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 ١٣٨ فريح العنزي. د.إعداد أ

  انىدعلى خالد الس  ثــــــاسم الباح
  اإلسالميةمنهج العقاد في دراسة الشخصيات   ثـــــعنوان البح

  عين شمس  ةـــــــــجامع
  اآلداب  ةــــــــــكلي
  اللغة العربية وآدابها  مــــــــــقس

  )١٩٨٧(ماجستير   ةـــــــــالدرج

  مستخلص البحث
   الدراسةهدف

 محاولة الكتمال بناء يهذه الدراسة لبنة تضاف إلى أخوات لها ف
 ، بشهادة المتضادين من مقربين وناكرين،الدراسة عن شخصية العقاد الفريدة

 يجتهد فيه صاحبه للوصول ، في دراساته  وهى جهد المقلاإلبداعيومنهجه 
 شأنهم ومحبوهم حد إلى الحقيقة غاية كل باحث ولما كان العقاد من الذين بلغ

 ، صار لزاماً ضرورة البحث عن اليقين وسط هذا الركام الهائل،اإلفراط فيهم
  . فكالهما ينشد قوته وراحته،لعل البحث يخرج بما يثبت الفؤاد والذهن معا

  منهج الدراسة
 وال يتردى الباحث في طفرات ، يسير البحث وفق منطق األشياءلكي

 لذلك أثر تتبع األورمة بمنابتها ،قدمات والنتائجتنبت فيها الصالت ما بين الم
األصيلة حتى  إذا ظهرت قضية من القضايا التي يثار حولها اللغط ويكثر 
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 وجد لها أصالً بعيداً ترعرعت عليه تلك الشجرة العظيمة عندما ،قولتفيها ال
  .كانت نبتة صغيرة، ووجد لها ما يسوغها

 مادته عإلى أن يتجه في تفري البحث المنطقيوقد أسلم هذا التسلسل 
األول بعنوان  فكان افتتاح الفصل .إلى ثالثة فصول هي مضمون هذه الرسالة

ثم " سمات العقاد الشخصية"ثم عول البحث إلى " أضواء على شخصية العقاد"
كانت النقلة إلى الفصل الثاني، وهو لب الرسالة لما يحويه من مراد الكتابة 

فشق البحث طريقة في استقراء  -د من بينها  ومنهج العقا–عن المنهج 
 فكان من ذلك منهجان ،المناهج التي ترصد الشخصيات التاريخية وتدرسها

المآخذ التي ثم انتهى الفصل إلى  النفسي والمنهج االجتماعيهما المنهج 
أخذت على طريقة العقاد وأسلوبه في الكتابة ثم األسس التي شاد عليها تلك 

 تأتى مرحلة ،فصل الثالث وهو ختام المسك لهذه الرسالة وفي ال،األفكار
 وهى المرحلة التطبيقية ، تعقب كل تلك المراحل النظرية السابقة،أخرى

  .التحليلية
  استنتاجات الدراسة

بعد تجوال طال جد الباحث تنقيباً عن موقع الئق يتبوأه العقاد بين كتاب 
ء بأنه معلم بارز أصيل  وقد تبين نتيجة هذا االستقصا،السير والتراجم

 ، التقليد وتم له منهج واضح المعالم مميز السماترقبةاستطاع االنفالت من 
 واطالعاته التي منها مفتاح كل ما أفرزته قريحته بعد ،قوامه شخصية العقاد

  .ذلك
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ولقد دار البحث حول التأثر وأفضى إلى أنه تأثر ال يجتث صاحبه من 
 تتأبى على االنسياح مع ،اد متميزة متفردةاألصالة حيث بقيت أصالة العق

سواها مكنته من صياغة فلسفة خاصة تسرى روحها بالجدة واإلحساس 
 وشعور باالعتزاز وبالكرامة اإلنسانية ،الفياض بمشاعر الحماس لكل ما كتب

 واإليمان بالروح لتحقق ركيزتين أساسيتين ،حد اإلفراط وتسامى عن المادة
  .رامة الفرديةعنده هما الحرية والك

 شامال على وضوح الرؤية ،وقد برز منهج العقاد جديدا في بابه
 حيث ساعده على اكتشاف أبعاد جديدة لم ،الموسوعية للمناهج األدبية المتعددة

 وهذا المنهج يتكئ على أساس من ،تكن معروفة في الثقافة العربية من قبل
لتي تضفي على المدروس علم النفس ولكن العقاد ال يهمل المناهج األخرى ا

  .إشعاعاً من البيئة والعصر
 يلتقيونتج عن الدراسة التطبيقية وضوح مالمح ذلك المنهج حيث 

 حياة من ارتأى فيهم البطولة حتى يتمكن من خلع ،العقاد من السير التاريخية
  .منهجه الذي رامه في إسباغه على تلك الشخصيات

  
  
  
  
  

  


