إلى القرف الثامف عشر ،كمف ثـ نزع إلى االستقبلؿ كالى تصكير حياة الجمعية اإلنسانية كما
ىي في عصره ،كتحمؿ بذلؾ مف تقميد اليكناف كالركماف كاستمياـ أدبيـ كحياتيـ"(.)1

لقد ظؿ األدب الغربي قرنيف مف الزماف مقم ندا لآلداب األخرل ،كعندما استكل عمى سكقو،
كاشتد عكده نزع إلى االستقبلؿ ككياف قائـ بذاتو ،فبذلؾ تخمص مف رقة التبعية لؤلدب اليكناني

كاألدب الركماني ،كالناظر إلى ىذه الفترة الزمنية يجدىا في عمر األدب طكيمة ،لكنيا أىسست

ألدب قكم جاء فيما بعد ،فقد "بدأ األدباء في القرف الثامف عشر ينيضكف بحركة (الشخصية)
()2

غير متأثريف بنزعات الماضي ،كأنت تطالع فيكتكر ىيجك

(.)Victor – Marie Hugo

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)347/2
) )2كاتػػب فرنسػػي (1885-1802ـ) متعػػدد المكاىػػب ،كتػػب فػػي الشػػعر كالمسػػرح كالركايػػة كالمقػػاالت السياسػػية،
كلو نشاط في مجاؿ حقكؽ اإلنساف ،ككاف مف أقطاب الحركة الركمانسية في فرنسا.
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كالمرتيف( )Lamartine( .)1كالفردك مكسيو ( ،)Alfardo Mosahفتجد ىذا الركح الذاتي الثائر

الذم يجعؿ شخصية الشاعر كؿ شيء ،فخكاطر الشاعر كمشاعره ،كأحاسيسو بمناظر الطبيعة
كاتصالو بالحياة كميا مصكرة في الشعر كفي النثر أصدؽ تصكير"(.)2

ىذه الركح الثائرة الكثابة سادت األدب الغربي عمى كجو العمكـ ،ككانت في األدب

الفرنسي في شعر جاف جاؾ ركسك عمى كجو الخصكص ،فقد انتقؿ ىذا األدب "إلى نكع مف
التفكير الذاتي في القرف الثامف عشر ،إذ طبعو جاف جاؾ ركسك بيذا الطابع الجديد الذم يساير
الثكرة الفرنسية ،كلما انتقؿ األدب إلى القرف التاسع عشر كاف متأث نار بيذه الثكرة تماـ التأثر"(.)3

كاف ىدؼ ىذا األدب الثكرة مف أجؿ الحرية كمحاربة االستعباد ،كرفع الظمـ ،كالكصكؿ

إلى حياة كريمة.

لقد تأثر ىيكؿ بمجمكعة مف األدباء كالنقاد الغربييف فق أر ليـ كأيعجب بكتابتيـ حيث قاؿ:
"كأكؿ مف تأثرت بيـ مف نقاد ىذا القرف ىك (تيف) ،ككانت نظرياتو في النقد تتفؽ كما كاف يسكد

ؽ كسطو ،كأنؾ إذا أردت
ذلؾ العصر مف النظريات الفمسفية ...كىك يذىب إلى أف اإلنساف ىخٍم ي
أف تحكـ عمى أثر أدبي كجب أف تبحث عف صاحبو ،أيف نشأ؟ كما ىي كراثتو؟ ككيؼ تأثر

بعصره؟"( ،)4كقد الحظ ىيكؿ التكافؽ الكبير بيف نظرياتو النقدية كالنظريات الفمسفية التي كانت
سائدة آنذاؾ ،فقد ربطو بيف النتاج األدبي كصاحبو كالعكامؿ المؤثرة التي تحيط بو ،كقد عبر
ىيكؿ عف إعجابو بآثار (تيف) األدبية فقاؿ" :عمى أف لتيف نفسو مف اآلثار األدبية البارع
الممتاز ،كمنيا كتابو عف باريس ،فقد جاء فيو فصؿ بعنكاف (نجكل) ال تزاؿ تشكقني العكدة إليو

كمطالعتو رغـ قراءتي لو مرات عديدة ...كىنا يصكر المكسيقى تصكي نار يجعمؾ تراىا أك تممسيا
كال تسمعيا فقط ،ككأنيا بعض المرئيات أك المممكسات"(.)5

) )1الفكنس دم المرتيف (1869-1790ـ) ،كاتب كشاعر كسياسػي فرنسػي يعتبػر مػف ركاد الركمانسػية ،كلعػب
دك انر محكريان في تأسيس الجميكرية الفرنسية الثانية.

) )2ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)314-313/2
) )3المصدر السابؽ ،ج.313/2
) )4المصدر نفسو ،ج.314/2
) )5المصدر نفسو ،ج.314/2
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كذلؾ أيعجب ىيكؿ بأدباء كنقاد غربييف آخريف ،تميزكا في أسمكبيـ كفي تفكيرىـ منيـ:

"(فاجيو)( .)1ك(جكؿ ليمتر) كغيرىما مف نقاد ذلؾ القرف ،ىؤالء النقاد يظيركف عقمييف دائ نما،
يتذكقيـ القارئ عمى ميؿ كفي آناه كتريث ،كيزف معيـ في دقة كؿ كاتب ينقدكنو ككؿ قطعة

يعرضكف ليا"(.)2

ق أر ىيكؿ تاريخ فرنسا في القرف التاسع عشر فكجد الحياة السياسية كاالجتماعية غير
الكتاب كالشعراء متأثريف
مستقرة كيظير ذلؾ في قكلو "قرف ثكرات كاضطرابات متصمة ...ككاف ي
بيذه األحداث كما يدكر حكليا ...كمثؿ ىؤالء بيير لكتيو( .)Pierre Loti( )3كككلد فيرير"(.)4
كقد ذكر ىيكؿ أف ككلد فيرير كاف "يصكر الحياة في لكف قاتـ أدنى إلى دعكة اليأس منيا

كالفزع مف مصيرىا ،ككانت فكرة العدـ كالفناء ...تكدر عميو صفك المتاع"(.)5

أما بيير لكتيو فيرل ىيكؿ أنو "لـ يتأثر بالتطكر الذم اتصؿ باألدب لذلؾ العصر كنقمو

مف الشخصية إلى الكاقعية ،فإلى الطبيعية ،كانتيى بو إلى الرمزية"(.)6

كيكاصؿ ىيكؿ حديثو عف األدباء في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر ،فيذكر أنيـ
انتقمكا "بتفكيرىـ مف مجرد تصكير الحياة في الحب كالبغض كالمذة كاأللـ إلى الدخكؿ إلى ذكات
()7

أنفسيـ إلبرازىا ...كمثميـ فمكبير

( .)Flaubertكقد كاف رج نبل مؤمننا بالفف"(.)8

كما أيعجب ىيكؿ بأسمكب (مكباساف)( .)Maupassant( )1الفرنسي الذم أثر في نفسو
حيث صكر األلماف بعد ىزيمة ببلده لدرجة أنو كما يقكؿ ىيكؿ" :منعني مف أف أزكر ألمانيا
) )1اميؿ فاجيو (1916-1847ـ) ،مػؤرخ كناقػد أدبػي فرنسػي ،اىػتـ بد ارسػة األدب الفرنسػي ،ككػاف لد ارسػتو أثػر
كبير في بعث األدب كاظيار التطكر.

) )2ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)314/2
) )3بيير لكتيو1923-1850( ،ـ) ،كاتب كركائي كعسكرم كصحفي فرنسي.
) )4ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)315/2
) )5المصدر السابؽ ،ج.315/2
) )6المصدر نفسو ،ج.315/2

) )7جكستاؼ فمػكبير (1880-1821ـ) ،ركائػي فرنسػي درس الحقػكؽ ،لكنػو عكػؼ عمػى التػأليؼ األدبػي ،تميػز
بالمكضكعية كاألسمكب الدقيؽ.
) )8ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)316/2
) )1غي دك مكبساف (1893-1850ـ) ،كاتب كركائي فرنسي ،درس القانكف كالتحؽ بالجيش الفرنسػي ثػـ عمػؿ
كاتبان في البحرية.
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إلي أف ىذا الشعب متكحش متكبر ليس في بنيو
طكاؿ مدة طمبي العمـ في فرنسا ،لقد يخيؿ َّ
جانب مف جكانب الرحمة كاإلنسانية"(.)1
ضا( -بكؿ
كيذكر ىيكؿ أف مف ي
الكتاب الفرنسييف الذيف كاف ليـ التأثير في نفسو -أي ن
بكرجيو)( .)2ككانت لو قصص كركايات كثيرة ،أما أحب يكتاب فرنسا إلى نفسو فيك كبيرىـ

(اناتكلفرانس)( .)3كىك يمتاز باألسمكب القكم( ،)4كقد كتب عنو مقالة مطكلة بعنكاف (اناتكؿ
فرانس يم ىحًٌدث) (.)5
كيكضح ىيكؿ كيؼ يستفيد األدب الغربي مف األدب العربي ،ففي مقالة لو يطرح سؤا نال:
()6

ىؿ يؤدم أدبنا الحديث حاجاتنا في ىذا العصر؟

كيحاكؿ اإلجابة عميو فيقكؿ" :نحف إذ نرجع

الكتاب كاألدباء فيو يتحركف ىذه
البصر إلى الغرب الذم يتخذه يكتابنا كأدباؤنا اليكـ إما نما نرل ي
الغاية ،كيعممكف جاىديف لبمكغيا"(.)7
لقد تأثر األدب الغربي باألدب العربي منذ قركف خمت تأث نار كاض نحا ،فقد رأل طو ندا
أستاذ األدب المقارف أف الزجؿ كىك فف عربي أصيؿ "ذاع في األندلس ،كمنيا انتقؿ إلى جنكب
فرنسا ،حيث نظـ عمى منكالو الشعراء المتجكلكف الذيف كانكا يتكسبكف في الطرقات بإنشاد

األشعار عمى أنغاـ المكسيقى ،كىؤالء ىـ التركبادكر ،كيرل بعض المستشرقيف أف كممة

تركبادكر نفسيا مشتقة مف المفظة العربية (الطرب) ،ككانت األغاني التي يتغنى بيا ىؤالء
التركبادكر تكحي مف حيث مكضكعاتيا ،كأساليبيا ،كطريقة إنشادىا بأنيا مف أصؿ عربي"(.)8

الكتاب كاألدباء الغربييف فيما يكتبكف كيؤلفكف فيقكؿ" :إنما
كيتحدث ىيكؿ عف أىداؼ ي

كتبكا يبتغكف تكجيو الرأم العاـ إلى ما يعتقدكنو الكماؿ في الحياة ...لكف ك نبل منيـ كاف يقصد

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)317/2
) )2بكؿ بكرجيو1935-1852( ،ـ) ،كاتب فرنسي.
) )3اناتكؿ فرانس ،ركائي كناقد فرنسي.

) )4ينظر :ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)318-317/2
) )5ينظر :المصدر السابؽ ،ج.303/2
) )6ينظر :المصدر نفسو ،ج.291/2
) )7المصدر نفسو ،ج.293/2

) )8ندا ،األدب المقارف (ص.)254
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إلى غرض بذاتو ...يريد تكجيو الجماعة إلى ناحية يراىا خي نار كأعظـ ثمرة ...يقصدكف إلى
غايات اجتماعية"(.)1
الكتاب كاألدباء العرب عندما يكتبكف فيقكؿ" :إف
كيعقب ىيكؿ بعد ذلؾ عمى ما يريده مف ي
مشاكمنا االجتماعية ليست بالقميمة ،كتصكير الغاية التي نريدىا مث نبل أعمى ،يحتاج إلى تفكير
كتفكير يكتاب األمـ المختمفة في عصكر تطكرىا"(.)2

كأماـ نظرة ىيكؿ النقدية لؤلدب الغربي يسجؿ الباحث المبلحظات التالية:
أ -شغكؼ ىيكؿ باألدب الغربي كاعجابو بو حيث اطمع عمى األدب الغربي بشكؿ عاـ ،كتعمؽ
في األدب الفرنسي بشكؿ خاص بحكـ إقامتو الطكيمة في فرنسا مف أجؿ الدراسة ،كقد تأثر

ىيكؿ باألدباء الغربييف بشكؿ متفاكت.

ب -استطاع ىيكؿ أف يرسـ صكرة كاضحة لؤلدب الغربي عندما ذكر سماتو فكصؼ أسمكبو
بالقكة ،كمعانيو بالغ ازرة كالعمؽ؛ ألنيا تدعك إلى الحرية كالثكرة كاالستقبلؿ كعدـ التبعية،

ككأف ىيكؿ يريد أف يقكؿ أف األدب الغربي أدب ار و
ؽ إنساني مف الدرجة األكلى؛ لكف ما
يؤخذ عمى ىذه النظرة أنيا أخذت الجانب اإليجابي فقط ،كلـ تشمؿ الجكانب األخرل.
ت -حاكؿ ىيكؿ مف خبلؿ نظرتو إلى األدب الغربي أف يبيف الدكر الميـ الذم لعبو ىذا األدب
في حياة الغربييف مف حيث بناء الشخصية الغربية كتنمية تفكيرىا ،كتطمعيا إلى تغيير الكاقع
نحك األفضؿ كتكجيو الرأم العاـ نحك الكماؿ في الحياة كخدمة المجتمع ،كيعتقد الباحث أف

ىيكبل كاف يتمنى أف يحذك األدب العربي نحك األدب الغربي في ىذا المجاؿ ليجد حمكنال
ن

لمشاكمو االجتماعية.

 -8العالقة بين النقد العربي والنقد الغربي في نظر ىيكل:
صا عمى أف تككف ىناؾ عبلقة بيف الثقافة العربية كالثقافة الغربية بكؿ
كا ف
ىيكؿ حري ن
ه
فركعيا ،فقد ألؼ ىيكؿ كتابو (جاف جاؾ ركسك) عاـ 1921ـ "رغبة منو أف يحدث تمازنجا

فكرنيا بيف الشرؽ كالغرب ،ليتـ االتصاؿ بينيما ،كيككف ىذا االتصاؿ كسيمة لخمؽ صكرة فكرية
جديدة ،تحتذم الغرب ،كتقتدم بحضارتو في مجاالت الفكر كالثقافة"( ،)3كىذا ما صرح بو ىيكؿ

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)293/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.294/2

) )3كادم ،ىيكؿ رائد الركاية السيرة كالتراث (ص.)122
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في مقدمة ىذا الكتاب قائ نبل" :كلكني كمصرم أكنال ،ككشرقي ثاننيا ،أريد أف أعرض عمى أبناء
مصر كالشرؽ صكرة مف قكة حيكية قامت في الغرب ،لعؿ في عرضيا ما يجعؿ الصمة بيف
الشرؽ كالغرب ممكنة عمى أساس التفاىـ الحر المخمص"(.)1

ىيكؿ يعتقد أنو يمكف التبلقح الفكرم ،كالتزاكج الثقافي بيف العرب كالغرب ،كذلؾ
كا ف
ه
مف خبلؿ التفاعؿ الحضارم كتناقؿ التراث بينيما ،ىذا االعتقاد كىذا الحرص عمى أف تككف
ىيكبل كاف
عبلقة حميمية بيف العرب كالغرب ليذا المستكل لو داللتاف :األكلى تشير إلى أف
ن

متأث نار بشكؿ كبير بالثقافة الغربية كالفكر كاألدب كالنقد الغربي لدرجة أنو كاف مقتن نعا بضركرة
ىذا التزاكج مع الثقافة العربية ،أما الداللة الثانية فتبيف مدل حرص ىيكؿ عمى نيضة ثقافتو
العربية ،كانتشاليا مف جمكدىا ،فقد رأل مف شدة حرصو عمييا أف التقاءىا بالثقافة الغربية ىك

الذم ىسيي ٍحدث فييا التغيير كيبعثيا مف جديد.

لقد تحدث ىيكؿ عف ىذه العبلقة بشيء مف اإلسياب في كثير مف مقاالتو ،فذكر أنو

مرتاب مف "نجاح جيكد عمماء الغرب كمفكريو الستمياـ الشرؽ سن ندا معنكنيا جدي ندا يسد مف
النفس الفراغ الذم عجزت الحضارة المادية عف سده ...كقد تغمبت الركح العممية عمى الغرب

حتى صار عسي نار إف لـ يكف مستحي نبل أف يعرؼ نكر اإللياـ طريقو إلى نفس غربية"(.)2

يرل ىيكؿ أف عمماء الغرب كمفكريو يشعركف بالعجز كالفراغ بسبب حضارتيـ المادية
البحتة التي غمبت عمييا الركح العممية المجردة مف اإليماف ،كلـ تتأثر بحضارة الشرؽ التي

بإمكانيا أف تسد ىذا الفراغ كتسعفيـ فيخرج مف دائرة العجز ،ألف حضارة الشرؽ مميئة باإللياـ
الذم يحقؽ في النفس الغربية االستقرار كالطمأنينة.
كفي مقالة أخرل لييكؿ بعنكاف (تكريـ شكقي كحافظ كمطراف أكؿ مظاىر التعاكف

العقمي بيف الشرؽ كالغرب) أكد فييا عمى "فكرة يسعى الكثيركف في الغرب كالشرؽ اليكـ
لتحقيقيا ،فكرة تكطيد الصمة بيف رجاؿ الفكر في الغرب كالشرؽ لزيادة ثمرات الفكر نظا نما كقكة،
فجمع ية القمـ في انجمترا ،كجمعيات المستشرقيف في ألمانيا كجمعيات مختمفة في فرنسا كبمجيكا
كايطاليا كسائر الببلد األكركبية تقكـ بيذا السعي الصالح كتؤازر في ذلؾ العمؿ الجميؿ الذم
يقكـ بو معيد التعاكف العقمي الذم أنشأتو عصبة األمـ كجعمت باريس مق نار لو"(.)3

) )1ىيكؿ ،جاف جاؾ ركسك حياتو ككتبو (ص م).
) )2ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)135/2
) )3المصدر السابؽ ،ج.140-139/1
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ىذه الجمعيات كالمؤسسات الغربية جمي نعا كانت تسعى لتكثيؽ العبلقة بيف عمماء كأدباء
الشرؽ كالغرب ،كقد سمى ىيكؿ ىذا السعي سعنيا صال نحا ،كىذا دليؿ عمى مباركتو ليذه الصمة،

كتأييده ليا.

مف جانب آخر عقد ىيكؿ في المقالة نفسيا مقارنة بيف األغراض الشعرية عند العرب

كعند الغربييف فقاؿ" :أغراض الشعر عندنا كعند الغربييف تختمؼ اختبلفنا جكىرنيا ...فالغزؿ
ضا ،ككثير منيا إذا جاء في الشعر
كالمديح كالرثاء ...ال يجيء في الشعر األكركبي إال عر ن

الغربي امتزجت بو الحكمة ،كاتجو الجتبلء الحقائؽ"(.)1

رأل ىيكؿ أف األغراض الشعرية تختمؼ في الشعر العربي عنيا في الشعر الغربي،

حيث إف ىذه األغراض تأتي بشكؿ أصيؿ كأساسي في القصيدة العربية ،بمعنى أف القصيدة
العربية تتناكؿ الغرض مف أكليا إلى آخرىا ،لكنيا في القصيدة الشعرية الغربية تأتي في السياؽ

تغالبيا الحكمة كالجبلء.
أما الجماؿ الشعرم فقد رآه ىيكؿ أكثر تكف نار في القصيدة الغربية ،كرغـ كجكده في
أشعار شكقي كمطراف كحافظ إال أنو مكجكد بشكؿ نسبي "ىذا الجماؿ ينحصر أغمب أمره في
أبيات معدكدة ،كقؿ أف يتسؽ في قصيدة كاممة عمى نحك ما تجده في كثير مف قصائد الشعراء

الغربييف"(.)2

كيعبر ىيكؿ عف إعجابو الشديد بجماؿ الشعر الغربي عندما يقرأه فيقكؿ" :إذا ابتدأت في

قراءة الفردكس المفقكد ،أك قراءة آالـ شمشكف لممتكف ،رأيت نفسؾ مندف نعا مع الشاعر ،متدفقنا مع
شعره ،جيا نشا بالعكاطؼ التي تحرؾ نفسو كيتحرؾ بيا خيالو ،مأخكنذا بقكة ساحرة يتعاكف عمى
زيادة سحرىا قكة المعنى كمتانة الديباجة"(.)3

كما تحدث ىيكؿ عف األفكار كالعكاطؼ التي تسيطر عمى القصائد العربية فرأل في
ىذه القصائد السرعة في "التنقؿ مف عاطفة لعاطفة كمف فكرة لفكرة ،حتى ال ترل نفسؾ ظمأل

ترك كلـ تطمئف رييا كطمأنينتيا بشعراء الغرب المجيديف"(.)4
لـ ى

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)142/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.142/1
) )3المصدر نفسو ،ج.143-142/1
) )4المصدر نفسو ،ج.143/1
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و
معاف
كذىب ىيكؿ إلى أف مطراف تأثر في شعره باألدب األكركبي "لذلؾ تقع فيو عمى

لـ تتفؽ لشعراء العرب في الماضي أكثر مما تقع عمى مثؿ ىذه المعاني عند غيره ،كلكنو يرسؿ

نظمو في ذلؾ غير خاضع خضكع غيره لديباجتو"(.)1

ضا -فقاؿ" :غمك شكقي أكثر كضك نحا
كرأل ىيكؿ أف شكقي قد تأثر بالشعر الغربي -أي ن
في جانب المغة منو في جانب المعاني ،فيك بمعانيو كصكره كخياالتو يحيط مما في الغرب بكؿ
ما يسيغو الطبع الشرقي كترضاه الحضارة الشرقية ،أما لغتو فتعمد إلى بعث القديـ مف األلفاظ

التي نسييا الناس"(.)2

أما حافظ إبراىيـ فيراه ىيكؿ أقؿ مف شكقي كمطراف "تأث نار في شعره بالصكرة الشعرية
لمغرب ،كىك عمى األقؿ لـ يفكر لمشعر العربي في جدة غربية كالتي فكر فييا صاحباه ،بؿ لقد

تأثر أكؿ نشأتو بالشعر العربي القديـ تأث نار بادنيا"(.)3

كحكؿ تطكر األدب العربي الذم تأثر باألدب الغربي تحدث ىيكؿ عف ذلؾ فقاؿ" :كلعؿ

المبنانييف الذيف ذىبكا إلى الميجر في أمريكا كعمى رأسيـ خميؿ جبراف قد كانكا طبلئع ىذا التأثر
بالغرب تأث نار كاض نحا ال يكاد فقو المغة العربية يسيغو ،رغـ ما انطكت عميو آثار ىؤالء المجدديف
مف صكر الجماؿ التي تأخذ باأللباب"(.)4
أما عف قكة التأثير في األدب الحديث فيرل ىيكؿ أف "األدب العربي في كقتنا الحاضر
أكثر تأث نار باألدب الغربي منو باألدب العربي القديـ ...نحف إ نذا مقمدكف لمغرب نث نار ،كما أننا ال
نزاؿ نقمد األدب العربي القديـ شع نار ...عمى أف األدب العربي لـ يقمد األدب الغربي القديـ ،بؿ

قمد األدب الغربي المعاصر"(.)5

كيصدر ىيكؿ حكمو عمى تأثير الغرب في الشرؽ أك تأثر الشرؽ بالغرب فيقكؿ" :أعتقد

أف الشرؽ قد ضؿ طريقو في ىذه العصكر األخيرة متأث نار بتعاليـ الغرب ،فأصبح مثمو األعمى
مادنيا  ،يحسب الحرية التي تسمك بيا النفس إلى المكاف األرفع ىي أف يناؿ الجسـ ،كأف تناؿ
الشيكات كؿ مبتغاىا ،كقد يككف لمبيئة الطبيعية في الغرب ما يدفع إلى التطمع إلى ىذا المثؿ

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)143/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.144/1
) )3المصدر نفسو ،ج.145/1
) )4المصدر نفسو ،ج.346/2

) )5المصدر نفسو ،ج.347-346/2
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األعمى ،لكف بيئة الشرؽ الطبيعية كتاريخو ...يجعؿ ىذا المثؿ األعمى الذم يتخذه الغرب أمامو

دكف ما تتطمع إليو النفس الشرقية"(.)1

كيحاكؿ ىيكؿ أف يجد البديؿ عف األدب الغربي كتأثيره في األدب الشرقي فيقكؿ أنو

ينبغي لؤلدب العربي أف "يتجو في طريقو الطبيعي ليستكحي مادتو مف حياتنا كمف فمسفتنا
كعممنا ...ما يمدنا بو تاريخنا كتاريخ الشرؽ مف أسباب اإللياـ التي ال ينضب معينيا ،فيذا

التاريخ قديمو كحديثو فيو مادة لؤلدب ال تقؿ ركعة عما فيو مف مادة لمتاريخ ...تميـ األدب بكؿ

صكره كألكانو ...فإذا أضيؼ إلى ىذا ما نبدعو في العمـ كالفمسفة ،استطعنا أف ننشئ في أدبنا

جدي ندا  ،كأف نتجو بو كجية يستقؿ بيا عف أدب الغرب مع تعاكنو معو عمى خمؽ األدب
اإلنساني الرفيع الذم يغذم النفكس بأجمؿ ما في الحياة مف معاني الحؽ ،كصكر الخير ،كألكاف

الجماؿ"(.)2

كما يحاكؿ ىيكؿ أف يجد تكافقنا بيف األدب العربي كاألدب الغربي لمجمع بينيما فيقكؿ:
"أعتقد أننا نسير في ببلدنا العربية كما يسير الغرب نحك أدب إنساني تبدك فيو مظاىر التضامف

العالمي كيككف مقدمة ليذا التضامف كىذه في رأيي ىي ميمة األدب في عصرنا الحاضر"(.)3

أما أنكر الجندم فيرل أف ثمة تحكؿ في مكقؼ ىيكؿ مف الحضارة الغربية فيقكؿ:

"تحكؿ ىيكؿ مف اإلعجاب بالحضارة الغربية إلى النقمة عمييا ،كمقاكمة حركة التغريب،
كمياجمة المستشرقيف كالمبشريف الذيف غضكا مف تراثنا ككياننا ،ككانت كتابتو عف محمد

كاإلمبراطكرية اإلسبلمية مقدمة ىذا التحكؿ"(.)4

في ضكء ما سبؽ يقؼ الباحث عمى ما ذكره ىيكؿ بخصكص العبلقة بيف األدب كالنقد

العربي كالغربي ،حيث يسجؿ الباحث المبلحظات التالية:

 -1كجد الباحث أف مكقؼ ىيكؿ كاف متذبذنبا ،فمرة يبارؾ ىذه العبلقة كأخرل ال يؤيدىا ،ككاف
لو مكقفاف مختمفاف ،كيرجع الباحث ىذا االختبلؼ إلى تاريخ إصدار ىذه المكاقؼ ،ففي
بداية األمر كاف ىيكؿ مؤي ندا كمبارنكا ليذه العبلقة ،ألف درجة التأثر باألدب الغربي عنده

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)470-469/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.348/2
) )3المصدر نفسو ،ج.348/2

) )4الجندم ،المعارؾ األدبية في مصر( ...ص.)660
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كانت عالية ،لكنو عندما تأثر بالديف اإلسبلمي كالتاريخ العربي خفت حدة ىذا التأثر ،فأخذ

يغير مكقفو.

 -2أصدر ىيكؿ حكمو عمى األدب الغربي ،فقد مدحو في جانب ثـ ذمو في جانب آخر،

فمدحو جاء مف جية الجماؿ الشعرم ،كذمو جاء مف جية الفراغ النفسي كالركحي كسيطرة

المادة عميو.

 -3بيف ىيكؿ أف الغربييف كانكا حريصيف عمى تكطيد الصمة بيف األدب الغربي كاألدب العربي،

كذلؾ مف خبلؿ مؤسساتيـ ،كيرل الباحث أف كراء ىذا اليدؼ أىداؼ أخرل خفية ربما
كانت تستيدؼ النيؿ مف األدب العربي كالتاريخ العربي كالديف اإلسبلمي.

 -4رأل ىيكؿ أف ىناؾ اختبلفنا جكىرنيا بيف األدب العربي كاألدب الغربي في األغراض
الشعرية ،كاألفكار ،كالعكاطؼ ،كالمغة ،كالمعاني.
 -5كضح ىيكؿ درجة تأثر و
كؿ مف شكقي كمطراف كحافظ باألدب الغربي ،كبيف أف أقميـ تأث نار
حافظ ،كذكر أف المبنانييف في الميجر ىـ طبلئع التأثر باألدب الغربي.
 -6رأل ىيكؿ أنو يمكف لؤلدب العربي أف يأخذ مادتو مف تاريخ العرب كفمسفتيـ كبديؿ عف
التأثر باألدب الغربي.

 -7حاكؿ ىيكؿ أف يجمع بيف األدب العربي كاألدب الغربي مف خبلؿ ما أسماه باألدب الكبير،
أك األدب اإلنساني ،أك األدب العالمي ،الذم يدعك إلى التضامف العالمي كالتعاكف الدكلي

دكف أخذ القكمية بعيف االعتبار.

ساد ًسا -النقد النظري والنقد التطبيقي عند ىيكل:
لـ يكف النقد األدبي في بداية أمره مقبكنال في العصر الجاىمي ،ألف شع ارءىـ آنذاؾ كانكا

يعد كنو صكرة مف صكر اليجاء ،ككاف محكر النقد عندىـ يدكر حكؿ المفظة المفردة التي لـ تقع
في مكانيا الصحيح ،كالمعنى المبتذؿ غير المناسب لممقاـ الذم قيؿ فيو ،فقد تناكلكا شكؿ

النص األدبي (عمكد الشعر كالكزف كالقافية) كمضمكنو ،كأحياننا كانكا يتعرضكف لصاحب النص
األدبي ،كقد اتسـ نقدىـ "باألحكاـ العامة ،كاالعتماد عمى الذائقة كاالنطباع ،كالتركيز عمى القيـ

الداللية لؤللفاظ أك المعاني السطحية لمنص"( ،)1أما في صدر اإلسبلـ فقد ركز النقد عمى "الحؿ

) )1اليعقكبي ،فصكؿ في النقد األدبي القديـ (ص.)145
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كالحرمة ،كاإلباحة المنضبطة ،حيث ظير ما يمكف تسميتو بػ(النقد القيمي) كحركة تصحيحية

لبعض ظكاىر التفسخ ،كاالنحبلؿ الخمقي"(.)1

أما مصطمح النقد بمفيكمو الحديث فمـ يظير إال في القرف السابع عشر الميبلدم ،كقد

أصبح في ىذا العصر نك نعا مف أنكاع المعرفة ،حيث حفؿ "بأصكؿ كنظريات كقكاعد كمناىج
باتت تتطكر كتنضج يك نما بعد يكـ عف طريؽ الممارسة كالتطبيؽ ،كنتيجة لمتفاعؿ كالتأثر كاألخذ
مف مختمؼ العمكـ كالمعارؼ اإلنسانية ،كمنيا عمـ المغة كعمـ النفس كاالجتماع كالتاريخ...

الخ"(.)2

إ نذا بالممارسة كالتطبيؽ يحدث التطكر كالنضكج في األدب كالنقد م نعا ،فالنقد كاألدب
قريناف ال يستغني أحدىما عف اآلخر ،فبل يمكف أف يككف نقد دكف أدب ،كىذا دليؿ عمى أف
األدب ىك المجاؿ الذم يعمؿ فيو النقد ،يقكؿ محمد مندكر" :النقد في أدؽ معانيو ىك فف دراسة

النصكص كالتمييز بيف األساليب المختمفة ...كىك ركح كؿ دراسة أدبية إذا صح أف األدب ىك

كؿ المؤلفات التي تكتب لكافة المثقفيف"( ،)3كيتفؽ بعض المحدثيف في مفيكـ النقد مع مندكر،
فيركف أنو "فف تحميؿ اآلثار األدبية"(.)4

باعتبار النقد فف دراسة النصكص أك فف تحميؿ اآلثار األدبية ،فإف ىذه الدراسة كىذا

التحميؿ يتناكالف "بالدرس مدارس أدبية ،أك شعراء ،أك خصكمات يفصؿ القكؿ فييما ،كيبسط

عناصرىا ،كيبصر بمكاضع الجماؿ كالقبح فييا"(.)5

كيرل بدكم طبانة أف أنظار الدارسيف اتجيت نحك العمؿ األدبي لمبحث عف عناصر

الجماؿ فيو ،كقد طاؿ ىذا البحث كثي نار مف أعماؿ األدباء المرمكقيف ،ككاف ىدؼ ىذا البحث
الناقد "لتبيف نكاحي القكة كالجماؿ ،كتعرؼ أسباب الضعؼ فيو ،كمدل حظ أصحابو مف االبتكار
كاالبتداع ،كما يؤخذ عمييـ مف التقميد كاالتباع"(.)6

) )1اليعقكبي ،فصكؿ في النقد األدبي القديـ (ص.)145
) )2مصطفى كآخركف ،في النقد األدبي الحديث (ص.)7
) )3ينظر :مندكر ،النقد المنيجي عند العرب (ص.)14
) )4جبكر ،المعجـ األدبي (ص.)283
) )5مندكر ،النقد المنيجي عند العرب (ص.)5
) )6طباني ،البياف العربي( ...ص.)243
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ىذه العممية ،عممية البحث كاالستكشاؼ أك عممية النقد األدبي ليست ميمتيا التجريح أك

النيؿ مف العمؿ األدبي أك صاحبو ،كانما خدمة العمؿ األدبي اإلبداعي ،بمعنى أنيا ميمة

تكجييية إرشادية تفيد المبدع كتغذية راجعة لو ،كليست سمطكية ،كىي كذلؾ تبرز قيمة العمؿ

األدبي كترفع شأنو إذا كاف يستحؽ ذلؾ ،كما أف ليا ميمة تعميمية كىي" :التحدث عف طرائؽ

التجديد في الكتابة ،كالى دراسة أسرار الصنعة األدبية ،كتعميـ المتأدبيف كيؼ يمتمككف ناصية

فنيـ"( .)1كاذا انتقمنا مف الحديث عف ميمة النقد إلى طبيعتو ،بمعنى :ىؿ النقد األدبي
مكضكعي أـ ذاتي؟ كألف ىذا المكضكع فيو نكع مف الجدلية ،كليس لو مجاؿ في ىذا البحث،

فإف رؤية الباحث تتمخص في أنو :مف المفترض أف يككف النقد دائ نما مكضكعنيا إال أنو ال يمكف
فصؿ النقد األدبي عف الذات الرتباطو الشديد بالذات اإلنسانية ،كمف ىنا يمكف القكؿ أنو يكجد

في النقد تداخؿ بيف الذات كالمكضكع.

بعد ىذا التقديـ لمنقد األدبي ،يمكف تناكؿ النقد النظرم كالنقد التطبيقي كالعبلقة بينيما:
 -1النقد النظري:
قدي نما كحديثنا كانت المعرفة النظرية كما زالت مثار اىتماـ كرعاية عند العمماء كالفبلسفة
ألنيا تبحث في الماىيات كالجذكر ك"في أصكؿ النظريات ،كفي جذكر المعرفيات ،كفي

الخمفيات الفمسفية لكؿ نظرية ،ككيؼ نشأت كتطكرت حتى خبت جذكتيا"( ،)2كما أف ىذا النقد

يبحث في "ماىية األدب ككظيفتو ،كفائدتو ،ككسيمتو"(.)3

كاذا كانت أىمية المعرفة النظرية تنبع مف بمكرة مناىج المعرفة ،كتقنيف الممارسة

التطبيقية ،فإف ىذه األىمية تنسحب عمى النقد األدبي النظرم أحد حقكؿ المعرفة ،كألنو "يييئ
األرضية الخصبة ،كيكجو إلى الطريؽ الصحيح ،كيثير ببل شؾ حساسية الذكؽ كالجماؿ لدل

األديب"

()4

فيك الذم يصؼ اآلليات العقمية الضركرية لممارسة النقد السميـ ،كمف ىنا فإف مجاؿ

النقد النظرم التأمؿ العقمي.

) )1ديتشس ،مناىج النقد األدبي بيف النظرية كالتطبيؽ (ص.)263
) )2ينظر :مرتاض ،في نظرية النقد (ص.)50
) )3رحماني ،النقد التطبيقي الجمالي كالمغكم في القرف الرابع اليجرم (ص.)20
) )4زعمكش ،مفيكـ النقد األدبي في نظر الجزائرييف (ص.)124
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 -6النقد التطبيقي:
ازداد االىتماـ بالنقد التطبيقي خاصة بعد أف تحددت مبلمحو كسماتو ،فقد رأل

المحدثكف "أف أم دراسة نظرية ال يمكف أف تصيب ىدفيا ،كتبمغ غايتيا إال بالتطبيؽ ،كعمى

األخص في مجاؿ النقد األدبي"(.)1

كما أركا أف كظيفة النقد التطبيقي تتمخص في تطبيؽ النظريات النقدية عمى النصكص

األدبية "كمحاكمة النصكص انطبلقنا منيا"(.)2

كمحاكمة النصكص تككف بمكاجيتيا مباشرة ،كآليات المكاجية تككف بالشرح كالتفسير

كالتحميؿ كالتقكيـ ،ىذه المكاجية أك ىذا التغمغؿ في النصكص األدبية ىدفو التعرؼ عمى
العناصر المككنة لو ،ككصفيا كصفنا كام نبل مف ناحية المعنى كالمبنى أك مف ناحية الفكرة
كالمحتكل ،كعميو يمكف لمناقد أف يصدر حكمو عمى النص األدبي مف حيث اإلجادة أك الرداءة
أك التكسط بينيما ،ىذا الحكـ يعكد بالنفع عمى األديب صاحب النص المنقكد؛ ألنو بعد ذلؾ

سينمي ميارتو ،كيعالج خممو ،كيدفعو ذلؾ إلى المزيد مف التدريب كالتدقيؽ.
 -8العالقة بين النقد النظري والنقد التطبيقي:
بعض الدارسيف مف النقاد كالباحثيف حاكلكا أف يضعكا حدكندا لمعبلقة بيف النقد النظرم
كالنقد التطبيقي ،كقد انقسـ رأييـ في ىذه المسألة إلى قسميف :األكؿ يرل أف العبلقة بينيما
عبلقة اختبلؼ ألف لكؿ منيما دكره كميمتو ،كارتكز ىذا الرأم عمى أف ىذا االختبلؼ منيجنيا

كمعرفنيا بيف النقد النظرم كالنقد التطبيقي ،ففي النقد النظرم "يتحكؿ الناقد فيو إلى مشرع
كفيمسكؼ"( )3بينما يقكـ الناقد في النقد التطبيقي "برصد األعماؿ األدبية كمناقشتيا كالحكـ

عمييا"( )4ىذا الرأم كجد رندا مف نقاد غربييف كنقاد عرب ،يقكؿ الناقد (ديفيد ديتشس) في كتابو
(مناىج النقد األدبي بيف النظرية كالتطبيؽ)" :إف التفريؽ بيف النظرية النقدية كالتطبيؽ النقدم
ليك في أكثر أحكالو تفريؽ مصطنع"( ،)5كيؤكد (رنيو كيمؾ) عمى متانة العبلقة بيف النقد النظرم
كالنقد التطبيقي فيرل "أف النظرية األدبية ال يمكف أف تنفصؿ عف عمـ الجماؿ أك عف عمـ النقد

) )1عبد البر ،قضايا النقد األدبي بيف النظرية كالتطبيؽ (ص.)457
) )2محمد ،التنظير النقدم كالممارسة اإلبداعية (ص.)9
) )3زكي ،النقد األدبي الحديث :أصكلو كاتجاىاتو (ص.)8
) )4المرجع السابؽ ،ص.8

) )5ديتشس ،مناىج النقد األدبي بيف النظرية كالتطبيؽ (ص.)267
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العممي"( ،)1أما (زكية بجة) فترل أف الفصؿ بيف أم نظرية كتطبيقيا أمر مستحيؿ مف الناحية
المنيجية ،فيما شيئاف متبلصقاف ،يكمؿ كؿ منيما اآلخر فتقكؿ" :انعزاؿ النظرم عف التطبيؽ

مستحيؿ الكقكع في أية قراءة متماسكة"(.)2

أما القسـ الثاني فيرل أف العبلقة بيف النقد النظرم كالنقد التطبيقي عبلقة تكاممية ،كأنيما

متبلزماف أثناء إجراء معالجة النصكص أك نقدىا إلى درجة التداخؿ أك ما يشبو االندماج ،كالذم
دعا إلى ذلؾ حاجة كؿ كاحد منيما إلى اآلخر "فخبرات التطبيؽ يمكف أف تسيـ في تعديؿ

مستكل التنظير"( )3ككذلؾ فإف النقد التطبيقي "تتطمب ممارستو شينئا مف اإللماـ بالجانب النظرم
ألنو أساس كؿ سمكؾ"(.)4
كلمكقكؼ عمى ىذه العبلقة التي يرل البعض أنيا جدلية ،فالنقد النظرم عندىـ "إجمالي،

شمكلي ،فمسفي يبحث في الكميات" كالنقد التطبيقي "تفصيمي ،مكضعي ،عممي"( ،)5أك أف
مستكل النقد النظرم التأمؿ العقمي ،كمستكل النقد التطبيقي كشؼ سر الجكدة ،أك أف النقد

التطبيقي عبارة عف "نشاط آلي يسعى إلى إثبات صحة المفاىيـ كالى برىنتيا"( ،)6فإف الباحث
يميؿ إلى أف العبلقة بيف النقد النظرم كالنقد التطبيقي عبلقة تكاممية كالذم دفعو لتبني ىذا

الرأم:

أوًل -ال معنى كال قيمة في الحياة ألم شيء نظرم جامد ال يمكف االستفادة منو ،كركح الحياة
في النقد النظرم مكجكدة في النقد التطبيقي.

ثان ًيا -النقد كحدة كاحدة ىدفو خدمة النص األدبي كمجالو النص األدبي ،كىذا ينطبؽ عمى
نكعي النقد األدبي ،لذا فإف ىذا التداخؿ في عمميما يجعميما متكامميف.
ثالثًا -النقد بنكعيو بناء متكامؿ ،فالنقد النظرم يمثؿ التخطيط اليندسي ،كالنقد التطبيقي يمثؿ
تنفيذ ىذا التخطيط في الكاقع ،فبل معنى لبناء بدكف تخطيط ،كال لتخطيط بدكف بناء.

) )1رحماني ،النقد التطبيقي الجمالي كالمغكم في القرف الرابع اليجرم (ص.)26
) )2بجة ،النقد التطبيقي عند الجاحظ (ص.)35
) )3المكجي ،قراءة النقد عند جابر عصفكر (ص.)40
) )4زعمكش ،مفيكـ النقد األدبي في نظر الجزائرييف (ص.)124
) )5رحماني ،النقد التطبيقي الجمالي كالمغكم في القرف الرابع اليجرم (ص.)26
) )6العبد ،في معرفة النص ،دراسات في النقد األدبي (ص.)15
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مف خبلؿ ما سبؽ يرل الباحث أف النقد النظرم كالنقد التطبيقي متبلزماف ،ال غنى

ألحدىما عف اآلخر ،كأف التمايز بينيما نسبية إلى حد كبير ،كأنو ال يمكف عزؿ أحدىما عف
اآلخر أثناء عمميما في النص األدبي.
 -4نماذج من النقد التطبيقي عند ىيكل:
محمد فريد وجدي:
قاـ محمد فريد كجدم بنقد كتاب ىيكؿ (ثكرة األدب) ،كقد كصؼ أنكر الجندم ىذا النقد

بأنو "نمكذج طيب لمنقد في األدب العربي المعاصر ،فيي مساجمة خمت مف كؿ عبارات
السخرية أك الغرض أك االندفاع كراء األىكاء ،ناقش بيا محمد فريد كجدم آراء ىيكؿ في كتابو

(ثكرة األدب) مناقشة مكضكعية ىادئة"(.)1

بناء مكضكعنيا ىادنئا طينبا ال يشكبو ما يعكر صفكه ،فكاف كؿ مف
كاف ىذا النقد ىادفنا ن
محمد فريد كجدم كىيكؿ حريصيف عمى أف يسكد ىذا المنيج كىذه الركح نقدىما.
السيد محمد فريد كجدم كاتب معركؼ لو مؤلفات عديدة يدكر معظميا حكؿ الركحانيات،
فالنظرية الركحية عنده كانت مبنية عمى "أف الجسـ ليس ٌإال غبلفنا لمركح ،كأف الركح ىي الحياة
كميا ،كأنيا باقية مستقمة عف الجسـ ،كأف العناية بالجسـ عمى حساب الركح ٌإال بعض نزغ
الشيطاف"( .)2ككاف يؤمف بأف لكؿ ًعٍمـ أك اختراع أصؿ في اإلسبلـ ،كلو كثير مف األبحاث في
ىذا المجاؿ ،كمف مؤلفاتو كتاب أسماه (دائرة معارؼ القرف العشريف) كقد احتكل ىذا الكتاب
عمى كثير مف العمكـ كالفنكف كالمذاىب كاألبحاث كسائر ما ييـ اإلنساف في جميع المطالب

()3

كألىمية ىذا الكتاب الذم جمع بيف الحاجة العقمية كالحاجة المعيشية يقكؿ ىيكؿ" :كلقد لقي

عممو ىذا مف تقدير األمة كاعجابيا ما دفعو إلعادة طبع كتابو"( ،)4ىذا التقدير جاء نتيجة
لمفائدة التي يجنييا قارئ ىذا الكتاب ،فعمى سبيؿ المثاؿ مف يبحث عف كممة مف الكممات يجد

ليا تفسي نار لغكنيا ثـ بحثنا طكي نبل يندرج تحت ىذه الكممة مف تاريخ كفمسفة أك كبلـ ،كمف الممتع
في ىذا األمر أنؾ تجد في ىذا البحث كممات لكبار الفبلسفة ،كما كتجد ما يمتع ذىنؾ مف
براىيف كمناقشات ،كفي الختاـ يتكج المسألة التي تبحث عنيا برأيو الخاص فييا.
) )1الجندم ،المعارؾ األدبية في مصر( ...ص.)394
) )2ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)345/1
) )3ينظر :المصدر السابؽ ،ج.160/1
) )4المصدر نفسو ،ج.161/1
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بعد ىذا الجيد الحثيث الذم بذلو محمد فريد كجدم يتساءؿ ىيكؿ" :أم حظ مف التكفيؽ

أصاب السيد فريد كجدم في سبيؿ غايتو؟ كىؿ أنتجت مجيكداتو النتيجة التي ترتجى مف دائرة

معارؼ تكضع في القرف العشريف؟"(.)1

كعمى ىذا التساؤؿ يجيب محمد فريد كجدم نفسو في عنكاف دائرة معارفو أنيا "قامكس

عاـ مطكؿ لمغة العربية كالعمكـ النقمية كالعقمية كالككنية بجميع أصكليا كفركعيا"(.)2

ىذا العمؿ العظيـ ،كىذا المجيكد الكبير في نظر ىيكؿ يعتريو شيء مف النقص ألنو

عمؿ فردم ،كيكجو ىيكؿ اقت ار نحا في ىذه المسألة كىك أف ىذا العمؿ الضخـ يحتاج إلى فريؽ
مختص يقكـ بكضع خطة عمى أساس مف النيج العممي.

كيفصؿ ىيكؿ أكجو النقص التي جاءت في ىذا الكتاب فيقكؿ" :فقد تجد بحثنا لغكنيا
ضا يبدأ بو عباراتو فيرد الكممة إلى أصكليا كيبيف أكجو استعماليا كقد ال تجد مف ىذا
مستفي ن
البحث المغكم كممة ،كقد تجد بحثنا تاريخنيا كقد ال تجد ،كقد ترل نظريات فمسفية عف كممة تافية
عبلقتيا بالفمسفة ،كقد ال تجد ذكر االسـ مف أسماء الفبلسفة عمى جبلؿ قدره كعظيـ خطره"(.)3
كمف المآخذ التي أخذىا ىيكؿ عمى محمد فريد كجدم في كتابو ،أنو عندما تحدث عف

مكة أفرد ليا ما يزيد عف ثبلثيف صفحة ،بينما لـ تحظى بغداد بصفحة كاممة ،في حيف حظيت

مصر بمائتيف كست كعشريف صفحة.

طا،
أما عف المعمكمات كالمعارؼ التي كردت في ىذا الكتاب ،فبعضيا كاف أكلنيا بسي ن
كبعضيا مفص نبل ال يحتاج إليو الباحثكف ،فعمى سبيؿ المثاؿ كما يرل ىيكؿ ما ذكره المؤلؼ عف

تاريخ مصر القديـ كاف مكج ناز ضعيفنا ،كذكره لآلثار المصرية أشد إيجا ناز كضعفنا.

كيمخص ىيكؿ مآخذه عمى ىذا الكتاب بشيء مف التركيز حيث يقكؿ" :مثؿ ىذا

اإليجاز المخؿ كاإلسياب الممؿ ،كعدـ األخذ بنيج معيف ،كعدـ االعتماد عمى قكاعد عممية

كعمى معمكمات ثابتة شائع في أكثر أجزاء (دائرة معارؼ القرف العشريف)" (.)4

كيبلحظ ىيكؿ في ىذا الكتاب أف األدب الغربي كاف أقؿ األشياء ذك نار.
) )1ىيكؿ ،في أكقات الفراغ (ص.)166
) )2المصدر السابؽ ،ص.166
) )3المصدر نفسو ،ص.169
) )4المصدر نفسو ،ص.172
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يرل الباحث أف مبلحظات ىيكؿ في محميا ،كأنو ما كصؿ إلييا إال بعد طكؿ اطبلع،

كقراءة بعمؽ ،كما كيعزك الباحث كثرة ىذه المآخذ في ىذا الكتاب إلى أف المؤلؼ لـ يكف يممؾ
ني نجا كال خطة كاضحيف ،فقد كاف ىمو األكؿ في ىذا الكتاب جمع المعمكمات مف غير اختيار
كال ترتيب.
في ضكء نقد ىيكؿ ليذا الكتاب ،يرل الباحث أنو ذك قيمة  ،كأنو بحاجة إلى مف يتبناه
كمشركع عممي كاسع ،يسد نقصو ،كيعالج الخمؿ الذم كرد فيو ،أما نقد ىيكؿ التطبيقي في ىذا

الكتاب فقد كاف كاض نحا صري نحا ،ككاف عممنيا كمكضكعنيا ،كيعتقد الباحث أف ىدؼ ىيكؿ مف
ىذا البحث ليس التجريح أك التشيير ،بؿ النصيحة كالتكجيو ،كيظير مف خبلؿ ىذا النقد أف
ىيكبل يكف لممؤلؼ كؿ احتراـ كتقدير.
ن

طو حسين:
عمى مدار سنكات عديدة ،كتاريخ طكيؿ ،جمع العمؿ السياسي كالفكرم بيف ىيكؿ كطو
حسيف "فقد عمبل م نعا في حزب األحرار الدستكرييف كجريدة السياسة ...كانا في السياسة كفرسي
رىاف ،يتقارضاف الثناء كالنقد في كؿ مناسبة"(.)1
كيصؼ طو حسيف العبلقة التي كانت تربطو بييكؿ فيقكؿ" :أنت مريض بي ،كما أني

مريض بؾ ،ال نمتقي كال نتزاكر كال نتحدث ،كلكننا نتصؿ رغـ ىذا كمو اتصا نال يشكبو الرضا

حيننا ،كيشكبو السخط حي ننا ،كالحزف دائ نما"(.)2

عرض ىيكؿ ،مقدمة طكيمة لمكلكج إلى نقد كتاب (صحؼ مختارة مف الشعر التمثيمي

عند اليكناف) الذم ألفو طو حسيف كالذم نشأ في األزىر ،ثـ انتقؿ إلى الجامعة المصرية ثـ إلى
أكركبا ،كقد رأل ىيكؿ أف طو حسيف تميز في أسمكبو بالجمع في رمزه بيف المتانة كالدقة،

كالحظ أف ىذا األسمكب يسير دائ نما نحك السبلسة الجزلة ،كالسيكلة المتينة مف غير احتياج
لتدفؽ كال انقباض(.)3

) )1الجندم ،المعارؾ األدبية في مصر( ...ص.)660
) )2كريـ ،معارؾ طو حسيف األدبية كالفكرية (ص.)312
) )3ينظر :ىيكؿ ،في أكقات الفراغ (ص.)178
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كيبرر ىيكؿ ليذا الحكـ عمى أسمكب طو حسيف بأف طريقة تفكير داخمية ال تؤثر فييا

مظاىر الطبيعة كال أحداثيا ،فيضيؼ بذلؾ إلى متانة األسمكب كدقة العمؽ كاليدكء ،كىذا يمنع
عف ىذا األسمكب االندفاع التخيمي كاالرتفاع الكجداني(.)1

كيصؼ ىيكؿ ىذا الكتاب بأنو "مكجز بديع يعطي فكرة عامة عف اليكناف كعف شعرىا

التمثيمي ...لكف مختارات طو حسيف ..ليا ميزة خاصة تجعؿ قراءتيا أكبر فائدة كأكثر إمتا نعا
كتضعيا في الصؼ األكؿ بيف ما يق أر لفيـ الركح اليكنانية كالحياة التي غذتيا ىذه الركح"(.)2

صا في
لقد ع از ىيكؿ ميزة ىذا الكتاب كفائدتو إلى مؤلفو طو حسيف الذم كاف متخص ن
دراسة األدب كالفمسفة كما إلييما مف مظاىر الحياة العقمية اليكنانية؛ لكنو في الكقت نفسو كاف
يتمنى عميو أف "لك كاف تحميمو لمنفس اليكنانية ،أطكؿ كأغزر مما كاف"(.)3

مف خبلؿ عرض ىيكؿ لنقد ىذا الكتاب ،فإف الباحث يرل أف طو حسيف يكفؽ في
يأؿ جي ندا في أف يخرج كتابو إلى النكر
تحقيؽ مراده مف ىذا الكتاب بشيادة ىيكؿ نفسو ،كأنو لـ ي
إال بعد رضاه عنو ،فمقد استنفد كؿ طاقتو ،كسخر كؿ إمكاناتو العقمية مف أجؿ ذلؾ ،أما رأم
ىيكؿ الخاص بتحميؿ النفس اليكنانية فربما أف طو حسيف تركو لمقارئ بعد أف قدـ لو كؿ ما
يمزمو في ىذا األمر ،ىدفو في ذلؾ أف ينعـ القارئ نظره ،كأف يسبر أغكاره ،كأف يحرؾ ذىنو،

كيستجمع بعد ذلؾ إمكانياتو التحميمية لمكصكؿ إلى عمؽ النفس اليكنانية ،كىذا االجتياد مف

إحساسا بالسعادة ،كيشعره بالمتعة.
القارئ يجعمو أكثر عصامية ،بؿ يكلد إليو
ن
رد ىيكؿ عمى طو حسيف الذم نقد كتابو (جاف جاؾ ركسك)( .)4الجزء الثاني في مقالة
خاصة حيث بيف في مقدمتيا أنو صديؽ لطو حسيف كأف ىذه المقالة مجرد مناقشة خالية مف

العنؼ كالشدة.

عرض ىيكؿ المآخذ التي أخذىا طو حسيف عمى كتابو كذكر منيا رداءة الطباعة كسكء

الكرؽ ،ككثرة األخطاء المطبعية ،كعدـ االىتماـ بالمغة ،كأنو لـ يضع لكتابو فيرنسا كلـ يبكبو(.)1
) )1ينظر :ىيكؿ ،في أكقات الفراغ (ص.)179-178
) )2المصدر السابؽ ،ص.179
) )3المصدر نفسو ،ص.185

) )4جاف جاؾ ركسك1772-1712( ،ـ) ،كاتب كأديب كفيمسػكؼ كعػالـ نبػات مػف جنيػؼ ،سػاعدت فمسػفتو فػي
تشكيؿ األحداث السياسية التي أدت إلى قياـ الثكرة الفرنسية.

) )1ينظر :ىيكؿ ،في أكقات الفراغ (ص.)186

315

كرد ىيكؿ عمى مآخذ طو حسيف عمى ىذا الكتاب ،مترج نما شعكره كظنو قائ نبل" :إنؾ لـ
تق أر ىذا الكتاب ،بؿ اكتفيت بتقميب صفحاتو ،كاقتصرت بعد ذلؾ عمى الكتابة عف الشكؿ
كالصكرة الظاىرة مف غير أف تكمؼ نفسؾ عناء الكقكؼ عمى مكضكع الكتاب لترل إف كاف سكء

شكمو يستحؽ احتماؿ القراء ،عناء مطالعتو كلتقدر مباحث الكاتب فتحكـ لو أك عميو"(.)1

ثـ يستطرد ىيكؿ في رده" :فماذا يككف حكـ ىذا القارئ عمى ما كتب حيف يراؾ
اقتصرت عمى نقد الطبع كالكرؽ ،كىبل تخشى أف يقكؿ لؾ إف كضع صحيفة في آخر الكتاب

لبياف الخطأ كالصكاب كانت تكفي لرد نقدؾ األلفاظ"(.)2

أما نقد طو حسيف لغياب الفيرس كالتبكيب فيبرر لو ىيكؿ بأف الجزء الثاني مف كتاب

جاف جاؾ ركسك ليس بحاجة إلى فيرس أك تبكيب ألنو يمخص ركاية ىمكيز الجديدة ككتاب

التربية كينفذىما(.)3

كيكمؿ ىيكؿ رده عمى رداءة طباعة الكتاب أنو لـ يكف غننيا ،كأنو ليس عمى استعداد
أف يجعؿ مف ىذا الكتاب تجارة رابحة ،كأف ىذه الرداءة ليس القصد منيا ازدراء الناس(.)4
كيشتد ىيكؿ في نقده لطو حسيف بأف جعؿ سبب ىذا النقد ىك غضب طو حسيف منو،

حيث اتيمو بأنو أظير ىذا الغضب في ثكرة صريحة ،ككاف ىيكؿ يكد مف طو حسيف أف لك
تناكؿ مكضكع الكتاب بشيء مف التفصيؿ ،يبيف خبللو كجكه الحسف كالقبح كالكماؿ كالنقص،

ككاف يمكف معالجة السمبيات في الطبعة الثانية لمكتاب.
أبدل ىيكؿ تكاضعو ككاتب فبيف أنو بحاجة إلى ىذا النقد عمى أف يككف في المضمكف
كما ىك في الشكؿ الذم يدركو ىيكؿ ،كقد ازداد ىيكؿ تكاض نعا أماـ طو حسيف عندما رأل أف
النقص في المكضكع كالتكاء الدليؿ يحتاج إصبلحيما إلى تنبيو خاص مف أمثالو ككصفو بأنو

صديؽ مخمص ذك فضؿ كعمـ ،ثـ مزج ىذا التكاضع بشيء مف التدلؿ كاإلكبار كخفض الجناح

قائ نبل" :فيؿ لؾ أف تكمؼ نفسؾ ىذا العناء فتنفعني كتنفع الناس ،كيككف الشكر لؾ مضاعفنا"(.)5

) )1ىيكؿ ،في أكقات الفراغ (ص.)187
) )2المصدر السابؽ ،ص.188
) )3المصدر نفسو ،ص.188
) )4ينظر :المصدر نفسو ،ص.190-189-188
) )5المصدر نفسو ،ص.192
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بعد عرض قصة كتاب (جاف جاؾ ركسك) بيف ىيكؿ كطو حسيف ،كما حصؿ بينيما

مف سجاؿ عممي كاختبلؼ في كجيات النظر ،كىذا مف حقيما كنقاد ،فإنو استكقفت الباحث
بعض األمكر ،كىي:
أوًل -رغـ ما يؤخذ عمى طو حسيف اىتمامو بالشكؿ دكف المضمكف ،إال أنو محؽ في مبلحظاتو
الشكمية عمى كتاب ىيكؿ ،فكاف مف األجدر أال يسمح ىيكؿ بصدكر الكتاب قبؿ تدقيقو مف
األخطاء المغكية كالمطبعية ،ألف ضعؼ اإلمكانات التي تؤثر عمى جكدة الكرؽ كبراعة اإلخراج

ال تقؼ حائ نبل أماـ ىذا التدقيؽ.
ثان ًيا -مف خبلؿ ىذا السجاؿ النقدم أك المناظرة األدبية حكؿ ىذا الكتاب يممس الباحث حرص
ىيكؿ عمى أف يككف حبؿ الكد متيننا بينو كبيف طو حسيف ،يبدك ذلؾ كاض نحا مف خبلؿ أسمكب
ىيكؿ عندما كاف يكجو كبلمو لطو حسيف (مناقشة صديؽ لصديقو –يا صديقي -أشكر لؾ

حسف ظنؾ كرقيؽ شعكرؾ –أجاىد ألحرص عمى رضاؾ -مف أمثالؾ األصدقاء المخمصيف

ذكم الفضؿ كالعمـ –ىذا كمع شكرم لؾ عمى حسف عنايتؾ بكتابي أرجك أف تتفضؿ بقبكؿ فائؽ
االحتراـ) ،عمى أنو جاء في أسمكب ىيكؿ شيء قميؿ ربما يحمؿ اإلنكار الخفي أك التكرية مثؿ

(تكمؼ نفسؾ ىذا العناء – الغضب لي مني)(.)1

كيرل أنكر الجندم أنو "جرل النقد اليادئ المنمؽ بيف طو حسيف كىيكؿ أم ندا طكي نبل ثـ
تحكؿ إلى العنؼ مف جانب طو حسيف عندما كشؼ ىيكؿ دسائس التغريب ،كعارض اتجاه طو

حسيف في استغبلؿ األساطير في كتابة السيرة"(.)2
مصطفى صادق الرافعي:

استجابة لطمب الجامعة المصرية فقد ألؼ مصطفى صادؽ الرافعي كتابو (تاريخ أدب

العرب) كىك عبارة عف خمسة أجزاء ،كقد قاـ ىيكؿ بتكجيو نقده لمجزء األكؿ مف ىذا الكتاب

الذم يحتكم عمى أربعمائة كأربعيف صفحة ،كيختص بالتاريخ ،كقد تناكؿ ىيكؿ في نقده ليذا
الجزء أسمكب الكاتب ،كطريقة تقسيـ الكتاب كسيره في عممو كآراء أخرل.
لقد شمؿ نقد ىيكؿ عنكاف الكتاب (تاريخ آداب العرب) فيقكؿ" :فإنؾ تمر بو مف أكلو إلى

آخره كال تكاد تقؼ عمى كممة كاحدة عف آداب العرب كتاريخيا ،تجد فيو كؿ شيء عف العرب

إال ما يخص أدبيـ"(.)1

) )1ينظر :ىيكؿ ،في أكقات الفراغ (ص.)193-186
) )2الجندم ،المعارؾ األدبية في مصر( ...ص.)13
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كيقترح ىيكؿ عمى الرافعي تغيير اسـ الكتاب أك عنكانو فيقكؿ" :كلك أنو سمى ىذا الجزء

مف كتابو تاريخ المغة العربية لكاف أدؽ في انتقاء عنكانو كأبعد عف أف يخدع القارئ"(.)2

إف الذم دفع ىيكؿ إلى اقتراح تغيير عنكاف الكتاب ىك أف الرافعي خمط بيف المغة في

ذاتيا كبيف أدب المغة ىذا عمى حد تعبير ىيكؿ ،كيضيؼ ىيكؿ أف الرافعي "بحث كثي نار في
كتب العرب كأراد أف يخرج مف بحثو بنتيجة يفخر بأنيا شيء جديد ...لكف النتيجة العامة ال
تفيد إال األقميف كفي مكاضع ليست بذات أىمية كبيرة"(.)3

يبدأ ىيكؿ حديثو بعد مقدمة طكيمة عف األديب ،فيرل أنو ال يشترؾ في األديب معرفة
عكيص األلفاظ كمترككيا ،بؿ األديب مف "يستطيع أف يمبس المعاني الجميمة أك األفكار الدقيقة

أك الصكر أك النغمات ،أك أم شيء مما يقع تحت الحس أك يجكؿ في النفس لبا نسا يظير مف
خبللو جماليا كابداعيا ،ككمما سيمت ألفاظو كانت أعذب سما نعا كأقرب لمقرب كأحب لمنفس"(،)4
ىذا فقد أبدل ىيكؿ استغرابو لمكاتب الذم ينتزع نفسو مف الكسط الذم يعيش فيو –عمى حد

قكلو -بمعنى أنو ينتحؿ في أسمكبو كخياالتو كأفكاره صكنار ليست لو كال لقكمو(.)5

كيربط ىيكؿ حديثو السابؽ بأسمكب كتاب الرافعي حيث يقكؿ" :كاني آسؼ أف أقكؿ أف

كتاب تاريخ أدب العرب فيو شيء مف ىذا الرجكع إلى أطبلؿ سكاف شبو الجزيرة اآلسيكية"(.)6

لقد أنكر ىيكؿ عمى الرافعي استخداـ ىذا األسمكب ألنو يحتكم عمى ألفاظ قديمة لـ يعد
استخداميا في ىذا العصر ،كقد رأل أف الرافعي يتناقض في ذلؾ مع أقكالو فيك يرل أف األلفاظ

أدكات لمحياة الذىنية الخاصة بالنفس ،كأف مدلكالتيا أدكات لمحياة المادية الخاصة بالحكاس،
لكف ىيكؿ يستدرؾ األمر فيضع مبرنار لمرافعي كىك كقكعو أحياننا في النسياف ،أك لشدة إعجابو
بالعرب كلغتيـ كأقكاليـ كأعماليـ(.)7

) )1ىيكؿ في أكقات الفراغ (ص.)208
) )2المصدر السابؽ ،ص.209
) )3المصدر نفسو ،ص.210
) )4المصدر نفسو ،ص.201
) )5ينظر :المصدر نفسو ،ص.202
) )6المصدر نفسو ،ص.202

) )7ينظر :المصدر نفسو ،ص.203

318

كيمضي ىيكؿ في نقد الرافعي فيرل أنو يكتب بمغة معتادة كبأسمكب معتاد ال يمتاز

فييما بشيء ،كيؤكد عمى أف مادة الحياة في أسمكبو قميمة ،كأف أسمكبو ليس خطابنيا ألنو ال يدعك
لشيء ،كأنو ال يممؾ ركح النقد الدقيؽ ،كال ىك متمسؾ بتقميد األقدميف فيكتسب منيـ صبغتيـ(.)1
كبصراحة أكبر ،كبكضكح أجمى يعمف ىيكؿ مكقفو كحكمو عمى أسمكب الرافعي فيقكؿ:

أنو "غير دقيؽ في انتقاء األلفاظ كترتيبيا ،بؿ يجيء أحياننا بجمؿ تككف مف الغمكض بحيث
تستمزـ كقتنا طكي نبل لفيميا ،كىي ال تحتكم ما يستدعي ذلؾ مف خبر غريب أك معنى عميؽ"(.)2

كفي معرض حديث ىيكؿ ىذا ذكر أنو يختمؼ كمنيا مع الرافعي في استخداـ الببلغة،
فرأل أف الرافعي يجيء أحياننا بسجعات أك تشبييات ال تتفؽ كالببلغة بحاؿ ،كيدلؿ عمى ذلؾ
بأمثمة (يمتمخ عرؽ الشبية) رأل أنو ال جماؿ فييا كال ضركرة ،كقكؿ الرافعي (األمة التي ال

حكادث ليا ليس ليا تاريخ) فصكبيا ىيكؿ بقكلو" :كلك أنو قاؿ (ال تاريخ ليا) ألعطى الجممة

ركنقنا يزينيا ،عمى أف أسمكب الكتاب ...تنقصو غالنبا طبلكة المفظ كدقة التعبير ،فإنو يصعد
أحياننا حتى يكاد يككف بمي نغا"(.)3
كمف كجية نظر ىيكؿ أف السبب في اختبار الرافعي لؤللفاظ الغميظة التي ال جماؿ فييا

اعتقاده بأف المغة العربية كالخشكنة صنكاف ،كأف الرجؿ متى سكف المدف ذىبت فصاحتو

كانحصرت سميقتو(.)4

ىيكؿ عمى النقد في ىذا الكتاب فقاؿ" :كالغريب أف ركح النقد ضعيفة لمغاية في
ىح ىك ىـ
ي
كؿ الكتاب"( )5كسبب ىذا الضعؼ –كما يرل ىيكؿ -اعتبار الرافعي نفسو عربنيا مكمفنا بإقامة
مؤرخا يأخذ الكقائع كيزنيا كيرتبيا ليصؿ مف ذلؾ لكضع تاريخ مفيد.
تمثاؿ لمعرب ،ال
ن
لقد أخذ ىيكؿ عمى الرافعي أنو أرسؿ قممو بالمديح لمعرب مف غير حساب كأنيـ

جماعة مف المبلئكة ،ثـ ذكر كلع الرافعي بقكؿ الشعر كمرجعو في كؿ معمكماتو يكتب العرب
كأسفارىـ( ،)6كيبدك أنو تأثر في مديحو لمعرب بمديح الشعراء ليـ.

) )1ينظر :ىيكؿ ،في أكقات الفراغ (ص.)203
) )2المصدر السابؽ ،ص.203
) )3المصدر نفسو ،ص.205
) )4ينظر :المصدر نفسو ،ص.205
) )5المصدر نفسو ،ص.212

) )6ينظر :المصدر نفسو ،ص.213-212
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كفي نياية المطاؼ يقرر ىيكؿ أف كتاب الرافعي "خبل مف حسف الطريقة كطبلكة

()1
يخؿ مف المعمكمات كاألخبار
التعبير كخرج عف المكضكع الذم كتب لو" لكف ىذا الكتاب لـ ي
كالحكادث كبعض اآلراء الطيبة التي تستحؽ القراءة ،كبعض المسائؿ الخاصة عف لغة العرب

كاالختبلؼ المغكم بيف القبائؿ كأصؿ الحديث كركايتو ،أما بقية ما قرره ىيكؿ فيك "مف يريد أف

يقؼ عمى تاريخ أدب العرب فبل يتعب نفسو ،كال يضيع كقتو بالبحث"( ،)2ىذه التكصية التي
كجييا ىيكؿ لمباحثيف تكحي بعدـ رضاه عما كتب الرافعي في مكضكع تاريخ أدب العرب،

كالدليؿ أنو عندما تحدث عف تناكؿ الرافعي ألخبار العرب ،عمؽ قائ نبل" :عمى أف ذلؾ ليس مف

شأنو أف يبعث لمنفس ثقة بما كتبو الرافعي ،فمقدار الثقة أف ال يترؾ المؤرخ نفسو لشيكاتو
كأىكائو يرسؿ القكؿ عمى عكاىنو ،كلكف أف يتقدـ لمقارئ دائ نما بالبرىاف ،بيف يدم أدلتو"(.)3

كثيرة ىي المآخذ التي أخذىا ىيكؿ عمى كتاب الرافعي ،منيا ما يتعمؽ بالعنكاف
كالمحتكل ،كمنيا ما يتعمؽ باألسمكب ،كأخرل تتعمؽ بالنقد كالببلغة.
ىيكبل حكـ عمى عنكاف الكتاب مف خبلؿ جزء مف خمسة أجزاء ،فمك
يرل الباحث أف
ن
تريث قمي نبل حتى يكمؿ الرافعي بقية األجزاء فمربما كجد ما َّ
ضا مع العنكاف.
صا أك تناق ن
عده نق ن
يبدك أف مسألة نقد ىيكؿ لمرافعي كانت مرتبطة بالمعارؾ األدبية كالنقدية التي سادت

عصرىما ،حيث ساىمت الصحؼ كالمجبلت في تنمية كاشتعاؿ الخصكمة بيف اتجاىيف أدبييف:
االتجاه القديـ الذم كاف يميؿ إلى التحميؿ الببلغي كالبياني ،ككاف الرافعي جزنءا منو ،بينما كاف
ىيكؿ محسكنبا عمى االتجاه المضاد لو ،كىك االتجاه العممي كالفمسفي الذم تأثر بالمدرسة
اإلنجميزية كاألدب األكركبي ،لقد احتفى أصحاب االتجاه القديـ بالبياف كأعمكا مف قدره ،كطالبكا

بعدـ الخركج عمى أصكؿ القصيدة العربية ،فأساس التفاضؿ عندىـ "إنما يككف في ابتكار

األشياء عمى طريقة الشعر ال عمى طريقة النظـ"( ،)4كما نادكا بضركرة التمسؾ بالمغة الفصحى،
كالسير عمى منياج الفصحاء في التراكيب يقكؿ الرافعي" :كليس عندنا في كجكه الخطأ أكبر كال

أعظـ مف أف يظف امرؤ أف المغة بالمفردات ال باألكضاع كالتراكيب"( ،)5ككاف يدافع عف المغة
الفصحى ،كرأل أف ذكؽ العصر الحديث ال ييعتد بو لما ساد فيو مف عجمة كعامية ،كأف القياس
) )1ىيكؿ ،في أكقات الفراغ (ص.)214
) )2المصدر السابؽ ،ص.214
) )3المصدر نفسو ،ص.214-213
) )4الرافعي ،ديكاف الرافعي (ج.)52/1

) )5مرزكؽ ،تطكر النقد كالتفكير األدبي الحديث( ...ص.)368
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األصيؿ ال يككف إال بالصحيح القديـ ال بالمحدث الجديد ،كأف خصائص المغة العربية كسعتيا

ىك ما يجعميا في القمة دائ نما ،فعندىا المقدرة عمى استيعاب كؿ الكممات الغربية(.)1

كعكدة إلى ىيكؿ حيث ييصكر ىذه الخصكمة النقدية فيقكؿ" :كثر كبلـ الناس بعد
كشغؿ الرأم العاـ بالمعارؾ العنيفة التي دارت بيف أنصار المذىبيف
الحرب عف القديـ كالجديد ،ي
في سائر نكاحي المجتمع ،ككاف الناس عندما يطمقكف القديـ يعنكف بو كؿ ما يمت بصمة إلى
تراثنا المكركث مف ديف كتقاليد ،بينما كانكا يعنكف بالجديد كؿ طريؼ كطارئ عمينا مما ىك

منقكؿ في معظـ األحياف عف األكركبييف"(.)2

كفي رد غير مباشر عمى ما ذىب إليو ىيكؿ يقكؿ الرافعي" :فالمذىب القديـ إ نذا ىك أف

تككف المغة كما تزاؿ لغة العرب في أصكليا كفركعيا ،كأف تككف ىذه األسفار القديمة التي
تحكييا ما تزاؿ حية ...كأف يككف الديف العربي ما يزاؿ ىك كأنما نزؿ بو الكحي أمس ...كأف
يأتي الحرص عمى المغة مف جية الحرص عمى الديف"(.)3

أما مكقؼ االتجاه القديـ مف التجديد فيتمثؿ في أنو" :ال جديد مف غير قديـ ،كال قديـ

إال بالجديد ،كال يقاـ كزف أحدىما إال بكزف اآلخر"( ،)4معنى ذلؾ أف ىذا االتجاه يرفض كؿ

جديد يتصادـ مع أصكؿ القصيدة العربية ،أما الرافعي ففي دكاكينو الثبلثة أثر مف التجديد في
شعره ،فقد ماؿ إلى العاطفة كاالحتفاء بالحب ،حيث ثارت مزية فيو(.)5

ىيكبل كاف قاسنيا في حكمو المباشر كالصريح عمى
في ضكء ما سبؽ يرل الباحث أف
ن
الرافعي ككتابو مما قمؿ مف قيمة الكتاب كأىميتو.
جورجي زيدان:
يرل ىيكؿ أف جكرجي زيداف مف أكبر يكتاب التاريخ في مصر ،ألؼ أكثر مف خمسة
كعشريف كتانبا في التاريخ تقع في أكثر مف ثبلثيف جزنءا ،عبلكة عمى عدد مف الكتب التي ألفيا
في مكضكعات شتى ،كيذكر ىيكؿ أف غاية جكرجي مف ذلؾ نشر التاريخ كتعميمو ليعرؼ

) )1ينظر :الرافعي ،تاريخ آداب العرب (ج.)173/1
) )2حسيف ،االتجاىات الكطنية في األدب المعاصر (ج.)178/2
) )3الرافعي ،تحت راية القرآف (ص.)9
) )4مرزكؽ ،تطكر النقد كالتفكير األدبي الحديث( ...ص.)396
) )5ينظر :المرجع السابؽ ،ص.365
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الناس الحكادث التي كقعت في الماضي( ،)1كيرل شكقي أبك خميؿ أف لجكرجي زيداف غاية
أخرل غير ىذه الغاية ،حيث يقكؿ" :إف الغاية التي تكخاىا جكرجي ىي تحقير األمة العربية،

كابداء مساكييا ،كتمييع تاريخيا ،كتفسيره تفسي نار جنسنيا فركيدنيا ،كلكنو لما كاف يخاؼ ثكرة
الفتنة ،ىغي ىَّر مجرل القكؿ ،كلبس الباطؿ بالحؽ ،فما ترؾ سيئة ٌإال كعزاىا لمعرب ،أمكييف
ابتزىا منيـ ،ككؿ ذنبيـ أنيـ عرب عمى صرافتيـ"(.)2
كعباسييف ،كما خمى حسنة ٌإال ك ٌ

أىدل جكرجي زيداف كتابو (تاريخ آداب المغة العربية) لييكؿ ،يقكؿ في ذلؾ ىيكؿ:

"جاء إلي خطاب مف المرحكـ جكرجي زيداف (كتحدث عف ىدؼ الخطاب) ...ليرسؿ إلي كتابو
عف (تاريخ أدب المغة العربية) لعمي أجد فيو مكض نعا لمنقد ...كتكفرت عمى قراءة الكتاب كتدكيف
المبلحظات عميو ،ثـ كتبت عنو عدة مقاالت نشرتيا (الجريدة)"( .)3كقبؿ أف ندع المجاؿ لييكؿ

لينقد ىذا الكتاب نستفتح بما قالو ىيكؿ كأساس ليذا النقد ،حيث إنو كعد بالتشديد في نقده

لكتاب جكرجي زيداف فخبراتو كتجاربو الطكيمة في التأليؼ "كلتاريخو في آداب المغة العربية مف
الفضؿ أنو جاء بعد تجربة طكيمة كحنكة كخبرة بالطرؽ في أساليب التأليؼ ككيفية ترتيبو ،لذلؾ

ننتظر منو دقة كثيرة في الكضع ،كاذا حاسبناه عمى شيء حاسبناه بالدقة عينيا ،فبل نتجاكز
معو كما نتجاكز مع مف لـ يطرؽ كتابة التاريخ إال حديثنا"(.)4

أراد ىيكؿ بيذا الكبلـ أف يككف كاض نحا في نقده لجكرجي زيداف بما يتناسب كمستكاه،
فيك سيحاسبو بدقة كال يتجاكز معو كال يتياكف ،فالنقد سيككف في قمة الشدة ،ىذه الدقة في النقد
كالمحاسبة خاصة بجكرجي زيداف فقط كذلؾ لسببيف :األكؿ أف جكرجي زيداف ضميع في آداب

المغة العربية كلو في ذلؾ التجارب الطكيمة ،كالخبرات العديدة ،أما السبب الثاني فممعرفة ىيكؿ

أف جكرجي زيداف سيقابؿ ىذا النقد بصدر رحب كركية كسكينة التي ىي مف طبعو.

كتحدث ىيكؿ عف طريقة جكرجي زيداف في البحث كالكتابة فذكر أنو "كاف ينظر لمغة
العربية كلؤلديب العربي نظرة مكضكعية كيبحثيا عمى ضكء الطرائؽ الحديثة ،يشؾ في ما يرل

مح نبل لمشؾ فيو مف أدب الجاىمييف كغير الجاىمييف ،كيثبت ما يرل إثباتو مف أدب ىؤالء
كأكلئؾ"(.)5

) )1ينظر :ىيكؿ في أكقات الفراغ (ص.)136
) )2أبك خميؿ ،جكرجي زيداف في الميزاف (ص.)10
) )3ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)342/1
) )4ىيكؿ ،في أكقات الفراغ (ص.)216

) )5ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)343/1
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كبعد ىذا التقديـ لنقده ،يبدأ ىيكؿ بالحديث عف أسمكب جكرجي زيداف ،فقد رآه كاض نحا

تماـ الكضكح؛ ألنو يكتب لمناس بمغتيـ المتعارفة التي يتفاىمكف بيا في جرائدىـ كرسائميـ،
يكتب مف غير عناء كال تكمؼ ،بؿ يرسؿ قممو ح نار إلى أقصى درجات الحرية ،يعبر بأسمكبو
البسيط عف كؿ ما يريد كيفيـ القارئ فكرتو بكؿ دقة ،ككاف ال يمجأ إلى المغة الخطابية في

كتابتو إال ناد نار ،ككاف يركم قصصو التاريخية بكؿ سيكلة كبساطة ،كال يجد في نفسو حرنجا إذا
ىعب ىَّر عما في ضميره بدكف تفخيـ أك تجميؿ ،يحكي القصة التي كقعت كما كقعت( ،)1كبنكع مف

الكضكح يتحدث ىيكؿ عف أسمكب جكرجي فيذكر أنو كاف "أسمكنبا صحف نيا ال يمتاز بمتانة
الديباجة ،كال بركعة البياف ،كاف كانت منو بساطة كيسر يجعبلنو قري نبا مف أفياـ الناس

جمي نعا"(.)2

كيرل ىيكؿ أف مف فضائؿ الكتابة عنده ،أنو يحرص عمى نقؿ أفكاره لمقراء بألفاظ خالية
مف الركاكة كالتعقيد ،ألنو يرل أف التعمؽ في األفكار ،أك التعمؽ في األلفاظ فيو خركج عمى

قاعدة الكتابة لممصمحة العامة ،بمعنى أنو يجب أف تككف في الكتابة بساطة لتككف مراعية

لمستكل كؿ األفياـ( ،)3لكف ىيكؿ بالمقابؿ يعيب عمى جكرجي ضعؼ الصياغة ،كالبعد عف

جماؿ التعبير.

كيجتيد ىيكؿ بعد ذلؾ في إظيار طريقة تأليفو ،فيرل أنو في الغالب يجيء باألفكار
كالحكادث العامة ليخرج منيا القارئ بفكرة عامة عف تاريخ األمة ،ككاف ال يقؼ عند الحكادث

الصغيرة ليفسرىا ،كيمدح الفضائؿ كيحبب فييا.

لقد سجؿ ىيكؿ عمى جكرجي زيداف (أغبلطنا تاريخية كاف مف السيؿ تجنبيا)( ،)4فقد

مبالغا فييا ،فقد كصفيـ بالعظمة في العمـ
صكر عرب الجاىمية كىـ قكـ بدك رحؿ صكرة
ن
كاألخبلؽ كالسياسة ما يناىض أرقى األمـ في القرف العشريف ،كقد بنى رأيو ىذا عمى استنتاجات
ظنية كليس عمى حجة قاطعة( ،)5كذلؾ أخطأ في تقديره العالي لحكمتيـ ،كيعزك ىيكؿ إعجاب

) )1ينظر :ىيكؿ ،في أكقات الفراغ (ص.)217-216
) )2ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)343/1
) )3ينظر :ىيكؿ ،في أكقات الفراغ (ص.)220
) )4ينظر :المصدر السابؽ ،ص.221
) )5ينظر :المصدر نفسو ،ص.223
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جكرجي زيداف بعرب الجاىمية؛ أنو ال يرل إال الكجو الحسف مف تاريخيـ ،أك ىك يريد أف يجدىـ

الكتاب(.)1
كما كجدىـ غيره مف ي

كما كشرع ىيكؿ في محاسبة كنقد جكرجي زيداف كمؤرخ حيث يقكؿ" :كأكؿ المطمكب

مف المؤرخ ...أف يتحرل في التاريخ الذم يكتب كؿ دقيقة كجميمة ،كأف يفسر الحكادث بالدقة

كالضبط ،كقد رأينا صاحب تاريخ آداب العرب لـ يقـ بذلؾ عمى الكجو األكمؿ"( ،)2كفي السياؽ
نفسو يتحدث شكقي أبك خميؿ فيقكؿ عف جكرجي" :ظف أنو يكفيو مف االستعدادات لكتابة تاريخ

اإلسبلـ ،اقتباس أسمكب الغربييف فيو ،كمراجعة كترجمة كتبيـ الجامعة لمادتو ،كبما يرفدكنو مف
أفكار كآراء ،مع أف التاريخ ليس قيا نسا فما لـ يثبت بالركاية ،ال ينفع مجرد القياس فيو ،فأخطأ
جكرجي بالرأم ،كأخطأ بالنقؿ كالترجمة ،عم نما أف خطأ الرأم كحده فادح كبير ،فكيؼ بخطأ

النقؿ كالترجمة؟ فيك أفدح كأمر؟! كبخاصة إذا عممنا أف جكرج ركائي قاص ،كليس مؤرنخا

محققنا!!"(.)3

كيبدم ىيكؿ أسفو ألنو كجد في كتابتو (ألفاظنا غامضة ال يستطيع اإلنساف أف يفيـ

منيا رأم المؤلؼ عف العرب).

كلـ يجد ىيكؿ متس نعا لنقد الشعراء العرب ألف جكرجي زيداف اكتفى بإيراد أشياء قميمة
عف أخبارىـ كحياتيـ.
أما بالنسبة لمترجمة فقد ترجـ جكرجي زيداف لشعراء عصر الراشديف مع شعراء

الجاىمية ،كيسجؿ ىيكؿ عميو أنو لـ يترجـ لخطباء ذلؾ العصر ،كلـ يذكر السبب في سككتو

عف ذلؾ ،كأنو سكت بشكؿ مطمؽ عف القرآف كالحديث كأنيما ال يدخبلف في تاريخ آداب المغة

العربية بينما يدخؿ الطب كالكيانة عمى حد تعبير ىيكؿ(.)4

كيتساءؿ ىيكؿ في نفسو عف سبب ىذا السككت ،لكنو لـ يجد جكانبا صري نحا مقن نعا ،فقاؿ
لعمو رأل –يقصد جكرجي زيداف -أف في كبلمو عف القرآف كالحديث كأصكليما كقيمتيما األدبية
ما يمس بعض العقائد(.)5

) )1ينظر :ىيكؿ ،في أكقات الفراغ (ص.)227
) )2المصدر السابؽ ،ص.231
) )3أبك خميؿ ،جكرجي زيداف في الميزاف (ص.)8
) )4ينظر :ىيكؿ ،في أكقات الفراغ (ص.)237-233
) )5ينظر :المصدر السابؽ ،ص.238

324

ككاف يكد ىيكؿ مف جكرجي زيداف "أف يفرد كممة عف النبي ﷺ كحياتو مف جيتيا

األدبية ،كالمصادر التي استقى منيا ككيؼ كصؿ ليككف أسمكبو كما كاف"(.)1

مف جية أخرل يمكف تمخيص ما ذىب إليو شكقي أبك خميؿ في كتابو (جكرجي زيداف

شكه سيرة أبطاؿ
في الميزاف) بعد أف استعرض األخطاء التي كقع فييا في مؤلفاتو ،فذكر أنو َّ

اإلسبلـ ،كطمس بطكالت كفتكحات المسمميف ،كأثار الشككؾ حكليا ،كأظير شعكبية كحق ندا عمى
العرب ،كحاكؿ إثارة األحقاد بيف السنة كالشيعة(.)2
ىيكبل حاكؿ استيفاء نقد يكتاب (تاريخ آداب المغة
في ضكء ما سبؽ يرل الباحث أف
ن

كيبلحظ أنو كاف في بداية النقد يبدم نك نعا مف التشدد ،كألف طبيعة
العربية) لجكرجي زيداف ،ي
النقد تقتضي ذكر المحاسف كالعيكب ،كلمكصكؿ إلى بعض النتائج ال بد مف استعراض سريع
مكجز ليا ،كنبدأ بالمحاسف:

 -1أقر ىيكؿ أف جكرجي زيداف كاتب كبير ذك خبرة كتجارب ،كعمى ىذا األساس سيتـ نقد
كتابو.

ىيكؿ راضنيا عف أسمكب جكرجي زيداف فذكر كثي نار مف مميزاتو.
 - 2كا ف
ه
أما السمبيات التي وقع فييا جورجي زيدان وسجميا عميو ىيكل فتتمثل بالتالي:
 -1كقع جكرجي زيداف في أغبلط تاريخية منيا تعصبو لعرب الجاىمية.
 -2رأل ىيكؿ أف جكرجي زيداف لـ يقـ بدكره الكامؿ كمؤرخ ،فمـ يكف دقيقنا في كتابة التاريخ كلـ
يفسر الحكادث.
 -3كرد في كتابة جكرجي زيداف ألفاظ غامضة يصعب فيميا.
 -4قصر جكرجي زيداف في الحديث عف الشعراء العرب ،كاكتفى بأشياء قميمة عف حياتيـ
كأخبارىـ.

 -5لـ يترجـ جكرجي زيداف لخطباء عصر الراشديف.
 -6لـ يتحدث جكرجي زيداف عف القرآف كالحديث كالنبي محمد .

) )1ىيكؿ ،في أكقات الفراغ (ص.)241

) )2ينظر :أبك خميؿ ،جكرجي زيداف في الميزاف (ص.)315-308
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بعد ىذا التقييم يود الباحث أن يسجل بعض المالحظات:
المالحظة األولى :أف السمبيات التي ذكرىا ىيكؿ في نقده لكتاب جكرجي زيداف أكثر مف
اإليجابيات ( ،)6-2كىذا مؤشر ألف يعيد جكرجي زيداف النظر في كتابتو كيستفيد مف ذلؾ عمى
ً
يمض عميو ىذا الزمف الطكيؿ.
اعتبار أف ىذا النقد كاف حديثنا كلـ

المالحظة الثانية :لك تـ تطبيؽ ىذا النقد عمى األساس الذم أشار إليو ىيكؿ في بداية حديثو
لكقع جكرجي زيداف في حرج شديد ،كلكاف الحاؿ صعنبا.
المالحظة الثالثة :أبدل جكرجي زيداف تعصبو لمعركبة كاف كانت في الجاىمية مما أكقعو في
أغبلط تاريخية ،عبلكة عمى أنو ال يجكز ألم كاتب أف يككف متعصنبا ألف ذلؾ سيؤثر عمى
مكضكعيتو كحياديتو.
المالحظة الرابعة :كنختـ بأسئمة تحتاج اإلجابة عمييا إلى تفكير عميؽ كأدلة كبراىيف ،كىي:
لماذا لـ يقـ جكرجي زيداف بدكره كمؤرخ رغـ إمكاناتو كخبراتو؟.
كلماذا لـ ً
يعط اإلسبلـ كالنبي ﷺ حقيـ في الحديث؟.
كلماذا أىمؿ ترجمة خطباء عصر الراشدية؟.
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الفصل الخامس

مقالت ىيكل في ميزان النقد

الفصل الخامس

مقالت ىيكل في ميزان النقد
المتتبع تاريخنيا لممراحؿ التي مرت بيا كتابات ىيكؿ يبلحظ أنيا دخمت في أطكار
طا بياننيا متصاع ندا مف أجؿ
مختمفة ،كسارت في اتجاه التغيير كالتطكر ،فقد رسـ ىيكؿ لنفسو خ ن
تطكير فكره ،كاالرتقاء بنتاجو ،حيث انطمؽ مف خبلؿ شعكره بالمسئكلية الكاممة تجاه كطنو

كعركبتو كدينو ،فسخر كممتو ،كأنعـ عقمو ،كبذؿ جيده ليككف جزنءا مف الحركة الفكرية الثقافية
المصرية.
كاف في بداية مشكاره "يرل أف السبيؿ إلى إقامة بعث فكرم ،يككف بتقميد الغرب أك
احتذاء ما يميمو التراث الفرعكني ،ألغى ىذا كذاؾ كأصبح يرل أف السبيؿ الصحيح إلى ذلؾ

يككف ببعث الحضارة العربية كالتاريخ اإلسبلمي ،ألنو رأل أف الحضارة ال تيبعث مف غير ركح،
كالركح الكثابة التي تضمف قياـ حضارة سميمة ىي ركح اإلسبلـ كركح العركبة"(.)1
ككاف يسعى إلى فيـ أمكر الحياة في جميع جكانبيا مف خبلؿ التعمؽ في دراسة التاريخ

كالفنكف كالقانكف كالفمسفة ،كيقكؿ" :إف تاريخ الفنكف كاألنظمة كاألخبلؽ كالحقكؽ كالمدنية عمى

العمكـ ال يمكف فيميا مف غير الرجكع إلى تاريخ التطكر العقمي أم تاريخ العمـ كالفمسفة.)2("..

ىيكبل مف خبلؿ تعدد ألكاف كتاباتو "يكشؼ لنا
كيذكر بعض الباحثيف المعاصريف أف
ن

عف ركحو التقدمية النزاعة إلى التطكر كالتجديد"(.)3

مف مميزات شخصية ىيكؿ أنيا كانت منفتحة كطمكحة ،تنزع إلى التقدـ كالتطكر عمى

جميع األصعدة ،ككاف ىيكؿ يتمتع بركح كثابة عطشى إلى الحداثة كالتحضر ،كىذا ما دفعو إلى
خكض التجارب المتعددة في الكثير مف المجاالت كذلؾ لزيادة خبراتو كتنمية مياراتو ،كبذلؾ

يككف قد استفاد كأفاد.

) )1كادم ،ىيكؿ رائد الركاية (ص.)123
) )2ىيكؿ ،اإليماف كالمعرفة كالفمسفة (ص.)74

) )3عبد الدايـ ،مقاالت كبحكث في األدب المعاصر (ص.)9
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أوًل -فكر ىيكل بين التطور والتغيير:
تحدث ىيكؿ عف أكؿ مراحؿ التغيير الفكرم كبداية التحكؿ الثقافي عنده كعند أمثالو مف

الشباف المصرييف الذيف درسكا في ببلد الغرب ،كتأثركا بحضارتيا ،كانعكاس ذلؾ عمى أنشطتيـ
الفكرية التي حاكلكا نشرىا في ببلدىـ ،يقكؿ في ذلؾ" :عاد الشباف الذيف أتمكا دراساتيـ في

أكركبا قبؿ الحرب كخبلليا أك أعقابيا ممتمئة صدكرىـ إعجانبا باألدب الكبير الذم قرأكه ،كالذم
شاىدكا عمى المسارح ،مكجية عقكليـ تكجينا جدي ندا عمى الطرائؽ المعممية الحديثة ،كعادكا
فدخمكا الميداف بقكة كنشاط"(.)1

ىذه ىي نقطة االنطبلؽ ،أما عف مرحمة النضكج فقد " كاف ىيكؿ إباف ثكرة 1919ـ

الكطنية ،قد اكتمؿ نضجو الفكرم ،كاتضحت معالـ شخصيتو الفكرية ،كبدأ يشارؾ في صياغة
الرأم العاـ ،كيعمؿ عمى تعميؽ الركح الكطنية القكمية"(.)2

بدأ ىيكؿ رحمتو الفكرية مذ كاف طالنبا في فرنسا ،كبدأ مرحمة النضكج الفكرم إباف ثكرة
1919ـ ،كمف المؤكد أف الفترة الزمنية التي كانت بينيما كانت فترة نمك كنيضة كانتقاؿ مف

حالة إلى حالة أخرل أفضؿ منيا كذلؾ بسبب تعميؽ التجربة كزيادة الخبرة التي جناىا ىيكؿ مف

خبلؿ االطبلع الشامؿ كالمستمر عمى اآلداب العالمية أك األدب الكبير الذم كاف يعشقو ،كلـ
و
مضف ،كعمؿ دؤكب ،كتكاصؿ ال ينقطع مع الحضارات كالثقافات
يبمغ ما بمغ إال بعد جيد
كالفكر كاآلداب كالسياسة كالفمسفة كالقانكف ،كؿ ذلؾ كاف لو دكر رئيس في رسـ معالـ

شخصيتو ،كاكتماؿ مبلمح صكرتو الفكرية كالعممية ،كمف ثـ فإف ىذه المرحمة َّ
أىمت ىيكؿ بؿ
كميدت لو ليككف مف ركاد عصره ،كأعبلـ زمانو ،فشارؾ في الحياة السياسية كالعامة في مصر

بشكؿ مباشر ،كقد ترؾ بصماتو كآثاره عمييما.

بدأ التحكؿ في حياة ىيكؿ مع قياـ ثكرة 1919ـ ،حيف انتقؿ مف المنصكرة إلى

العاصمة القاىرة ليأخذ دكره في نشر الكعي الكطني كالمشاركة الفعالة في ىذه الثكرة ،فقد كانت
مؤلفاتو ككتاباتو في ىذا المجاؿ قد أعمت مف قدره ،كأبرزت شخصيتو في نفكس المصرييف ،بؿ

ىي التي َّ
أىمتو ليصبح رئيس تحرير جريدة السياسة في شير أكتكبر عاـ 1922ـ" ،كفي ىذه

المرحمة تتطكر المقالة الصحفية عند ىيكؿ سكاء مف حيث تنكع مكضكعاتيا األدبية كالفكرية

كالسياسية ،أك مف حيث البناء الصحفي كالفني ،كأكضح ما يمفت النظر في ىذه الفترة ىك أف
) )1ىيكؿ ،ثكرة األدب (ص.)10

) )2زلط ،محمد حسيف ىيكؿ بيف الحضارتيف اإلسبلمية كالغربية (ص.)104
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ىيكبل قد بدأ يعنى بالسياسة عناية كبيرة ،كيعبر في كتاباتو عف كجية نظر خاصة ىي كجية
ن
نظر الحزب الذم ينتمي إليو"(.)1

بعد أف عمؿ ىيكؿ في مجاؿ الصحافة ،ركز عمى تطكير نفسو في كتاباتو كمقاالتو

صا ،كانتمى إلى حزب
حيث ارتقى بيا ،ثـ اتجو الحقنا إلى العمؿ السياسي ،فأكاله اىتما نما خا ن
سياسي ليخكض معترؾ الحياة السياسية بألكانيا كأشكاليا ،كبحمكىا كمرىا ،كمف يدرس المقالة
السياسية عنده يجد ىذه الدراسة قد بينت أنو منذ "تصدل لمدفاع عف الدستكر كالدستكرييف ترسـ
طا بياننيا بقكة النبض الكطني عنده ،كما تبينت جرأتو الشديدة كقكة أسمكبو في المجاج كالمحاجة
خن
كنقد األكضاع بطريقة منطقية جذابة"(.)2
دفاع ىيكؿ عف الدستكر عمؽ نبضو الكطني كمنحو رصانة األسمكب كقكة البياف "إذ

كاف تعبيره في عيده األكؿ ال يخمك مف ضعؼ ...كما أف اتجاىو الفكرم كاف بعي ندا عف مآثر
الكحي المحمدم ،ال تستضيء بنكره ...فمما شرفو هللا باالتجاه اإلسبلمي المبيف ،انتفض تعبيره

األدبي مكرقنا زاىنيا ،كسما اتجاىو الفكرم إلى ذركة كتبت آلثاره الخمكد"(.)3

انطمؽ ىيكؿ باحثنا عف الحقيقة ،ككاف مف ثمار ذلؾ أف اتجو إلى الفكر اإلسبلمي الذم
تبناه بقناعة كقكة ،كانعكس ذلؾ بكضكح عمى مؤلفاتو ككتاباتو ،فمـ يكف "في ذلؾ التطكر الرائع
غير إنساف أخذ يبحث عف الحقيقة الخالصة منذ نشأ في دنيا الكتابة األدبية حتى اىتدل إلييا

بعد تعثر طكيؿ"(.)4

بحث ىيكؿ عف الحقيقة بكؿ جدية كنشاط ،فانعـ نظره ،كقدح زناد فكره لمكصكؿ إلييا،
فانتقؿ مف اتجاه إلى آخر ،كىذا يحسب لو ،كليس ذلؾ مف باب التقمب المزاجي أك االضطراب

النفسي ،بؿ ىك "نفحة إليية جذبتو إلى الثقافة اإلسبلمية في معينيا الصافي ،حيث التفت إلى

دراسة السيرة النبكية ببصيرة ،فق أر كتاب هللا -عز كجؿ -كطالع اآلثار الصحاح مف كتب السنة
المطيرة ،كق أر كتب األعبلـ مف أئمة البياف الج ٍزؿ ،كالتأليؼ المحكـ ،فجاء أسمكبو في كتبو

) )1كادم ،ىيكؿ رائد الركاية السيرة كالتراث (ص.)152
) )2المرجع السابؽ ،ص.154-153
) )3البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف( ...ص.)65-64
) )4المرجع السابؽ ،ص.78-77
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(حياة محمد) ،ك(الصديؽ أبي بكر) ،ك(الفاركؽ عمر) ،ك(عثماف) ،ك(في منزؿ الكحي) مث نبل

أعمى لمبياف المشرؽ"(.)1

لقد تأكد ىيكؿ مف إخفاؽ الدعكة الفرعكنية ،كأدرؾ أنو لف يككف ليا تأثير في نيكض

األمة كبعثيا مف جديد ،بعد ذلؾ أيقف بضركرة البحث عف السبيؿ القكيـ كالنكر المبيف "لبعث

األمة العربية ،فكجد ضالتو المنشكدة في تاريخ العرب كمجد اإلسبلـ ،فاتجو بخالص جيده بعد

أف استحصد فكره ،كاتسع أفقو ،كعمؽ تجربتو إلى الدراسات اإلسبلمية"(.)2

كي ِّ
عدؿ مف
في ضكء ىذه اليداية الربانية كالنفحة اإلليية ،حاكؿ ىيكؿ أف ييقى ِّكـ نفسو ،ي
آرائو ،كيغير مف أفكاره ،فقد طكل عيد التأثر بالحياة الغربية كالحضارة الفرعكنية ،كانفتح عمى

عالـ آخر تسكده الطمأنينة كيعـ فيو السبلـ ،عالـ يحكمو اإليماف ،كتكجيو العقيدة.

كيشير أنكر الجندم إلى نقاط التحكؿ كأسباب التغيير في فكر ىيكؿ فيذكر منيا(:)3
ىيكبل ككثي نار مف الشباف الذيف حممكا لكاء الحضارة الغربية شعركا شعكنار قكنيا صادقنا
 -1أف
ن
بأنيـ في حاجة إلى أكثر مما تمدىـ بو الحضارة الغربية ،فالتمسكا ذلؾ في تراث السمؼ مف
المسمميف ليسدكا ىذا النقص في الحضارة الجديدة.
 -2أنيـ أركا فكرة القكمية في الغرب تقكـ عمى نضاؿ اقتصادم عنيؼ ال يعرؼ الخمؽ كال
اإلخاء اإلنساني كال المكدة كال الرحمة ،نضاؿ في سبيؿ المادة بيف أىؿ البمد الكاحد ،كبيف
الدكؿ المختمفة ،كىك الذم كاف مثار الحركب كأسباب الشقاء كالتعاسة في ىذا العصر.
بناء عمى ما تم عرضو سابقًا يستطيع الباحث أن يقف عمى المالحظات التالية:
 -1لـ تقتصر عممية التطكير كالتغيير عمى ىيكؿ كحده ،بؿ شممت الكثير مف أبناء جيمو
خاصة الذيف درسكا في ببلد الغرب كتأثركا بحضارتيا ،فقد شارككا جمي نعا في إحداث ثكرة
فكرية كنيضة ثقافية ،عندما شعركا بنقص في الحضارة الغربية ،كقياـ فكرة القكمية الغربية
عمى العنؼ كحب المادة كالتخمي عف األخبلؽ اإلنسانية.

) )1البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف( ...ص.)67-66
) )2المرجع السابؽ ،ص.59

) )3ينظر :الجندم ،المعارؾ األدبية في مصر( ...ص.)317
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 -2مر ىيكؿ بمراحؿ كثيرة قبؿ أف يصؿ إلى مرحمة النضكج الفكرم ،حيث انتقؿ مف اتجاه إلى
اتجاه ،كمف فكر إلى فكر باحثنا عف الحقيقة ،لكنو في النياية استقر عمى التكجو اإلسبلمي

الذم ثبت عميو ،لكف ىذه المرحمة األخيرة لـ تأخذ حقيا الكافي مف التعمؽ كالدراسة.

 -3ساىـ ىيكؿ مساىمة فاعمة في تطكير المقالة الصحفية مف حيث تناكؿ المكضكعات،
كاالرتقاء بالبناء الفني ،كقد جمع في ىذه المقاالت بيف السياسة كالفكر كاألدب.

 -4لعب ىيكؿ دكنار أساسنيا فاع نبل في الحياة المصرية ،فانتمى إلى حزب سياسي ثـ ترأسو،
كخاض المعترؾ السياسي مف خبلؿ المناصب النيابية كالحككمية التي تكالىا ،كمف خبلؿ
عممو الصحفي ،فقد ركز في كتاباتو عمى المقالة السياسية ،كما كاف يكجو نقده المستمر

إلى األكضاع السياسية بطريقة منطقية ،كفي الكقت نفسو كاف يدافع عف الدستكر.

 -5كاف ىيكؿ يتمنى أف تتكحد األمة العربية كأف تيبعث مف جديد ،كيتطمع إلى تحقيؽ ذلؾ مف
خبلؿ تكجياتو المختمفة ،لكنو في النياية أيقف أف اإلسبلـ ىك الذم يستطيع أف ينيض
باألمتيف العربية كاإلسبلمية م نعا ،كيحررىما مف كؿ القيكد كالجمكد.

ثان ًيا -مظاىر التجديد في مقالت ىيكل:
لييكؿ في مقاالتو المتعددة كالمتنكعة بصمات مممكسة ،كآثار محسكسة في مجاؿ
التجديد ،فقد برزت آراؤه التقدمية المستنيرة كمساىمة إيجابية منو في دعـ النيضة األدبية كالثكرة

الفكرية في مصر ،فقد كاف "رائ ندا ثكرنيا كمتطكنار ...أشاع في األدب مف عميؽ األثر في
الجانبيف السياسي كاالجتماعي ذلؾ أف مكاقفو السياسية كاالجتماعية قد اتصفت بالسمات األدبية
كااللتزاـ األدبي كالخمقي ...كما مف مكضكع سياسي أك اجتماعي عالجو كقدمو إال رأيت فيو

منفعة أدبية أك الت از نما خمق نيا أك صدقنا عممنيا"(.)1
 -1مفيوم التجديد عند ىيكل:

صا بو ،حيث ربط ىذا المفيكـ بمدل إدراؾ
لقد حاكؿ ىيكؿ أف يضع لمتجديد مفيك نما خا ن
الكاقع المعاش ،كالقدرة عمى التعبير الصادؽ عنو ،حيث يقكؿ" :إنني أفيـ أف التجديد ىك أف
يشعر الشاعر أك الكاتب بشعكر العصر الذم ىك فيو ،كيعبر عف ذلؾ تعبي نار صادقنا ممث نبل
لصفات ذلؾ العصر الذم كضع فيو ىذا التعبير"(.)2
) )1مجمة الثقافة ،مف مقالة ألميؿ تكفيؽ ،العدد( 100ص.)90
) )2ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)252/2
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رأل ىيكؿ أف لكؿ عصر مف العصكر سماتو الخاصة بو ،كمميزاتو التي تميزه عف غيره،

فيي جمي نعا تخضع لسنف هللا التي تقتضي أف تككف الحياة دائ نما في تطكر مستمر ،لذلؾ أكد
عمى أنو ينبغي عمى الشاعر أك الكاتب مسايرة ىذا التطكر كاالستفادة منو ،كالتفاعؿ معو،
فيستخدـ آليات جديدة لمتعبير الصادؽ عنو ،كقد كضح ىذا المفيكـ بشكؿ أدؽ حينما قاؿ عف

التجديد :ىك "إبراز كؿ ما يقع تحت الشعكر بحكـ البيئة كالتعبير تعبي نار صادقنا عف الحياة التي
تحيط بيذه البيئة"( )1كقاؿ" :إنما ىك في الشعكر كاإلحساس بتقدـ الحياة العقمية"(.)2
ربط ىيكؿ آنفنا التجديد بالعصر كحياة الناس فيو ،كالتعبير الصادؽ عنيما ،ثـ حاكؿ أف
يككف أكثر تحدي ندا ليذا المفيكـ كأدؽ تعبي نار ،فربطو مرة أخرل بالحياة المحيطة بالبيئة كمدل

الشعكر بيا ،ثـ ربطو مرة ثالثة بالحياة العقمية كاإلحساس بيا.

كليس بعي ندا عف ىذا المفيكـ لمتجديد ،يرل أحمد أميف أف مف ضركب التجديد اختيار
األلفاظ التي تناسب العصر ،حيث يقكؿ" :تجديد األلفاظ :باختيار األلفاظ التي تناسب العصر

صا بيا ،تختار بو ألفاظنا
كيرضاىا ذكؽ الجيؿ الحاضر ،ألف لكؿ أمة في كؿ عصر ذكقنا خا ن
ظا ال تستحسنيا كال تستسيغيا ،كذكؽ األمة في حياة مستمرة فيك
تناسبيا كتأنس بيا ،كتجمع ألفا ن

كذلؾ في عمؿ مستمر إزاء األلفاظ"(.)3

يمتقي ىيكؿ مع أحمد أميف في مفيكـ كؿ منيما لمتجديد مف حيث صدؽ التعبير عف
الحياة العقمية لمناس ،كذلؾ باختيار األلفاظ التي تناسب عصرىـ ،كيرضاه ذكقيـ ،كاأللفاظ جزء

ال يتج أز مف البيئة المحيطة بيـ.

ىيكبل مف خبلؿ مفيكمو لمتجديد قد دعا إلى فيـ
كأنيا كاف األمر ،فإف الباحث يرل أف
ن
الكاقع كادراكو مكاننا كزما ننا كحياة ،كاإلحساس بو ،كالتعبير عنو بكؿ صدؽ كأمانة ،كابراز ما فيو
مف تطكر ،كاظيار سماتو كمميزاتو.
 -6طبيعة التجديد عن ىيكل:
في مقالة لييكؿ بعنكاف (التجديد في األدب ككيؼ أفيمو) استنكر فييا الفيـ الخاطئ

لمتجديد عند بعض األدباء أك المتأدبيف ،كبعض ناشئة األدب الحديث -عمى حد تعبير ىيكؿ-
ألنيـ "يفيمكف التجديد عمى غير كجيو ،فيـ يريدكف منو الخركج عف الماضي ،كاالنفصاؿ عنو
) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)253/2
) )2المصدر السابؽ ،ج.253/2

) )3أميف ،فيض الخاطر (ج.)10/4
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انفصا نال تا نما ،كاستعماؿ أدكات أخرل غير ما كاف القدماء يستعممكنو مف أدكات كأصكؿ ...إف
األساس الذم تقكـ عميو مدرستنا الحديثة في الجديد كالتجديد ىك االعتماد عمى الماضي ،كايجاد
صمة بيننا كبينو"(.)1

لقد كضح ىيكؿ طبيعة التجديد الذم يقصده ،حيث بيف أنو امتداد لمماضي كاستكماؿ لما

بدأه السابقكف ،أما ىدمو ،كاالنفصاؿ عنو ،كقطع الصمة بو ،كعدـ استعماؿ األدكات القديمة،
كاالستغناء عف األصكؿ فيك خطأ فادح كقع فيو دعاة التجديد الذيف ال يفيمكف معناه حؽ الفيـ،

إنكار كاجحافنا لمجيكد السابقة التي بذليا عمماؤنا
نا
فالتجديد عندىـ ىدؼ لذاتو ،بؿ إف فيو
كأدباؤنا ،كفي دعكة خفية لمتخمي عف الحضارة اإلسبلمية بكؿ أبعادىا ،كاستبداليا بالحضارة
الغربية ،كىذا يتقاطع مع أىداؼ حركة االستشراؽ ،كيمتقي مع ما يصبك إليو المستشرقكف.

كقد تحدث أحمد زلط عف طبيعة التجديد عند ىيكؿ فقاؿ" :أيذيعت آراء د .ىيكؿ التجديدية
فكؽ صفحات (الجريدة) ك(األىراـ) ك(السياسة) ك(السياسة األسبكعية) ك(المقتطؼ) ك(السفكر)
كغيرىا ،كقد عبرت آراؤه كمقاالتو عف رؤيتو اإلصبلحية الحضارية"(.)2

إف حرص ىيكؿ عمى نشر آرائو الخاصة بالتجديد في صحؼ كجرائد عديدة كمتنكعة يدؿ

عمى مدل اىتمامو بمكضكع التجديد ،فقد بنى فكرة التجديد عمى اإلصبلح كالتحضر ،ككتب
العديد مف المقاالت التي حممت في عناكينيا اإلصبلح مثؿ( :سياسة اإلصبلح كأساسيا في

مصر) ك(نيضة اإلصبلح في مصر ،تاريخيا ،قكاعدىا ،غرضيا) ك(الفبلح كسياسة اإلصبلح)
ك(في اإلصبلح االجتماعي) ك(غرض مصر مف اإلصبلح) ك(إصبلح األزىر كالمعاىد

ضا -مقاالت كثيرة جاءت تحت عناكيف مختمفة
الدينية) ،أما عف رؤيتو الحضارية فقد كتب -أي ن
مثؿ( :الحرب كالحضارة) ك(حضارة البر كالرحمة) ك(الحضارة كمستكل المعيشة) ك(اإلسبلـ

كالحضارة) ك(أمؿ الحضارة في األمـ المتحدة).

كخبلصة القكؿ في طبيعة التجديد عند ىيكؿ أنو كاف يحافظ عمى منجزات الماضي

كيؤسس بناءه عمييا ،كيستخدـ أدكاتيا ،كما أنو ال يمانع مف استعماؿ أدكات جديدة عمى قاعدة
صا
التطكير كاالرتقاء ،كأف رؤيتو لمتجديد كانت مبنية عمى اإلصبلح كالتحضر ،كأنو كاف حري ن

عمى نشرىا في الصحؼ كالجرائد.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)252-251/2

) )2زلط ،محمد حسيف ىيكؿ بيف الحضارتيف اإلسبلمية كالغربية (ص.)104
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 -8أىداف التجديد عن ىيكل:
دعا ىيكؿ إلى التجديد في األدب ،ككاف ىدفو مف ذلؾ خمؽ أدب مصرم قكم كفاعؿ مف

خبلؿ اتصالو الدائـ بقمب الكاتب كعقمو كحياتو ،أك بمعنى آخر أف يمعب ىذا التجديد دكنار
إيجابنيا "في ثكرة أدبية كانت تيدؼ إلى تطكير األدب كالفكر كابراز الشخصية القكمية فييما"(.)1
لقد حدد ىيكؿ ىدفيف كاضحيف لمتجديد الذم نادل بو كدعا إليو ،األكؿ خمؽ أدب مصرم

مميز في خصائصو ،جميؿ في سماتو ،يجمع بيف الصدؽ في الشعكر ،كالدقة في التعبير ،أما
اليدؼ الثاني فيك تطكير األدب كالفكر م نعا ،كابراز الشخصية القكمية فييما.
 -4مجال التجديد:
استطاع ىيكؿ أف ينشر فكرة التجديد في مجاالت عديدة ،فقد نجح "كمفكر حضارم

مجدد أف يجمع بيف األدب كالسياسة ،كبرز في كمييما ،ككما بقيت مؤلفاتو كأفكاره مف العبلمات

البارزة في النيضة األكركبية كالفكرية الحديثة"(.)2

ظيرت فكرة التجديد كاضحة في مؤلفات ىيكؿ كمقاالتو ،كقد كاف مف أىـ المجاالت التي
برزت فييا األدب كالسياسة كالفكر.
 -5منيج التجديد:
كصؼ أحمد زلط منيج التجديد عند ىيكؿ بأنو معتدؿ ككسطي ،فقاؿ" :كاالستقراء الفكرم

لييكؿ يعطينا مجمكعة مف الحقائؽ اليامة المرتكزة عمى منيجو المعتدؿ ،ككقكفو مكقفنا كسطنا
بيف اتجاىات التجديد"(.)3
صا بمرحمة عمره األخيرة ،حيث
يبدك أف ىذا الكصؼ لمنيج ىيكؿ التجديدم كاف خا ن
استقر بو المقاـ في حقكؿ التكجو اإلسبلمي ،فقد "حاكؿ ىيكؿ مف بيف ركاد الفكر المصرم

الحديث كبالتحديد في منتصؼ الثبلثينات أف يخمؽ أيدلكجية كطنية ترتكز عمى اإلسبلـ ،كلـ

يكف ىذا التحكؿ إنكا نار لحياة الغرب العقبلنية لصالح حياة الشرؽ الركحية ،بؿ تطكي نار لقيـ
كمييما"(.)1
) )1كادم ،محمد حسيف ىيكؿ كتراثو األدبي (ص.)178
) )2زلط ،محمد حسيف ىيكؿ بيف الحضارتيف اإلسبلمية كالغربية (ص.)110
) )3المرجع السابؽ ،ص.182

) )1السيد ،تجربة مصر المبرالية (ص.)340
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ارتكز ىيكؿ في منيجو التجديدم عمى اإلسبلـ كمنيج حياة ،كمف ىنا جاء كصؼ منيج

ىيكؿ بالكسطي المعتدؿ ،فاإلسبلـ ال يعرؼ التسيب كال التطرؼ ،كال الظمـ كال االنحراؼ،
كىيكؿ عندما اختار ىذا المنيج كحدده اختاره بعناية فائقة ،فقد جمع فيو بيف عقبلنية الغرب

كركحانية الشرؽ ثـ حاكؿ أف يطكر قيميما في إطار اإلسبلـ ،كمف منطمؽ الفكر اإلسبلمي

كالعقيدة اإلسبلمية ،فالتكجو اإلسبلمي كاضح كجمي في منيجو التجديدم.
 -6آليات التجديد:

رفع ىيكؿ شعار التجديد ،كاختار لو مني نجا كاض نحا يميؿ في مضمكنو إلى التحديث،
كينزع بطبيعتو إلى التنكير ،كقد حاكؿ مف خبللو أف يكشؼ ظبلـ الجمكد ،كيدعك "إلى تقديس

الحرية الفردية كاحتراميا باعتبارىا أىـ الحقكؽ اإلنسانية ،كىي نزعة غبلبة في أدبو كفكره"(.)1

كاف ىيكؿ يؤمف في منيجو التجديدم بالحقكؽ اإلنسانية الكاممة ،كيجميا في أدبو كفكره،

كيدعك إلى احتراـ الحرية الفردية كحرية الفكر باعتبارىما جزنءا مف ىذه الحقكؽ ،كقد ظير ذلؾ
بكضكح عندما تناكؿ ىيكؿ الشخصيات اإلسبلمية الرائدة في الزمف األكؿ لئلسبلـ بالدراسة
كالبحث فقد "أخضع ىيكؿ بحكثو اإلسبلمية إلى حرية الفكر كتحت منظار العمـ بالدرجة التي

ساىمت فييا الشخصية التي اختارىا في ريادة الحركة اإلنسانية عمى ضكء قيـ الحؽ كالخير

كالجماؿ"(.)2

اعتمد ىيكؿ في بحكثو عمى منطؽ العمـ ،كانطمؽ في دراساتو بكؿ حيادية دكف أف
يتجاكز قيـ الحؽ كالخير كالجماؿ ،فقد "استخدـ ىيكؿ في كتابة البحكث كالسير منيج العمـ

القائـ عمى التحميؿ كاالستنباط كالتعميؿ كالمقارنة ،فكاف ىيكؿ بحؽ المؤرخ المنصؼ ،كالكاتب

المحمؿ ،كالمترجـ األميف"(.)3

) )1زلط ،محمد حسيف ىيكؿ بيف الحضارتيف اإلسبلمية كالغربية (ص.)105
) )2المرجع السابؽ ،ص.132
) )3المرجع نفسو ،ص.133
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في ضوء ما سبق يمكن تمخيص مظاىر التجديد عند ىيكل في النقاط التالية:
 -1مقاالت ىيكؿ العديدة كالمتنكعة كما حكتو مف أفكار تجديدية ،تشيد بدكره الريادم في
النيضة األدبية كالفكرية.

 -2ارتكز التجديد عند ىيكؿ قبؿ الشركع فيو عمى فيـ الماضي ،كعدـ الخركج عميو كعمى
استخداـ أدكاتو ،كعمى إدراؾ الكاقع ،كتممس البيئة المحيطة بو ،كاإلحساس بتقدـ الحياة

العقمية ،كالقدرة عمى التعبير عف ذلؾ كمو بكؿ أمانة كحيادية.

صا عمى نشره في الصحؼ
 -3ربط ىيكؿ التجديد برؤيتو اإلصبلحية الحضارية ،ككاف حري ن
كالمجبلت.
 -4مف أىداؼ التجديد عند ىيكؿ خمؽ أدب مصرم قكم كفاعؿ ،كتطكير الفكر ،كابراز
الشخصية القكمية فييما.

 -5شمؿ التجديد المجاؿ السياسي كاألدبي كالفكرم.
 -6مف خصائص فكر التجديد عند ىيكؿ أنو كسطي كمعتدؿ كعقبلني كركحاني كحيادم
كيعتمد عمى منطؽ العمـ.

ثالثًا -رأي النقاد في مقالت ىيكل:
شيد عصر ىيكؿ سجا نال فكرنيا ،كمعارؾ أدبية ،كص ار نعا حزبنيا ،كاختبلفنا سياسنيا ،كفي
ضكء ذلؾ ظيرت مدارس مختمفة في األدب كالفكر كالسياسة ،تمخض عنيا مقاالت ككتابات
لكبار األدباء كالنقاد حيث عبرت عف ىذه األجكاء ،كالمتأمؿ فييا يستطيع أف يق أر بيف سطكرىا

الكثير مف مبلمح ىذا العصر ،كيتعرؼ عمى بعض الظكاىر فيو ،كيرل الباحث أنو لكال سخكنة

ىذه المعا رؾ كجديتيا لما كصمت نتاجات ىذا العصر إلى المستكل الذم كصمت إليو مف

النضكج األدبي كالفكرم كالسياسي.

لقد كاف ىيكؿ ابف عصره ،فقد شارؾ في ىذه المعارؾ كالسجاالت ،فمـ يفتأ قممو أف

يصمت ،فقد كاف كثي نار ما يكتب كيتمقى النقد ،لكنو سرعاف ما يرد عمى ىذا النقد مداف نعا ،كىكذا
كانت تسير األمكر آنذاؾ ،كطبيعي أف يككف لكثير مف النقاد آراؤىـ في مقاالت ىيكؿ كمؤلفاتو،

منيا ما كاف فييا تجمية كرفعه لشأنيا مثؿ قكلو" :إف ركح اإليماف ظاىرة في كؿ ما أخرج ىيكؿ
مف اآلثار األدبية بؿ حتى في مقاالتو السياسية"( ،)1كقكلو" :تنكع النشاطات عند ىيكؿ في حقؿ
) )1حمزة كشرؼ ،أدب المقالة الصحفية في مصر (ص.)70
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()1

اإلبداع كالفكر كالسياسية -ربما يغفر لو بعض الينات التي شابت بعض أعمالو"
عمى آراء النقاد في مقاالت ىيكؿ يمكف الكقكؼ عند التالي:

كلبلطبلع

 -1رأي طو حسين:
رأل أنكر الجندم أف ثمة خبلؼ نشأ بيف طو حسيف كىيكؿ ،حيث كصفو بأنو "خبلؼ

جكىرم يتعمؽ بصميـ العقيدة كالتفكير كاالتجاه"(.)2

يرل الباحث أف ما حصؿ بيف طو حسيف كىيكؿ بدأ باختبلؼ في كجيات النظر حتى
كصؿ إلى حد الخبلؼ ،يقكؿ طو حسيف عف ىذا الخبلؼ" :بيني كبيف ىيكؿ خصكمة قديمة،

ما أرل أف تنتيي ،ألنو ال يريد أف ينيييا ،كلغة ىيكؿ ىي مكضع ىذه الخصكمة"( ،)3فقد كانت
بينيما معارؾ أدبية كنقدية -كما سماىا أنكر الجندم -تخمميا بعض االختبلؼ في الفكر،

ىيكبل كاف في نياية عمره ،كأكاخر حياتو يتبنى الفكر اإلسبلمي ،بينما بقي طو
خاصة أف
ن
حسيف م ً
ص نار عمى فكره العربي القريب مف الفكر الغربي ،كيعتقد الباحث أف مسألة االختبلؼ
ي
في العقيدة بينيما لـ تصؿ إلى درجة يمكف كصفيا بالجكىرية ،كيرجح الباحث أنيا كانت
ىامشية ال تكاد تذكر ،أما االتجاه فقد خرج االثناف مف مشكاة كاحدة عندما كانا تمميذيف لمطفي

السيد ،كقد انضما بداية إلى حزب سياسي كاحد ،لكنيما بعد ذلؾ افترقا ،فكاف لكؿ منيما اتجاىو

الخاص بو.

ىيكبل -كما يرل عبد
كعمى الرغـ مف امتداد ىذه المعارؾ لسنكات طكيمة إال أف
ن

المطيؼ حمزة كعبد العزيز شرؼ" -لبث فييا بارنئا مف الحقد كالضغينة ،كخرج منيا ال يحقد
عميو سياسي كال يضغف عميو مفكر أك أديب ذلؾ ألف معاصريو عرفكا فيو عفة المقالة كلمسكا

منيا شرؼ اليدؼ"(.)4

كمحكر الخبلؼ بيف طو حسيف كىيكؿ ىك اتياـ األكؿ لمثاني بأنو كاف "ييمؿ لغتو

إىما نال شدي ندا ،كيتكرط في ألكاف مف الخطأ ،كاضطراب األسمكب ،تدنيو أحياننا مف االبتذاؿ
كالغريب"( ، )1كيعيب طو حسيف عمى ىيكؿ أنو "تبدك معانيو الجميمة الرائعة في ثياب رثة بالية
) )1زلط ،محمد حسيف ىيكؿ بيف الحضارتيف اإلسبلمية كالغربية (ص.)152
) )2الجندم ،المعارؾ األدبية في مصر( ...ص.)311
) )3البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف( ...ص.)65
) )4حمزة كشرؼ ،أدب المقالة الصحفية في مصر (ج.)67/9
) )1البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف( ...ص.)65
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في كثير مف األحياف ،كىيكؿ كالسيؿ إذا عرض لمكضكع اندفع فيو ،فجاء بالجيد الكثير ،لكنو

ال يسمـ أحياننا مف الغثاء"(.)1

لقد أفصح طو حسيف عف طبيعة الخبلؼ بينو كبيف ىيكؿ ،حيث أقر أنو خبلؼ أدبي

لغكم ،فقد كجو لو نق ندا شديد الميجة حيف اتيمو بأنو ييمؿ لغتو فيقع في كثير مف األخطاء أثناء
الكتابة ،كيرل أف ىذا الخطأ ىك سبب اضطراب أسمكبو ،كىذا ما أكقعو أك قربو مف االبتذاؿ أك
الغريب ،أما معاني ىيكؿ فيصفيا طو حسيف بأنيا جميمة كرائعة ،لكف ىيكؿ عندما يعبر عنيا
بمغتو يشكىيا فيضيع جماليا ،كقد ع از طو حسيف ىذا األمر إلى تسرع ىيكؿ كاندفاعو عندما
يتناكؿ كتابة مكضكع معيف ،كقد حكـ طو حسيف عمى ما كتب ىيكؿ بأف فيو الكثير مف الجيد،

بالمقابؿ فيو أحياننا غثاء يضعؼ ما يكتب ،لكف ىذا الخبلؼ يبدك أنو لـ يدـ طكي نبل فقد خاطب
طو حسيف ىيكؿ قائ نبل" :أنت تذكر ما كاف بيني كبينؾ مف جداؿ متصؿ في ىذا المكضكع ،فقد
كنت أتيمؾ بقمة البضاعة في المغة العربية ،ككنت تتيمني بأني أزىرم ...كقد مضت أياـ

كأعكاـ كمازلت أنا أزىرنيا كما كنت ،أما أنت فقد أتقنت المغة العربية اتقاننا.)2("...

كلمتكفيؽ بيف رأم كؿ مف :عبد المطيؼ حمزة كعبد العزيز شرؼ مف جية ،كبيف طو

حسيف مف جية أخرل ،فإنو يمكف القكؿ:

ىيكبل لـ يحمؿ في قمبو حق ندا كال ضغينة ،ككذلؾ كاف طو حسيف ،لكف الخبلؼ الذم
 -1أف
ن
طا بمكضكع شخصي أك أخبلقي.
بينيما كاف عقمنيا متعمقنا بمسألة عممية ،كليس قمبنيا مرتب ن
 -2تكافؽ الرأياف عمى أف مقاالت ىيكؿ كانت تحمؿ المعاني الجميمة الرائعة ،كأنيا تميزت
بالعفة كشرؼ المينة.
 -3ىناؾ اختبلؼ كبير بيف الحقد كالنقد ،كطو حسيف عندما يكجو نقده لييكؿ ال يكجيو لو مف

باب الحقد ،كانما مف منطمؽ غيرتو عمى المغة العربية ،كمف المعمكـ أف الحقد يأتي نتيجة
لمكراىية كىذا مستبعد أف يككف عند طو حسيف أك ىيكؿ ،أما النقد فيجيء بقصد التحسيف

كالتجكيد ،كىذا ما يعتقد الباحث كجكده عند االثنيف.

 -4تراجع طو حسيف عف اتيامو لييكؿ بضعؼ المغة العربية عنده ،كىك سبب الخبلؼ بينيما؛
خفؼ مف حدة االختبلؼ بينيما.

) )1البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف( ...ص.)66

) )2كريـ ،معارؾ طو حسيف األدبية كالفكرية (ص.)312-311
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 -6رأي طو وادي:
تحدث طو كادم عف المقالة عند ىيكؿ فقاؿ" :أنيا عنده تجمع بيف مكضكعية العمـ

كشعرية الفف ،كلذا نجد فييا لذة لمعقؿ كالكجداف م نعا"(.)1

حاكؿ كادم أف يرسـ صكرة جميمة لمقاالت ىيكؿ ،فقد كصفيا أنيا تجمع بيف العمـ

كالفف ،كحدد منيجيتو مع العمـ ،فذكر أنو اعتمد عمى المكضكعية ،التي تمد العقؿ بالمذة ،أما

الفف الذم فيو غذاء لمركح كانتعاش لمكجداف ،فإنو إذا تحققت في الشعرية أم اإلحساس المرىؼ
كالشعكر الرقيؽ ،فإف الكجداف سيجد نشكتو المنشكدة ،كقد أكد كادم عمى ذلؾ بشيء مف

التفصيؿ فقاؿ عف مقالة ىيكؿ" :مع أنيا تجربة كجدانية شعكرية إال أنيا عنده تخضع لمتقسيـ

ىيكبل جمع في
كالتحميؿ كالتعميؿ ،كتقدـ المقدمات لتستخمص النتائج"( ،)2كىذا دليؿ عمى أف
ن

مقاالتو بيف المكضكعية كالتجربة الشعكرية.

أما الكصؼ في مقاالت ىيكؿ فقد رآه كادم بيذا الشكؿ حيث يقكؿ" :في الكصؼ نراه
يزاكج بيف الكصؼ الحسي كالشعكر النفسي ،كذلؾ ال تخمك مف قدر مف التأمؿ العقمي ،يحاكؿ
بو أف يس تبطف ما يرل كيستشؼ ما يكحى بو مف إحساسات كأفكار ،فقدرة ىيكؿ الكصفية ال
تبدك في كتاباتو الصحفية بقدر ما تظير في كثير مف مؤلفاتو األدبية"(.)3

إ نذا مزج ىيكؿ في كصفو -كما رأل كادم -بيف الكصؼ الحسي لؤلشياء كالشعكر

النفسي بيا كالتأمؿ العقمي ليا ،ىذا االقتراف كالمزج بيف ىذه األمكر الثبلثة ،جعؿ الصكرة
ىيكبل حاكؿ المزج بيف اإلدراؾ
كالتجربة كأنيا شيء كاحد ،أك بمعنى آخر يرل كادم أف
ن

الشعكرم كالرؤية البصرية "صحيح أف الرؤية ضرب مف الحس ،كصحيح أف الصكرة المرئية
تتمثؿ لمعياف لكف التفكير الحسي أكثر إيغا نال في صميـ األشياء مف مجرد الكقكؼ عند سطكحيا

كأشكاليا المرئية"(.)4

كيقر كادم بأف قدرة ىيكؿ في الكصؼ في مؤلفاتو األدبية أقكل كأكثر مما في مقاالتو
ككتاباتو الصحفية.

) )1كادم ،ىيكؿ رائد الركاية السيرة كالتراث (ص.)166
) )2المرجع السابؽ ،ص.166
) )3المرجع نفسو ،ص.162

) )4إسماعيؿ ،الشعر العربي المعاصر (ص.)134
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 -8رأي أحمد زلط:
تحدث أحمد زلط عف ىيكؿ قائ نبل" :كاف مفك نار مجد ندا ،مؤمننا بالحرية جمي نعا؛ حرية العمـ
كالفكر ،كحرية التعبير كالتفكير ...كظؿ مداف نعا عف مصمحة الكطف ...كقد عبر منيجو التيذيبي
في تناكلو لمسير كالتراجـ كلمتاريخ اإلسبلمي عف إعبلء شأف الحضارة اإلسبلمية ،فعقيدة ىيكؿ

اإلسبلمية تجمع بيف الديف كالدنيا"(.)1

كصؼ زلط شخصية ىيكؿ ككاتب فرأل أنو مفكر كمجدد ،فمـ تكف الكتابة عنده ىدفنا
لذاتيا ،كانما كانت تصدر عنو بعد فكر كركية ،ثـ إنو كاف يق أر أفكاره التي تتميز بالجدة
كالحداثة ليسيـ في نيضة ببلده ،ك"كاف تككينو الثقافي متص نبل أشد اتصاؿ باتجاىات التجديد

في باككرة شبابو ،كبامتداد المكجة الغربية"( ،)2كحاكؿ أف يتعمؽ في فكره فكجده يؤمف بالحرية

التي ىي مطمب إنساني إيماننا كام نبل ،يشمؿ العمـ كالفكر كالتفكير كالتعبير ،كىذا دليؿ عمى
عمؽ ما يؤمف بو ،فما قيمة العمـ كالفكر بدكف حرية تشجع عميو كتعززه كتعمي مف شأنو ،ككيؼ
يستطيع اإلنساف أف يفكر كيبدع كيعبر عما يجكؿ في خاطره كما يصبك إليو بدكف حرية ،كما
تكصؿ مف خبلؿ ذلؾ إلى أنو يتمتع باإلخبلص الشديد لكطنو النابع مف صدؽ االنتماء لو،

فميذا السبب كاف دائ نما يدافع عنو ،كذلؾ حاكؿ زلط أف يغكص في منيجو التيذيبي مف خبلؿ
مؤلفاتو ،فأيقف أنو يسعى سعنيا حثيثنا إلى رفع قدر الحضارة اإلسبلمية ،كىذا يدؿ عمى أصالتو
اإلسبلمية ،ثـ لخص عقيدتو في جممة كاحدة فرأل أنيا تتمثؿ في الجمع بيف الديف كالدنيا ،فيي
عقيدة متكاممة متكازنة ،فبل مجاؿ بطغياف الحياة المادية البحتة ،أك الرىبانية المطمقة ،ىذه

العقيدة التي كاف يؤمف بيا ىي عقيدة أىؿ السنة كالجماعة الذيف عرفكا اإلسبلـ عمى حقيقتو

دكف زيادة أك نقصاف.
كحكؿ آراء ىيكؿ كرؤيتو يقكؿ زلط" :عبرت آراؤه كمقاالتو عف رؤيتو اإلصبلحية

الحضارية ،كالبلفت لمنظر أف كتابات ىيكؿ األكلى كانت ناضجة ،شأنيا شأف مقاالت قادة

الكتَّاب"(.)1
الرأم كالفكر كرجاؿ األدب كالسياسة مما جعمتو يتبكأ مكانة كبرل بيف ي

) )1زلط ،محمد حسيف ىيكؿ بيف الحضارتيف اإلسبلمية كالغربية (ص.)6
) )2شرؼ ،محمد حسيف ىيكؿ في ذكراه (ص.)56

) )1زلط ،محمد حسيف ىيكؿ بيف الحضارتيف اإلسبلمية كالغربية (ص.)104
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تحدث زلط عف رؤية ىيكؿ مف خبلؿ مقاالتو كآرائو ،فكصفيا باإلصبلحية الحضارية

الناضجة ،ىذه الرؤية اليادفة ىي التي ميدت الطريؽ أمامو ليتمتع بمكانة عالية بيف قادة الفكر
كالرأم كاألدب كرجاؿ السياسة" ،فنراه مع جيؿ الركاد الذيف ظيركا مع مطالع ىذا القرف

العشريف ،كالذيف كاف ليـ الدكر األكبر في حركة التنكير التي أضاءت شتى مجاالت الحياة"(،)1

كبالفعؿ فقد اضطمع ىيكؿ بدكر أساس في مجاؿ الفكر كالسياسة مف أجؿ مصر الحديثة ،كىذا
ما أسيـ في تعيينو كزي نار لممعارؼ ،كرئي نسا لمجمس الشيكخ.
 -4رأي لويس عوض:
رأل لكيس عكض أف العقاد كطو حسيف كمحمد حسيف ىيكؿ قد أتمكا رسالتيـ األدبية قبؿ
عاـ 1936ـ ،فمـ تظير ليـ بعد ذلؾ إال مؤلفات انفصمكا فييا عف كاقع الحياة ،كعادكا إلى

التاريخ اإلسبلمي .ىذا يعني أف عكض كاف ينكر عمى ىؤالء األدباء ما كتبكا مف مقاالت
ت بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمف عمى ىذا االدعاء فرأت
كمؤلفات بعد عاـ 1936ـ ،كقد ىرَّد ٍ
الكتاب إلى التاريخ اإلسبلمي كاف اتصا نال بكاقع الحياة ال انفصا نال عنو ،كىـ لـ
أف عكدة ىؤالء ي

ينفذكا إلى كجداف الجماىير بما كتبكا قبؿ عاـ 1936ـ ،كانما أخذكا مكانتيـ األدبية لدل

الجماىير بعد ذلؾ ،حيث قرأت كتب محمد حسيف ىيكؿ (حياة محمد) ك(أبي بكر الصديؽ)،

الكتاب كاألدباء قد سجمكا بيذا االتجاه
ك(الفاركؽ عمر) ،ك(في منزؿ الكحي) ،كرأت أف ىؤالء ي
ظاىرة تحكؿ مشتركة؛ استجابة لتطمعات الشعب المرىفة ككجدانو المتديف ،كاف اتي ًيمكا
بالرجعية(.)2

راب ًعا -آراء ىيكل النقدية بين القبول والرفض:
جرت العادة في عالـ األدب أف ينشأ بعد نشر النتاج األدبي كثير مف المبلحظات

كالتعميقات كاآلراء التي تيق ٌكـ ىذا العمؿ ،كقد يصؿ األمر في ذلؾ إلى ما يسمى بالمعارؾ النقدية
ً
لش َّدتًيا كسخكنتيا كالتي ال سبيؿ إلى تبلفييا ،كيرل عبد المطيؼ ش اررة أف ىذه المعارؾ قديمة

كىي ممتدة إلى ىذا العصر ،لذلؾ فقد ألؼ كتانبا جعؿ عنكانو (معارؾ أدبية قديمة كمعاصرة)
يقكؿ في مقدمتو" :كاليكـ يبدك لنا ،كنحف ندرس ىاتيؾ المعارؾ كتكالدىا ،كتسمسميا ،كنشكبيا

) )1حمزة كشرؼ ،أدب المقالة الصحفية في مصر (ص.)273

) )2ينظر :بنت الشاطئ ،قيـ جديدة لؤلدب العربي القديـ كالمعاصر (ص.)257
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عمى الدكاـ بيف األدباء كالشعراء كالمفكريف كالناقديف ،أنيا تيرد في عكامميا األساسية إلى ثبلثة
أشياء :المزاج ،كالذكؽ ،كاالتجاه"(.)1
كيرل ش اررة أف "تنافر األذكاؽ لدل المفكريف ،السبب الحقيقي في نشكء المذاىب

المتنافرة ،كاآلراء المتناقضة ...كالمعارؾ التي نشبت بيف ىؤالء كأكلئؾ في كؿ جيؿ كبمد ،لـ ِّ
تؤد
في الحقيقة إلى مكقؼ ثابت ،كال إلى فكرة مستقرة ،ألف الذكؽ نفسو غير قابؿ لمثبات أك

االستقرار"(.)2

ىذه المعارؾ امتد لييبيا ،كزاد اشتعاليا ،فأحس بح اررتيا ىيكؿ حيث يقكؿ" :فمما

استطاؿ بي الكقت جعمت أفكر في معركة النقد األدبي التي حمي كطيسيا أخي نار بيف يكتَّابنا،
كانتقؿ مف ذلؾ إلى التفكير في النقد في فرنسا كمصر"(.)3
كيرل أنكر الجندم أف ىناؾ بعض المعارؾ األدبية أك النقدية التي تخمك مف المثيرات
االنفعالية ،ألنيا تخضع في ضبطيا إلى العقبلنية كالمكضكعية ،كقد ساؽ نمكذ نجا ليا
فقاؿ" :ىذه المعركة نمكذج طيب لمنقد في األدب العربي المعاصر ،فيي مساجمة خمت مف كؿ
عبارات السخرية أك الغرض أك االندفاع كراء األىكاء ،ناقش بيا محمد فريد كجدم آراء ىيكؿ

في كتابو (ثكرة األدب) مناقشة مكضكعية ىادئة"(.)4

كيطرح الجندم في ىذه المعركة أراء ىيكؿ كنقد محمد فريد كجدم ليا ،كقد كاف ليذه
المعركة النقدية محاكر دارت حكليا كىي:
 -1غاية األدب:
يرل ىيكؿ أف األدب فف جميؿ غايتو تبميغ الناس رسالة ما في الحياة كالكجكد مف حؽ
كجميؿ بكاسطة الكبلـ ،كاألديب ىك الذم يؤدم ىذه الرسالة ،كيرل محمد فريد كجدم أف ىذا

الكبلـ عمى افتراض صحتو ناقص ،ككاف األفضؿ أف يقكؿ أف غاية األدب تبميغ الناس ما في

الحياة كالكجكد مف حؽ كباطؿ ،كجميؿ كقبيح ،كخير كشر(.)1

) )1ش اررة ،معارؾ أدبية قديمة كمعاصرة (ص.)5
) )2المرجع السابؽ ،ص.7
) )3ىيكؿ ،ثكرة األدب (ص.)8
) )4الجندم ،المعارؾ األدبية في مصر( ...ص.)394
) )1ينظر :المرجع السابؽ ،ص.394
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إف نقطة الخبلؼ بيف ىيكؿ ككجدم في مسألة غاية األدب تكمف في نظرة كؿ منيما

لؤلدب ،كنظرة ىيكؿ كانت نظرة تفاؤلية مثالية ،حيث جعؿ رسالة األدب ال تحمؿ ٌإال معاني
الخير كالحؽ كالجماؿ ،بينما كانت نظرة كجدم كاقعية ،فقد رأل أف الحياة تجمع بيف
المتناقضات ،كأف غاية األدب الكشؼ عف حقيقة الحياة بما فييا مف خير كشر كحؽ كباطؿ

كيقؼ الباحث أماـ ىاتيف النظرتيف المختمفتيف نظرة احتراـ ،كيرل أنيما في محميما ،كال يمكف
االستغناء عف إحداىما ،فالجمع بينيما يثرم األدب ،كيجعمو ينطمؽ إلى عالـ أرحب ،فالبحث
عف الخير كالحقيقة مطمكباف ،كال يمكف الفصؿ بينيما.
 -6األدب ثورة أو ثورة األدب:
رأل ىيكؿ أف األدب في ثكرة منذ الثكرة العربية ،لكف كجدم قاؿ :نحف نخالفو في كجكد

ثكرة أدبية ،كنقرر أف ىناؾ نيضة لغكية فقط ،كذكر أف سبب ىذه المخالفة عدـ استيفاء أركاف

الثكرة كىي :االنقبلب كالفجاءة كالعنؼ(.)1

كنظ نار لتمسؾ ىيكؿ بيذه الثكرة ،ألؼ كتا نبا أطمؽ عمى عنكانو (ثكرة األدب) ،كقد كجو
طو حسيف نقده ليذا الكتاب ،لكف ىيكؿ رأل أف سبب ىذا النقد كىذه المخالفة كممة (ثكرة) ألنيا

مخيفة(.)2

يرل الباحث أف كممة ثكرة ال تنسجـ مع مضمكف األدب ،ألنيا تكحي بالعنؼ كالشدة،

بينما تكحي كممة األدب بالجماؿ كاإلبداع ،فمك استخدـ ىيكؿ نيضة األدب بدي نبل عف ثكرة األدب

لكاف أفضؿ ،ألف األدب يمكف أف ينيض مف الرككد ،كينطمؽ بعد الجمكد ،لكنو ال يستطيع أف

يثكر ،فميس عند كؿ األدباء المقدرة عمى الثكرة األدبية بمعناىا الصحيح ،كألف كممة ثكرة تكحي
بأجكاء التكتر كعدـ االستقرار ،أما األدب فبل يمكف أف يصؿ إلى درجة اإلبداع ٌإال إذا تكفرت لو

األجكاء السميمة المشجعة عمى اإلبداع.
 -8حاجة األدب إلى الفمسفة والعمم:

شبو ىيكؿ األدب بالزىرة كالثمرة كالخضرة ،كشبو الفمسفة بالشجرة ،كحتى يكشؼ األدب

لمناس عف جماؿ الحياة ال بد أف يتغذل عمى الفمسفة كالعمـ(.)1

) )1ينظر :الجندم ،المعارؾ األدبية في مصر( ...ص.)395
) )2ينظر :ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)299/1

) )1ينظر :الجندم ،المعارؾ األدبية في مصر( ...ص.)397
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أما كجدم فيرل أف األدب يتككف مف المغة الصحيحة كالخياؿ الجذاب ،كاألدب يكشؼ

لمناس عما في الحياة مف حؽ كباطؿ ،كجميؿ كقبيح ،كيتغذل عمى الفمسفة كالعمـ(.)1

اتفؽ ىيكؿ ككجدم عمى أف غذاء األدب العمـ كالفمسفة ،كاختمفا عمى العناصر األكثر

أىمية لؤلدب ،فرأل ىيكؿ أف العمـ كالفمسفة ىما األكثر أىمية ،كيرل كجدم أف المغة كالخياؿ

ىما األكثر أىمية ،كيرل الباحث أف ىذه العناصر جمي نعا مف األىمية بمكاف ،كىي الزمة لكؿ
أديب حتى يتـ بناء عممو األدبي فننيا ،كيؤكد عمى التكازف في االعتماد عمى كمييما مع عدـ

أم منيما.
إىماؿ و

 -4معركة القديم والحديث:
رأل ىيكؿ أف المعركة بيف القديـ كالحديث قد احتدمت منذ سنيف ،كامتدت في مياديف

مختمفة ،كأف سبب اشتعاؿ ىذه المعركة تناكؿ أساليب الكتابة كاأللفاظ العممية كغير العممية،

كرأل أف الغمبة فييا كاف ألنصار تقميد األدب القديـ ،كذكر أف بعض ما يمتاز بو يكتَّاب

عصرىـ استخداـ السجع كاإلغراب في اختيار األلفاظ.

أنكر كجدم عمى ىيكؿ كؿ ما ذكره في معركة القديـ كالجديدَّ ،
كعد ذلؾ طم نسا مف
ىيكؿ لمعالـ تاريخ األدبَّ ،
الكتاب كانكا أح ارنار في
كرد عميو ىيكؿ بأف تاريخ المغة يشيد بأف ي
تخير أساليبيـ ،كأف ىذه األساليب تخضع الستحساف الناس كاستيجانيـ بشكؿ طبيعي في كؿ

زماف ،أما السجع فميس استخدامو عينبا في ذاتو ،كال يحؽ ألحد إنكاره كأسمكب مف أساليب
الببلغة بشرط ٌأال يأتي متكمفنا ،كرأل كجدم أف األلفاظ العممية لـ تدخؿ أم معركة ،كأف كؿ ما
الكتاب كالمترجميف مف حيرتيـ حياليا ،كمطالبتيـ المتخصصيف في العربية
حدث حكليا شككل ي

العمؿ عمى تعريبيا تعرينبا صحي نحا عمى أساس أصكؿ المغة.

أما تخير األسمكب فقد ربطو كجدم بثقافة الكاتب العممية كقدرتو المغكية ،كقد بيف سبب

الكتاب كاألدباء الشباب إلى اختيار األسمكب فذكر رغبتيـ في التحمؿ مف قيكد المغة
دعكة بعض ي
العربية الذم عدكه نك نعا مف أنكاع التجديد ،لكف الحقيقة تيظير أنيـ كانكا قاصريف في المغة كغير
متمكنيف منيا(.)1

) )1ينظر :الجندم ،المعارؾ األدبية في مصر( ...ص.)397
) )1ينظر :المرجع السابؽ ،ص.399-398
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المتأمؿ في رأم ىيكؿ يرل أنو ال يميؿ إلى تيار القديـ ،كلـ يكضح مكقفو مف تيار

الحديث ،كأف بعض األمكر قد اختمطت عنده ،فكؿ اختبلؼ في كجيات النظر الخاصة باألدب
كالمغة أقحميا في ىذه المعركة ،ككاف األجدر بو أف يتريث عندما يعرض أفكاره فيدافع عنيا

بشكؿ عممي منيجي ،كليس عمى سبيؿ اإلخبار كاإلعبلـ.

أما ما ذىب إليو كجدم في مسألة القديـ كالحديثَّ ،
كرده عمى ىيكؿ بخصكصيا ،فقد
كاف أكثر منطقنا ،كأقدر عمى اإلقناع ،فقد سبر أغكار مسألتي تخير األسمكب كاأللفاظ العممية،
كاستطاع أف يضع األمكر في نصابيا.
 -5األدب الكبير واألدب الصغير:
يذكر ىيكؿ أف الشباف العرب الذيف درسكا في أكركبا فيتنكا باألدب الكبير فييا ،فمما

عادكا إلى ببلدىـ كجدكا األدب الصغير ىك المييمف فييا.

اختمؼ كجدم مع ىيكؿ في مسألة األدب الكبير ،ككافقو في مسألة األدب الصغير ،فقد

كضح أف ما عده ىيكؿ أدنبا كبي نار في أكركبا َّ
عده أئمة أدبيـ في القرف السابؽ أدنبا صغي نار؛ ألنو
كاف يقصد إرضاء شيكات النفكس كامتاعيا بذكر الممذات الجسدية ،كقد كصؼ كجدم األدب
الصغير في ببلد العرب باالنحطاط ألنو تى ىشبَّع بركح الفمسفة المادية ،كالتدىكر في األخبلؽ
كالعادات ،كاالستخفاؼ باآلداب ،كالميؿ إلى الخبلعة كالتيتؾ(.)1
األدب في نظر ىيكؿ ينقسـ إلى قسميف :أدب كبير ،كأدب صغير ،كقد قصد بكصفو
الكبير إعبلء شأنو ،كرفع قيمتو ،كسمك ىدفو ،فيك عنده رفيع في شكمو ،إنساني في مضمكنو،
ه
ىذا عمى األقؿ ما اعتقده ىيكؿ في األدب األكركبي الذم تمتع بأسمكبو كاستطاب مذاقو ،فأصبح
في مخيمتو المثؿ األعمى لؤلدب ،فكثي نار ما كاف ينادم بكجكده في ببلده العربية ،لكف يبدك أف
ىذه النظرة ليذا النكع مف األدب كانت نظرة أحادية ،فمـ يكافؽ ىيكؿ الكثير مف النقاد العرب
الذيف تذكقكا ىذا األدب كتعمقكا فيو ،ألنو يميؿ إلى الحياة المادية أكثر مف ميمو إلى الحياة

الركحية.
أما األدب الصغير فقصد مف كصفو بالصغير احتقاره ،كالتقميؿ مف شأنو ،ألنو يتناكؿ
المكضكعات الصغيرة كيعالج القضايا البسيطة ،كيميؿ صاحبو فيو إلى إشباع ممذاتو كتحقيؽ

) )1ينظر :الجندم ،المعارؾ األدبية في مصر( ...ص.)400
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رغباتو ،كقد يبتعد في كثير مف نصكصو عف القيـ كالمبادئ اإلسبلمية ،كالعادات كالتقاليد
العربية ،كىذا يتنافى مع ذكؽ األديب العربي الممتزـ.

كلئ ف كافؽ كجدم ىيكؿ في األدب الصغير كخالفو في األدب الكبير ،فإف ذلؾ يدعك

إلى محاكلة أخرل لمكصكؿ إلى األدب الكبير الذم يتصؼ بصفات الكماؿ األدبي كاألخبلقي

كيدعك اإلنسانية جمعاء لبللتقاء عمى قاعدة إحقاؽ الحؽ كابطاؿ الباطؿ ،كعمى أساس إعادة

الحقكؽ إلى أصحابيا كانصاؼ المظمكميف ،كالكقكؼ إلى جانب المشرديف كالميجريف ،كجعؿ
سكاف األرض أسرة كاحدة تجتمع عمى الخير دائ نما.

خام ًسا -مقالت ىيكل في نظر ىيكل:
تحدث ىيكؿ عف تجربتو األكلى في كتابة المقاالت كأثرىا في نفسو قائ نبل" :كما أعظـ

سركرم يكـ ظير لي أكؿ مقالة فييا (صحيفة الجريدة) ،لـ تكف مقالة سياسية ،كلكنيا كانت عف
حرية المرأة ،كقد أبدل لطفي السيد تقديره ألسمكبي كطريقة تفكيرم ،فزاد ذلؾ في تشجيعي،

كجعمني أنشر في الجريدة ما أكتبو"(.)1

أرجع ىيكؿ فضؿ تشجيعو األكؿ عمى الكتابة إلى أستاذه لطفي السيد ،كقد تبعو بعد

ذلؾ الكثير مف المشجعيف ،ككاف ليذا التشجيع األثر الكبير في نفسو ،فقد حفزه عمى تنمية
مكاىبو في التعبير كالكتابة ،كعمى أف يكاصؿ طريقو الصحفي حتى بمغ درجة النضكج كمستكل

اإلعجاب بشيادة مف يقرأكف لو ،كيؤيد ذلؾ ما ذكره محمد رجب البيكمي في كتابو (عمماء
كمفكركف معاصركف) أف سعد زغمكؿ عرؼ مكاىب ىيكؿ كرأل "في مقاالتو المتدفقة الجياشة

ىيكبل رجؿ قانكف قبؿ أف يككف كاتب صحيفة ،فيك يرتب حججو
دليؿ مكىبة قادرة ،ألف
ن

الدفاعية ترتينبا متناسقنا ،كأسمكبو األدبي يمده بتدفؽ جياش تناسب معانيو انسياب المكج المتدفؽ
في المحيط"(.)2
يعترؼ سعد زغمكؿ كىك شخصية مصرية كازنة ليا أثرىا في تاريخ مصر ،كدكرىا في
ىيكبل كاف مكىكنبا عندما يكتب مقاالتو ألنو جمع بيف القانكف كالكتابة
حياة المصرييف ،بأف
ن
الصحفية كاألسمكب األدبي ،فجاءت مقاالتو قكية في معانييا كالمكج المتدفؽ في المحيط ،كىذا
الرأم الذم شيد بو زغمكؿ يدؿ عمى تمكف ىيكؿ مف الكتابة ،كأنو يممؾ القدرة عمى التعبير
كالصياغة.
) )1ىيكؿ ،مذكرات في السياسة المصرية (ج.)31/1

) )2البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف( ...ص.)35-34
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ىذا رأم سعد زغمكؿ في مقاالت ىيكؿ ،أما ىيكؿ نفسو فمقد حاكؿ دائ نما أف يككف
مكضكعنيا فيما يكتب ،فمنيجيتو في الكتابة كاضحة ،يقكؿ عنيا" :أقؼ مكقؼ المؤرخ ما
استطعت ،غير متعصب لرأم بذاتو ،محم نبل المكاقؼ المختمفة ،مبيننا كجية النظر لكؿ فريؽ،
ذلؾ كنت كال أزاؿ أعتقد أف الرأم قد ينطكم عمى جانب مف الصحة ،كجانب مف الخطأ ،كعمى

جانب مف القكة ،كجانب مف الضعؼ ...كقد كاف رأيي أف أبحث عف الحؽ فأتبعو أيَّا كانت

النتائج التي تترتب عميو"(.)1

كضح ىيكؿ طريقتو في الكتابة ،فنفى عف نفسو صفة التعصب لرأم معيف ،كأكد عمى
أف ىدفو البحث عف الحؽ كفؽ منيج عممي ،ككاف يرضى بنتائج البحث ميما كانت ،كفي

"عرضو لممقالة ال يمقي برأيو إلقاء اآلمر الناىي ،كانما يمقانا برأيو بكصفو صديقنا لطيفنا ،يشرؾ
القارئ معو في البحث حتى يسممو الرأم ناض نجا ،كيقدـ لو النتيجة خالصة فيقبميا دكف إلزاـ"(.)2
ضا" -يقدـ لمقالتو ثـ يضعو في قالب مكضكعي ،كيستطرد في سبيؿ بسط
ككاف -أي ن
الفكرة كتحميميا كشرحيا لينتيي إلى نتيجة يمزـ بيا نفسو ،كيسكقيا إلى قارئو بأسمكب عقمي

كجداني"( ،)3أما آلية البحث عنده فكانت تعتمد عمى تحميؿ المكاقؼ ،كتبييف ما فييا مف خطأ
كصكاب ،كضعؼ كقكة ،ثـ يقكـ عمى أثر ذلؾ بتقدير المكقؼ.

ىذا ىك المنيج الذم اختطو ىيكؿ لنفسو ،كرضيو لذاتو ،شمؿ مقاالتو ،كامتد إلى
مؤلفاتو ،كيؤكد أحمد زلط إلى ما ذىب إليو ىيكؿ فيقكؿ" :كالحقيقة أف المتأمؿ المدقؽ (لمبحكث

كالسير اإلسبلمية) عند ىيكؿ يجد دقة الباحث ،كأمانتو العممية ،كلـ تتدخؿ عاطفتو الشخصية
باتجاه عقيدتو ،بؿ حرصت عقميتو الراجحة ،كمكضكعيتو الكاضحة أف يحرسا منيجو العممي

المنصؼ"(.)1

ىيكبل كاف راضنيا عما يكتب ،ألنو اعتمد منيجية كاضحة تتميز بالدقة
معنى ىذا أف
ن
َّد عاطفتو جاننبا أثناء الكتابة ،ككاف يميؿ كيقر ما يرجحو
كاألمانة العممية كالمكضكعية ،فقد ىحي ى
عقمو ،ككاف يجتيد دائ نما أف يي ىك ِّكف لو أرنيا كلك تقريبنيا إزاء ما يحدث في العالـ ساعة كصكؿ
األخبار إليو ،يقكؿ" :كطبيعي أف ييتـ اإلنساف باألخبار ما دامت تصؿ إليو ساعة حدكثيا ،كما

) )1البيكمي ،عمماء كمفكركف معاصركف(...ص)128-127
) )2كادم ،ىيكؿ رائد الركاية السيرة كالتراث (ص.)166
) )3المرجع السابؽ ،ص.168

) )1زلط ،محمد حسيف ىيكؿ بيف الحضارتيف اإلسبلمية كالغربية (ص.)135-134
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يككف لنفسو أرنيا كلك تقريبنيا عما
دامت أخبار العالـ تصمو في كقتيا فيك بطبيعة الحاؿ ،يكد أف ِّ
ىيكبل كاف "يطالع أحداث المؤلفات الصحفية الغربية،
يقع"( ،)1كيؤكد عبد العزيز شرؼ عمى أف
ن
فيعرؼ مدار صناعة الخبر ،كأسمكب النزاؿ ،كطرؽ التشكيؽ كالتقريب ،كسبؿ النفاذ إلى نفسية

القارئ ،ككيفية اإلقناع كالتنكيع في المادة المحتكاة"(.)2

ىيكؿ يي ىسر إذا ق أر جدي ندا في مكضكع كتب فيو سابقنا ،كيذكر السبب" :ألنو
ككاف
ه
يعاكنني عمى تحقيؽ ما لـ أكف متحققنا منو ،كيكقفني عمى ما لـ أكف كقفت عميو"(.)3
ىيكبل كاف مترد ندا فيما يكتب ،أك غير كاثؽ منو ،كانما كاف يريد أف
ليس معنى ىذا أف
ن
يتحقؽ مما يكتب ،كيؤكد عمى ما جاء فيو ،كيكمؿ النقص الذم اعتراه ،كيعالج الخمؿ الذم

أصابو ،الميـ عنده إصابة كبد الحقيقة.

ىيكبل كاف يرل أف كتابة المقالة ال تنتيي عند ىحد معيف ،كربما كاف
ييفيـ مف ذلؾ أف
ن
ىيكبل كاف ال ينظر إلى مقاالتو نظرة قدسية ،بؿ كاف يتعامؿ
ضا -أف
ن
ييفيـ مف ىذا الرأم -أي ن
معيا كما يتعامؿ مع أية مقاالت أخرل كتبيا غيره ،فيي خاضعة لمنقد ،ىذه النظرة فييا عمؽ
ضا ،-يقكؿ" :إننا حيف نكتب
تفكير ،فيك لـ يكتب لميكـ فقط ،كانما يكتب لمغد كالمستقبؿ -أي ن
مذكراتنا كذكرياتنا ال نكتبيا كاممة في بعض األحياف ،كأف ذلؾ يكجب عمى مف يعرؼ مكضكع

كيتميا حتى ال يقع المؤرخ مف بعد في خطأ يجره إليو
ىذه الذكريات المبتسرة أف يي ىم ِّحصيا ي
تفصيؿ في نقطة ثانكية قد يترتب عمييا أمر جكىرم مف بعد"(.)4
كتأكي ندا عمى أف كتاباتو غير مترفعة عف النقص ،كأنو يقبؿ النقد المكجو لكتاباتو،
يعترؼ ىيكؿ بأنو غير ضميع بالمغة العربية ألنو غير متخصص فييا ،كأف ما يكتبو بالسميقة

معتم ندا عمى القرآف الكريـ كما يقرأ ،يقكؿ" :لكف آخريف يسألكف :كيؼ ال يعرؼ ىيكؿ النحك
كالصرؼ كالبياف كالبديع ،كىك مع ذلؾ يكتب ،كأسمكبو أسمكبو؟ كسؤاليـ ىذا يدعكىـ إلى الشؾ
كالى االبتساـ حيث اعترؼ بما قدمت ،كالحؽ أني ال أعرؼ مع ذلؾ كيؼ أكتب ،ككيؼ يرضى

الناس عما أكتب ،ككؿ ما أستطيع أف أقكلو إنني قرأت كثي نار كحفظت كثي نار"(.)1
))1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)258/3
) )2شرؼ ،محمد حسيف ىيكؿ كالفكر القكمي المصرم (ص.)97
) )3ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)163/6
) )4المصدر السابؽ ،ج.167/6
) )1المصدر نفسو ،ج.338/1
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ىذه نظرة صادقة مف ىيكؿ فييا نكع مف التكاضع كاألمانة ،فيك يقر بشجاعة ما كجو

إليو مف نقد خاص بمغتو العربية في الكتابة ،كفي اإلطار نفسو ،كرندا عمى طو حسيف ،يقكؿ
عمي ،فأستبدؿ صكرة بصكرة ،كربما
ىيكؿ" :إني ال أزاؿ أعالج ىذه المغة العربية ،فتستعصي َّ

استبدلت أرنيا برأم"(.)1
ً
يكتؼ ىيكؿ بقىبكؿ آراء المنتقديف لو ،كاف دؿ ىذا فإنما يدؿ عمى سعة صدره،
لـ
كرجحاف عقمو ،بؿ استجاب ليـ بنفس طيبة ،فحاكؿ أف يعالج لغتو ،كرغـ اعترافو الكاضح
بصعكبة تعمـ المغةٌ ،إال أنو كاف يجتيد فييا بقدر اإلمكاف.

كبمزيد مف الشجاعة كالصراحة يعترؼ ىيكؿ بإخفاقو في التحميؿ المغكم ،فيقدـ اعتذاره

الكاضح لطو حسيف قائ نبل" :أعتذر إليؾ عف شيء حاكلتو فمـ أكفؽ إلى النجاح فيو ،حاكلت أف
أتبعؾ في التحميؿ المغكم ...فعجزت عف ذلؾ عج ناز حممني عمى اليأس مف النجاح"(.)2

ىيكبل كاف يحمؿ رؤية
كرغـ ىذا االعتذار الصريح في مسألة المغة كتحميميا ٌإال أف
ن

أخرل تتعمؽ بفف الكتابة فيرل أنيا "فف كذكؽ كذاتية مكىكبة ...قبؿ أف تككف قكاعد كتراكيب...

فالنابغة رجؿ ثائر بطبعو ،ال يعرؼ القيكد كال القكاعد"( .)3كيرل ىيكؿ أف فحكؿ الشعراء ككبار

الكتاب عمى مر الزمف كتكالي العصكر في كؿ األمـ كانكا "يؤخذكف عادة بازدراء قكاعد األدب
ي
كالمغة كالبياف كالبديع ،كىـ الذيف تسجؿ عمييـ المآخذ ...كثي نار ما تصبح المآخذ التي يؤاخذكف
عمييا قكاعد يجرم غيرىـ عمييا عمى أنيا حسنات المغة كاإلبداع في األسمكب"(.)4

ىيكبل بيذه األقكاؿ أراد أف يفصح عف طبيعة الكتابة عنده ،فرأل أنيا مكىبة
يبدك أف
ن

فطرية أك مكتسبة ،كأف الكاتب ال يستطيع صقميا كتنميتيا إال مف خبلؿ ممارستيا كالتدرب

عمييا ،كىي في نظره فف ال يجيده ٌإال مف ممؾ ح نسا مرىفنا ،كشعكنار صادقنا ،كىي ذكؽ ال
يستطيب طعمو ،كال يستسيغ شرابو ٌإال مف استطاع التفاعؿ مع ىذه الكتابة شك نبل كمضمكننا.
كلقد ظير كاض نحا استيانة ىيكؿ في مسألة قكاعد المغة كتراكيبيا في الكتابة ،كرأل أنيا
ال تشكؿ أم عائؽ أماـ الكاتب ،بؿ العكس مف ذلؾ فقد رأل االلتزاـ بيا يشكؿ قي ندا لقمـ الكاتب،

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)282/1
) )2المصدر السابؽ ،ج.337/1
) )3المصدر نفسو ،ج.286/4
) )4المصدر نفسو ،ج.286/4
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بؿ إنيا قد تحكؿ بيف الكاتب كبيف النبكغ كاإلبداع ،فالكاتب النابغة في نظره ىك ثائر يرفض كؿ

القيكد.

ىيكبل جانبو الصكاب فيما ذىب إليو كيتساءؿ :كيؼ بمغت بو جرأتو
كيرل الباحث أف
ن
الكتَّاب كانكا يزدركف قكاعد المغة كاألدب كالبياف كالبديع ،ثـ
أف يقكؿ بأف فحكؿ الشعراء ككبار ي
يقكؿ أف ىذه المآخذ تصبح بعد زمف قكاعد لغكية كمتطمبات اإلبداع.

إف المتأمؿ في ىذا الكبلـ بعمؽ يممس فيو دعكة خفية لنبذ المغة كعمكميا ،كالتخمي عف

الببلغة كأنكاعيا ،كاالنطبلؽ كالتحميؽ في عالـ آخر ال يرتبط بيا.

كمف المطائؼ التي َّ
تحدث عنيا ىيكؿ كالخاصة بنفسو البشرية ما قالو" :أنا أكتب

الرسالة مف الرسائؿ أك الفصؿ مف الفصكؿ ،كأتمكه ،كأعيد تبلكتو ،فيممؤني ذلؾ كب نار كتيينا ...ثـ
الكتاب
أق أر بعد ذلؾ شينئا في مكضكع ما كتبت أك في غيره مف الشئكف مف قمـ أحد كبار ي
اإلنجميز أك الفرنسييف كأشعر بنفسي تصغر كبكبريائي يتضاءؿ ،كأراني ما أزاؿ في الكتابة

الكتاب لف تتاح لي"(.)1
تممي نذا ،كأحس بأف بمكغ مكانة ىؤالء ي

أحد ﵀ ٌإال
كبلـ جميؿ يخرج مف ىيكؿ ،ييممس فيو قكؿ رسكؿ هللا ( :كما تكاضع ه
رفعو هللا)( ،)2كقكؿ عمر بف عبد العزيز( :رحـ هللا ام نار عرؼ قدر نفسو)( ،)3فقد جمع بيف
الصراحة مع النفس ،كالصدؽ مع الغير ،لقد عرؼ ىيكؿ أيف يقؼ ككيؼ يتجو ،فعندما كاف

يكتب كيراجع ما يكتب يعجبو ذلؾ كثي نار إلى درجة أنو كاف يستشعر في نفسو الكبرياء كالعظمة،
لكتاب كبار مف اإلنجميز كمف الفرنسييف كاف يستصغر ما يكتب ،فتنطفئ
لكنو عندما كاف يق أر ي
الكتَّاب ما زاؿ تممي نذا ،كأنو ال يبمغ ما
نار كبريائو ،كيتبلشى كىج عظمتو ،كيحس أنو أماـ ىؤالء ي

بمغكا مف مكانة عممية مرمكقة.

بعد عرض الباحث لنظرة ىيكؿ لمقاالتو ،يمكف لمباحث أف يسجؿ المبلحظات التالية:
الكتاب كاألدباء تشجي نعا كتعزي ناز عمى كتابة المقاالت مما كاف لو األثر
 -1كجد ىيكؿ مف كبار ي
في إقدامو عمى كتابة ىذا الكـ مف المقاالت ،كالى ظيكره في عالـ الصحافة بحسبانو
رائ ندا مف ركادىا.

) )1ىيكؿ ،مقاالت محمد حسيف ىيكؿ (ج.)280/1
)[ )2مسمـ ،صحيح مسمـ ،ج.]2001/4

)[ )3القرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف ،ج.]89/10
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 -6رأل ىيكؿ أنو أثناء الكتابة كاف لطيفنا في أسمكبو ،كمكضكعنيا في عرضو ،غير متعصب
لرم بعينو ،كال متحي ناز لفكرة بذاتيا ،كأنو كاف يحمؿ المكاقؼ ،كيبحث عف الصكاب ،كيقبؿ
أ
النتائج ميما كانت طبيعتيا كما يترتب عمييا.

ىيكؿ راضنيا عما يكتب في مقاالتو ،ألنو اتبع منيجية كاضحة تتميز بالدقة كاألمانة
 -8كاف
ه
العممية ،كتحييد العاطفة ،كالميؿ إلى الترجيح العقمي ،ككاف يي ىسر إذا ق أر جدي ندا في
مكضكع كتب فيو سابقنا ،ألنو يساعده عمى تحقيؽ ما لـ يكف متحققنا منو ،كيكمؿ ما اعتراه
مف نقص.

ىيكؿ ال ينظر إلى مقاالتو نظرة قدسية كعمى أنيا كاممة ،ككاف يرل أنيا خاضعة لمنقد
 - 4كا ف
ه
فقد كتبيا لمحاضر كالمستقبؿ ،كيعترؼ بقصكره في المغة العربية ،كأنو يكتب بالسميقة،
كرغـ ذلؾ فإنو يممؾ أسمكنبا جي ندا.

 -5نظر ىيكؿ إلى مقاالتو نظرة صادقة فييا نكع مف التكاضع كاألمانة ،فيقبؿ ما كجو إليو مف
كيقر أنو يحاكؿ المعالجة ،كما يعترؼ بأنو أخفؽ في التحميؿ
نقد خاص بالمغة العربية ،ي
المغكم.
 -6رأل ىيكؿ أف الكتابة نقد كذكؽ كمكىبة ،كالكاتب النابغة ىك مف يثكر عمى القيكد كالقكاعد،
الكتاب كانكا يزدركف قكاعد األدب كالمغة كالبياف كالبديع.
كأف فحكؿ الشعراء ككبار ي
 -7رأل ىيكؿ أف الكتابة مكىبة فطرية يقكـ الكاتب بصقميا مف خبلؿ ممارستيا كالتدرب عمييا،
لكنو استياف في مسألة قكاعد المغة فييا ،كرأل أف االلتزاـ بيا يقيد الكاتب كيكقؼ نبكغو

كابداعو.

ىيكؿ يشعر بالكبرياء بعد كتابتو رسالة أك فصؿ أك مقالة ،لكف ىذا الكبرياء سرعاف ما
 - 8كا ف
ه
الكتاب اإلنجميز كالفرنسييف ،كقد جمع بيف الصراحة مع النفس
يزكؿ أماـ ما كتبو كبار ي
كالصدؽ مع الغير في كتابة مقاالتو.
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ساد ًسا -رأي الباحث في مقالت ىيكل:
يرل الباحث أف المقالة مف األجناس األدبية التي تحتاج إلى قراءة مفتكحة عند نقدىا،

بمعنى أنو ال يمكف حصر عممية النقد في منيج كاحد لمكشؼ عف جمالياتيا ،فمكؿ منيج

مميزاتو التي تخدـ عممية النقد ،فمث نبل المنيج التاريخي يكضح مراحؿ ظيكر فف المقالة لدل
الكاتب ،ثـ يبيف التطكر كالتحكؿ في مسارىا المكضكعي كالفني ،كيحدد فترات االزدىار كالرككد

أك اال نقطاع عف الكتابة مع ذكر األسباب ،أما المنيج التحميمي فيك يتناكؿ الفكرة كالمغة ،أما
المنيج الكصفي فيبرز مكضكعات المقالة كأنكاعيا ،كنجد الدراسة األسمكبية اإلحصائية تيتـ
بمعرفة الترتيب الكمي لممقاالت ،كنكعية األساليب الفنية المستخدمة في الكتابة المقالية في

الجانب المغكم.

كيمكف تكظيؼ بعض المفاىيـ السيميائية في نقد المقالة خاصة عنكانيا كما يحمؿ مف

دالالت كمضاميف.

كما يرل الباحث أف نكع المقالة كمكضكعيا ىك الذم يكجو الناقد كيساعده في اختيار

المنيج المناسب لكؿ مقالة عمى حدة ،كما يرل أف القراءة النقدية المفتكحة ىي الخيار األمثؿ

لما فييا مف مركنة عند تطبيؽ النقد ،كعمى ىذا األساس يسجؿ الباحث رأيو في مقاالت ىيكؿ
كمبلحظاتو عمييا ،كىي كالتالي:
األسموب:
تعرض الباحث لدراسة أسمكب ىيكؿ في ىذا البحث فخرج بنتيجة مفادىا أف أسمكب
ىيكؿ كاف سي نبل ككاض نحا كشائقنا كجذانبا كمؤث نار ،كقد بنى الباحث ىذا الحكـ عمى االنسجاـ التاـ
في أسمكبو بيف تفكيره كثقافتو كخكاطره كفمسفتو كعاطفتو كلغتو ،كعمى شيادة طو حسيف كعمى
تأثره بأسمكب القرآف الكريـ.

مف الكسائؿ التعبيرية التي ساعدت عمى تميز أسمكبو ،ركعة الجمؿ كمتانة تركيبيا،

كثراء العبارات بالكممات المكحية ،ككاف يميؿ ىيكؿ في أسمكبو إلى اإليجاز ،حيث جاءت
األلفاظ عمى قدر المعاني ،كال يميؿ إلى األلفاظ المنمقة ،ككاف أحياننا قميمة يسترسؿ كيستطرد
لكف ليست ىذه سمة ثابتة أك تشكؿ ظاىرة في أسمكبو ،ككاف ال يحبذ التكرار في األلفاظ ،كال

يتعمد المكسيقى عمى حساب المعنى.

صا عمى دقة كصحة معمكماتو،
ظيرت ثقافتو الكاسعة كالمتنكعة في أسمكبو ،ككاف حري ن
ككاف يجتيد في إظيار الحقائؽ بجبلء.
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اتسمت لغتو بالسيكلة كالسبلمة كاإلتقاف ،ككاف يبتعد في لغتو الصحفية عف الغريب مف

األلفاظ كالمحسنات البديعية ليككف أقرب إلى قمكب القراء ،كقد استكحى الكثير مف ألفاظو مف
بيئتو؛ خاصة عندما كاف يكتب مكضكعات تتعمؽ بحياتو في الريؼ المصرم أك بذكرياتو.
بنية المقالة:
صا
 -1اتسمت عناكيف مقاالت ىيكؿ باإليجاز كالجدية كالجاذبية كالتشكيؽ ،حيث كاف حري ن
عمى اختيار العنكاف المناسب لممكضكع ،كقد ربط في معظـ مقاالتو بيف عنكاف المكضكع
كىدفو ،كاستطاع طرح عناكيف فييا مف اإلثارة ما يجذب انتباه القارئ كاىتمامو ،لكف ليست
ىذه العناكيف كميا بالمستكل نفسو ،أما ألفاظ العناكيف فمنيا ما ىك عذب كمنيا ما ىك

عادم ،كقد جاءت معظـ العناكيف تكحي إلى المكضكع بشكؿ مباشر ،ككاف ىيكؿ ال يعبأ

بأف يقسـ مكضكعو إلى عناكيف فرعية جانبية ،فجاء المكضكع مف أكلو حتى نيايتو كأنو

ب في قالب كاحد.
ص َّ
ي

كانت العناكيف كاضحة ،كأحياننا يممس التقارب بينيا عمى أساس التكامؿ ،فمث نبل إذا
ضا -عف التعميـ العاـ كىكذا ،ككانت ىذه العناكيف
تحدث عف التعميـ العالي تحدث -أي ن

تكحي بأف كراءىا أىدافنا كبيرةن ،ككانت شاممة تناكلت مجاالت مختمفة.

 -2لقد كفؽ ىيكؿ في إيجاد تكازف كانسجاـ بيف شكؿ مقاالتو كمضمكنيا ،فمـ يطغ أحدىما عمى
اآلخر ،كقد استطاع أف يبني أفكاره بقالب فني يمتاز بقكة التركيب كالتأثير ،كقد تجاكز

الزخرؼ المفظي ،كتمكف مف تحقيؽ أىداؼ مقاالتو.
استطاع ىيكؿ أف يجعؿ مف مقاالتو في كثير مف األحياف لكحة فنية رسميا بكمماتو
المعبرة ،كلكنيا بثقافاتو المتعددة ،كزينيا بعكاطفو الجياشة.
برز حماس ىيكؿ بكضكح لمقضايا التي كتب فييا ،كقد أكرد في بعض األحياف اآلراء

المخالفة لرأيو كالتي ال يميؿ إلييا ،كما ظير في مقاالتو تمجيده لمحضارة األكركبية تارة،
كاحتقاره ليا تارة أخرل بسبب ماديتيا المفرطة ،كقد شغمت ثقافتو الغربية مساحة كاسعة في

مقاالتو ،ككاف أثرىا كاض نحا في معظميا .كتشـ في مقاالتو رائحة القكمية التي كاف يتبناىا،
كاإلنسانية التي كاف يتمناىا ،كلـ يظير عنده أم تعصب ديني ،أما حياتو السياسية فكانت
متقمبة ،فتارة يشارؾ في الحككمة ،كأخرل يككف في صؼ المعارضة.
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أثر شخصية ىيكل في مقالتو:
 -1عاش ىيكؿ حياتو في أجكاء مختمفة ،فتنقؿ بيف ببلد العرب كببلد الغرب ،فجمع بيف
الثقافتيف العربية كالغربية ،كعاصر أحداثنا سياسية كبرل ،كحركنبا طاحنة :الحرب العالمية
األكلى كالحرب العالمية الثانية كسقكط فمسطيف في يد الييكد ،كمارس أعما نال مختمفة في

الصحافة فكاف رئيس تحرير جريدة ،كفي السياسة ترأس حزنبا ،كتكلى رئاسة مجمس الشيكخ،
كفي التعميـ عمؿ كزي نار لو ،ككتب في مكضكعات مختمفة :دينية كسياسية كاجتماعية كأدبية
كتاريخية كفنية كثقافية ،كقد جمع في شخصيتو بيف االنفتاح كااللتزاـ ،كؿ ىذا ساىـ في

بناء شخصيتو.

أما عف األحداث التي تناكليا في مقاالتو فقد كاكبيا كعايشيا كتفاعؿ معيا كلـ ينقميا

لمجرد سماعيا ،لككنو شخصية رسمية كازنة تتميز بالجدية كالمصداقية كالكعي.

 -2لييكؿ جميكره مف القراء يحرص دائ نما عمى استقطابيـ تجاه مقاالتو ،ككاف يختار
المكضكعات التي تيميـ ،ألنو كاف يعمـ أثرىا فييـ ،ككاف ينتيج المكضكعية في كؿ ما

يكتب بعي ندا عف الشعارات الجكفاء كالخطب العرجاء ،فالمتأمؿ في مقاالتو يتبيف مقدار
الجيد الذم كاف يبذلو ،فالكتابة عنده ليست ىدفنا لذاتيا ،لذلؾ كاف يعد العدة ،كيبمكر الفكرة
كيتعمؽ فييا كيربطيا بثقافتو كعكاطفو قبؿ أف ييـ بنشرىا.

 -3كاف ىيكؿ يعتز بقكميتو العربية ،كبيكيتو الكطنية ،كبأمتو اإلسبلمية ،كقد ظيرت في مقاالتو
فبلحا أك
مف خبلؿ المكضكعات التي تناكليا أنو كاف يتحسس ىمكـ المكاطف المصرم:
ن
رجبل أك امرأة ،فيعبر عنيا كيبدم مكقفو منيا ،فييكؿ كاف إنساننيا قبؿ أف يككف
طالبا ،ن
ن
صحفنيا ،كعمى ىذا األساس كاف تعاممو مع قضايا األمتيف العربية كاإلسبلمية ،لذلؾ يمكف
ىيكبل في مقاالتو حمؿ اآلالـ كعبر عف اآلماؿ ،كأفصح عف الطمكح ،كىك بذلؾ
القكؿ أف
ن
يككف قد أدل رسالتو الصحفية كاممة.

 -4طبيعة شخصية ىيكؿ رغـ اعت اززه بنفسو كثقتو بيا ،تكحي بأنو لـ يكف أحادم الفكر ،ضيؽ

الرؤية ،بؿ كاف فيما يكتب عميقنا ثاقنبا يعبر عف رأم المجمكع ،كقد لكحظ في كتاباتو أنو
كاف يكازف بيف البعد العقمي كمتطمبات العاطفة ،كينأل بنفسو عف االنفعاؿ كالتعصب كردات

الفعؿ.
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وبعد دراسة مقالت ىيكل وطبيعة شخصيتو ،استطاع الباحث أن يستنبط التالي:
 -1ظيكر األثر الديني بكضكح في بعض مؤلفاتو ألنيا كانت ذات طابع إسبلمي ،بينما كاف
مفقكندا في مقاالتو فمـ يتعمؽ فييا في المجاؿ الديني ،فمقاالتو الدينية قميمة كسطحية.

 -2كاف عاـ  1930ـ بداية تحكؿ ىيكؿ مف االتجاه القكمي إلى االتجاه اإلسبلمي ،لكف يبدك
ىيكبل بعد ىذا التاريخ لـ يغير في بعض أفكاره القديمة التي تمس العقيدة كمسألة
أف
ن

صا ،كانما كاف
حجاب المرأة ،كمساكاتو بيف األدياف ،كأف فكره الجديد لـ يكف إسبلمنيا خال ن
يشكبو شيء مف أثر الثقافة الغربية كالتكجو القكمي.

 -3ظيرت شخصية ىيكؿ قكية في مقاالتو ،ككاف صاحب مكقؼ كرأم ،ال يعرؼ المجاممة كال
يميؿ إلى الميادنة ،كتغمب عميو العقبلنية كالمكضكعية فيما يقرر ،كيممس عنده النزعة

اإلنسانية.

 -4برز أثر التعصب لمقكمية العربية كاض نحا في مقاالتو ،حيث كاف يمقت الدكلة العثمانية
التي كانت تمثؿ الخبلفة اإلسبلمية؛ ألنيا دكلة غير عربية ،متي نما إياىا بالضعؼ ،كقد
حمميا مسئكلية تسمط االستعمار الغربي عمى الببلد العربية كاإلسبلمية الستغبلليا.

 -5ظمت ثقة ىيكؿ بالغرب مستمرة ،كفكرة التفاىـ معيـ حاضرة ،ككاف يعتقد أف أيسس الفمسفة
اإلسبلمية كالحضارة الغربية كاحدة ،لكف االختبلؼ جاء بيف المذاىب السياسية ،فكاف يميؿ

إلى التعايش السممي معيـ ،كيؤمف بالتعاكف بيف األدياف ،كيرل أف الحرية كمساعدة الغرب

ىما السبيؿ إلى إنشاء حضارة عربية جديدة.
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الخاتمة والنتائج
ىذه رحمة استكشافية في مقاالت ىيكؿ ،حاكؿ فييا الباحث أف يتعرؼ عمى الثكرة األدبية
كالنقدية التي كانت تجيش في صدر ىيكؿ ،كالتي اجتيد في نقميا إلى غيره مف أبناء الكطف
العربي ىدفو في ذلؾ تطكير الحاضر ،كتشكيؿ المستقبؿ عمى صكرة كاف يتمناىا.

وخمص الباحث بعد ىذه الدراسة إلى ىذه النتائج:
 -1كاف ىيكؿ ذا ثقافة متنكعة جمع فييا بيف الثقافة العربية كالثقافة الغربية ،ككاف تأثره
بالثقافة العربية أكثر ألنيا ثقافتو األصمية ،كقد تجمى ذلؾ بكضكح في نتاجو األدبي

كالفكرم كالنقدم كمف خبلؿ مؤلفاتو كمقاالتو.

 -2تتسـ شخصية ىيكؿ بسعة أبعادىا ،ككضكح منيجيا ،فقد استخدـ المنيج المتكامؿ عندما
ألؼ كتب السيرة كالتاريخ اإلسبلمي ،كظيرت شخصية ىيكؿ قكية في مقاالتو ،ككاف
صاحب مكقؼ كرأم ،ال يعرؼ المجاممة كال يميؿ إلى الميادنة ،كتغمب عميو العقبلنية

كالمكضكعية.

 -3كاف لييكؿ دكهر كبير في تطكير الصحافة المصرية ،حيث ييحسب لو أنو جعؿ المقالة
الصحفية صغيرة كمركبة ،كأنو طالب بالتخصص في الكتابة الصحفية ،كأنو أكؿ مف أكجد
التحقيؽ الصحفي في الصحافة المصرية ،ككاف يؤمف بحرية الصحافة.

 -4تكحي النظرة السريعة عمى مقاالت ىيكؿ بعدـ االتزاف في أفكاره كآرائو ،فتارة يبدك غربي
الفكر مؤي ندا كمشج نعا لو ،كتارة مخالفنا لو مقد نما الفكر اإلسبلمي عميو ،أما فكره القكمي
ففيو مزيج مف الفكر الغربي كفيو نكع مف التناقض ،كيغمب عميو التبعية كليس األصالة.

 -5ساكل ىيكؿ بيف األدياف كاتخذ مكقفان سمبيان مف الحجاب ،ككاف يميؿ إلى عممانية الدكلة
المصرية أكثر مف ميمو إلى إسبلميتيا.

 -6كاف ىيكؿ يميؿ إلى النقد أكثر مف ميمو إلى الشعر ،كيرل أف األدب يتجو إلى الذاتية،
بينما يتجو النقد إلى المكضكعية ،ككاف يفضؿ النقد المكضكعي عمى النقد الذاتي ،كلو

آراء نقدية أذكت الثكرة األدبية ،كقد مارس النقد النظرم كالتطبيقي ،ككجو نقده في معظـ
األجناس األدبية مف شعر كمسرح كقصة.
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 -7يميؿ ىيكؿ إلى ضركرة العناية بالمفظ كالمعنى م نعا ،كالى التجديد كالتطكر في المغة
كاألدب ،فاألدب في نظره فف يحمؿ رسالة الحؽ كالجماؿ في الحياة لخدمة الناس ،كالمغة
ىي التي تعبر عف األدب ،كقد أيَّد التنافس بيف القديـ كالحديث حيث حصره في األساليب
كالكتابة كالتعريب ،كرأل في مكضكع تعريب العمكـ كالحضارة أنو يمكف الجمع بيف األلفاظ

العربية القديمة كتعريب المصطمحات األجنبية.

 -8لـ يتناكؿ ىيكؿ السرقات الشعرية عند الباركدم بشكؿ مفصؿ ،ككانت مبرراتو ليذه
السرقات عامة كفييا نكع مف المجاممة ،كقد خالؼ بعض النقاد رأم ىيكؿ في ىذا

المكضكع.
 -9كشؼ ىيكؿ عما كراء فكرة الدعكة إلى العامية حيث بيف أف مف أىدافيا النيؿ مف القرآف

الكريـ ،كالمغة العربية ،كالبياف العربي ،كالتراث العربي ،كالتفريؽ بيف الببلد العربية كأبناء

األمة العربية كتعزيز االنقساـ بينيـ ،ككاف مف أنصار العربية الفصحى ألنو رأل فييا

السبيؿ لمتفاىـ كالكحدة بيف أبناء األمة العربية.

 -10درجة إعجاب ىيكؿ باألدب الغربي كاالستمتاع بو تفكؽ درجة إعجابو باألدب العربي
كاالستمتاع بو ،كأف إعجابو باألدب الغربي كاف شام نبل عمى مستكل الشكؿ كالمضمكف ،أما

إعجابو باألدب العربي فقد كاف جزئنيا ،كأف نظرتو لؤلدب العربي كانت مضطربة ،كحكمو
عميو كاف متسرنعا ،كثقتو بو غير كاممة ،كقناعتو بو متكاضعة.
 -11ساكر ىيكؿ كثير مف الشككؾ حكؿ األدب العربي القديـ ،لكنو اعترؼ بقكة أثره عمى
مدار ألؼ كخمسمائة سنة ،كرأل أف الحياة اإلسبلمية الجديدة لـ تميـ الشعر العربي كلـ
يكف ليا فيو أثر قكم كاضح.

 -12يرل ىيكؿ أف األدب العربي الحديث عند انطبلقو كاف مقم ندا لؤلدب العربي القديـ ،كأنو
تأثر بالنثر الغربي أكثر مف النثر العربي القديـ ،كتأثر بالشعر العربي القديـ أكثر مف

الشعر الغربي القديـ ،كأنو ظيرت في الكطف العربي مذاىب أدبية كانت امتدا ندا لمذاىب
أدبية غربية.

 -13برز أثر التعصب لمقكمية العربية كاض نحا في مقاالت ىيكؿ ،حيث كاف يمقت الدكلة
العثمانية التي كانت تمثؿ الخبلفة اإلسبلمية؛ ألنيا دكلة غير عربية ،متي نما إياىا
بالضعؼ ،كقد حمميا مسئكلية تسمط االستعمار الغربي عمى الببلد العربية كاإلسبلمية

الستغبلليا.
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 -14ظمت ثقة ىيكؿ بالغرب مستمرة ،كفكرة التفاىـ معيـ حاضرة ،ككاف يعتقد أف أيسس
الفمسفة اإلسبلمية كالحضارة الغربية كاحدة ،لكف االختبلؼ جاء بيف المذاىب السياسية،

فكاف يميؿ إلى التعايش السممي معيـ ،كيؤمف بالتعاكف بيف األدياف ،كيرل أف الحرية
كمساعدة الغرب ىما السبيؿ إلى إنشاء حضارة عربية جديدة.

توصيات الدراسة:
إن أىم توصيات الدراسة ما يمي:
 -4عقد مكازنات نقدية بيف ىيكؿ كأقرانو مف النقاد.
 -5تناكؿ فكر ىيكؿ اإلسبلمي كالسياسي بالدراسة.
 -6دراسة األخطاء المغكية في مقاالت محمد حسيف ىيكؿ.
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الجريدة :العدد  349مايك 1908ـ .كالعدد  387يكنيو 1908ـ.
الجريدة :العدد  .426أغسطس 1908ـ.
الجريدة :قضية المرأة – (الحجاب  .)5العدد  1050بتاريخ  21أغسطس 1910ـ.
الجريدة :مف مقالة (المرأة كالحجاب) العدد  498بتاريخ  24أكتكبر 1908ـ.
الجريدة :مف مقالة بعنكاف (نتيجة الحب) .العدد  617بتاريخ  22مارس 1909ـ.
الجريدة :مف مقالة قضية المرأة (الحجاب  .)10العدد  1060بتاريخ  2سبتمبر 1910ـ.
الجمحي ،محمد بف سبلـ1974( .ـ) .طبقات فحكؿ الشعراء .تحقيؽ :محمكد شاكر( .د.ط).
القاىرة :مطبعة المدني.

الجمحي ،محمد بف سبلـ .طبقات فحكؿ الشعراء .تحقيؽ :محمكد شاكر( .د.ط) .جدة :دار
المدني.
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جمعة ،حسيف( .أيار 2007ـ) .قراءة في المقالة العربية .مجمة المكقؼ األدبي( .د.ط).
الكتاب العرب .العدد .433
دمشؽ :اتحاد ي

الجندم ،أنكر1980( .ـ) .الصحافة كاألقبلـ المسمكمة .ط( .1د.ـ) :دار االعتصاـ.
الجندم ،أنكر1983( .ـ) .المعارؾ األدبية في مصر منذ 1939-1914ـ( .د.ط)( .د.ـ):
دار األنجمك المصرية.

الجندم ،أنكر1996( .ـ) .قضايا األدب كالثقافة كالفف :الكشؼ عف سمكـ كتب التغرم كالغزك
الفكرم( .د.ط)( .د.ـ) :دار الفضيمة.

ابف جني ،أبك الفتح عثماف1951( .ـ) .الخصائص .تحقيؽ :محمد عمي النجار .ط ،1القاىرة:
دار الكتب المصرية.

حاكم .إيميا1986( .ـ) .في النقد األدبي .ط .2بيركت :دار الكتاب العربي.
حساف ،تماـ2001( .ـ) .المغة العربية معناىا كمبناىا .ط .1الدار البيضاء :دار الثقافة.
حسيف ،طو1933( .ـ) .في األدب الجاىمي .ط( .3د.ـ) :دار المعارؼ .مطبعة فاركؽ.
حسيف ،محمد محمد1956( .ـ) .االتجاىات الكطنية في األدب المعاصر .ط( .1د.ـ) :مكتبة
اآلداب.

حممي ،مصطفى1998( .ـ) .الفكر اإلسبلمي في مكاجية الغزك الثقافي في العصر الحديث.
(د.ط)( .د.ـ) :دار الدعكة.

حمزة .عبد المطيؼ2002( ،ـ) .المدخؿ في فف التحرير الصحفي .ط .5القاىرة :الييئة
المصرية العامة لمكتاب.

حمزة ،عبد المطيؼ .كشرؼ ،عبد العزيز1998( .ـ) .أدب المقالة الصحفية في مصر( .د.ط).
(د.ـ) :محمد حسيف ىيكؿ في جريدة السياسة اليكمية .الييئة المصرية العامة لمكتاب.

ج.9
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الحمكم ،تقي الديف أبك بكر عمي بف عبد هللا1987( .ـ) .خزانة األدب كغاية األرب .تحقيؽ:
عصاـ شعيتك .ط .1بيركت :دار كمكتبة اليبلؿ.

أبك حميدة ،محمد صبلح2006( .ـ) .دراسات في النقد األدبي الحديث .ط( .1د.ـ)( :د.ف).
حنطكر ،أحمد محمد عمي1996( .ـ) .فف المقاؿ في األدب المصرم الحديث .ط .1طنطا:
التركي لمكمبيكتر كطباعة األكفست.

حنيؼ1964( .ـ) .الباركدم رائد الشعر الحديث .ط .5القاىرة :دار المعارؼ.
حكلية الجامعة اإلسبلمية العالمية الباكستاف1417( .ق1996 .ـ) .فف المقاؿ( .د.ط)( .د.ـ):
العدد.4

خضكر ،أديب1991( .ـ) .مدخؿ إلى الصحافة نظرية كممارسة( .د.ط) .دمشؽ( :د.ف).
الخفاجي ،ابف سناف1953( .ـ) .سر الفصاحة .تحقيؽ :عبد المتعاؿ الصعيدم( .د.ط).
القاىرة :مطبعة عمي صبيح.

ابف خمدكف ،عبد الرحمف1988( .ـ) .المقدمة( .د.ط) .بيركت :دار كمكتبة اليبلؿ.
أبك خميؿ ،شكقي1981( .ـ) .جكرجي زيداف في الميزاف .ط .2دمشؽ :دار الفكر.
خميؿ ،عماد الديف1990( .ـ) .تحميؿ التاريخ اإلسبلمي إطار عاـ( .د.ط)( .د.ـ) :دار الثقافة.
الدسكقي2000( .ـ) .في األدب الحديث( .د.ط)( .د.ـ) :دار الفكر العربي.
ديتشس ،ديفيد1967( .ـ) .مناىج النقد األدبي بيف النظرية كالتطبيؽ .ترجمة :محمد يكسؼ
نجـ كاحساف عباس( .د.ط) .بيركت :دار صادر.

ديكاف النابغة الذبياني1996( .ـ) .تحقيؽ :عباس عبد الساتر .ط( .3د.ـ) :دار الكتب العممية.
أبك ذكرل ،السيد مرسي1982( .ـ) .المقاؿ كتطكره في األدب المعاصر( .د.ط)( .د.ـ) :دار
المعارؼ.

الرافعي1903( .ـ) .ديكاف الرافعي( .د.ط) .القاىرة( :د.ف).
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الرافعي1953( .ـ) .تحت راية القرآف( .د.ط) .مصر :دار االستقامة.
الرافعي1954( .ـ) .تاريخ آداب العرب .ط .1القاىرة( :د.ف).
الرافعي ،محمد صادؽ1983( .ـ) .تحت راية القرآف( .د.ط) .بيركت :دار الكتاب العربي.
رحماني ،أحمد1987( .ـ) .النقد التطبيقي الجمالي كالمغكم في القرف الرابع اليجرم .بحث مقدـ
لنيؿ درجة الماجستير( .د.ط) .الجزائر :معيد المغة العربية كآدابيا .جامعة قسطنطينة.

ابف رشيؽ1981( .ـ) .العمدة في محاسف الشعر كآدابو .تحقيؽ :محمد محي الديف عبد
الحميد ،ط .5بيركت :دار الجيؿ.

زعمكش ،عمار( .أكتكبر/ديسمبر2001 ،ـ) .مفيكـ النقد األدبي في نظر الجزائرييف( .د.ط).
الككيت :مجمة عالـ الفكر .ع .2ج .30المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب.

زكي ،أحمد كماؿ1997( .ـ) .النقد األدبي الحديث :أصكلو كاتجاىاتو .ط .1القاىرة :دار نكبار
لمطباعة.

زلط ،أحمد1988( .ـ) .محمد حسيف ىيكؿ بيف الحضارتيف اإلسبلمية كالغربية( .د.ط)( .د.ـ):
الييئة المصرية العامة لمكتاب.

الزكاىرة .ظاىر محمد2003( .ـ) .التناص في الشعر العربي المعاصر .ط .1عماف :دار
الحامد.

أبك زيد ،فاركؽ1985( .ـ) .فف الكتابة الصحفية( .د.ط) .القاىرة :عالـ الكتب.
السبكي ،بياء الديف2003( .ـ) .عركس األفراح في شرح تمخيص المفتاح .تحقيؽ :د .عبد
الحميد ىندكام .ط .1بيركت :المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر.

السعافيف كآخركف2003( .ـ).أساليب التعبير األدبي .ط( .1د.ـ) :دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.
السعدني ،مصطفى1991( .ـ) .التناص الشعرم قراءة أخرل لقضية السرقات( .د.ط).
اإلسكندرية :منشأة المعارؼ.
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سميماف ،عبد هللا حسيف عمي2000( .ـ) .المقامة بيف القصة كالمقالة( .د.ط)( .د.ـ) :الدار
المصرية اإلسكندرية.

السياسة األسبكعية (1926ـ)13 .مارس .ع.1
السياسة األسبكعية .العدد  .461بتاريخ  16مارس 1946ـ.
السيد ،عفاؼ لطفي1981( .ـ) .تجربة مصر المبرالية( .د.ط)( .د.ـ) :المركز العربي لمبحث
كالنشر.

الشايب ،أحمد1998( .ـ) .األسمكب .ط .8القاىرة :مكتبة النيضة المصرية.
ش اررة ،عبد المطيؼ1984( .ـ) .معارؾ أدبية قديمة كمعاصرة .ط .1بيركت :دار العمـ
لممبلييف.

شرؼ ،عبد العزيز1977( .ـ) .محمد حسيف ىيكؿ في ذكراه( .د.ط) .القاىرة :دار المعارؼ.
شرؼ ،عبد العزيز2000( .ـ) .أدب المقالة مف المعاصرة إلى األصالة( .د..ط) .بيركت :دار
الجيؿ.

شرؼ ،عبد العزيز2000( .ـ) .األساليب الفنية في التحرير الصحفي( .د.ط)( .د.ـ) :دار قباء
لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

شمؽ ،عمي1991( .ـ) .مراحؿ تطكر النثر العربي في نماذجو( .د.ط)( .د.ـ) :دار العمـ
لممبلييف.

شيخ أميف ،بكرم1985( .ـ) .الحركة األدبية في المممكة السعكدية .ط .4بيركت :دار العمـ
لممبلييف.

شيخاني ،سميرة1999( .ـ) .أثر تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات في تطكر فنكف الكتابة
الصحفية .دراسة تطبيقية عمى الصحافة المصرية( .د.ط) .القاىرة :السكرية اليكمية.

ضيؼ .أحمد شكقي( .د.ت) .األدب العربي المعاصر في مصر .ط .13مصر :دار المعارؼ.
ضيؼ ،شكقي1981( .ـ) .في النقد األدبي .ط .6مصر :دار المعارؼ.
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ضيؼ ،شكقي2001( .ـ) .العصر العباسي الثاني .ط .12القاىرة :دار المعارؼ.

طباني ،بدكم1962( .ـ) .البياف العربي دراسة في تطكر الفكرة الببلغية عند العرب كمناىجيا
كمصادرىا الكبرل .ط .2القاىرة :مكتبة األنجمك.

طحاف ،ريمكف1972( .ـ) .األدب المقارف .ط .1بيركت( :د.ف).
العاني ،سامي مكي1983( .ـ) .اإلسبلـ كالشعر( .د.ط) .الككيت :سمسمة عالـ المعرفة.
عباس ،إحساف1988( .ـ) .عبد الحميد الكاتب كما تبقى مف رسائمو .ط( .1د.ـ) :دار
الشركؽ.

عباس ،إحساف1993( .ـ) .تاريخ النقد األدبي عند العرب .ط .2عماف :دار الشركؽ لمنشر
كالتكزيع.

عبد البر ،طو عبد الرحيـ1983( .ـ) .قضايا النقد األدبي بيف النظرية كالتطبيؽ .ط .1القاىرة:
مطبعة دار التأليؼ.

عبد الخالؽ ،ربيعي1988( .ـ) .فف المقالة الذاتية .ط .1اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية.
عبد الدايـ ،صابر1983( .ـ) .مقاالت كبحكث في األدب المعاصر( .د.ط)( .د.ـ) :دار
المعارؼ.

عبد الرحمف ،عائشة1970( .ـ) .قيـ جديدة لؤلدب العربي القديـ كالمعاصر .ط .2القاىرة :دار
المعارؼ.
عبد العزيز ،سعد1987( .ـ) .إبداع الشباف كابداع الشيكخ في دنيا األدب( .د.ط)( .د.ـ) :الييئة
المصرية العمة لمكتاب.

عبد العزيز ،محمد حسيف1978( .ـ) .لغة الصحافة المعاصرة( .د.ط) .مصر :دار المعارؼ.
عبد هللا ،محمد حسيف1990( .ـ) .دراسات في الفكر اإلسبلمي( .د.ط)( .د.ـ) :المكتبة
الكطنية.
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عبد المجيد ،حناف محمد2011( .ـ) .التغير االجتماعي في الفكر اإلسبلمي الحديث .دراسة
تحميمية نقدية .ط .1الكاليات المتحدة األمريكية :المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي.

العبد ،يمني( .شباط1985-ـ) .في معرفة النص .دراسات في النقد األدبي .ط .3لبناف بيركت:
المركز الثقافي العربي.

عتيؽ ،عبد العزيز( .د.ت) .في الببلغة العربية ،عمـ المعاني-البياف-البديع( .د.ط) .بيركت:
دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر.

عتيؽ ،عبد العزيز1973( .ـ) .في النقد األدبي( .د.ط) .بيركت :دار النيضة العربية.
العربي ،الحسف دركيش1991( .ـ) .النقد العربي القديـ :مقاييسو كاتجاىاتو كأعبلمو كمصادره.
(د.ط) .القاىرة :دار االتحاد العربي لمطباعة.

عزاـ ،محمد2001( .ـ) .النص الغائب تجميات التناص في الشعر العربي( .د.ط) .دمشؽ:
الكتاب العرب.
اتحاد ي

العسكرم ،أبك ىبلؿ الحسف بف عبد هللا1986( .ـ) .كتاب الصناعتيف .تحقيؽ :عمي محمد
البجاكم كآخر( .د.ط) .بيركت :المكتبة العصرية.
العشماكم ،محمد زكي1997( .ـ) .دراسات في النقد األدبي المعاصر( .د.ط) .مصر :دار
المعرفة الجامعية.

العؼ ،عبد الخالؽ2000( .ـ) .التشكيؿ الجمالي في الشعر الفمسطيني المعاصر .ط( .1د.ـ):
مطبكعات ك ازرة الثقافة.

العؼ ،عبد الخالؽ2000( .ـ) .التشكيؿ الجمالي في الشعر الفمسطيني المعاصر .ط.1
فمسطيف :مطبكعات ك ازرة الثقافة.

العقاد ،عباس محمكد1946( .ـ) .يسألكنؾ .ط( .1د.ـ) :مطبعة مصر.
العقاد ،عباس محمكد1981( .ـ) .يسألكنؾ .ط .3بيركت :المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر.
عمي ،أدىـ1979( .ـ) .عمى ىامش األدب كالنقد( .د.ط) .مصر :دار المعارؼ.
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عمي ،عبد الرحمف عبد الحميد2008( .ـ) .معالـ المقاؿ األدبي كالصحفي( .د.ط) .القاىرة:
دار الكتاب الحديث.

عمي ،محمد كرد1934( .ـ) .اإلسبلـ كالحضارة الغربية( .د.ط) .القاىرة :مطبعة دار الكتب
المصرية.

أبك عمي ،نبيؿ( .يكليك1994-ـ) .بحث بعنكاف :كتاب المكازنة عرض كنقد .مجمة الجامعة
اإلسبلمية بغزة .مج .2ع.2

العكيف ،محمد1992( .ـ) .المقالة في األدب السعكدم الحديث .ط .1الرياض :مطابع الشرؽ
األكسط.

عيد ،رجاء1995( .ـ) .القكؿ الشعرم منظكرات معاصرة( .د.ط)( .د.ـ) :مؤسسة المعارؼ
لمطباعة كالنشر.

الغدامي ،عبد هللا1993( .ـ) .ثقافة األسئمة في مقاالت النقد كالنظرية .ط .2الككيت :دار سعاد
الصباح.

غ .تشر ،نيسفمسكي1986( .ـ) .عبلقات الفف الجمالية بالكاقع( .د.ط) .بيركت :مجمة فمسطيف
الثكرة .ع.202

غريب ،ركز1971( .ـ) .تمييد في النقد الحديث( .د.ط) .بيركت :دار المكشكؼ.
فركخ ،عمر1961( .ـ) .القكمية الفصحى .ط .1بيركت( :د.ف).
الفيركز آبادم ،مجد الديف2005( .ـ) .القامكس المحيط .تحقيؽ :مكتب تحقيؽ التراث في

مؤسسة الرسالة .إشراؼ :محمد نعيـ العرؽ سكسي .ط .8بيركت :مؤسسة الرسالة لمطباعة
كالنشر كالتكزيع.

فيصؿ ،شكرم( .ذك القعدة1391 .ق .يناير 1972ـ) .األصالة كالتجديد في المقاؿ األدبي.
(د.ط) .دمشؽ :مجمة مجمع المغة العربية.

قاسـ ،عدناف1989( .ـ) .لغة الشعر العربي .ط .1الككيت :مكتبة دار الفبلح.
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القرشي ،أبك محمد بف أبي الخطاب .جميرة أشعار العرب .تحقيؽ :عمي محمد البجادم.
(د.ط)( .د.ـ) :نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

القرطبي ،شمس الديف1964( .ـ) .الجامع ألحكاـ القرآف (تفسير القرطبي) .تحقيؽ :أحمد
البردكني كآخر .ط .2القاىرة :دار الكتب المصرية.

القط ،عبد القادر1987( .ـ) .في الشعر اإلسبلمي كاألمكم( .د.ط) .بيركت :دار النيضة
العربية.

قطب ،سيد1993( .ـ) .السبلـ العالمي كاإلسبلـ .ط( .12د.ـ) :دار الشركؽ.
كريـ ،سامح .معارؾ طو حسيف األدبية كالفكرية( .د.ط) .بيركت :دار القمـ.
المجذكب ،محمد1988( .ـ) .أدب كنقد .ط .1القاىرة :دار االعتصاـ.
مجمة الثقافة .العدد 1943/2/2 .214ـ.
مجمة الثقافة .العدد 1945/5/5 .36ـ.
مجمة الثقافة .مف مقالة ألميؿ تكفيؽ .العدد  .100يناير 1982ـ.

المحامي ،محمد كامؿ حسف1977( .ـ) .ابف خمدكف العبقرم الذم ظممو العرب كأنصفو
الغربيكف .ط .2بيركت :المكتب العالمي لمطباعة كالنشر.

محمد ،حسيف عمي1425( .ق) .التحرير األدبي .ط .2الرياض :مكتبة العبيكاف.
محمد ،عبد الحي1905( .ـ) .التنظير النقدم كالممارسة اإلبداعية .ط .1اإلسكندرية :منشأة
المعارؼ.

محمد ،عكض محمد1959( .ـ) .محاضرات عف فف المقالة( .د.ط) .القاىرة :معيد الدراسات
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