
 

 

 

 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 4. No. 4                                  Oct (1442-2020)      

The Criticism of Muslim Reality in the Poetry of Mehmet Akif Ersoy 

“Süleymâniye Kürsüsünde” as an Example 

Adham Muhammad Ali Hamawiya - Rumeysa Bozbek Kancı 

225 
 
 

 

 

ُإْرص ويُْدُعاكفُمُ حمُرُ عُْيفُشُ ُاإلسالمي ُ الواقعُُنَ ْقدُ 
 امنوذجُ أة"ُليمانيُ "يفُمنربُالسُ 

The Criticism of Muslim Reality in the Poetry of Mehmet Akif Ersoy 

“Süleymâniye Kürsüsünde” as an Example 

ُ
 **أدهمُحممدُعليُمحوية                                      *رميساءُبوزبكُكاجني

Adham Muhammad Ali Hamawiya                                     Rumeysa Bozbek Kancı 

 

ُصُالبحُثلخُ مُ 
على م  1912  سنة  ه  ب  ت   ك  ما    ت  تناول   ؛ إرصويد عاكف  م "يف منرب السليمانية" للشاعر الرتكي حم  ملنظوم  حتليلية    قراءة    ه هذ 

اإلسالم   جوهر  فهم  يكمن يف مشكالته    أن حل    ادً ك   ؤ م  و   ،اإلسالمي   واقع العاملًدا  نتق  م    ،عبد الرشيد إبراهيم  الداعيةلسان  
 اإلسالمي    لعامل  ا  الشاعر    وصيلي    أجمادها من جديد؛ وإحياء  اإلسالمية  يف إيقاظ األمة  أن له مكانة    اكً در  م  و ،  سليًمافهًما  

ن  ق د  من خالل منهج نقدي حتليلي؛    هذا البحث    تبّي  ه ليستعيد حضوره اترخييًّا وجغرافيًّا، وعليه؛  أن يفعلينبغي له  مبا  
إليه حال  إرصوييف شعر  اإلسالمي    الواقع  العامل اإلسالمي ألايمه،   ، واستخلص منه العوامل اليت أد ت إىل ما آلت 
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داخليًّ  ثالثة؛  العوامل  رة، وخارجيًّ   افكانت هذه  املقص   الدينية  املؤسسة  األوروبية  اهو  االستعمارية  القوى  ودعوى   هو 
املنفصلون عن واقعهم  ا خارجيًّ   ا ، وداخليًّ القومية املثقفون  العوامل  إن  ، و يف آٍن مًعا هو  وإن كان   - استخالص هذه 

على واقع العامل اإلسالمي اليوم، فإن   هذه العوامل   صدق ت   ومن مث؛ قد   للمستقبل،  استشراف    -   ع آنذاكتوصيًفا للواق
هها اخلاص، وأما االستعمار، فإنه وإن انكفأ؛ فما زالت مستمرًة املؤسسة الدينية صارت مؤسسات، ولكل منها توج  

يف حّي أن املثقفّي   ها دعوى القومية أكثر من قبل،وقد تكر ست في  تبعية  بعض الدول اإلسالمية ملستعمرها السابق،
فكأمنا وج هوا تثق فهم إىل ما جتمعهم كلمة واحدة أو موقف واحد،  كثروا عما كانوا عليه من قبل، ولكنهم يف آٍن مًعا قل  

 ذواهتهم ال إىل أم تهم.
 اإلسالمي.   الواقع العامل اإلسالمي، األدب اإلسالمي،  ، تركيا،  إرصوي  الكلماتُاملفتاحيةُ:

 

 

Abstract 

This is an analytical review of the poetry “Süleymâniye Kürsüsünde”; literally "At the Sulymaniyyah 

Chair", by the Turkish poet "Mehmet Akif Ersoy"; which was written in 1912 CE in the words of the Muslim 

scholar "Abdurrashid Ibrahim". Ersoy criticized the Muslim reality, emphasized the importance of 

understanding the essentiality of Islam to solve its issues, and realized his role in awakening the Muslim 

Nation and reviving its glories again. Thus, He recommended to the Muslim world what it should do to get 

its presence back historically and geographically. Based on that, this review brings to light the criticism of 

the Muslim reality in Ersoy poetry, and extracts three factors led the Muslim world to its status at that time; 

an internal factor is the negligent religious authority, an external factor is the European colonial powers, 

and ant internal-external factor is the is the intellectuals detached from reality. 

 

Keywords: Ersoy, Turkey, Muslim World, Islamic Literature, Muslim Reality. 
ُ

 مُةقد ُ مُ 
الشعب ة  فمسر    ،مبشاكل اجملتمع الذي يعيشون فيهبقدر اشتغاهلم    اخلاصة   آسيهم ومشاكلهم مبالشعب    ادرو    ال يشتغل

الفكري كأن   وفق انتمائه  ه يف ذلكسعي  وكلٌّ خيتلف    تهم وعناؤهم،وعناؤه مشق    الشعبة  مشق  و   ،هتم وهناؤهموهناؤه مسر  
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ن آ الذي اختذ القر   إرصويعاكف  حممد    اإلسالمية   شاعر األمة ومن هؤالء    يكون قوميًّا أو إسالميًّا أو علمانيًّا... إخل،
 .دليالً  و هادايً والسنة الشريفة  الكرمي  

منظوماته، وتفاسريه، ومواعظه، ًفا كثري املشارب؛ ي لحظ ذلك يف  ثق  أنه كان م    إرصويحممد عاكف  ي عرف عن  و 
 غريها كثري مما ميكن لنا معه التمعن يف أفكاره ومبادئه. ، و ومقاالته، وترمجاته، ورسائله

 مسجد  إرصوي ي صور    ه وفي"،  سبيل الرشاد"جملة  يف    ، وقد ن شر"يف منرب السليمانية"ومن منظوماته شعره املوسوم  
 الذي من مسلمي سيبرياي؛  عبد الرشيد إبراهيم الداعية منربه يف  جلس أ  ، وقد "السليمانية"  السلطان سليمان القانوين أو 

مما ، تلك البقاعب و ر أحوال شعوصو  وغريها،   ،ياابن الواهلند، و ث عن روسيا، ، وحتد  ا وغرابً طاف العامل اإلسالمي شرقً 
 عامل واجهها ال ؛ لتكون حلواًل للمشاكل اليت يالداعيةعلى لسان    إرصوي عنها    مهمة عرب    الديه انطباعات وأفكارً ول د  

 .ةاإلسالمي  ات اجملتمعاإلسالم يف  كيفية فهم  ويف مقدمتها  اإلسالمي،  
ليست   ؛ يف شعره  إرصوي حممد عاكف  ا  تناوهلو   ،واجهها العامل اإلسالمي   اليت   شاكلتلك املأن    ؛ وجدير ابلذكر

من مث؛ نسوق و   .املشاكل حىت يومنا احلاضرتلك  ستمر  وإمنا ت،  شاعرانرجة اليت عاش فيها  احلمقصورة على تلك احلقبة  
 ليحتلمع  ،  كان ي صدرهااليت    "سبيل الرشاد"جلة  ، وتعريًفا مبإرصوين حياة الشاعر حممد عاكف  م  نبذةً يف هذا البحث  

لنستخلص منه العوامل اليت أد ت إىل ما   ؛اإلسالمي  نقد  الواقع يتمظهر فيها    "السليمانيةيف منرب  " من شعر    مقتطفاتٍ 
 ءً حياإو   ما زالت مستمرة إىل يومنا،   اإلسالمي العامل  مشاكل  بيان أن  يف  رغبًة    آلت إليه حال  العامل اإلسالمي ألايمه؛ 

 . إرصويعاكف   مد ذكرى حمل
 

1ُإرصوُيعاكفُحممدُ
 

، ترمجة وإعداد: عبد هللا أمحد إبراهيم العزب، مراجعة: عبد الرزاق أمحد ويوسف  "صفحات"وخمتاراتُمنُديوانهُالشعريُُُُإرصويشاعرُاإلسالمُحممدُعاكفُُت نظر ترمجته ابلعربية يف:    1
ه إىل  ، نقلالظاللُمنُ"صفحات"ُللشاعرُالرتكيُالكبريُحممدُعاكف؛  85-15م( ص2017،  1دمرداش، الصياغة الشعرية: سليمان أمحد شيخ سليمان )القاهرة: بروج للكتب، ط

 . 26-7العربية: إبراهيم صربي )اإلسكندرية: كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، د.ط، د.ت( ص
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" 1873ه/ 1290  عام لد  و   حممد "  ، ووالده إسطنبول القدميةيف    ح فاتمنطقة ال يف    (Sarıgüzel)  م يف حي "ص ر ي ك وز ل 
 2، )بلد اإلمام البخاري(  ىار من ب   أصلها  "أمينة شريفة هامن"    ته والد و ،  من أصل ألباين  ا"ين آغ الد   طاهر أفندي بن نور

بعد  ،لإسطنبو يف    (Beyoğlu)   "يب أوغلو"   منطقة  يف "عمارة مصر"   مبىن  يف م  1936  ديسمرب   27 ويف الشاعر يف وقد ت  
 ، سدر   م، وم  رتج  وهو كاتب، وشاعر، وبيطري، وحافظ، وواعظ، وم    3ّي، من مصر اليت مكث فيها عشر سن  ه رجوع

ُ."النشيد الوطين الرتكي"   فؤل   م  و 
يف أثناء م العربية على والده  وتعل    ، فاتحمنطقة ال االبتدائية واملتوسطة يف  دراسته    إرصويحممد عاكف    أكمل 

والده أحلقه    ؛دراسته اإلعداديةمت  أأن  وبعد    ،يف اللغات الرتكية والعربية والفارسية والفرنسيةمتميزًا على أقرانه    كانو   ذلك،
ودفعته رغبته يف أن يكون   دراسته هناك،   إرصوي رتك  ف  ، والدهويف  ت    ها؛أثناء دراسته فييف  و   ، دارة امللكية"اإلدرسة "مب

 ، واملصارعةوالفروسية    السباحة  ات من مثل ابلرايض  اهتم    ، وهناك"درسة "الزراعة والبيطرةتحاق مب لاالإىل    ؛صاحب عمل
 4الشعر.   آثر  من دراسته  ّي األخريينعامويف ال

مما هيأ له التجول يف مناطق خمتلفة من أراضي   ،إسطنبول يف  يف وزارة الزراعة  م  1895  عاما  مفتشً   هبدأ عمل
اقرتب   أثناء جتواله  يفو   ومصر، وأملانيا، وغريها،  واجلزيرة العربية،األانضول، والشام،  من مثل:    ،وأورواب  الدولة العثمانية

رت اليت صو    ه على أشعار ذلك كله  انعكس  ف  ،من شكوى  وهوما بث    همآسيالشعب و اطلع على مشاكل  و   ،القرويّيمن  
 5.واقعيةفنية  يف لوحات  هذا البؤس  

 
2  Mengüşoğlu, Metin Önal, Müstesna Şair (İstanbul: Pınar Yayınları, 2007) p.15-16. 
3 Düzdağ, M.  Ertuğrul; Okay, M.  Orhan, Mehmet Akif Ersoy (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara, 

Cild 28, 2003) pp.432-439. 
 . 2019ديسمرب   10، االطالع يف: ترك برس/شاعر االستقالل حممد عاكف ٕارصوي ي نظر:  4

5 Düzdağ; Okay, Mehmet Akif Ersoy, pp.432-439. 
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زقا اببنّي وثالث وقد ر    "، سيد حممد أمّي"ابنة    "عصمت هامن"   إرصوي   عاكف حممد  تزوج  م  1898  عام و 
 6بنات.

 ، يف(Ebül’ula Mardin)العال ماردين    أيب، و (Eşref Edip)  أشرف أديب  :هيصديقم  1908  عام  إرصوي وشارك  
الرشاد"،    الحًقا   امسهاغ ري      اليت   إصدار جملة "الصراط املستقيم" العلمية وكانت هلا مكانة مربزة  إىل "سبيل  يف احلياة 

ا لألدب يف سً در    م  ّي   ع    نفسه  ويف العام  ،االيت كان يكتبها تباعً  أكثر أعماله األدبية  شاعراننشر  وفيها  ،  آنذاكوالفكرية  
 7نبول" اليوم. ط"جامعة إس  "، وهي دار الفنون "

عاكف  التحق  كما   "  إرصويحممد  أثناء    وطين" الكفاح  الحبركة  ج  يف  و"معركة  البلقان"  ة" ع  ل  ق     ق  نا  "حرب 
اجمللس النيايب يف    انئًبا  اختريمث    ، الشعبإرشاد    خمتلفة حماوالً   يف مناطق   محاسية  مهمة   ابً وألقى خط  ، و"حرب االستقالل"

مث عاد   أنقرة،   الرتكية   م، واستقر  حينها يف العاصمة 1923- 1920عامي    بّي ما  عن حمافظة "بوردور" الرتكية    (الربملان )
بعد   االنتخابيةإىل إسطنبول  الدورة  ومل  انتهاء  ع ه  ،  االنتخااب  جمدًدا  احلزب احلاكم  ي د  النيابيةخلوض  الفكر   ت  بسبب 

 8. اإلسالمي الذي حيمله
وانل   "، النشيد الوطين الرتكي"كتابة  م قد شارك يف مسابقة  1920  عام يف بداية عمله النيايب    إرصوي وكان  

9ُ. الرتكية  ا للجمهوريةته نشيدً قصيد     اجمللس النيايبأقر  فاملرتبة األوىل فيها،  
ُُلدولة العثمانيةتفكك الاألخرية  املرحلة    شاعران وقد شهد   حقبة   عاش و   الرتكية اجلديدة، وأتسيس احلكومة  ،
 ه من قصائد كثري  وقد رفض القومية يف    ،والدينيةأبنواعها القومية    السياسيةالتجمعات  بّي    يد شد   عصيبة فيها الصراع

 عرف بعضهم لي خمتلفة  وابً شعائل و أن الناس خ لقوا قب  مؤمًناكان    ؛ إذهدفه األمة اإلسالميةم صر  ًحا أن  ،  اضحً او رفًضا  

 
6 Mengüşoğlu, Müstesna Şair, p.18. 
7 Düzdağ; Okay, Mehmet Akif Ersoy, pp.432-439. 

 السابق نفسه.  8
 . 2019ديسمرب   10، االطالع يف: ترك برس/شاعر االستقالل حممد عاكف ٕارصوي ي نظر:  9
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ُُأُُاي﴿  ه تعاىل:على قول  ا يف ذلكعتمدً م ،  وايتحاب  و   ،مث يتفامهوا ،ابعضً  َُخَلْقَناك ْمُم ْنُذََكٍرُُإي  َهاُالن اس  وَجَعْلَناك ْمُُُوأ نْ َثُىَّن 

فالناس أصل هم واحد، وهم يف  ،[13]احلجرات:  ﴾ب ريٌٌُمُخَُل ياللٰ َُعَُن ُإك ْمُُاْتقأُْكَرَمك ْمُع ْنَدُاللٰ ُ أن ُإُل تَ َعارَف واُئ لَُابََُُوقَُ ش ع وبُ 
علة تقسيمهم إرادة فاخللقة سواء، وإمنا تفاض لهم وتفاخ رهم يكون ابلفضائل بعامة، وبزايدة التقوى يف اإلسالم باصة،  

10ُ، واإلسالم يرجع ابلناس إليها. تعار فهم وآتص رهم ال تناك رهم وتعاديهم؛ ألن يف األخريين حتريًفا للفطرة
هو رجل صادق ال فيصمت فيه اجلميع،  الذي  وقت  اليف    االعرتاضو   الكالم   جييد   إرصويحممد عاكف  كان  
 أكثر  غضبه ي  و الوجهّي،    واإلنسان ذ  ه غضبي    واحلجة، انفذ البصرية    مكان، ومفكر خملص أي زمان  يف  البتة  يعرف الكذب  

 اد اإلصالح. إمهال الرجال العظماء رو  
 فقال: "كان رجاًل يهرب من الشهرة، قوايًّ   -  اف أيضً ؤل   ر وم  فك   هو م  و   -   مدحت مجال  صديقه   ه  ف  ص  وقد و  

، مست  املخادع، مل يكن له  يغتاب أحًدا وال    ، ا ال يعرف املخادعةبسيطً   طاهرًاا يف هدوء طفل ووداعته، كان رجاًل  شجاعً 
سن االستماع إىل اآلخرين  وكان   عندما تنظر إىل وجهه تشعر ابلراحة كأمنا تنظر إىل البحر أو   ، وصدقإخالص  يف  حي 

درجة أنه ال يعرف مكانته عند إىل  القلب  نقي  كان رجاًل    ،أحد   ىل إ  هاوكان يكتم يف داخله آالمه ال يشكو   ،السماء
 11."إرصويحممد عاكف   ؛ نفسهإنه    ،وأنه الرمز الكبري لألتراك  ،الناس

كان: حكاايت منظومة، وأشعارًا خطابية، وأشعارًا غنائية، وأشعارًا ممزوجة و  ،فتنو عت ضروبه إرصوي أما شعر  
أن ي دبج ضرواًب   بدعنه املابلدعابة أو اهلجاء، وقد ملك زمام الرتكية، فأسلمت له قيادها، واستطاع مبهارته الفائقة ومتك  

كمة النسج، متينة السبك، قوية البنيان، تبدو شاعريته فيها  متميزة حببكة فنية متفردة، وصياغة شعرية حم  شعرية جديدة
متدفقة، كما آثر استخدام الوزن العروضي يف كل ما كتب من أشعار، وطب ق ذلك يف جناح، وهذا انجم عن ثراء حصيلته 

 12ه املعىن. اللغوية والتعبريية، إضافة إىل أنيه عن الزخارف اللفظية والصنعة املتكلفة اليت ت فسد النظم وت شو 
 

 . ٢٦٣- ٢٥٨، ص ٢٦( ج م١٩٨٤)تونس: الدار التونسية، د.ط،  التحريرُوالتنويري نظر: ابن عاشور، حممد الطاهر،   10
11 Mengüşoğlu, Müstesna Şair, p.28. 

 .11-10صُُحممدُعاكفُإرصوي،ُشاعرُاإلسالم ي نظر:  12
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وعن بدايته مع الشعر قال: "إن أول اشتغايل ابلشعر تسارع يف العامّي األخريين من املدرسة البيطرية، فكتبت   
قطًعا منظومة كثرية، مث حموهتا مجيعها، ومل يظهر مؤثر جديد يف دراسيت املتوسط والعليا؛ كي يزيد اهتمامي ابلشعر، فقد 

 13مواضيع أوىل منظومايت دينية وغرامية وأخالقية". ظهر ميلي القدمي، وكانت 
نشرها يف   ؛ ترمجات ومقاالت وكتاابت يف تفسري القرآن الكرمي   إرصوي وابستثناء أشعاره؛ قد م حممد عاكف  

 يف كتب منفردة. ها أعداد جملة "سبيل الرشاد"، ونشر جزًءا من كل   
 

ُُ"سبيلُالرشاد"
اجمللةن   املستقيم"ابسم    بداية  شرت هذه  امسًا جديًدا هو "سبيل م،  1908عام    "الصراط  أربع سنوات محلت  وبعد 

ا يف ست عشرة صحيفة، اجتمع فيها قسمان رئيسان؛ أحدمها يعىن ابلعلم والفن، واآلخر الرشاد"، وكانت ت صدر أسبوعيًّ 
 15م. 1925عام   سكون" القانون "تقرير  واستمرت هذه اجمللة إىل أن أ غلقت مبوجب   14يهتم ابلسياسية، 

 تناولتها حتت قسميها الرئيسّي؛ إىل نوعّي من العلوم: ميكن تقسيم العلوم اليت   "؛ سبيل الرشاد"جملة  راجعة ومب

 اإلسالمي. واالقتصاد  تفسري احلديث الشريف، والفتوى، واخلطبة، واملوعظة،    من مثل: ،ُُالعلومُالشرعية -

ُالفلسفة، واألدب، والتاريخ، والرتبية، واحلركة العلمية والفكرية.ُمن مثل: ،ُُالعلومُاالجتماعية -

 
 . 30ص  املرجع السابق، 13

14 EFE, Adem, Sebîlürreşâd (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, Cild 36, 2009) pp.251-253. 
غلق كثري من املؤسسات واجملالت اإلسالمية، واعتقلت أ  ومبوجبه    ،رجعية"الركات  احل بقصد منع "م  1925  عام  "االحتاد والرتقي"  حزب    أعلن هذا القانون    15

مجيع  منع وإلغاء -وبعد موافقة رئيس الدولة  - ل، وقد جاء فيه ما نص ه: "حيق  للحكومة وساقتهم إىل حماكم االستقال ،ّييمن العلماء والصحف  ااحلكومة كثريً 
عية؛ إن ذلك يؤدي  نشاطات األحزاب السياسية واجلمعيات والصحف اليت تنال من أمن الدولة، وتؤدي إىل تغيري النظام، أو اليت هلا عالقة مع احلركات الرج

 إىل تقدمي هؤالء إىل احملاكم". 
 .71م( ص1961)القاهرة: دار املعرفة، د.ط،   التياراتُالقوميةُوالدينيةُيفُتركياُاملعاصرةي نظر: سليمان، أمحد السعيد، 
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امل الع دول  إىل  وجتاوزت شهرهتا  بسبب استقامتها وصدقها،  اجمللة يف العامل اإلسالمي كله؛    هذهوقد ذاع صيت  
"الكفاح الوطين"، جملة "سبيل الرشاد" حركة  دعمت  فقد    ، اهلند، والياابن و الصّي،  و مثل: روسيا،    ، من غري اإلسالمي

 اليت واجهت العامل اإلسالمي، حماولة اإلجابة عن أسئلة من قبيل:األساس  القضااي  وتناولت  

 ملاذا ضعف العامل اإلسالمي؟  -

 املسلمون؟ يتطور  كيف   -

 اإلسالم التطور؟ هل مينع   -

 لتوحيد املسلمّي؟عمله ما الذي ميكن   -

 ض بّي العلم واإلسالم؟تعار  من  هل   -

 هل ميكن دمج احلضارة اإلسالمية مع احلضارة الغربية؟ -

ا  وغري ذلك   والعالقات بّي ،  من جهةالعامل اإلسالمي    العالقات بّي دول   واجهت التحدايت اليت  من  كثري جدًّ
ويف إجاابهتا عن تلك األسئلة كلها عرضت جملة "سبيل الرشاد"   ،من جهة أ خرى  غري اإلسالميو   اإلسالميّي  العامل

احللول اليت ترتئيها، وعماد ها كما رأى املؤلفون الرئيسون يف اجمللة؛ فهم  اإلسالم فهًما سليًما، وإعادة إنتاج العلوم الشرعية 
 16. واحتياجاته  لعصر احلديثلتطور ااستجابة يف  

العقيدة، واألخالق، حيث:  من  اإلنسانية  توضيح سلطة اإلسالم على احلياة  الغاية األمسى للمجلة كانت  و 
والرتبية والسياسة،  اإلسالميإل  ؛والفلسفة،  العامل  فيهمن   نقاذ  اإلسالمية، الطامعّي  اجملتمعات  يف  التوحيد  وتقوية   ،

لإلسالم، وإمنا ي رك ز على  "االستسالمي"الفهم التقليدي  وهتيئة ظروف احلياة اجلديدة فيها، فال ي قتصر على وتطويرها، 
إحياء االجتهاد مع احلفاظ على قواعد الشرع احلنيف ومبادئه، فال   ، ومن مث؛"تبليغ القرآن الكرمي وفق إدراك العصر"

 
16 Efe, Sebîlürreşâd, pp.251-253. 
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اإلسالمي على بنية اجتماعية، قائمة على بنية أخالقية،   اتسية للمجتمع البنية السيا  أتسيسألمة اإلسالمية إال  يرقى اب
  17. قائمة على بنية االعتقاد اإلمياين الصحيح

ُ
18ُ"يفُمنربُالسليمانية"
يف   جلس ، وقد أ"السليمانيةالسلطان سليمان القانوين أو "  مسجد ي صور يف هذا املنظوم    إرصوي ذكران أن حممد عاكف  

عبد الرشيد إبراهيم من مسلمي سيبرياي؛ الذي طاف العامل اإلسالمي شرقًا وغراًب، وحتد ث عن روسيا،   الداعية  منربه  
على   إرصوي واهلند، والياابن، وغريها، وصو ر أحوال شعوب تلك البقاع، مما ول د لديه انطباعات وأفكارًا مهمة عرب  عنها  

 يواجهها العامل اإلسالمي، ويف مقدمتها كيفية فهم اإلسالم يف اجملتمعات ؛ لتكون حلواًل للمشاكل اليت الداعيةلسان  
 19اإلسالمية.

ثل الكتاب    20ألف مصراع، أكثر من  طويل يتألف من    م(1912)   ومنظوم "يف منرب السليمانية" من   الثاين    ومي 
 فهي:  أما سائر ك ت ب ه  م(، 1911) ه األولكتاب  ابسم  "صفحات"  املوسوم  إرصوي  جيمعها ديوان   بٍ ت  سبعة ك  

 . م(1913الثالث "أصوات احلق" )  -

 . م(1914الرابع "يف منرب الفاتح" ) -

 .م(1917اخلامس "مذكرات" ) -

 . م(1924السادس "عاصم" ) -

 
17 Öz, Asım, "Dosdoğru Yolun Sadık Dergisi Sırat-ı Müstakim’e Genel Bir Bakış", Haksöz Dergisi, Sayı 217. Nisan 

2009. (Erişim Tarihi: 04 Mart 2019) pp.7-8. 
 . يف حّي أ حيلت شواهد أ خرى على املرجع الذي وردت فيه ترمجتها ،ترمجت الباحثة بعض الشواهد املختارة إىل العربية، وراجعها لغوايًّ الباحث  18

19 Okay, Orhan. Mehmet Akif (Bir Karakter Heykelinin Anatomisi) (Ankara: Akçağ Yayınları, 2005) p.78. 
 .2019ديسمرب  10، االطالع يف السليمانيةويكيبيداي الرتكية/يف منرب ي نظر:  20

file:///D:/User/Desktop/ويكيبيديا%20التركية/في%20منبر%20السليمانية
file:///D:/User/Desktop/ويكيبيديا%20التركية/في%20منبر%20السليمانية
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 21م(. 1933السابع "الظالل" ) -
اإلسالمي فيها، ل ي ض ح    ن  ق د  الواقع مقتطفات من شعر "يف منرب السليمانية"؛ لتحليلها، وبيان  وفيما أييت نسوق  

، حمدًدا العوامل يف العامل اإلسالمي  ه  ر  ك  وف    ه  ر  ظ  إذ قل ب ن    ؛إرصويللقارئ النظرة االستشرافية اليت حتل ى هبا حممد عاكف  
 ، وما أشبه أايمنا أبايمه! إىل خري مما هي عليه  ذه احلال ه حماوالً تغيريو   اليت أد ت به إىل احلال اليت آل إليها، 

 

رُةُُ:عاملُداخلي .1 ُاملؤسسةُالدينيةُاملقص  
ملسجد ايصور    ، مث ليج إىل مسجد السليمانيةمنطقة اخلمن  اخلارجية املمتدة    ناظر  امل  آه  ر  تنطلق صور شاعران أواًل من م  

جالًسا على   إبراهيم  عبد الرشيد  الداعية   على لسان  ه أمل  ةخيب عن    ؛ لينتقل إىل التعبري شعري  أبسلوبداخليًّا وخارجيًّا  
فهم كيفية  و   عامل اإلسالمي،للوالسياسية    الطبيعة الثقافية واالجتماعية، و اإلسالمية اليت طافها، فيذكر البالد  املسجد منرب  

 22يقول:   ، مث اإلسالم يف جمتمعاته
 

ُُ!الََُُُىَثُرُْاُي ُ تُ دُْجَُوَُف َُ؛ُةُ مُ الُ ُُالُ حَُُُُلإُُتُ رُْظَُنَُ
ُشُ يُْلعَُل ُُُةَُمَُقُْالُلُ ُُُ،زَُب ُْالُ ُُمُ عُ ي طُُُْلَُمَُالُعَُ

ُسَُارُ دَُ،ُالُمَُاتٍُسَُسُ ؤَُ،ُالُمُ اتٍُرَُكَُسُْعَُالُمُ 

ُُ!هُ نُْعَُُألُ سُْاُتَُم ُ ُُءَُيُْشَُالُُُُ،المَُ،ُالُأقُْفَُوُْي ُ الُسُ 
ُكَُرُ كَُسُْالعََُُُلَدُىُُالقٌُأخُُُْقَُبُْت َُُُلَُْ ُُ!؟ىقَُب ُْت َُُُفَُيُْ،
ُرُ خَُآ،ُُومٍُالزُ مُ ُةُ بَُتْ ُرُ يفُُُُه ُرَُمُ مُعُ هُ ضُ عُْب َُيُُضُ ي ُْ
 

 م. 2020أبريل  3ع يف م، االطال2019ديسمرب  30، ن شر يف اجلزيرة.نت/"ال ٔاصفق لظامل".. الشاعر الرتكي حممد عاكف ٕارصوي وصفحات ٔادبية ٔاهلمت االستقاللي نظر:  21

 م. 2020أبريل  3االطالع يف ، صفحات ابلرتكية/حممد عاكف ٕارصوي/يف منرب السليمانية 22

file:///D:/User/Desktop/الجزيرة.نت/%22لا%20أصفق%20لظالم%22..%20الشاعر%20التركي%20محمد%20عاكف%20إرصوي%20وصفحات%20أدبية%20ألهمت%20الاستقلال
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ُُ!ةُ اسَُرَُالد ُ ُُدُ اعُ قَُيفُمَُُالَُاُزَُومَُُُبُ يفُالر تَُُد مُ قَُت َُي َُ
رْيَُ ُ وَُُُللاُ 23ُُ؟!ارْيُ م شُ أت ر ْيد ُأْنَُتص  ُُ!قُ يُْفُ وُْالت ُ ُُل 

ُ!ط ٍُحَُنُْمُ ُُىوُ ت َُسُْيفُمُ ُسُ ارُ املدَُُُّت ُحَُ
ُالُ ُُةُ سَُسُ واملؤَُ ُْيَُي ُ م ُ الُ ُُعُ جَُهُْمَُُ"ُىوَُت ُْالفَُُُبَُبَُ"ىُُمُ سَُُتُ ت 
ُهُ ادَُدَُأجُُُْهُ بُ شُْ،ُيُ هُ م ُ أ ُُُنُ طُْيفُبَُُُوَُهُ م ْذُُُةَُازَُاإلجَُُُلُ مُ يَُْ

ُُ!رُ كَُسُْيُالعَُاضُ قَُُاذَُهَُُُ؛لُْضُ فَُت َُُُُ،َتهُ امَُمَُعُ ُم ْعَتم ر اُيشُ يَُْ
 

العالقة بّي فهم الدين وطبيعة احلياة، فاملشيخة صارت وراثة، وابن الشيخ ما أن يولد حىت   ؛ت طالعنا منذ البداية
املسؤولة عن اجملتمع قبل كل شيء، وال سيما أن هلا أثرها   كناية عن اجلهل الذي فشا يف املؤسسة الدينية  ؛ب شيًخا ي نص  

بتأثري   والرشوة واحملسوبية  ؤسسة فساد األخالقيف واحدة من أهم مؤسسات الدولة؛ أي اجليش، وقد شاع يف هذه امل
ر هلا عناصر احلياة أث ر يف اجملتمعات اإلسالمية اليت استحالت م عدمة ال تتوف   وهذا ما ، من جهلٍ   املؤسسة الدينيةيف  امم

 متها الصحة والتعليم.قد   القومية، ويف م  
يف تصويره الشعري هذا؛ يعرتيه اخليبة والتحسر من تلك احلال اليت آلت إليه األمة اإلسالمية ألايمه،   وإرصوي 

واختذوا   احلياة الدنيا، شغلتهم  من أهل العلم واجلهاد إمنا  يف إدارة الدولة اإلسالمية  فاإلسالم إسالمات، ومن ي عتمد عليهم  
عو  ل عليهم من عامة العباد إىل مصريه، وهو املوت ال حمالة؛ مواًت حقيقيًّا من الدين والسالح مطية ألهوائهم، وتركوا من ي  

 أو معنواًي. 
فالتقليد األعمى أيًضا حاضر بّي   مل تكن وراثة املشيخة وحدها من مظاهر ف ش و   اجلهل يف املؤسسة الدينية،و 

أعال اليت أخرجت  املدن  الناس منهم، وابتت  نف ر  مثل: مسرقند، العلماء والشيوخ، وذا ما  العلوم، من  ًما يف صنوف 
 

 (. Marshal(، وي قابلها يف اإلنكليزية )Müşirlik) ابلرتكية اجليش الرتكي، ولفظها يف، وهي نفسها ة يوش العربياجلأعلى الرتب العسكرية يف  (ملشري)ا  23
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والغيارى على دينهم وإخواهنم ال حول   24وبارى، وطشقند، وغريها؛ تفتقر إىل األخالق، وتغص  ابلفحشاء واملنكر، 
ل ون؛ يقول    25: إرصويهلم وال قوة؛ بدعوى أهنم م بتد عة م ض 

 
ُةٌُعَُدُْب ُُُةُ مُ الُ ُُرْيُ ل َُُُهُ يُْفُ ُُك  رُ اُت  فَُل ُمَُكُ 

ُس ن ةٌُُُ-اُُاشَُحَُُُُ-ُُهُ رْيُ يُ غُْت َُب ُُُعُ رُْالشُ ُُةَُانَُإهَُُُنُ كُ ولَُ
ُب  ُ النُ ُُنَُوالُمُ ُُللاُ ُُنَُمُ ُنَُوُْي ُ حُْتَُسُْالُيَُ
ُُىقَُمُْالَُُُاءُ َيُبُ الغُُُْاءُ مَُلَُالعُ ُُالءُ ؤُ هَُف َُ

ُواُ!أم لُ تَُ؟!ُف َُالدُ البُ ُُهُ ذُ هَُُُالُ حَُُُنُ وُْكُ َتُُُفَُيُْكَُ
ُ

ي   للناس  عليهم  من  أحوال  شري إىل  فهو  بيان اإلسالم  أن بعض مقاالته  بعض  يف  ينتقد  ، و بكمالهمسؤولية 
حق دينهم، عليهم يف  "املسلمون اآلن يرتكبون جرائم    :يقول  ؛ اإلسالمحق  يف  جرمية    إمنا هياإلسالم  ابسم    مسلوكاهت

مع   ، بعون أفكارهم الضالة الباطلةويت    ،حىت يدركوا أن كثريين يلهثون وراء أهوائهم  ؛والفكر إىل دينهم  أن ينظروا ابلعقل
ملا أحلقه "أهل العلم" بدينهم؛ الستغالله، وهذا القول استنكار صريح    26،أهنم يظنون أهنم يتحركون فوق مقتضيات دينهم"

 ال لصونه. 
املواد واقع العملية الرتبوية التعليمية، فاملدارس كثرية، نعم، ولكن    مستنكرًاحديثه يف تلك املقالة   إرصوي وي تابع  

تيار ال يتفق   لى التقليد هو السائد آنذاك، وهوفتيار التصوف القائم ع  آلخرة،ا دنيا وال  يف التنفع  ا  مل  فيها  س در  اليت ت  

 
 . 162ص م(،2011، 15ط  ل،جامعة إسطنبو   ،كلية اآلدب)إسطنبول:   ،جمموعةُشرقية ؛الفكرُالديينُحملمدُعاكفيلدرمي، رمضان، ي نظر:  24

 . 163ص)الرتمجة(،  السابقرجع امل 25
 . 164ص ،املرجع السابق 26
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، فقد ركن العلماء والشيوخ إىل الكسل، وتقاعسوا عن االجتهاد، حىت إهنم كانوا مع اهلوية اإلسالمية النقية اخلالصة
ال جترح   ؛ولكن  ، "افعل ما شئت  : مفهوم    الفتاوى واالجتهاد، وطب ق اآلفاق  شاعر على كتب  الن  ويي قدمون يف القراءة دوا

َُعَلىُآََثر ه مُم ْقَتد ْونَُُ﴿  : كأهنم يتمث لون قوله تعاىلاملسلمّي  وماليّي    ، قلب أحد" َُوَجْدََّنُآَبَءََّنَُعَلىُأ م ٍةُوإَّن   ُ﴾إَّن 
، وما كان للمسلمّي أن يقعوا يف هذا الضعف والتخلف اإلسالمفاهتم مشروعة، وهذا مردود يف  تصر    ايجعلو ل  ؛[23]الزخرف:  

 28يقول شاعران:   27ينبغي؛ وا القرآن الكرمي وفهموه كما  ؤ لو أهنم قر 
 

ُتُ اآلايَُُُهُ ذُ ٍفُيفُهَُدَُهَُُُنُْعَُُثُ حُْالبَُُُبُ اجُ الوَُُُنَُمُ ُُسَُيُْألَُ
ُ؟!ْيُ املبُ ُُحُ اضُ الوَُُُمُ كَُاحملُُُْآنُ رُْاُالقُ ذَُهَُ

ُبَُاُي ُ نُ مُ ُدَُالُأحَُُُهُ لنُ  ُهُ يُْانُ عَُُب َُال 
ُُاهَُي ُْإلَُُُرَُظُ نُْن َُف َُُُلُ ْيُلُ الَُُُمُ ظُْالنُ ُُاتُ حَُفَُصَُُُحَُتَُفُْن َُُُاُأنُْإمُ فَُ

ُبُ مَنُ ُنُ ونَُُُْتٍُيُْمَُُابُ رَُىُت ُ لَُاُعَُأهَُرَُقُْأوُن َُ ُهُ ر 
ُلُْزَُن ُْي ُ ُُلَُُْآنَُرُْالقُ ُُأنُ ُُْيُ قُ اليَُُُقُ واُحَُمُ لَُاعُْ

ُعُ الُ وَُالطُ ُُةُ اءَُرَُقُ ،ُوالُلُ رُ ابُ أُيفُاملقَُرَُقُْي ُ الُلُ 
ُ

العادات  يستنكر  و   العامل اإلسالمي وخرافاته،  ع  ب د    إرصوي  عاكفحممد  ينتقد  وهكذا   على والتقاليد  تقدميه 
أَفالُيَ َتَدب  ر ْوَنُ﴿من دون تدب ره، وكأهنم صح  فيهم قوله تعاىل:    ة القرآن الكرميالناس فيه بقراءاكتفاء  و   الدين القومي، 

َاالق ْرآَنُأْمَُعَلىُُ َفال  ، فاهلل سبحانه خلقهم بعقول غري منفعلة مبعاين اخلري والصالح، فال يتدبرون [24]حممد:    ﴾ق  ل ْوٍبُأق ْ
 

 .٤16ص  ، الفكرُالديينُحملمدُعاكفيلدرمي، ي نظر:  27

 )الرتمجة(. نفسه  السابق 28
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القرآن   -أي الناس بعامة، وأهل العلم باصة    -وال يفهمونه عند مساعه، وكالمها عجيب، فإهنم  القرآن مع فهمه،  
 29إمهاله، وال جيوز هلم استغالله.وسيلتهم وغايتهم يف آٍن مًعا، فال ينبغي هلم  

 

 ودعوىُالقوميُة:ُالقوىُاالستعماريةُُخارجيعاملُُ .2

العامل اإلسالمي الاألوروبية    االستعماريةالقوى    ر  ط  خ    حممد عاكف إرصوي  ابل  غب عن يمل   ثروات  ي ذ ال  طامعة يف 
اليت تشكل  إىل تفرقة   - وما تزال    - ت  هدفو   ، آنذاكعليه    تسيطر  العظيمة  خمتلف األعراق   ت من األمة اإلسالمية 

اليت   جسيم على اإلسالم مثل القومية  رٍ ط  من خ    نيف احتادها عز  اإلسالم، ويف ف رقتها تدمريه، ومن مث؛ مل يك  ؛ إذواألقوام
فيما بينهم بعد   ابو يتفرق املسلمون، وتنكسر شوكتهم، وينشغل بعضهم عن بعض، بل رمبا حتار ل  ؛دعت إليها تلك القوى

 30:يقول ؛  ما أقاموا بينهم حدودهم
 

ُُ!م؟كُ ل ُوُْقُ يفُعُ ُُةُ يُ مُ وُْالقََُُُةُرَُكُْفُ ُُانُ طَُيُْالشُ ُُسُ وُ سُْوَُأي ُ 
ُةُ فَُلُ تَُاملخُُُْامُ وَُالق ُُُْنَُمُ ُرْيٌُثُ كَُ

ُةٍُدَُاحُ وَُُُةٍُي ُوُ يفُهُ ُالمُ اإلسُْاُُهَُعُ مَُيَُْ

ُةُ يُ مُ وُْقَُالُُوَُهُ ُُالٌُزَُلُْاُزُ هَُرُ م ُ دَُويُ 
ُُاهَُقُ ْيُرُ فُْت َُب ُُُالُ إُُةُ مُ الُ ُُنَُمُ ُوُ دُ العَُُُنَُكُ مَُتَُي َُُُنُْلَُ

ُ

 
 . ١١٣، ص٢٦، ج التحريرُوالتنويُري نظر: ابن عاشور،   29

 م. 2020أبريل  3االطالع يف ، صفحات ابلرتكية/حممد عاكف ٕارصوي/يف منرب السليمانية 30

file:///D:/User/Desktop/صفحات%20بالتركية/محمد%20عاكف%20إرصوي/في%20منبر%20السليمانية
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ال شك  يف أن قوله: "أيوسوس الشيطان..."؛ كناية عن املستعمر األورويب الذي سعى إىل نشر فكرة القومية 
اجلغرافيا، أو العرق، أو يف األقوام اليت يستعمرها، وراح مي ين   قوًما إبمارة، وقوًما بدولة، وقوًما مبملكة... إخل، على أساس  

 31ومراده حتقيق ثالثة حماذير خطرية؛ هي:   اللغة؛ كلها مًعا، أو بعضها وحده، 

 اجلنسي املغلق يف مواجهة األمم اإلسالمية. طابع االستعالء   .أ
 طابع االنعزال الكامل عن التاريخ والرتاث واملقومات اإلسالمية. .ب
متاًما عن  خلق وجود معاصر منف . ج قيمه صل  مندغم يف تفسرياته  والعامل اإلسالمي، متصل ابلغرب،  اإلسالم 

 وطوابعه. 
أمام اجلامع األكرب؛ أي اإلسالم للناس  ليست جبامع  القومية تلك  أن عناصر  من القوميّي  ر هبم  نسي املغر  قد  و 

إن هم أرادوا أن يكونوا  ف  32،" ىوَُقُْلت ُ بُ ُُإالُ ُُي ٍُمُ جَُىُأعُْلَُعَُُُب  ٍُرَُعَُلُ الَُفْضَلُُ"وأك د هلم أن  الذي وح د الشعوب شرقًا وغراًب،  
عراًب وحدهم وعجًما وحدهم؛ مث أراد العرب أن يكونوا شاميّي ومصريّي ومغاربة... إخل، وأراد العجم أن يكونوا فرًسا 

فهذا ي ضاد  وحي السماء؛ ألنه أراده البشر، وهو خالف مراد رب    ؛وترًكا وجاويّي... إخل، وأراد كلٌّ أن تكون له دولته
نه الذي هي أ هلم أن يكونوا إخوااًن متحابّي فيه، متعاونّي على الرب والتقوى، وكفاهم مكايد أعدائهم، وكتب سبحا  البشر

َناَُنْصَرُاملْؤم ن ْيَُ﴿هلم النصر عليهم، فأجنزهم وعده يف قوله تعاىل:   ومن مث؛ كان وقع دعوى   ،[٤٧]الروم:    ﴾وَكاَنَُحقًّاَُعَلي ْ
 القومية كالزلزال؛ يقيم الدنيا وي قعدها، وي شتت مشل اإلخوان واألحبة، فيهون أمرهم على من يرتب ص هبم. 

 
 . ٧م( ص ١٩٨٠)القاهرة: دار األنصار، د.ط،   سقوطُمفهومُالقوميةُالوافدي نظر: اجلندي، أنور،  31

، ترمجة: معّي اإلمام، مراجعة: فايز الصياغ )الدوحة؛ بريوت: املركز العريب  نظرايتُالقومية:ُمقدمةُنقديةوألحدث تفصيل واٍف عن مفهوم القومية ومتعلقاته؛ ي نظر: أوزكريميلي، أوموت،  
 م(. ٢٠١٣،  ١لألحباث ودراسة السياسات، ط 

د   ؛ اي أي ها الناس   خطبة الوداع؛ متامه: )) يف - صلى هللا عليه وسلم   -جزء من حديث رسول هللا  32 ٍ  على عج م ي ٍ  ،إن  رب كم  واح  وال ألمحر  على   ، وال ل عج م يٍ  على عريب ٍ  ،أال ال فضل  ل عريب 
 ((. إن  أكر مكم  عند هللا  أت قاك م   ، إال  ابلت قوى ؛وال ألسود  على أمحر   ،أس ود  

، ابب يف حفظ اللسان، فصل يف  ٢٨٩، ٤م( ج٢٠٠٠ه / ١٤٢١،  ١، حتقيق حممد السعيد بسيوين زغلول )بريوت: دار الكتب العلمية، طشعبُاإلياني نظر: البيهقي، أمحد بن احلسّي، 
،  ١بريوت: املكتب اإلسالمي، ط)دمشق؛    غايةُاملرامُيفُختريجُأحاديثُالاللُوالرام، وصح حه: األلباين، حممد انصر الدين،  ٥١٣٧حفظ اللسان عن الفخر ابآلابء، رقم احلديث  

 . ٣١٣، رقم احلديث  ١٩٠م( ص١٩٨٠ه / ١٤٠٠
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وي الحظ أن إرصوي يرد  املستعمر برد   دعواه الباطلة، فإنه إن فشل يف حتقيق مراده منها؛ انكفأ خمذواًل مل ينل 
؛ للتأكد من بطالن دعوى القومية، الوجهان ان  ذ ل ثروات املسلمّي، وحسب  املسلمّي ه غايته يف دحر اإلسالم واستغال 

 33مثل: عالوة عن غريمها من 

أن دعوى القومية تفرق املسلمّي، وابطلة كل  فكرة تفرقهم وجتعلهم أحزااًب؛ ألهنا ختالف مقاصد اإلسالم الذي  .أ
الرب والتقوى؛ قال تعاىل:   ُللا ُ﴿يدعو إىل االجتماع والوائم والتواصي ابحلق والتعاون على  َْبل  م واُِب  واْعَتص 

ع اُوالُتَ َفر ق واُواذْك ر واُن ْعَمةَُ ي ْ ت مُأْعَداء َُفأل َفَُبْيَُق  ل ْوب ك مُفَأْصَبْحت مُب ن ْعَمت ه ُإْخَواَّنُ َُُجَ  ُك ن ْ ]آل  ُُُ﴾للا َُعَلْيك مُإْذ

 . [١٠٢عمران:  
أن اإلسالم هنى عن دعوى اجلاهلية، وحذ ر منها، وال ريب يف أن القومية بعض اجلاهلية؛ ألهنا دعوى إىل غري  .ب

صلى هللا عليه   - ألايم النيب  األوس واخلزرج  اإلسالم، ومناصرة غري احلق، وليس أدل  على هذا من اختصام  
فخرج إليه   - عليه الصالة والسالم    - النيب    جتم ع كل قوم، وتنادى الفريقان للقتال، فبلغ ذلكإذ    -وسلم  

إلُاإلقائالً: )) للَا؛ُأب َدْعَوىُالَاه ل ي ة ُوأََّنَُبْيَُأْظه ر ك مُبَ ْعَدُإْذَُهَداك م ُللاُ  ،ُاَيَُمْعَشَرُاملْسل م ْيَ؛ُللاَُ ْسالم 
َقذَُ ع ْوَنُإلَُماُوأْكَرَمك مُب ه ،ُوَقَطَعُب ه َُعْنك مُأْمَرُالَاه ل ي ة ،ُواْستَ ن ْ َنك م؛ُتَ ْرج  ك مُب ه ُم َنُالك ْفر ،ُوأل َفُب ه ُبَ ي ْ

ُك ف ار ا؟! ت مَُعَلْيه   34.((ك ن ْ
العدو واالستنصار به على أعدائها من املسلمّي وغريهم، ويف هذا فساد كبري،  . ج القومية سل م إىل مواالة  أن 

ذ واُاليَ ه وَدُوالن صَُاَيُأي  َهاُال ذ يُْ﴿وخمالفة لنصوص القرآن الكرمي والس ن ة املطه رة؛ قال تعاىل:   ىُارََُنُآَمن واُالُتَ ت خ 
اَلُيَ ْهد يُالَقْوَمُالظ ال م يَُاَءُبَ ْعض ه ْمُأْولُ أْول يَُ ه ْمُإن ُالل َُ ن ْ َفرَتَىُال ذ يَنُيفُ*ُُُُياء ُبَ ْعٍضُوَمْنُيَ تَ َول  ْمُم ْنك ْمُفَإن ه ُم 

ُأوُأمُْ لَفْتح  َُب  أْنَُيَِْت  يَبناُدائ َرٌةُفَ َعَسىُالل ُ  ٍرُم ْنُع ْند ه ُق  ل وِب  ْمَُمَرٌضُي سار ع وَنُف يه ْمُيَ ق ول وَنََُنْشىُأْنُت ص 
ه ْمَُّنَُيففَ ي ْصب ح واَُعلىَُماُأَسر واُ  .[ ٥٢،  ٥١]املائدة:  ُُُ﴾د م يَُُأنْ ف س 

 
 . ٢٠٢٠سبتمرب   10االطالع يف ، " للشيخ ابن ابزنقد القومية العربية على ضوء اإلسالم والواقعن قلت هذه الوجوه بتصر ف من رسالة متوفرة على الشابكة بعنوان "  33
م(  ٢٠٠٧ه /١٤٢٨،  ٤، اعتىن به وراجع أصوله يوسف الغوش )بريوت: دار املعرفة، ط فتحُالقديرُالامعُبيُفينُالروايةُوالدرايةُمنُعلمُالتفسرُيي نظر: الشوكاين، حممد بن علي،    34
 . ٢٣٥ص
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أن القومية تفضي ابجملتمع إىل رفض ح كم القرآن الكرمي؛ ألن غري املسلمّي من القوميّي لن يرضوا األحكام  .د
كم  القرآنية، فيتخذ الزعماء أحكاًما وضعية ختالفها، وال شك  يف أن هذا فساد عظيم، فالدول املسلمة ال حت 

غ ْوَنُوَمْنُأْحَسن ُم َنُللا ُح ْكم اُل َقْوٍمُي  ْوق ن  ْونَُأَفح ْكَمُالَاه ل ي ة ُي َُ﴿بغري شرع هللا سبحانه القائل:   ]املائدة:  ُُُ﴾ب ْ

٥٠] . 
إذن؛ دعوى القومية ابطلة؛ ألن مؤد اها التفرق واخلالف، وهي ت ضاد  دعوة احلق؛ أي اإلسالم؛ إىل طاعة هللا  

ع واُللاَُُ﴿ُُسبحانه ورسوله عليه الصالة والسالم؛ قال تعاىل: ُفَ تَ ْفَشل واُوَتْذَهَبُر ْي ك مُواْصرب  واُوأط ي ْ ُتَ َناَزع وا وَرس ْولَه ُوال
َمَعُالص اب ر ْينَُ  . [٤٦]األنفال:  ُُ﴾إن ُللاَُ

 

 ُمنفصلونُعنُواقعهاملُُنُواملثقُف  ُ:داخليُخارجيعاملُُ .3

بع األمنوذج احلضاري األورويب، وأنه أحرى بدوهلم أن تت    ،والرقي   أمام التقدم عقبة    اإلسالم  يد عون أنهؤالء املثقفون  
أن حقيقة اإلسالم ت عرف ابلنظر إىل نشأته وأصله، وأهنم كلما ابتعدوا عن تلك النشأة وذلك غافلّي أو متغافلّي عن  

واب يف العصور ظانّي أن حال العامل اإلسالمي تشبه حال أور   سليًما؛  افهمً   جهلوا اإلسالم، وقص روا عن فهمه  ؛األصل
عن السلطة املدنية، وبذلك يتحق ق   الوسطى، ومن مث؛ لن ينهض إال مبا هنضت به أورواب من فصل السلطة الدينية 

 35للمسلمّي ما حتق ق لألوروبيّي.
يتالقى ههنا مع موقف رواد املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري من وي الحظ أن موقف حممد عاكف إرصوي   

وهذا طبيعي؛ ألنه أتثر كثريًا به يف دعوته إىل نبذ االستبداد ونيل احلرايت، ولو ابلقوة، وكان مثل مجال الدين األفغاين، 
 37: عرانشايقول    36يردد آراءه وآراء تلميذه حممد عبده، وقد ترجم كثريًا منها إىل الرتكية؛ 

 
 . ٧٠، ٦٩م( ص١٩٨٣ه /١٤٠٣،  ٢)بريوت: مؤسسة الرسالة، ط  منهجُاملدرسةُالعقليةُالديثةُيفُالتفسريي نظر: الرومي، فهد بن عبد الرمحن بن سليمان،  35
 . ٢٠٢٠سبتمرب  10االطالع يف ، ويكيبيداي العربية/حممد عاكف ٕارصويي نظر:  36

 م. 2020أبريل  3االطالع يف ، صفحات ابلرتكية/حممد عاكف ٕارصوي/يف منرب السليمانية 37

file:///D:/User/Desktop/ويكيبيديا%20العربية/محمد%20عاكف%20إرصوي
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ُالمُ اإلسُُُْحُ ْوُرُ ُُنُْاُعَُنَُث ُِْبََُُُوُْلَُ

ُنَُوُْمُ لُ سُْمُ مُأّن ُ ُُنَُوُْعُ دُ َيُُُنُْمُ عَُُادُ يُْعُ َبُُُهُ َّنَُدُْجَُوَُلَُ
ُهُ تَُف َُرُ عُْمََُُّنَُدُْأرَُُُوَُْلُُُنُ مَُلزُ نَ ع ْدُبُ اُُيُ هَُ
ُالمُ اإلسَُُُْفْجرُ ُُنُْمُ ُُابُ يْ ُرُ قَُُُن امَُزَُُُرَتُْخُْنَُولُْ

ُ
اإلسالم الذي كان ألايم الرسول عليه الصالة والسالم وصحابته الكرام رضي هللا   م  ه  أي إن احلل يف الفهم؛ ف   

 يف حل   املشاكل املذكورة، كافٍ ب،  أبنفسهمأنفسهم    الناس  غري   أن ي  عنهم أمجعّي، وليس األسى والتباكي من العجز عن  
 38:إرصوي؛ يقول  عدو ها يرتبص هبا الدوائرواسعة، و   فاجلرح يف جسد األمة اإلسالمية غائر، واهلوة بّي علمائها وعوامها

 
ُام ُ وَُوالعَُُُرُ كُ فَُالت ُ ُُبُ بَُأرُُُْْيَُمُبَُكُ دَُنُْعُ 

 دُ سَُالَُيفُُُحُ رُْالَُاُُذَُاُهَُدًُّجُ ٌرُُائُ غَُ

 
وسيجري   ، يًّاعامل  ا، ويتناول اإلسالم نظامً مجعاءأبن هدفه األمة اإلسالمية    إرصويحممد عاكف  ح  صر   ي  إذن؛  

َُوَجْدََّنُآَبَءََّنَُعَلىُ﴿هذا النظام العاملي يف األحفاد ما دام جرى من قبل  يف األجداد، وال مكانة لتمث ل هذا القول:   إَّن 
َعَلىُآََثر ه مُم ْقَتد ْونَُ ُ ث به كل واحلبل الذي يتشب    ،عاجز  العصا اليت يتوكأ عليها كل  "  فهو،  [23]الزخرف:    ﴾أ م ٍةُوإَّن 

ا على طريقتهم، وهكذا ومشيً   ،هبم  فعبدانها اقتداءً   ، أي وجدان آابءان يعبدوهنا  ؛ وهو التمسك مبجرد تقليد اآلابء  ،غريق
ة إذا أنكر عليهم العمل مبحض الرأي املدفوع ن  جييب هؤالء املقلدة من أهل هذه امللة اإلسالمية، وإن العامل  ابلكتاب والس  
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... وهؤالء املقلدة من أهل اإلسالم وبرأيه آخذين  ،هذا قد قال به إمامنا الذي وجدان آابءان له مقلدين :ابلدليل، قالوا
استبدلوا بكتاب هللا وبس ن ة رسوله كتااًب قد د و  نت فيه اجتهادات عامل من علماء اإلسالم زعم أنه مل يقف على دليل 

الفها، ه    ري يف البحث، فوجد ذلك الدليل من و ج د ه ، وأبرزه واضح املنار؛ ك أن ه  ع ل م  إما لقصور منه، أو لتقص   خي  يف ر أ س 
، وقال: هذا كتاب هللا، أو: هذه س ن ة رسوله، وأنشدهم:  ر   ان 

 
د   م         حم      و ل   ق      د   ن         ع     و ٍل  ق      ل   وا ك          د ع    

 
ر    اط       خ         م       ه  ك       ن         د ي       يف  ن   آم       ا  م          ف      

 ول: فقالوا كما قال األ 
و ت   غ          إن   ة   ز ي          غ          ن   م          إال   أان   ا   م         

 
د    ة  أر ش                    د  غ ز ي      ت  ر ش                    ت  وإن    غ و ي     

 وقد أحسن من قال:  
و ى  اهل            اع   ب            ات             إال   ىت   ال          ف             أي  َب  

 
ح ".   و اض                      ه   ل         ق    احل        ج   ه        ن          39وم       

  
اإلسالم، ويؤدي إىل  ضد  ألن املذموم   ، وذلك وإغفال التفك ر واالجتهاد إن هللا سبحانه ذم  التقليد واالقتداءو 

 40: يف الدنيا واآلخرة ، ومن آاثرها ا خاطئً فهمً فهمه  

َراط يُم ْسَتق ْيم اُفَات ب ع ْوه ُوالُتَ ت ب ع واُالس ب َلُفَ تَ َفر َقُ﴿التفريق وامليل عن سبيل هللا سبحانه القائل:   .أ وأن َُهَذاُص 
، فالناس فريقان؛ أحدمها يف اجلنة ألنه تلقى [١٥٣]األنعام:  ُُُ﴾ب ك مَُعْنَُسب ْيل ه َُذل ك مَُوص اك مُب ه ُلََعل ك مُتَ ت  ق ْونَُ

 ألنه تلقى األوامر والنواهي من جهات شىت. طريقه من رب العاملّي، واآلخر يف النار 

 
 . ٩٣٨صُُ،فتحُالقديرالشوكاين،  39
م(  ٢٠١٠)رسالة ماجستري يف أصول الدين، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، انبلس،. فلسطّي،  ظاهرةُالتقليدُوالتبعيةُيفُالقرآنُالكرميي نظر: إبراهيم، مجال سعد أمحد،  40
 ؛ بتصرف.  ١٥٠- ١٢٢ص
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اخلذالن وفقدان النصري، فمن خالف طريق اخلري الذي بي نه هللا عز  وجل ، فقد كان خصًما له سبحانه، واستحق   .ب
والُُُل  ٍُوَُُُنُْمُ ُُللاُ ُُنَُمُ ُُكَُاُلَُمَُُُمُ لُْالعُ ُُنَُمُ ُُكَُاءَُاُجَُمَُُُدَُعُْمُب َُهُ اءَُوَُأهُُُْتَُعُْب َُات ُ ُُنُ ئُ ولَُ﴿أن خيذله وال ينصره؛ قال تعاىل:  

 . [٣٧:  الرعد]ُُ﴾اقٍُوَُ
ُ﴿ترب ؤ املتبوعّي من أتباعهم، واحلسرة على ما فر طوا يف جنب هللا؛ قال تعاىل:   . ج ذ ُم ْنُد ْون  َُمْنُيَ ت خ  َنُالن اس  وم 

ُللا ُوال ذ ْيَنُآَمن واُأَشد ُح بًّاُهلل ُ َُكح ب   وَلْوُيَ َرىُال ذ ْيَنُظََلم واُإْذُيَ َرْوَنُالَعَذاَبُأن ُالق و َةُللا ُأْنَداد اُي  ب  ْوَّن م
اتُ  ال ذ ْيَنُ َترَب أُ إْذُ ُ*ُ الَعَذاب  ُ َشد ْيد  ع اُوأن ُللَاُ ي ْ مُ بُ هلل َُجَ  ات ُ يُْذُ الُ ُُنَُع واُ العَُأوُ واُورَُعُ ب َُنُ ُمُ ِب ُ ُُتُْعَُطُ قَُوت َُُُابَُذَُاُ

ُكََُنَُلُُُأنُ ُُوُْواُلَُعُ ب َُات ُ ُُنَُيُْذُ الُ ُُالَُ*ُوقَُُُابُ بَُالسُْ ُكَُهُ ن ُْأُمُ رَبُ تَُن َُف َُُُة ُرُ ا ُكَُنُ واُمُ ؤُ رَبُ اُتَُمَُم ُاتٍُرَُسَُمُحَُاَلُ مَُأعُُُْللاُ ُُمُ هُ يْ ُرُ ي ُُُكَُلُ ذَُا
 . [١٦٧-١٦٥]البقرة:  ُُ﴾ارُ النُ ُُنَُمُ ُْيَُجُ ارُ ب َُُُمُْاُهُ مُومَُهُ ْيُلَُعَُ

َهَذاُوإن ُل لط اغ ْيَُ﴿العذاب املهّي واالستقبال املشّي يف جهنم لكل من التابعّي واملتبوعّي؛ قال سبحانه:   .د
ُم ْنَُشْكل هُ  ْيٌمُوَغس اٌقُ*ُوآَخر  َُمآٍبُ*َُجَهن َمَُيْصَلْوَّنَاُفَب ْئَسُامل َهاد ُ*َُهَذاُفَ ْلَيذ ْوق  ْوه ُمحَ  أْزَواج ُ*َُهَذاَُُُلَشر 

ٌمَُمَعك مُالَُمْرَحب اُِب  مُإّن  مَُصال وُالن ار ُ*ُقَال واَُبْلُأنْ ت مُالَُمْرَحب اُب ك مُأنْ ت مَُقد ْمت م ْوهُ ُُفَ ْوجٌُ لََناُفَب ْئَسُُُم ْقَتح 
 . [٦٠- ٥٥]ص:  ُُ﴾الَقَرارُ 

الكرمي   القرآن  التقليد والتبعية والتحذير منهما والنهي عنهما، وكل ه مما وعاه   غري ويف  فيه ذم   ما موضع ورد 
رة، إرصوي، واستبطنه يف شعره ذي الصبغة النقدية اإلصالحية؛ لي هاجم   التابعّي؛ اتبعي مشايخ املؤسسة الدينية املقص  

 واتبعي الغرب من املثقفّي املنفصلّي عن واقعهم.
 

ُخامتُة
وسريته؛ ساعدته يف ذلك نشأته عقيدته، وأخالقه،  يف ذلك    البتة؛ سواءإلسالم  اب  إرصوي  نقطع عالقة حممد عاكف تمل  

واللغات اليت تعل مها والسياحات اليت جال فيها والايت الدولة العثمانية، مما مك نه من أن يتفر س وقوع األخطاء يف 
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د ال الشرع احلنيف، مبيًنا آاثر تلك األخطاء يف الفرد، واألسرة، واجملتمع، التطبيقات الدينية إذا وافقت العادات والتقالي
 ، وعزا أسباهبا إىل مجلة من العوامل؛ هي: والدولة، واألمة، واإلسالم

الدينيةيتمث    داخليعامل   .1 املؤسسة  رة  ل يف  التفك ر   املقص   التقليد، وغاب عنها  فيها اجلهل، وساد  اليت شاع 
 .واالجتهاد؛ حىت عجزت عن ختليص العوام من عاداهتم وتقاليدهم اليت تتعارض مع اإلسالم 

ل يف القوى االستعمارية األوروبية الطامعة يف ثروات العامل اإلسالمي، وتعرف أهنا لن تناهلا يتمث   خارجيعامل  .2
؛ لذا حرصت على تكريس دعوى القومية ف رقة بّي أعراقه وأقوامه اليت وح دهتا اهلوية اإلسالميةإال إن أشاعت ال

 العامل اإلسالمي.   يف

التقدم يتمث    داخليُخارجُيعامل   .3 أمام  يد عون أن اإلسالم عقبة  املنفصلّي عن واقعهم، ممن  املثقفّي   ل يف 
 بع األمنوذج احلضاري األورويب.والرقي، وأنه أحرى بدوهلم أن تت  

 
وي الحظ أن النقد الذي قد مه إرصوي من خالله تلك العوامل؛ تسيطر عليه مشاعر سلبية قوامها اخليبة واحلسرة 

ذلك؛ حىت عيب واالستنكار، يف حّي يستبطن فخرًا ابإلسالم الذي اختذه الناس مطية ألهوائهم، وقد أساؤوا إليه ب
 وق دح فيه، وجمدًدا؛ ما أشبه اليوم ابلبارحة! 

 واقع    ه  د  ق  ، وأن ن   إرصويالفكر  املنظم  لشاعران حممد عاكف    ؛ ي ربز السياق  العام  ملنظوم  "يف منرب السليمانية" ن ذإ
العامل اإلسالمي مل يكن شذرات أو خواطر هتيم يف خياله، وإمنا كان مشروًعا واقعيًّا مكتمالً واضح املعامل؛ نظر فيه إىل 

استعان فيه ابلب عد اإلسالمي الذي كر س حياته  التخلص منها؛ املقدمات والنتائج، وحد د العوامل املؤثرة، وتفر س نتائج 
وي الحظ أن هذا النقد تسيطر عليه مشاعر سلبية قوامها اخليبة واحلسرة واالستنكار،   ،صهصدقه وإخال  إليه  زهحف  و   له،

في فيف حّي يستبطن فخرًا ابإلسالم الذي اختذه الناس مطية ألهوائهم، وقد أساؤوا إليه بذلك؛ حىت عيب وق دح فيه، 
املوظفون الفاسدون، والعلماء والشيوخ املقلدون، والعسكر اجلائرون، واملثقفون املقصرون، أما العوام  الشاعر شاع حميط
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فعلى عاداهتم وتقاليدهم حمافظون، وكلهم ضد  الروح اإلسالمية، وال سبيل إىل استقامتهم إال بفهم اإلسالم فهًما سليًما، 
يي األمة أجمادها  ليوم ابلبارحة! وجمدًدا؛ ما أشبه ا،  وبفهمه حت 

ُ
ُاملصادرُواملراجُع

ُ
ُاملراجعُالعربيةُ:

 .القرآنُالكرمي
)رسالة ماجستري يف أصول الدين، كلية الدراسات   ظاهرةُالتقليدُوالتبعيةُيفُالقرآنُالكرميإبراهيم، مجال سعد أمحد،  

 م(. ٢٠١٠العليا، جامعة النجاح الوطنية، انبلس،. فلسطّي، 

 (. م١٩٨٤)تونس: الدار التونسية، د.ط،    التحريرُوالتنويرابن عاشور، حممد الطاهر،  
، ١)دمشق؛ بريوت: املكتب اإلسالمي، ط   غايةُاملرامُيفُختريجُأحاديثُالاللُوالراماأللباين، حممد انصر الدين،  

 م(. ١٩٨٠ه /١٤٠٠

، ترمجة: معّي اإلمام، مراجعة: فايز الصياغ )الدوحة؛ بريوت: املركز نظرايتُالقومية:ُمقدمةُنقديةأوزكريميلي، أوموت،  
 م(. ٢٠١٣، ١العريب لألحباث ودراسة السياسات، ط 

اشعبُاإليانالبيهقي، أمحد بن احلسّي،   ، ١لسعيد بسيوين زغلول )بريوت: دار الكتب العلمية، ط ، حتقيق حممد 
 م(. ٢٠٠٠ه /١٤٢١

 م(. ١٩٨٠)القاهرة: دار األنصار، د.ط،   سقوطُمفهومُالقوميةُالوافُداجلندي، أنور،  
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، ٢)بريوت: مؤسسة الرسالة، ط  منهجُاملدرسةُالعقليةُالديثةُيفُالتفسريالرومي، فهد بن عبد الرمحن بن سليمان،  
 م(. ١٩٨٣ه /١٤٠٣

 م(. 1961)القاهرة: دار املعرفة، د.ط،    التياراتُالقوميةُوالدينيةُيفُتركياُاملعاصرةسليمان، أمحد السعيد،  
، ترمجة وإعداد: عبد هللا أمحد إبراهيم  شاعرُاإلسالمُحممدُعاكفُإرصويُوخمتاراتُمنُديوانهُالشعريُ"صفحات"

الشعرية: سليمان أمحد شيخ سليمان )القاهرة: بروج  الرزاق أمحد ويوسف دمرداش، الصياغة  العزب، مراجعة: عبد 
 . م(2017، 1للكتب، ط 

الكبريُحممدُعاكف الرتكيُ للشاعرُ )اإلسكندرية: كلية الظاللُمنُ"صفحات"ُ إبراهيم صربي  العربية:  إىل  نقله   ،
 اآلداب، جامعة اإلسكندرية، د.ط، د.ت(. 

ُالتفسريالشوكاين، حممد بن علي،   ُالروايةُوالدرايةُمنُعلم ُبيُفين ُالامع ، اعتىن به وراجع أصوله يوسف فتحُالقدير
 . (م٢٠٠٧ه / ١٤٢٨، ٤الغوش )بريوت: دار املعرفة، ط 

الديينُحملمدُعاكفيلدرمي، رمضان،   اآلدب)إسطنبول:    جمموعةُشرقيُة  ُ؛الفكرُ إسطنبو   ، كلية  ، 15ط   ل،جامعة 
 م(. 2011

 
 

ُُ:املراجعُالجنبية

 
Düzdağ, M.  Ertuğrul; Okay, M.  Orhan, Mehmet Akif Ersoy, (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara, 

Cild 28, 2003). 

EFE, Adem, Sebîlürreşâd, (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, Cild 36, 

2009), pp.251-253. 
Mengüşoğlu, Metin Önal, Müstesna Şair, (İstanbul: Pınar Yayınları, 2007). 
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Okay, Orhan. Mehmet Akif (Bir Karakter Heykelinin Anatomisi), (Ankara: Akçağ Yayınları, 

2005). 

Öz, Asım, "Dosdoğru Yolun Sadık Dergisi Sırat-ı Müstakim’e Genel Bir Bakış", Haksöz Dergisi, 

Sayı 217. Nisan 2009. (Erişim Tarihi: 04 Mart 2019). 
 

ُاملواقعُعلىُالشابكةُ:
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