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 بدایات الحرکة الفکرّیة و األدبّیة في تونس       

 

 

 ص:  الملخّ 

كتاب       خالل  من  تو�س   �� واألدبّية  الفكرّ�ة  ا�حركة  بدايات  برصد  املقال  هذا  بن  ��تّم  الفاضل  محمد 

. وتّمت  1953إ�� حدود سنة    1883بدأه من سنة    مرح��ّ   عاشور الذي اهتّم ��ذه املسألة ع�� عرض تار���ّ 

رات  
ّ
لت هذه املؤث

ّ
لت سياقا �حركة الفكر واألدب. وتمث

ّ
مقار�ة هذه النشأة ع�� اإلملام بجملة العوامل ال�ي ش�

ّ�ة. وقد تّم ا�جمع بي��ا ع�� تقديم صورة مفّصلة ع��ا خالل  �� جوانب سياسّية واجتماعّية واقتصادّية وفكر 

 �� تو�س  شهد��ا  �ي 
ّ
ال للتحّوالت  صدى  ل 

ّ
مث الذي  األد�ي  التطّور  مالمح  لتحديد  متتالية  تار�خّية  ف��ات 

من جهة، و��ن ما هو    و�صال��ّ   واقتصادّي   واجتما��ّ   مختلف ا�جاالت. ف�انت املراوحة ب�ن ما هو سيا��يّ 

من جهة أخرى. وقد سعينا من خالل هذا املقال إ�� الّتعر�ف بمرحلة هاّمة من مراحل األدب    وأد�ّي   فكرّي 

 ، والتأر�خ لف��ة ساهمت �� �شكيل مالمح ا�حركة الفكرّ�ة واألدبّية �� تو�س. الّتو���يّ 

 . تو�س -ةا�حركة األدبيّ  -ا�حركة الفكرّ�ة -ة: بدايات ال�لمات املفتاحيّ 

 

Abstract:  

This article is interested in the beginnings of the intellectual and literary movement in Tunisia 

with reference to the book of Mohammed Al-Fadhil Ben Ashour, which deals with this issue 

through a historically-staged overview from 1883 to 1953. The emergence of this movement is 

approached through listing the factors that shaped the context for this movement of thought 

and literature. These influences have political, social, economic and intellectual aspects. They 

are brought together in a thorough picture of the successive historical periods of this movement 

to identify the features of literary development that echoed the transformations that Tunisia 

had witnessed in various fields. So, it is the alternation between what is political, social, 

economic and reformist on the one hand, and what is intellectual and literary on the other hand. 

Through this article, we seek to introduce a significant era of Tunisian literature, and to 

historicize a period that contributed to the shaping of the intellectual and literary movement in 

Tunisia. 

Keywords: beginnings, intellectual movement, literary movement, Tunisia 
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 لمقّدمة:  ا  -1

��    ساهمت  سياسّية واقتصادّية واجتماعّية  سياقات�شأة ا�حركة الفكرّ�ة واألدبّية مع عّدة  تزامنت     

اق��نت مع مستو�ات التطّور ا�حضارّي والثقا�ّ� ا�ختلفة ال�ي شهدها ا�جتمع التو���ي وم��ا  كما أّ��ا    .بلور��ا

حركة الفكر واألدب، ب�ّل  وقد واكبت    .ملدارس والطباعة وال�حافة وا�جمعّيات األدبّية واملكتباتا ظهور  

من خالل  و���يّ لنشأة األدب التّ  فروعها الشعرّ�ة والن��ّية، �� تو�س هذا املن��. و اهتّمت عّدة كتب بالتأر�خ

   عواملها  تحديد
ّ
رة كتاب "ا�حركة  وأعالمها وأغراضها. ولعّل من أهّم هذه الكتب ال

ّ
�ي ُوجدت �� مرحلة مبك

الذي حاول من خاللھ اإلملام   2البن عاشور  1م" 20 - 19ه/  14 - 13و األدبّية بتو�س �� القرن�ن       الفكرّ�ة 

 �� العصر ا�حديث. واألد�ّي   بتار�خ تو�س الفكرّي 

ف الكتاب من دروس أ�اديمّية �� ش�ل ثما�ي محاضرات ألقاها أمام طلبة قسم الّدراسات األدبّية  
ّ
وتأل

غوّ�ة بالقاهرة عّرف ف��ا ��ذا التار�خ. وأثبت �� آخره مجموعة من النّ 
ّ
صوص ال�ي اق��حها بوصفها نماذج  والل

والثقافيّ  الفكرّ�ة  الّ��ضة  ع��  زمن  شاهدة  إ��  عشر  التاسع  القرن  منتصف  من  التو�سّية  البالد   �� ة 

األد�ّي  التطّور  مالمح  قارب  وقد  مؤّسسات  االستقالل.  بإ�شاء  ر�طھ  خالل  من  تو�س  وحر�ات  ثقافّية   �� 

وسنعمد  سياسّية، و�مجاالت إعالمّية، و�أعالمھ املعروف�ن واملغمور�ن �� القرن�ن الّتاسع عشر والعشر�ن.  

 :ر�ة هذه النشأة ع�� تقسيمها إ�� مراحلإ�� مقا

 :  وما بعده   االحتالل مرحلة ما قبل   -2

�� تو�س قبل   واألد�ّي   درس ابن عاشور �� محاضرتھ األو�� العوامل ال�ي ا�عكست ع�� الوضع الفكرّي 

  هو وضع ا�حماية، عملّية إصالح   ،وقد سبقت ف��ة االحتالل وما فرضتھ من وضع جديد  3االحتالل وأثناءه.

بدأت مع أحمد باشا الذي اعتمد من�جّية إصالحّية قامت ع�� توجيھ األعمال والّنظم �� مقّر املسؤولّية.  

 
 نشر في طبعات مختلفة منها:  -1
دبّية في تونس، القاهرة، معهد الّدراسات العالّية، -

ٔ
دبّية في تونس، تونس،   - .1956، 1ط  الحركة الفكرّية واال

ٔ
الحركة الفكرّية واال

 . 1972، 2الدار التونسّية للّنشر، ط
دبّية في تونس، تونس، الدار التونسّية للّنشر، ط  -

ٔ
 . 1983، 3الحركة الفكرّية واال

دبّية في تونس، تونس، بيت الحكمة  -
ٔ
 .  2009، 4قرطاج، ط  –الحركة الفكرّية واال

كـتوبر   16لـ  الموافق 1327شّوال سنة  2اضل بن محمد الطاهر بن الصادق عاشور ُولد بتونس في هو محمد الف -2
ٔ
. وتوّفي في  1909ا

   19الموافق لـ  1390صفر  12
ٔ
تّم  1970ريل با

ٔ
حد بيوت الدين والعلم، إذ ا

ٔ
 في ا

ٔ
هّم علماء الدين في القرن العشرين. نشا

ٔ
حد ا

ٔ
. وُيعتبر ا

حرز على شهادة الّتطويع سنة 
ٔ
سس القراءات والفقه والّنحو. وا

ٔ
ن في الّتاسعة من عمره. ودرس ا

ٓ
من جامع الّزيتونة.   1928حفظ القرا

سندت إلي 1932والتحق به سنة 
ٔ
صول الدين.  للّتدريس. ثّم ا

ٔ
 ه عمادة كلّية الّشريعة وا

حمد: انظر: -
ٔ
ثره الفكري، الدار التونسّية للّنشر،  المختار عمار بن ا

ٔ
فاته: .1985الشيخ محمد الفاضل بن عاشور: حياته وا

ّ
  - *من مؤل

عالم
ٔ
دبّية في تونس، تونس، مطبعة النّ  - .1970الدار التونسّية للّنشر،  ،تراجم اال

ٔ
ركان الّنهضة اال

ٔ
التفسير و رجاله،  . -1963جاح، ا

عالم الفكر اإلسالمي في تاريخ المغرب العربي، مكـتبة الّنجاح،  - .1970مجمع البحوث اإلسالمّية، 
ٔ
  . 1969ا

ولى: صدمة االحتالل (  -3
ٔ
دبّية و الفكرّية1897 – 1883ه/ 1314 -  1300محمد الفاضل بن عاشور: المحاضرة اال

ٔ
 م)، ضمن الحياة اال

  .65- 23المرجع السابق، صفي تونس، 
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ف محمود قاباد
ّ
إ��  بتحر�ر خالصة دروس األساتذة األجانب وترجمة كتب أورو�ّية وأسند اإلشراف  1وف�ل

الدين إ��   2.خ��  العم��  امليدان  من  اإلصال��  العمل  إ��  الثقا��ّ فانتقل  األدبّية    .امليدان  ا�حياة  وتطّورت 

للّ��ضة   أخرى  وفلسفة  جديد  فكرّي  تّيار  لظهور  أّسس  الذي  واإلسالمّية  الغر�ّية  العقلّيت�ن  باحت�اك 

ما، واألخذ بأسباب املدنّية الغر�ّية  
ّ
اإلسالمّية. وقد شملت الّدعوة اإلصالحّية اقتباس علوم الغرب نقال و�عل

   ا ع�� اإلصالحات �� ا�جاالت العلمّية والسياسّية واالجتماعّية واإلدارّ�ة.ووجوب االلتحاق ��

الذي سّن فيھ إنجازات هاّمة لعوامل التطّور   3�� عهد املش�� الثالث محمد الصادق و�رز دور خ�� الدين

 
ّ
وقد حرص خ�� الدين    �ي تحّققت ��ا الّ��ضة األورو�ّية. بتبّ�ي الّنظم اإلصالحّية واقتباس املعارف والعلوم ال

اإلصال��ّ  برنامجھ  تحقيق  واالقتصادّية  ع��  واالجتماعّية  السياسّية  ا�جاالت   ��.   �� إصالحات  لھ  و�انت 

الفكرّي  الفكرّي   ا�جال  التطّور   �� ساهمت  مؤّسسات  من  أ�شأه  إ�شاء    بما  مثل  بتو�س  األدبّية  والّ��ضة 

شر. وقد    التعليم الز�تو�ّي وتنظيم    واملكتبة العبدلّية4املدرسة الصادقّية
ّ
و��جيع الطباعة وال�حافة والن

العر�ّي  التعليم  دائرة  الصادقّية  و�عليم    الّدي�يّ   وّسعت  والفر�سّية  وااليطالّية  ال��كّية  غات 
ّ
الل بتعليم 

وضبط   برامجھ  بتخطيط  الز�تو�ي  التعليم  إصالح  إ��  إضافة  واالجتماعّيات،  والطبيعّيات  الر�اضّيات 

وسّن  النّ منا�جھ  امتحانات    
ّ

والش مواد  قل  ووسائلها  الشرعّية  العلوم  جانب  إ��  املنا�ج  وتضم�ن  هادات. 

 الر�اضّيات والطبيعّيات.  

األورو�ّي  الطراز  ع��  أ�شئت  ال�ي  العبدلّية،  املكتبة  ف��ا ساهمت  ُجمعت  إذ  ا�جديد،  الفكر  �شر   ��  ،

بت،  
ّ
 الكتب املتفّرقة �� املساجد واملدارس، وُرت

ّ
رق  وُوضعت فهارسها. وضّمت مطبوعات حديثة صادرة �� الش

 
حد رّواد الحركة االصالحّية  1871وتوّفي سنة  بتونس العاصمة 1816محمود بن محّمد بن محّمد بن عمر قابادو ُولد سنة  -1

ٔ
. ُيعتبر ا

لمدرسة الحربّية  بتونس في القرن التاسع عشر. تمّيزت شخصيته الدينّية والفكرّية بنزعتها إلى التحديث ومراهنتها على االنفتاح. دّرس با
ف طلبته بتعريب بعض كـتب الفنون العسكرّية من  

ّ
غوي، بل كل

ّ
بباردو وبجامع الزيتونة. ولم يقتصر دوره على التعليم الديني والل

غة العربّية. ودعا إلى ضرورة اّتجاه المسلمين نحو العلوم والفنون الحديثة المنتشرة لدى الغرب.  
ّ
وروبّية إلى الل

ٔ
غات اال

ّ
 الل

 : انظر
دب التونسي، تونس، بيت الحكمة،  -

ٔ
ليف جماعي: الشيخ محمود قابادو: الرجل ومكانته في تاريخ اال

ٔ
 .  2010تا

بحاث االقتصادّية واالجتماعّية، تونس،  -
ٔ
 .1975عمر بن سالم: قابادو: حياته، تراثه وتفكيره اإلصالحي، مركز الّد راسات واال

- Noureddine Sraieb : «A l'origine de la modernité en Tunisie, le Cheikh Mahmoud Qabadu 1815-1871",in the 
Maghreb review, no3,4, vol19, 1994, Pp319-326. 

حد رّواد اإلصالح والحركة التحديثّية في تونس. قام بعّدة إصالحات.  1890وتوّفي سنة  1820خير الدين التونسي ولد سنة  -2
ٔ
. يعتبر ا

قوم  وقاوم 
ٔ
الحكم االستبدادي. وحرص على اقامة العدل. وقد شملت إصالحاته ميادين التعليم واالدارة واالقتصاد. ودعا في كـتابه ا

سس الحداثة مع الحفاظ على الهوّية اإلسالمّية
ٔ
حوال الممالك إلى ضرورة االقتباس عن الغرب ا

ٔ
 .المسالك في معرفة ا

قوم المسالك في مع خير الدين التونسي: -
ٔ
حوال الممالك، تونس، المطبعة الرسمّية، طا

ٔ
 . 1867، 1رفة ا

مين: -
ٔ
حمد ا

ٔ
 دار الكـتاب العربي، بيروت، زعماء اإلصالح في العصر الحديث، ا

- Mongi Smida, Khair-Eddine, Ministre réformateur, M.T.E, Tunis,1970. 
. ويحتّل الترتيب الّثاني عشر في مستوى سلسلة البايات الذين حكموا 1882و توّفي ستة  1813محمد الصادق باي: ُولد سنة  -3

مان. ظتونس. 
ٔ
ّول دستور تونسيوتّم إصدار  هر خالل عهده عهد اال

ٔ
 على معاهدة باردو.  ، والّتوقيعا

ّسسها خير الدين التونسي سنة  -4
ٔ
ّول مدرسة ثانوّية عصرّية. وقد اعتمدت طرق تدريس حديثة.  5187المدرسة الصادقّية: ا

ٔ
. وتمّثل ا

غة العربّية والفقه والعلوم الدينّية. 
ّ
جنبّية إلى جانب الل

ٔ
غات اال

ّ
 واهتّمت بتعليم العلوم الرياضّية والطبيعّية والل
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ٓ
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وانتشرت   املعارف  فشاعت  التو�سّية.  بالبالد  قة 
ّ
املتعل وال��اتيب  القوان�ن  ونصوص  و�حف  أورو�ا،  و�� 

 اآلداب.  

باع 
ّ
شر أبرز العوامل �� تطّور ا�حياة الفكرّ�ة واألدبّية. فُوّسع نطاق الط

ّ
باعة والّ�حافة والن

ّ
لت الط

ّ
ة  ومث

�ت  
ُ
شر بب��وت ومصر. فك�

ّ
شر �� تو�س بمركزّي الن

ّ
صلت جهود الن

ّ
بك��ة �شر الكتب األدبّية والتار�خّية. وات

 
ّ
رق ال

ّ
سبة إ�� الكتابة   �ي تّم ترو�جها �� تو�س.املراسالت واملبادالت. و�عّددت الكتب املطبوعة �� الش

ّ
أّما بالن

التّ  "الرائد  ة 
ّ
مجل صدور  انتظم  فقد  �شر    1".��يّ و�والّتحر�ر  ع��  االقتصار  من  ف��ا  الكتابة  �سق  وتطّور 

 
ّ
والت والقوان�ن  العلوم  األوامر  بتقّدم  قة 

ّ
املتعل األخبار  و�دراج  وا�خارجّية،  الداخلّية  واألخبار  سمّيات 

 
ّ
�  واالكتشافات وتقار�ر علمّية �� التار�خ وا�جغرافيا واالجتماع، إ�� �شر املقال األد�ي، إذ اشتملت، أثناء تو�

الّسنو��يّ  توجي�يّ  2محّمد  ع�� مقال  األد�ّي   تحر�رها،  باملقال  بطر�قة  شبيھ  املوضوع  ضبط  �عتمد ع��   ،

 التّ 
ّ
غوي و�يراد األدل

ّ
لت هذه املؤّسسات األر�عة  عر�ف الل

ّ
ة القرآنّية واألحاديث وشواهد شعرّ�ة ون��ّية. وقد مث

الفكر    �� أخرى  شعاب  لفتح  هاّما  رافدا  الّدعوة  مجتمعة  ومؤّ�دي  املثّقف�ن  بالتفاف  فحظيت  واألدب. 

شاط الّسيا��يّ   .اإلصالحّية حولها
ّ
وحافظت ع�� تراتي��ا وقواني��ا    .واستمّر وجودها �عد اع��ال خ�� الدين للن

                                                                                                            وما تتلّقاه من اعتمادات مالّية.                                         

لكّن سلطات االحتالل عمدت إ�� ا�حيلولة دون تطّور هذه املؤّسسات الهاّمة. إذ فصلت محمد الّسنو��ي  

الّنا ع��  منفتحا  وجعلتھ  �شاطها  وقّيدت  ا�حماية.  معاهدة  �عد  التو���ي"  "الرائد  جر�دة  تحر�ر  حية  عن 

 
ّ
قافّية والتعليمّية تحت إشراف  الّرسمّية فقط. وأّسست إدارة العلوم واملعارف ال�ي وضعت جميع األجهزة الث

لدراسة    فر���يّ  وخّصص��ا  العاّمة  للمعرفة  أداة  الفر�سّية  اعتمدت  �عليمّية،  و�عثت مؤّسسة  مستعرب. 

لت �� املدرس
ّ
ة العلوّ�ة. وحصرت مجال العر�ّية �� اتقان  التار�خ وا�جغرافيا والر�اضّيات والطبيعّيات، تمث

الثقا��ّ  الكيان  فا��ار  الّدين.  ودراسة  غة 
ّ
بلدان    الل إ��  وهاجروا  الفكرّ�ة  الّ��ضة  أعالم  وا��حب  للبالد. 

بوحاجب سالم  الشيخ   
ّ
إال اإلصالح  دعاة  من  تو�س   �� يبق  ولم  العاّمة.    3مختلفة.  ا�حياة  عن  ُعزل  الذي 

    للمجموعة ال�ي التّفت حول بوحاجب. الفكرّ�ة و األدبّية �� اإلنتاج الفردّي  فانحصرت مالمح ا�حياة 

 
ّول في  -1

ٔ
بنشر القوانين والمراسيم الحكومّية، وقسما   . تضّمنت جزءا رسمّيا اختّص 1860جويلية  22الرائد التونسي: صدر عددها اال

دبّية و االخبارّية. وهي مستمّرة في الصدور إلى اليوم تحت تسمّية الرائد الرسمي للجمهورّية  
ٔ
خر اهتّم بالمسائل السياسّية واال

ٓ
ا

 التونسّية. 
خذ العلم ع1900وتوّفي سنة  1851محمد بن عثمان بن محمد المهدي السنوسي ُولد سنة  -2

ٔ
ن كبار مشايخ جامع الزيتونة ممن كان . ا

ى التدريس اثر حصوله على   لهم دور في الحركة اإلصالحّية التحديثّية مثل سالم بوحاجب و محمود قابادو
ّ
حمد بن الخوجة. ثّم تول

ٔ
و ا

د مناصب قضائّية.1870شهادة التطويع سنة 
ّ
نشطة فكرّية وصحفّية. وتقل

ٔ
 . كانت له ا

ثاره، طبعة نشريات الجامعة التونسّية، علّي الشنوفي: محم انظر:-
ٓ
فاته: .169، ص1977د السنوسي حياته و ا

ّ
الرحلة - *من مؤل

 . 1976، 1الحجازّية، الدار التونسّية للّنشر، ج
 .1877، د.د.ن، 2+ 1مجمع الدواوين التونسّية، ج- .1891، د.د.ن، 1889االستطالعات الباريسّية في معرض -
ئّمة االجتهاد البارزين في تونس وفي العالم 1924وتوّفي سنة  1827سالم بوحاجب: ُولد سنة  -3

ٔ
. كان من رّواد اإلصالح ومن ا
ديبا وشاعرا.

ٔ
  اإلسالمي. وكان إلى جانب مكانته العلمّية ودوره اإلصالحّي والدينّي ا
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ٓ
 2202)  مارس  - ا
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ل  الّن��ّي   حّدد ابن عاشور، خالل هذه املراحل، ثالثة مظاهر للتطّور األد�ّي 
ّ
أّما أّولها فتمث   التحر�ر ��  : 

رتبط�ن بتوّجھ  امل  والعرض القص��يّ   الذي انقسم بدوره إ�� فرع�ن أساسي�ن هما الوصف املادّي   الوصفّي 

 
ُ
وت األورو�ي  العالم  إ��  تنت�ي  �ي 

ّ
ال واالخ��اعات  واملبا�ي  رق 

ّ
والط البلدان  وصف  نحو  مظاهر  الكّتاب  ل 

ّ
مث

واإلطالة. الّتدقيق  ع��  قام  وصف  وهو  بالّرحالت،   حضارتھ.  الوصف  من  األّول  الفرع  ر 
ّ
تأث  فإّن ومثلما 

ا�ي الذي اهتّم بالّرحالت 
ّ
رت أيضا �� فرعھ الث

ّ
د عن  أث

ّ
وصف الّس�� والتنّقالت وتار�خ املمالك والبلدان. وتول

�اجم. فقد توّجھ االهتمام نحو الّتار�خ الّتو���يّ 
ّ
ا�ي من الوصف فّن ال�

ّ
وتراجم التو�سّي�ن تأكيدا    الّصنف الث

خصّية الوطنّية ا�خاّصة.
ّ

 لل�

ل �� الّتحر�ر العل�يّ 
ّ
�حق أدبھ بدائرة  الذي اهتّم باملباحث العلميّ   وأّما ثان��ا فتمث

ُ
ة تحقيقا وتبسيطا. وأ

الّن�� التعلي�ي. فُعرضت الّنظر�ات، واستخلصت الع��، واستنتجت الفوائد. و أّما ثال��ا فتجّسد �� املقال  

يات املسائل السياسّية إ�� املقال الذي    الّسيا��يّ 
ّ
الذي تجاوز صبغة املقال ال�حفي الذي ��تّم بجزئّية من �ل

ة والقواعد من جهة، و���    ووضعها القانو�ّي   لقضّية بتقر�ر أصلها التار���ّ �عمد إ�� بيان ا
ّ
اعتمادا ع�� األدل

ل االحتالل الفر���يّ 
ّ
قادحا لهذا الفّن   اإلقناع بالطرق ال��هانّية وا�خطابّية وا�جدلّية من جهة ثانية. وقد مث

الّسيا��يّ   الّن��ّي  الّنضال  أش�ال  من  شكال  ُعّد  للقضيّ   الذي  العدوان  بطرحھ  فظاعة  و�برازه  الّتو�سّية  ة 

�ي 
ّ
 عمل ع�� ترو�جها. املستعمر الفر���ّي وكشفھ األباطيل ال

أثبتت هذه األغراض، بما يجمعها من تقارب وتفاعل ووحدة املنشأ واملرجع، أّن الّن�� �� هذه املرحلة �ان  

دت 
ّ

كتابا��م واقعّية األدب الّتو���ي وتصو�ره ل�حياة  اجتماعّيا سياسّيا وكّتابھ من رجال السياسة الذين أك

سما البساطة    .التو�سّية. وتجاوز هذا الّن�� الّ�جع وفنون البد�ع
ّ
ف�ان أسلو�ھ مجّددا ومتحّررا وطا�عھ مت

ل أدب محمد الّسنو��ي مثاال لهذا التوّجھ ا�جديد من الكتابة، إذ صبغ كتاباتھ بروح الّتجديد.  
ّ
والوضوح. ومث

    سلو�ا أدبّيا ع�� غ�� املن�ج القديم املألوف.واعتمد أ

 مرحلة الخلدونّیة:   -3

فقد استو��   1.ارتبطت ا�حياة األدبّية �� تو�س ارتباطا مباشرا باألوضاع السياسّية واالجتماعّية والفكرّ�ة

الغر�ّية  ع�� جميع أجهزة ا�حكم واإلدارة، وحرص ع�� بناء جميع الّنظم ع�� التقاليد    املستعمر الفر���يّ 

متجاوزا الدين اإلسالمي والعادات التو�سّية. وقد أدركت النخبة اإلصالحّية خطورة هذا الوضع. ووجدت ��  

لت   بما حملتھ من مبادئ تدعو إ�� الّتحر�ر واالستقالل خ�� ُمعّ�� عن أف�ارها.  2جر�دة "العروة الوثقى"
ّ
ومث

و�عالن رفض الّنظم البلدّية. وهو ما ُعّ�� عنھ بحركة    ز�ارة محمد عبده لتو�س حافزا لطرح سوء حالة البالد

 
دبّية والفكرّية في تونس، مرجع )، الح1911 - 1897/ 1329 - 1314محمد الفاضل بن عاشور: المحاضرة الّثانية: الخلدونّية ( -1

ٔ
ياة اال

   .112-67.سابق، ص
ّول سنة   -2

ٔ
فغاني ومحمد عبده. صدر عددها اال

ٔ
ها جمال الدين اال

ٔ
نشا

ٔ
سبوعّية ا

ٔ
. كانت ذات توّجه  1884جريدة العروة الوثقى: دورّية ا

 إصالحّي ومرتبطة بحركة الّنهضة. ومّثلت منبرا لمقاومة االستعمار. 



دبّية في تونس 
ٔ
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ٓ
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�اجع �� قرارا��ا وتنقيح نظم البلدّية ومجاال��ا. ثّم نفت اإلدارة الفر�سّية  
ّ
احتجاجّية أرغمت ا�ح�ومة ع�� ال�

ت جمعية العروة الوثقى وتفّرق أعضاؤها �مدعاة اإلصالح وعزل�
ّ
 و أنصارها.   فانحل

ج عنصر  الظرف  هذا   �� املزدوجة  برز  الصادقّية،  من  املتخّرج�ن  عنصر  هو  م�ن 
ّ
املتعل من  نا��ئ  ديد 

التو�سّية   الذاتّية  ا�حفاظ ع��   �� التو�سّية  للدولة  األك��  الوز�ر  ب�ن إسالمّية وغر�ّية. ورغبة من  ثقاف��م 

 
ّ
 العر�ّية لإلدارة، دّعم سلك موظ

ّ
الّتعليم واإلدارة.  ف�ن من خّر��� الصادقّية. وتّم توظيفهم �� مجا��  ف��ا بموظ

اإلصال��ّ  باملن�ج  الز�تونة  وأبناء  الصادقّية  أبناء  �� سبيل   وتمّسك  مبادئھ  الدين وضّمنھ  خ��  الذي سّنھ 

ا حرص ع��  
ّ
تحقيق ��ضة البالد. وانكشفت لهم نوايا االستعمار �� القضاء ع�� القومّية العر�ّية التو�سّية مل

 ملن انخرط    وعزلها عن تأث�� التّيار العصرّي   النأي باملؤّسسات القومّية عن التطّور 
ّ
تمهيدا لزوالها، فال بقاء إال

 ضمن الثقافة الفر�سّية روحا وفكرا. 

باع أ�حا��ا    1شهدت هذه املرحلة تأسيس جر�دة "ا�حاضرة"
ّ
ِصد م��ا تجديد الدعوة اإلصالحّية بات

ُ
ال�ي ق

التمّدن،   �سبل  األخذ   �� الدين  خ��  ومن�ج  قابادو  ومجيدفلسفة  للّ��ضة  دعاة  تحر�رها   �
ّ
غة  و وتو�

ّ
لل ن 

". فنشرت  �انت "ا�حاضرة" امتدادا لـ "الرائد التو���يّ  الفر�سّية من ذوي املعارف �� الطبيعّيات والر�اضّيات.

واهتّمت   وااليطالّية.  واالنجل��ّية  الفر�سّية  بال�حف  ُينشر  ما  وعرضت  السياسّية.  األحداث  عن  مقاالت 

الّنظم االجتماعّية والسياسّية �� أورو�ا و دراسة أطوارها التار�خّية مّما وسمها بطا�ع    مقاالت أخرى بطرح

. وساهمت بإشاعة أساليب جديدة لعرض التار�خ ومقارناتھ واستنتاجاتھ وفق منا�ج تفك�� مقتبسة  �علي�يّ 

 .  من املصادر ا�حديثة للّتار�خ األورو�ّي 

"او  اعتمدتھ  الذي  االعتدال  طا�ع  يكن  الّسيا��يّ لم  مسلكها   �� اإلدارة    �حاضرة"  غضب  إثارة  وتجّن��ا 

�ي   2االستعمارّ�ة ليحظى بتأييد ذوي الغ��ة الوطنّية املتحّرر�ن من قيود الوظائف. فصدرت جر�دة "الزهرة"
ّ
ال

ع�� النقد واالحتجاج، وف�ح املقاصد االستعمارّ�ة. فعمدت ا�ح�ومة إ�� �عطيلها    قام تحر�رها ال�حفّي 

                                                             مّما زاد �� إشعاعها.

س�� دعاة ال��ضة إ�� إحياء املبدأ الذي قامت عليھ أسس الدعوة اإلصالحّية بإتقان العلوم ال�ونّية.  و 

ا�خلدونّيةوطبّ  جمعّية  مثل  ا�جمعّيات  بت�و�ن  ال��نامج  هذا  العر�ّية    3قوا  غة 
ّ
بالل العصرّ�ة  العلوم   

ّ
لبث

الطبيعّية   والعلوم  وا�جغرافيا  التار�خ   �� دروس  مت 
ّ
ظ

ُ
ون الز�تو�ي.  التعليم  �عانيھ  الذي  النقص  لتعو�ض 

غة الفر�سّية. وانتقد أساتذة جامع الز�
ّ
خلو منا�ج التعليم من تلك    تھ تونة وطلبوالر�اضّية واالقتصاد والل

العلوم. وقد امتّدت هذه الدعوة إ�� ح�ن سّن نظم جديدة لالمتحانات اعت��ت ف��ا مواد ا�حساب والهندسة  

 
ّول سنة   جريدة الحاضرة: -1

ٔ
خير سنة 1888صدر عددها اال

ٔ
ولى  1911. وصدر عددها اال

ٔ
ربع صفحات. ُخّصصت اال

ٔ
. وقد احتوت على ا

خبار المحلّية في المجال السياسّي واالج
ٔ
خبار الدولة العثمانّية. واهتّمت الّثالثة باال

ٔ
فردت الّثانية لنشر ا تماعّي  منها لالفتتاحّية. و ا�

سرة تحريرها نخبة من رجال اإلصالح الزيتونيين والصادقيين.  والثقافّي. وُنشرت في الرابعة
ٔ
 اإلعالنات. وقد انضّم إلى ا

ّول سنة  -2
ٔ
خير سنة  1890جريدة الزهرة: صدر عددها اال

ٔ
دبّية لصاحبها عبد الرحمان 1959وعددها اال

ٔ
. وهي جريدة سياسّية ا

 الصنادلي. 
ّسست سن -3

ٔ
غة  1896ة الجمعّية الخلدونّية: هي جمعّية ثقافّية تا

ّ
. اهتّمت بترتيب خطب ودروس في علم التاريخ والجغرافيا والل

 الفرنسّية والطبيعة والكيمياء والفيزياء والفلسفة.
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مّية. فسيطرت الفكرة اإلصالحّية ع�� الشبيبة الز�تونّية. وواجهت حركة اإلصالح  إلزا والتار�خ وا�جغرافيا  

الش  ا�حركة أصبحت  التعلي�ي رفضا من �عض  أّن هذه  لهم،  بتصّدي دعاة اإلصالح  أيقنوا،  أّ��م   
ّ
إال يوخ 

                                                                                     لھ دعوة وأتباع.  مذهبا مق��نا باإلصالح الّدي�يّ 

دت روح  الذي دعا إ�� ال  1قو�ت ا�حركة اإلصالحّية بظهور الثعال�ي
ّ

تطّور وا�حرّ�ة وفهم أسرار الّدين. وتأك

وخاضت هذه ال�حف �� املباحث   الّ��ضة الفكرّ�ة بتعّدد ال�حف األسبوعّية ملتخّرج�ن من ا�خلدونّية.

الّدي�يّ  اإلصالح  إ��  ألف�اره. فدعت  عبده ورّوجت  أّيدت محمد  كما  اإلصالحّية.  الفكرة  وناصرت  .  الدينّية. 

د خالل هذه الف��ة حضور الشيخ    1884سنة    و�انت ز�ارتھ لتو�س
ّ

تأييدا وتقوّ�ة �حركة اإلصالحي�ن. وتأك

الّدي�يّ  لإلصالح  داعية  بوصفھ  عاشور  بن  الطاهر  ومقاوما    والّتعلي�يّ   محمد  لإلصالحي�ن  ومناصرا 

     للمحافظ�ن.

ة العلمّية "الّسعادة العظ�ى"
ّ
لت مركزا   3ن�حمد ا�خضر حس� 2وصدرت خالل هذه املرحلة ا�جل

ّ
�ي مث

ّ
ال

وآخر مناصر لها. و�ضافة  ة  ل�حركة الفكرّ�ة. وجمعت ب�ن شّق�ن متباعدين، شّق معارض للّدعوة اإلصالحيّ 

رحت ف��ا املباحث الدينّية ومسائل أصول الّدين االعتقادّية وفروع الفقھ العملّية،
ُ
وعّدد ابن   إ�� ذلك، ط

 د�ّي، وا�عكست إيجابا ع�� عّدة جوانب فكرّ�ة.عاشور العوامل ال�ي أّدت إ�� الّتطّور األ 

مّما أسهم �� ت�و�ن   تطّورت ا�حياة العلمّية خالل هذه الف��ة تطّورا تظافر مع ا�جانب�ن الفكري والّنف��يّ 

�ي تمّ��ت ��ا هذه املراحل. وقد اضطلعت ا�خلدونّية، بوصفها مؤّسسة علمّية، بدور  
ّ
ا�خصائص األدبّية ال

الّ��ضة الفكرّ�ة. فأوجدت �عليما، و�عثت فنونا، واستعانت بمعارف ومنا�ج غ�� مطروقة.  هاّم �� تحقيق  

ثّم تجاوزت أساليب الّدراسة التقليدّية، ففتحت، أمام الباحث�ن، أبواب ا�جادالت العلمّية ال�ي ترتكز ع��  

ة الّنظرّ�ة وال
ّ
 غايات العلمّية. البحث وال��هان �� طرحها للمسائل الدينّية. فقرنوا ب�ن األدل

 
ّ

رق  وتجدر اإلشارة إ�� أّن الثقافة األدبّية برزت أهّمي��ا �� الت�و�ن العل�ي العاّم، إذ عمد كّتاب تو�س واملش

 
ّ

وا�جال الّ�حف  لهم  �شرتھ  فيما  البيانّية  القّوة  مظهر  بإثبا��م  التوّجھ  هذا  تأكيد  هذه  إ��  و�التقاء  ت. 

وُوّجھ     شهدت مجاالت البحث انفتاحا تجّسد �� فنون وكتب من العلم واألدب نحت من�� اج��ادّيا.  ،العوامل

واألدب   العلم  برجال  وتنو��ا  التو�سّية،  لآلثار  إحياء  الّتار�خّية  املباحث  نحو  املرحلة  هذه  خالل  االهتمام 

 ونفائس الكتب الّنادرة.  ن، و�عر�فا بأعالم التار�خ اإلسالمّي �ْ التو�سي

 
داب. وتحّصل على شهادة التطويع من جامع  1944وُتوّفي سنة  1874عبد العزيز الثعالبي: ُولد سنة  -1

ٓ
. درس الّنحو والعقائد واال

ّنه رجل الزيتونة. ثّم واصل دراس
ٔ
ته في المدرسة الخلدونّية لينخرط الحقا في الحياة العاّمة. جمع بين السياسة والّدين. وُعرف با

 إصالح وتجديد ومقاومة. دعا إلى االستقالل والحرّية. 
ّول منها سنة  -2

ٔ
دبّية. صدر العدد اال

ٔ
ة علمّية ا

ّ
ة السعادة العظمى: هي مجل

ّ
ها محمد الخضر حسين. تكوّ 1904مجل

ٔ
نشا

ٔ
بواب  . ا

ٔ
نت من ا

سئلة واالقتراحات ثّم خاتمة في  
ٔ
خالق وطرح لال

ٔ
داب وعناية باال

ٓ
توّزعت بين االفتتاح وعرض لعيون المباحث العلمّية واهتمام باال

 مسائل متفّرقة. 
صل جزائري. دَرس1958وُتوّفي سنة  1876محمد الخضر حسين: ُولد سنة  -3

ٔ
الزيتونة. و  و دّرس في جامع  . عالم دين تونسي من ا

زهر من 
ٔ
ى مشيخة اال

ّ
فاته: .1954إلى  1952تول

ّ
رسائل اإلصالح،   – .1960دراسات في العربّية وتاريخها، مكـتبة دار الفتح،   – *من مؤل

ن، دار الّنوادر،  – .1981دار االعتصام، 
ٓ
 . 2010بالغة القرا



دبّية في تونس 
ٔ
مال الّناجي حامد   د.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ   بدايات الحركة الفكرّية و اال

ٓ
 ا
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العل�يّ  البحث  صور  اعتمدت  ال�ي  التآليف  عن    وساهمت  والفلسفي  العل�ي  البحث  ونقلت  الطر�ف، 

البحث    �� جديدة  وجهة  تو�س   �� الكّتاب  توجيھ   �� الغر�ّية،  اآلداب  من  روائع  عّر�ت  و  الغرب،  ري 
ّ

مفك

ن هما العامل الشر�ّ� والعامل  ��� عامل�ن أساسيوالتحر�ر. وقد �سب ابن عاشور تطّور األدب �� هذا الطّور إ

رق �� جملة اآلثار األدبّية ال�ي تصدر �� ش�ل كتب وما ُينشر ��  
ّ

رات القادمة من الش
ّ
� املؤث

ّ
ا�ح�ّ�. وتتج�

ة الوصف والّتصو�ر ع��  
ّ
ر كّتاب تو�س باألدب الّن��ي ا�جديد الذي اعتمد دق

ّ
ت وال�حف. ف�ان تأث

ّ
ا�جال

اطالعهم ع�� األدب الشعري   تسلسل لألف�ار ومتجاوز للقوالب البالغّية املعّقدة، إضافة إ��عرض وا�ح وم

 
ّ

الش توجيھ   �� أثر  لھ  �ان  الذي  وجهة  ا�جديد  بتو�س  تبتعدعر  القديمة    جديدة  الشعرّ�ة  الطرائق  عن 

 
ّ
عر مواضيعھ من األحداث الهاّمة ال

ّ
�ي �انت تمأل تار�خ  وتتفاعل مع واقع الناس وانفعاال��م. وقد استقى الش

 تلك ا�حقبة وا�حياة العاّمة وطرق إصالحها. 

ة  
ّ
�ي بلغ عددها ب�ن مجل

ّ
وحّدد ابن عاشور أسباب تطّور �شاط ا�حركة األدبّية، من ذلك وفرة الّدورّ�ات ال

   اخمس   1909و    1888و�حيفة ما ب�ن  
ّ
�ي وأر�ع�ن �شرّ�ة. فتعّددت تبعا لذلك املطا�ع ا�خاّصة بالّتو�سي�ن ال

 �� ب��ضة األدب  رة 
ّ
املتأث الكتابّية  الطرائق  ترو�ج  ت 

ّ
واألف�ار، وتول الّتحر�ر، وأشاعت األخبار  رت دوا�� 

ّ
وف

رة با�حضارة الغر�ّية ومعّرفة بآدا��ا ونظم تفك��ها. وهو ما أثرى ا�حركة  
ّ
رق، ونقلت معان وأف�ار متأث

ّ
الش

الفكرّي  بالّتالقح  تو�س   �� م  األدبّية  حضارت�ن،  وأساليب  ب�ن  جديدة  وصور  مبتكرة  أف�ار  من  ستفيدة 

     مستجّدة.

ت و�حف حّدد ابن عاشور مظاهر التطّور األد�ّي 
ّ

شر خالل هذه الف��ة من كتب ومجال
ُ
  اعتمادا ع�� ما �

أغراض إ��  قّسمها  ب�ن  بأن  الّس   توّزعت  وقرن  العل�ّي.  والّن��  الفّ�ي  والّن��  الّسيا��ي  بجر�دة    يا��يّ الّن�� 

لتنظيم ا�حكم وتصّرف اإلدارة، داعيا ��   الّنقدّي   ال�ي �شرت املقال الّسيا��يّ   2�حمد ا�جعاي�ي  1اب"و "الصّ 

ر�ات االقتصادّية.
ّ

وقد فّرع الّن�� الفّ�ي إ��  من�جھ االجتما�� اإلصال�ّ� إ�� تأسيس ا�جمعّيات ا�خ��ّية والش

تالقية �� مقاصدها الفنّية. فأدرج، ضمن الغرض  ثالثة أغراض مختلفة من اإل�شاء املتباعدة �� جوهرها وامل

األّول، وصف ا�خواطر وتمثيل ا�جّردات و�براز األحاديث النفسّية �� قالب ا�حاورات. وهو غرض �عتمد 

ا�خيا��ّ  ن 
ّ
الوصفّي   التفن بالتقر�ر  ا�ي 

ّ
الث الغرض  ويستأثر  التعب��.  قوالب  والبلدان    وأبلغ  بالّس��  ق 

ّ
املتعل

امع والعوائد ومحاورات ا�جالس. وقد فّرعھ فرع�ن: األّول هو الرحالت ال�ي تقّدم تار�خ البلدان واملعالم وا�ج

ق بوصف ا�حفالت الرسمّية واملواكب امللكّية  
ّ
�ي هو فرع األخبار الذي �عل

ّ
ظمها ومظاهر حضار��ا، والثا

ُ
ون

ا أّما  الدولّية.  واملؤّسسات  ظم  بالنُّ والتعر�ف  العصر  لرجال  لفّن وال��جمة  ّصص 
ُ

خ فقد  الث 
ّ
الث لغرض 

يل"
ّ
الل وسراج  "الهيفاء  فُعّدت  صا�ح    3الرواية.  الّدي�ّي  واملص�ح  اعر 

ّ
الش ل�ات��ا  تو�س   �� ظهرت  رواية  أّول 

 
ها محمد الجعايبي سنة  -1

ٔ
نشا

ٔ
كـثر من مّرة 1938ى سنة . وتواصل صدورها إل1904جريدة الّصواب: ا

ٔ
وقفتها الّسلط االستعمارّية ا

ٔ
. ا

 بسبب مواقفها الوطنّية. 
 . درس بجامع الزيتونة. وُيعّد من رّواد اإلصالح في تونس.1938. وُتوّفي سنة 1876محمد الجعايبي: ُولد سنة  -2
يل -3

ّ
 . 347-345مرجع سابق، ص، صالح سويسي القيرواني: الهيفاء و سراج الل

ة ق -
ّ
  .67-46.، ص1968، جانفي 1، ع 2صص بتقديم لمحمد صالح الجابري، م مجل
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أقامها �ات��ا ع�� هي�ل القّصة البسيطة، ضعيفة العقدة الروائّية. وحصر موضوعها   1الّسوي��ي الق��وا�ي.

 
ّ
الّ�حيح، ونّوه ف��ا بالّدعوة اإلصالحّية وعظمة رجالها. ونقد    ق با�خلق اإلسالمّي �� الّدعوة إ�� العلم والتخل

                      .األوهام الباطلة ال�ي ترّوج عن الدين اإلسالمّي 

العل�يّ  وقد الّن��  الكتب    ازدهر  الّتعليم ووفرة  املعارف وارتقاء منا�ج  ساع 
ّ
نتيجة ال� الف��ة  خالل هذه 

األد�ّي  اإلنتاج  ع��  واالطالع  األجنبّية  غات 
ّ
الل إتقان  وساهم  ت. 

ّ
وت�خيصا  الغر�ّي   والفكرّي   وا�جال �عر�با   ،

الّن��   فّن  ازدهار  ع��  عاشور  ابن  استدّل  وقد  املعرفة.  مجاالت  ساع 
ّ
ا�  �� السياسّية  واقتباسا،  باملقاالت 

د ع��ا مظهر جديد من مظاهر الّ��ضة األدبّية هو مظهر ا�خطابة العلمّية.  
ّ
�ي تول

ّ
واالجتماعّية والتار�خّية ال

وتحليل حك�ي نحت فيھ كتابا��م العلمّية    ن نحو طرح مواضيعهم بنظر دي�يّ و املفكر   ووّجھ اإلصالح الدي�يّ 

 . ن و بالغة الّتعب��البيا من�� أدبّيا ملا تضّمنھ من سمو

 : مرحلة قدماء الصادقّیة  -4

 
ّ
الثة الط

ّ
والذي شهد تأسيس الّنخبة ذات   19202و    1911ور املمتّد ب�ن  درس ابن عاشور �� محاضرتھ الث

قافة الغر�ّية جمعّية "قدماء الّصادقّية
ّ
   3"الث

ّ
وتأسيسها ملن�ج عملها اعتمادا ع��    �ي ُوسمت ببعدها الوط�يّ ال

 فكرة التّ 
ّ

�� الفكر وا�جتمع واملؤّسسات العاّمة. و�ان    طّور �� األوساط الشعبّية و�حداث إصالح جوهرّي بث

الّسيا��يّ  األد�ّي   ملن�جها  �شاطها  تكييف  ع��  كب��  �شاطها  تأث��  فاكت��ى  الفر�سّية.  قافة 
ّ
بالث اعتنت  إذ   ،

يلق��ا �ي 
ّ
ال الفر�سّية  غة 

ّ
بالل با�حاضرات  واكتفت  ثقافّية غر�ّية  ونّقاد فر�سي�ن   صبغة  كّتاب ورجال فكر 

غة العر�ّية وُعمد  
ّ
بنادي الصادقّية. وفتح النادي، �� وقت الحق، باب ا�حاضرات بالعر�ّية فقّدمها أساتذة الل

الّتفك�� اإلسالمي من شيوخ الز�تونة، ف�انت عميقة الفكرة ومحكمة األسلوب وراقية الّتعب��. ومّهدت لألدب  

سبيال العر�ي�ن  والفكر  والفكر  البيان  األد�ي. ورفعت شأن  لإلنتاج  جديدا  بابا  واالرتقاء. وشّرعت  للتطّور   

العر�ّية. فعّدلت   غة 
ّ
الل بن�ج   

ّ
إال تتحّقق  غايا��م ال  أّن  الصادقّية  العر�ي�ن. وأدركت حركة مؤّس��ي قدماء 

    من�جها.

سم بت
ّ
مايز التّيارات      واختالف مباد��ا  وحّدد ابن عاشور عوامل التطّور األد�ي خالل هذا الطّور الذي ا�

العاّمة   واالجتماعات  ا�حاضرات  بواسطة  وا�جمهور  املثّقفة  الّنخب  ب�ن  الّصالت  قت 
ّ
وتوث ومنا�جها. 

وال�حف. هذا وقد أدرك مفكرو هذه املرحلة رواج األف�ار ال�ي تتأّسس ع�� ا�جدل والتناظر والتحاجج، 

ر �� ارتقاء املن�ج الفكري لآلثار األدبّية.قبل طرح هاوضرورة نقد أف�ارهم وتحليل 
ّ
 ها مّما أث

 
ر بمحمد عبده و جمال الدين  1941 -1874( صالح سويسي القيرواني -1

ّ
ث
ٔ
) عصامي التكوين إذ اقتصر تعليمه على ريادة الكـتاتيب. تا

فغاني فكـتب المقال اإلصالحي. من كـتبه دليل القيروان
ٔ
 الّنثر البديع.   -لّشعرمنجم التبر في الّنثر وا -اال
 .155-113مرجع سابق، ص ،محمد الفاضل بن عاشور: المحاضرة الّثالثة -2
ّسست سنة  -3

ٔ
غة الفرنسّية. ثّم قّدم عدد من مدّرسي جامع الزيتونة 1905جمعّية قدماء الّصادقّية: تا

ّ
. اعتمدت في نشاطها الثقافي بالل

صدرت سنة 
ٔ
غة العربّية. و ا

ّ
دبّيا.  1920محاضرات بالل

ٔ
ت نادّيا ا

ٔ
نشا

ٔ
ة الصادقّية. وا

ّ
ة عنوانها المجل

ّ
 مجل



دبّية في تونس 
ٔ
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ٓ
 ا
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خالل هذه الف��ة قد ارتبط بال�حافة فازدهر بازدهارها. وشهدت    يا��يّ �� الّس تجدر اإلشارة إ�� أّن النّ 

غة  
ّ
بالل الّسياسّية  املقاالت  تحر�ر  بالعر�ّية،  الّتحر�ر  إ��  إضافة  الطّور،  هذا  خالل  الوطنّية  الّ�حف 

نشر �� �حف فر�سا و�� �حيفة "الّتو���يّ   ،الفر�سّية
ُ
سان الفر���ّي. إذ �انت ت

ّ
و�عمد الّ�حف    1" ذات الل

إثرالنّ  الّتعر�ب  حركة  �شطت  فقد  نقلها.  إ��  بالعر�ّية  الفر�سّية.    اطقة  لل�حف  العر�ّية  شرات 
ّ
الن �شوء 

غة العر�ّية منا�ج تفك�� غر�ّي �� تحليل املوضوع وضبطھ، وأساليب �عب�� فر���يّ 
ّ
�� تركيب    وشاعت �� الل

قلت ��ا
ُ
املقاالت املكتو�ة بلغة أجنبّية فقد    ا�جمل ونظمها وخصائص �عب��ها. فأّما أساليب الّصياغة ال�ي ن

رت ��
ّ
ساع مواضيع هذه املقاالت والتعّمق ف��ا وتحليل عناصرها فقد    .يا��يّ نصوص الّتحر�ر الّس  أث

ّ
وأّما ا�

رت �� إدراج الّدراسة الّس 
ّ
                                  ياسّية ضمن الّنظر العل�ّي املوضو�ّ�.أث

النّ  ضمن  عاشور  ابن  الّس أدرج  ال�حفّي   يا��يّ ��  اإل�شاء  أش�ال  من  آخر  ب�ن   شكال  ا�جدل   �� ال 
ّ
ممث

 ال�حف ال�ي ارتبط �عّددها بتباين انتماءا��ا الّس 
ّ
قافّية. وقد دار هذا ا�جدل ع�� أعمدة �حف  ياسّية والث

م. و اشتمل  قد واو�لغ حّد املشاحنات بي��ا. واصطبغ بحّدة النّ   2" و "الزهرة" و"مرشد األّمة"."الّتو���يّ 
ّ

ل��ك

الّن�� السيا��ّي ع�� باب الّتعليق ع�� األخبار وا�حوادث، وازدهرت الكتابة ضمنھ �سبب ك��ة األحداث وتباين  

الّسياسيّ  إ��  املنا�ج  تحليلھ والتعليق عليھ  ثّم  ل�حدث  التعّرض  �� كتابا��م ال�حفّية من  كّتابھ  ة. وتدّرج 

يا��ّي لم يتحّقق �� باب الّن�� الفّ�ي، ّدم ا�حّقق �� باب الّن�� الّس والحظ ابن عاشور أّن التق استخالص ع��ه.

خذ من الّ�حافة مجاال لھ. ولم يحل ذلك دون  
ّ
إذ وّجھ االهتمام خالل هذه املرحلة إ�� الّسياسة والّنضال وات

الّس  املواضيع  تجاوزت  كتابات  اندر ظهور  محاوالت  نحو  صياغ��ا،   �� أساليب  من  تفرضھ  وما  جت  ياسّية 

شرت قطع من الفّن  ضمن الّن�� الفّ�يّ 
ُ
فظّية. فن

ّ
. هذا وقد اعتمدت تلك الكتابات املنا�ج الفنّية وا�حاسن الل

. و�ش�� إ�� أّن تحر�ر  قائمة ع�� تخّيل القصص وا�حاورات، وُحّررت املقاالت الّسياسّية بأسلوب فّ�ي بال��ّ 

بوصف أورو�ا،   �� وا�خاّصة  م��ا  الرسمّية  املا��ي   الّرحالت  ب�ن  واملقارنة  االجتماعّية  وا�حياة  املشاهد 

ة الوصف و�راعة العرض الّتار���ّ وا�حاضر األورو�ّي   اإلسالمّي 
ّ
 . ، استمّر بأسلوب اعتمد دق

الفّ�يّ  ابن عاشور ضمن األدب  أدرج  تقّدم،  إ�� ما  فّنا من فنون    إضافة  اعت��ت  �ي 
ّ
ال التمثيلّية  الرواية 

 روايات ال�ي تّم عرضها تمثيلّيا، واهتّم ��ا األدباء، وتوّجھ الكّتاب نحو صياغ��ا. األدب، فواكبت الّ�حف ال 

و�رزت أصداء الّن�� العل�ّي خالل هذه املرحلة �� الّدروس وا�حاضرات. وقد وّجھ اهتمامھ نحو الّدراسات  

الّتو���يّ  الّتار�خ  تدرس  ال�ي  األثرّ�ة  والبحوث  و�ش��  التار�خّية  الّسياق .  هذا  أّن   ��  عبد    إ��  حس�ي  حسن 

قد اهتّم ��ذا ا�جال باحثا ودارسا، إذ تتّبع دراسات األثر��ن املستشرق�ن واألورو�ي�ن. ووّسع دائرة    الوهاب

ص الّتار�خ الّتو���ي بمن�ج عل�ّي درا��ّي مت�ن، والتنقيب األثرّي   بحثھ و�نتاجھ معتمدا البحث الّتفصي��ّ 
ّ

. و�خ

ھ جمع 
ّ
 نصوصا شعرّ�ة ون��ّية ألدباء تو�سي�ن مع تراجم وج��ة. إضافة إ�� أن

 
صدرتها حركة الّشباب التونسّي سنة  Le Tunisienصحيفة التونسّي:  -1

ٔ
غة الفرنسّية.  1907ا

ّ
ّول صحيفة تونسّية ناطقة بالل

ٔ
. وُتعّد ا

 ح الهياكل االقتصادّية.  تبّنت مطالب التونسيين. ودعت إلى نشر التعليم للّنهوض بالبالد وإلى ضرورة إصال 
ّول سنة  -2

ٔ
غة العربّية. صدر عددها اال

ّ
ّمة: صحيفة تونسّية ناطقة بالل

ٔ
يضا 1909مرشد اال

ٔ
صدر ا

ٔ
ّسسها سليمان الجادوي الذي ا

ٔ
. وقد ا

بو نّواس". 
ٔ
 "المرشد" و "ا



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ا
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 الصحافة: مرحلة   -5

أّن هذه الف��ة    19281و  1920�� الف��ة املمتّدة ب�ن    طّور األد�ّي الحظ ابن عاشور أثناء دراستھ عوامل التّ 

الّس  العمل  التو�سّية وتجديد  الّ��ضة  عا نحو �عث معالم 
ّ
تطل الّتحر�ر  يا��يّ شهدت  هد هذا  وش  .�� سبيل 

 
ّ

باب املثّقف. فُبعثت ا�حركة اإلصالحّية �عد ر�ود، و�شطت حركة الكتابة ��  التوّجھ رواجا �� صفوف الش

 .واالجتما��ّ   والفكرّي  شؤون الّسياسة واإلصالح الدي�يّ 

زت مظاهر ا�حياة الفكرّ�ة واألدبّية �� هذه املرحلة حول ا�حركة السياسّيةوقد  
ّ

مّما أّدى إ�� تحر�ر    ترك

لة وصدور أخرى جديدة. وتالقت جميعها �� الّدعوة إ�� الّتكّتل االجتما��ّ ا
ّ
 لّ�حافة، وعودة الّ�حف املعط

  و�اإلصالح القضائّي   نيا�ّي   الذي ينادي بحكم دستورّي   واملطالبة با�حقوق وشرح أصول ال��نامج الّسيا��يّ 

 إ�� أّن املنظومة اإلصالحيّ   االنتباهواإلدارّي ولفتت هذه الّ�حف  
ّ

وتحر�ر     بالكفاح الّسيا��يّ ة لن تتحّقق إال

االستعمارّي  الوضع  قيود  من  البالد  نطاق   . سياسة  توسيع  ع��  با�حرص  الّ�حفي  شاط 
ّ
الن تدّعم  وقد 

باعة لت�جيع
ّ
قافّية    .وتيس�� شؤو��ا إصدار الّ�حف  الط

ّ
و ساهم هذا املناخ �� إعادة �عث ا�جمعّيات الث

شاط األد�ّي مثل جمعّية "قدماء الصادقّية"  
ّ
ة أدبّية، وحفل نادي ا�خلدونّية بمظاهر الن

ّ
�ي أصدرت مجل

ّ
.  ال

الفكرّ�ة   والقضايا  األدبّية  والّنظر�ات  الّتحليلّية  املواضيع  نحو  توّجهت  �ي 
ّ
ال ا�حاضرات  فيھ  فألقيت 

إ�� الفكرّ�ة  ا�حركة  استناد  باستمرار  ال�حفي  شاط 
ّ
الن واستمر  الّنقدّية.  األدبّية  ا�حركة    والّدراسات 

ب�ن   الّسياسّية  األزمة  و�حدوث  وّحد��ا.  أساسّية  أهداف  حول  ا�ختلفة  تّيارا��ا  اجتمعت  ال�ي  الّسياسّية 

ر�� وأنصار املن�ج الّسيا��يّ 
ّ

الغر�ي، وظهور الّدعوة الشيوعّية وحركة العّمال،    أنصار املن�ج الّسيا��ي الش

واألقالم   األف�ار  واحتكرت  ا�حز�ّية.  املعركة  إ��  وا�جمعّيات  الّ�حف  وانصرفت  الفكرّ�ة.  ا�حركة  ف��ت 

 معارك الّسياسة. 

التحر�رّي  للكفاح  الّ��ضة  عنصر  أّداه  الذي  الّدور  أهمّية  د 
ّ

أك عاشور  ابن  أّن  للّنظر  فت 
ّ
وعنصر    الال

منھ خاّصة. وقد رنت تو�س إ�� تحقيق    الّ��ضة ل��قّية العلوم واآلداب �� تطو�ر األدب عاّمة �� تو�س والّن��ّي 

العر�ّي  رق 
ّ

الش ع��  فانفتحت  الوطنّية  مثاال  ��ض��ا  وأدبھ  مدنيتھ  ومظاهر  وتحّرره  ��ضتھ  من  خذت 
ّ
وات  ،

الر  األدب  بتو�س  األدبّية  الّناشئة  واستلهمت   ُيحتذي. 
ّ

الش  �� األد�ّي ائج  اإلنتاج  إ��  وتوّجهت  جهة.  من    رق 

وقد    الغر�ّي  ثانية.  جهة  الغر�ّية من  اآلداب  أوجًها من  نقلوا  الذين  الفر�سّية  غة 
ّ
الل ن�ن من 

ّ
املتمك ِقبل  من 

فلسفّية   فات 
ّ
ومؤل أدبّية  آثار  �عر�ب  اعتمدت  رق 

ّ
الش من  وافدة  وكتب  ت 

ّ
مجال الّس��  هذا   �� عاضد��م 

والحظ ابن عاشور أّن الّن�� الفّ�ي، خالل هذه الف��ة،    افة إ�� كتابات امل�جر ذات األسس الغر�ّية.وفكرّ�ة، إض

الف�اهّية �القّصة والّ�حف  أفول أغراض و�شوء أخرى  بما شهده من  أّن    2.نحا من�� جديدا  إ��  وأشار 

م��م األّول  ل 
ّ
تمث اثن�ن.  عامل�ن  بتأث��  الكّتاب  لدى  حضورها  د 

ّ
تأك و��ن  القّصة  بي��ا  الفوارق  ادراكهم   �� ا 
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ٔ
" اّتجه الّنثر الفّني في هذه الحقبة اّتجاها   .182محمد الفاضل بن عاشور: الحركة اال

ثره من الصحف السياسّية. و انقطع عن الرحلة.  
ٔ
ص ا

ّ
غراض كان عنها بمعزل. وتقل

ٔ
ت له ا

ٔ
غراضه الماضية. ونشا

ٔ
جديدا إذ توّقف بعض ا

  يدين القّصة والّصحف الفكاهّية. وخدمهما مع الغرض الناشئ في الحقبة الماضية وهو المسرحّية."فاستعاض بالغرضين الجد
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غة الفر�سّية بنقل القصص.
ّ
ا�ي �� عملّية ال��جمة. فقد اهتّم ا�جيدون لل

ّ
ل العامل الث

ّ
فعّرب   املسرحّية. وتمث

�ي لم تحظ برواج كب��.
ّ
ة "البدر" إثر ا�حرب العاملّية بنشر   1محمد ا�جلو�� قّصة "فيدورا" ال

ّ
ثّم اهتّمت مجل

غة الفر�سّية وارتقاء ثقاف��م األدبّية. و  قصص فر�سّية معرّ 
ّ
لل صة ارتبطت بنمو عدد ا�جيدين 

ّ
�ة أو م�خ

جاعة. فصيغت  
ّ

ألهمت الّ��ضة ال��كّية ا�خيال الروائي للكّتاب بما احتوتھ من مثل عليا �� الّت�حّية وال�

الواق��ّ  ا�حدث  اعتمدت  صغ��ة  روايات  ش�ل   �� تخيّ   وقائعها  عليھ  ووصفا  وأضفت  �� ال  وتفّننا 

                         2.الّتعب��

 مرحلة حرکات الّشباب:  -6

ھ بمرور خمس�ن    1938،3و    1928اهتّم ابن عاشور �� محاضرتھ ا�خامسة بالف��ة املمتّدة ب�ن  
ّ
إذ أو�ح أن

ل  سنة ع�� رسوخ مؤّسسات الّ��ضة الفكرّ�ة بإصالحات خ�� الدين، تأّصلت فكرة اإلصالح، وازداد اإلقبا

رت ا�حركة الوطنّية إم�انّيا��ا األدبّية واملادّية للت�جيع ع��  
ّ

لبة، و�خ
ّ
ع�� العلم. فارتفع عدد الّتالميذ والط

 
ّ
لبة املغ��ب�ن فارتفع  مواصلة الّتعليم العا�� بفر�سا. وقد قّدمت ا�جمعّيات الث

ّ
قافّية مساعدا��ا املادّية للط

�ي أسا 
ّ
ال الّروح اإلصالحّية  بالّر�ّ� عددهم. وشاعت  الذين آمنوا  باب 

ّ
الش العل�ّي. ف��ز عنصر  الّ��وض  سها 

ا أيقنوا سمو قيم��م ومسؤولي��م ع�� مستقبل  
ّ
باب املغ��ب �� سبيل العلم مل

ّ
الفكرّي. وتوّحدت صفوف الش

االنفتاح ع�� مجتمعات   مع  أصيلة  فكرّ�ة  حياة  إ��  بانتسا��م  وافتخروا  الوطنّية،  الوطن. فقو�ت روحهم 

قافة القومّية ف��م باالنضمام إ�� مجامع ونوادي    قائمة
ّ
ع�� أسس العدل وا�حرّ�ة. وسعوا إ�� إنماء روح الث

. وتباينت اآلراء ب�ن شّق األغلبّية  واإلدارّي   الطلبة العرب. و طالب شباب جامعة الز�تونة باإلصالح التعلي�يّ 

باب،  ة املؤّ�د لإلصالح ا�جوهرّي ، وشّق األقليّ املطالب با�حافظة ع�� صبغة التعليم الز�تو�ّي 
ّ

. وتوّحد الش

رغم تباين مشار��م ب�ن ز�توني�ن ومدرسي�ن ووطني�ن دستور��ن، �� تأييد اإلصالح. ورجح عدد املؤّ�دين لهم  

�ي انضّمت إ�� دعو��م وموقف رجال الّسياسة الوطنّية املناصر لتوّجههم.
ّ
 �عدد الّ�حف ال

 اعتمدت ا�جمعّيات ال
ّ
 حول �ّل هيئة من الهيئات     املسؤولة عن تلك  ث

ّ
باب، والتف

ّ
قافّية ع�� جهود الش

عم��ّ  دور  الثقافّية  ل�حياة  ليصبح  وتنفيذها  ال��امج  ابت�ار  ع��  تقوم  باب 
ّ

الش من  نخبة  وقد  ا�جمعّيات   .

مت ملتقيات تحيي ذكرى رجال من الّتار�خ التو���يّ 
ّ
ظ

ُ
ة الثقافّية لتو�س.  ، وتحتفي بأحداث أدبّية تثبت الهو�ّ ن

 
ّ
 قافّية للغتھ وآدابھ. وتتصّدى لس�� املستعمر إ�� تأكيد الّسيادة الث

 
اهتّم محمد العربي الجلولي من متخّرجي المدارس العربّية الفرنسّية بنقل   1912ه /  1330" ففي سنة  - 183المرجع السابق، ص  -1

و تعاون على حسن سبكها بالعربّية مع محمد الجعايبي. فلم تلق رواجا كبيرا، إذ  قّصة فيدورا عن الكاتب الفرنسي فيكـتوريان ساردو. 
ذواق يومئذ."

ٔ
   نبت عنها اال

دبّية والفكرّية في تونس، مرجع سابق، ص  -2
ٔ
ّول من فتح هذا الباب في الكـتابة هو  183محمد الفاضل بن عاشور: الحركة اال

ٔ
"وا

دبي بتوجيه  الّشيخ محمد الحبيب بإصدار روايتين موضوعهم
ٔ
ا تركي. ثّم اقتفى سبيله في الكـتابة القصصّية شاب زيتونّي ظهر نبوغه اال

ستاذين محمد مناشو
ٔ
ظهر من حسن التخّيل و جمال الوصف و جاذبّية التعبير   اال

ٔ
حمد خير الدين. فا

ٔ
وعثمان بن الخوجة وهو الّشيخ ا

دبّية منزلة ثابتة." 
ٔ
 ما مّكن لرواياته رواجا ولسمعته اال

دبّية والفكرّية1938 -1928ه/ 1357 - 1346مد الفاضل بن عاشور: المحاضرة الخامسة: حركات الشباب (مح -3
ٔ
  م)، ضمن الحركة اال

  .232- 195.في تونس، مرجع سابق، ص
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�عاونت "ا�خلدونّية" مع "قدماء الصادقّية" ع�� �عث املنتديات األدبّية    ،ومن أجل ترسيخ الفعل األد�ّي 

لقى ف��ا ا�حاضرات
ُ
طرح ف��ا املباحث الفلسفّية واألدبّية. وت

ُ
العلمّية العاّمة �� األدب والّتار�خ    و�حداث نواد ت

� إلقاء �عضها. وقد  والعلوم الطبيعّية وعلم الفلك واالقتصاد الّسيا��يّ 
ّ
باب الذي تو�

ّ
. و�رز معها عنصر الش

 �ان لهذه ا�حاضرات أثرها �� توسيع دائرة البحث واملعرفة وتوجيھ أساليب الّدراسات النقدّية. 

النش  هذا  أّن  إ��  اإلشارة  العل�يّ تجدر  واإلنتاج  األد�ي  و�لقاء    اط  التأليف  ع��  واألدباء  ر�ن 
ّ

املفك حّفز 

محاضرة   الّصادقّية  لقدماء  األد�ّي  بالّنادي  ا�ي 
ّ

الش فألقى  التجديدّية.  الّدعوات  رافق��ا  �ي 
ّ
ال ا�حاضرات 

وقدح مدح  ب�ن  كب��ا  جدال  أثارت  �ي 
ّ
ال العرب"  عند  عري 

ّ
الش الّنق  ."ا�خيال  املقاالت  تبت 

ُ
مناصرة  وك دّية 

ريعة وا�جتمع" الذي عارضھ علماء الّز�تونة
ّ

اهر ا�حّداد "امرأتنا �� الش
ّ
  .واستخفافا و��كما. وقد أصدر الط

 وكتب رجال من علماء الدين تآليف الرّد عليھ، و�� املقابل ناصره دعاة التجديد.

باب الّتو���ي وحرصهم ع�� إبراز �خصّي��م وت 
ّ

أكيد حضورها الفّعال.  شهدت هذه املرحلة طموح الش

و�عّدد مجاالت البحث العل�ي، وارتقاء    فسعوا إ�� �شر أف�ارهم. وساعدهم �� ذلك طبيعة الوضع الّسيا��يّ 

سعت دائرة البحث. وحّفز وضع مقاييس نقد جديدة األدباء  
ّ
منا�جھ، ووفرة نتاجھ. فتحّررت األف�ار، وا�

فنّية ومعان مغايرة لكتابا� البحث عن قوالب  ر�ن   �م.ع�� 
ّ

الّنوادي وا�جامع مجاال لتال�� املفك لت 
ّ
وقد مث

الفكر وتحّرر   ��ضة  والّتنافس إلنتاج األفضل، واستغالل فرص  املن�ج  والّتوجيھ ومقارنة  الّنقد  وتبادلهم 

ة "العالم األد�ّي 
ّ
لز�ن العابدين السنو��ي �� تحقيق الّ��ضة الفكرّ�ة بنشرها لإلنتاج   1"األدب. وساهمت مجل

ر��ّ   د�ّي األ 
ّ

، و�عر�فها بتّيارات اآلداب الغر�ّية واملنا�ج األدبّية، واهتمامها بفّن القّصة �� تو�س.  والغر�ّي   الش

فنشرت القصص والروايات الّتو�سّية. ونقلت القصص عن لغات أجنبّية. وجمعت ب�ن األدب والفكر والفّن.  

�ي شاعت خالل هذه الف��ة  لا. ووجدت  فنشرت أشعار ا�جّددين ومقاالت النقد املسر��ّ 
ّ
دعوة إ�� اإلصالح ال

 
ّ

ر�ن. فأصبحت املناداة بالّتجديد أصال من أصول من�ج، ال فقط األدب، بل أيضا الّدين  صدى لدى املفك

واالجتماع والفكر لتفاعل هذه امل�ّونات مجتمعة ولتأث��ها �� �عضها البعض. ف�ي جوانب تتال�� �� توقها إ��  

 . جديد وا�حرّ�ةالتّ 

ل الّن�� الفّ�يّ 
ّ
عاّمة والقّصة منھ ع�� وجھ ا�خصوص مظهرا من مظاهر تطّور األدب خالل هذه املرحلة.   مث

تو���يّ  بلون  صيغت  ا�حياة    فقد  طا�ع  من  التو�سّية  القّصة  تحر�ر  بضرورة  متتالية  لدعوات  استجابة 

ة من صميم ا�حياة  قاصيص مستمّد " أالفر�ّسية وجعلها صورة عن ا�حياة التو�سّية. فنشرت "العالم األد�ّي 

التو�سّية. والنفسّية  وا�حّد  الشعبّية  الّراوي  مثل  رمزي  بإمضاء  القصص  هذه  �عض  و�ن  و�شرت  ث، 

سب �عضها اآلخر إ�� �ات��ا �ش�ل صر�ح  
ُ
اش��كت �� أسلوب صياغ��ا مّما يدّل ع�� أّ��ا ل�اتب واحد. وقد �

 
ّ

للش ثائرة"  "روح  قّصة  القمرمثل  و"دموع  وا�ي  خرّ�ف  ملصطفى  سالم.   "  بن  للتيجا�ي  مجنونا"  �ان  "هل 

 و تخييال و حوارا.  الّتحر�رّي صوراوتقار�ت هذه القصص �� من�جها 

 
ّول سنة  -1

ٔ
دبي: صدر عددها اال

ٔ
ة العالم اال

ّ
خير سنة  1930مجل

ٔ
ّسسها زين العابدين السنوسي. وقد مّثلت منبرا ل1936واال

ٔ
لّتعريف  . ا

دب التونسي. 
ٔ
 باال
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   خاتمة:  -7

أو   باألدب الّتو���يّ   ُ�عّد كتاب ابن عاشور "ا�حركة األدبّية والفكرّ�ة �� تو�س" مرجعا هاّما ل�ّل املهتّم�ن      

�� تو�س منذ بداياتھ إ�� حدود ف��ة االستقالل. فقد    جانب من جوانبھ. فهو يضطلع بتأط�� املسار األد�ّي 

وانت�ى �سنة   1883س�� إ�� تقديم ومتا�عة حركة األدب والفكر �� تو�س ع�� عرض تار��ّ� مرح�� بدأه من  

ة �عملّية اإلنتاج. ور�طها بجملة من    . وقد حاول فيھ اإلحاطة بجوان��ا من خالل اإلملام بالعوامل1953
ّ
ا�حاف

الكتابة من حركة وطنّية و�شاط �حا��ّ  لت سياقا لفعل 
ّ
ال�ي ش� رات ا�حيطة 

ّ
وتأكيد   و�عد تحدي�يّ   املؤث

.  وأد�ّي   ، و��ن ما هو فكرّي و�صال��ّ   واقتصادّي   واجتما��ّ   للهوّ�ة العر�ّية اإلسالمّية. فراوح ب�ن ما هو سيا��يّ 

هذه ا�جوانب وقّدم صورة مفّصلة ع��ا خالل ف��ات تار�خّية متتالية لتحديد مالمح التطّور    وقد جمع ب�ن

ا�جاالت.  األد�ّي  �� مختلف  تو�س  �ي شهد��ا 
ّ
ال للتحّوالت  صدى  ل 

ّ
مث تحليل   الذي  ابن عاشور  أغفل  و�ن 

 
ّ
ھ توّصل �ي عرضها وأّرخ لها، ولم �عر اهتماما كب�� ا�جوانب الفنّية للكتابات األدبّية ال

ّ
ا بأدبّية الّنصوص، فإن

ظهر    إ�� الّتعر�ف باألدب الّتو���يّ 
ُ
وتصنيفھ إ�� أجناس أدبّية مختلفة. أ�حقها بمختارات أدبّية ن��ّية وشعرّ�ة ت

 مختلف مراحل ا�حركة األدبّية والفكرّ�ة �� تو�س.  
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