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إهـــــــداء
إلــــى من أرضعتني الحب والحنان
وتجرعت كأس الشقاء مرا ً لتسقيني
السعادة وتبعث فًيمعنى الحياة وحب
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المل وشغف اللطل ع والمعرفة فكانت
لي سندا ً لطول مراحل حياتي ذا ك المل ك
الطاهر حب عمري وعشقي الذي ليفنى.
،،،أمـــــــي،،،
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شكروعرفان
الشــكر للــه رب العــالمين ثــم الصــل ة والســل م علــى ســيد
المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إلى أساتذتي بجامعة النيلين
إلى من حملتوا أقــدس رســالة فــي الحيــا ة ومهــدوا لنــا طرنيــق العلــم
والمعرفة وأخص بالشكر مشرفتي الدكتتور ة/رحاب باشري وما أولتــه
لى من رعانية واهتما م بتتوجيهاتها النيــر ة والســدنيد ة حــتى كتــب لهــذه
الدراسة أن ترى النتور.
كما أخص بالشكر البروف /عتوض السيد نبراس العلم والمعرفة وإلى
الصرح العظيم جامعــة النيليــن الــتي تشــرفت بالدراســة فيهــا طالبـا ً
وباحثًا.
إلى أسر ة مكتبة رابطة البدب السلمي
أتتوجه بالشكر الجزنيل إلى أسر ة رابطة البدب السلمي بقيابد ة رائدها
البروف /محمد عثمان صالح الذي قد م لــي العــتون والمســاعد ة لكــم
مني كل التقدنير والحترا م.
الشكر متوصتول إلى أختواتي منى ومنال هما سمر قلبي ونبع وجداني
ونبراسا ً نيضيئ فكري.
إلى أخي طارق آبد م.
إلى الختو ة إلى من تحلتو الخاء وتميزوا بالتوفاء والعطاء.
إلى أصدقائي حافظ ومحمد ابراهيم.
إلى كل الصدقاء الذنين سعدت برفقتهم في بدروب الحيا ة والمعرفة
لن أنساكم وللذكرى بقاء وللبقاء أمل وللمل وجتوبد.
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مستخلص البحث
لقد جاءت الدراسة بعنتوان البدب السلمي في العصر الحــدنيث
بيــن النظرنيــة والتطــبيق حيــث خصــص البــاحث الفصــل الول الــذي
نيعرض فيه مفهتو م البدب السلمي من خلل التعرنيفات الــتي قــدمتها
الرابطــة  ،ثــم مفهتومنظرنيــة البدب الســلمي ومناقشــة الراء الــتي
كتبت فيها كما تصدت الدراســة علــى إشــكالية البدب الســلمي ،أمــا
الفصل الثاني جاء حامل ً معه العناصر البدبية وبدورها وما لها من قيمة
فنية في تحدنيد أبدبية النص ،وفي الفصل الثالث تناول البــاحث قضــية
اللـتزا م فـي المــذاهب البدبيــة والتوافـد ة منهـا "التواقعيـة الشــتراكية
،التوجتوبدنيــة" كمــا وقفــت علــى قضــية اللــتزا م فــي البدب الســلمي،
تتوصلت الرابطة إنيجابد نظرنيــة للبدب الســلمي وفــق رؤاهــم ولكنهــم
نيتتوصلتوا إلي نظرنية شمتولية كـل أنـتواع البدب والبدبـاء ،كمـا لـم تكـن
هناك ضتوابط ثابتة تنظم الراء الــتي كـانت تصـدر مـن قبــل العضـاء
والمنتمين للرابطة ،فقد جاء بعض النتاج البدبي مهزوزا ً بعض الشــيء
 ،فلم نيضف جدنيدا ً ،ولم نيحقق رؤنية فنية نيمكن من خللها بــث الــروح
والفاعلية في نفس بقية البدباء ،كما كانت هــذه مقصــتور ة علــي لــتون
واحد مــن فنــتون البدب وهــتو الشــعر مــن ثــم خــرج البــاحث بالخاتمــة
والنتائج والتتوصيات ثم الفهارس.

Abstract
This study is titled: Islamic Literature in the modern age,
theoey and application. It contains an introduction, a preface
.and three chapters
In the first chapter, the researcher exhibits the concept
of the Islamic Literure provided by the league. Then, it
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introduces the general theory and discusses the different
opinions written about it, as well as problems which the
theory encountered. Chapter two, on the other hand, covers
the elements of the Literary experience and its impact upon
evaluating the literary work and showing, however, both the
aesthetics and ideas in Islamic Literature
At last, the study illustract, in chapter three, the case of
commitment

in

reaslism

and

existentialism

doctrines,

considering, of course, the opinions of the league on this
matter. A conclusion was provided by the researcher,
.consisting, of results, recommendations and literart index
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المقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصل ة والسل م على صفتو ة الخلق أجمعين.
أثارت نظرنية البدب السلمي جدل ً واسع في ميابدنين الدراســات
البدبية والنقدنية ،فأضحت انشغا ً
ل ،علي البدب وماتطرحه من أســئلة،
عن ماهية النظرنية والسس المعرفية التي ارتكــز عليهــا بدعــا ة البدب
السلمي ،مـن أجــل تنقيـة البدب مـن العيـتوب حـتى نيكــتون إســلميًا،
فجاءت الدراسة للبحث عن الراء التي كتبت فــي النظرنيــة مــع ربــط
الحكا م بالدارسة التطبيقيــة ،وبيــان النــتواحي الجماليــة والفنيــة علــى
النصتوص التي أصــدرتها الرابطــة منــذ تأسيســها والــتي كــانت تهــدف
للمحافظــة علــى البدب الســلمي ختوف ـا ً مــن الضــياع والنــزواء وراء
الحضارات الخرى ،محافظة للمسلمين على تراثهم الفكري والبدبي،
ن النظرنية وما أحدثته من آراء وجدت بعض العتراضات من قبــل
إل ّ أ ّ
النقابد والباحثين ،ولم نيك العتراض البته ناتجا ٌ عن قصد عدائي لدعا ة
البدب السلمي ،إنما الغــرض منــه تصــتونيب بعــض الراء الــتي كــانت
صابدمة وروح البدب .علما ً بأن النقد البدبي هـتو فـن بدراسـة النصـتوص
وتحليل معانيهــا وتــذوقها تــذوقا ً صحيص ـًا ،والحكــم عليهــا بمتوضــتوعية
وإنيضاح ،ناقشت الدراسة أهمية العناصــر البدبيــة وبدورهــا فــي تحدنيــد
أبدبية النص ،كما كانت قضية اللــتزا م مــن بيــن القضــانيا الــتي أخــذت
حيزا ً واسعا ً في ميابدنين الدرس النقدي.
ورب قائل نيقــتول :مــا جــدوى إثــار ة قضــية اللــتزا م؟ إن قضــية
اللــتزا م لــم نيخــب ضــياؤها ولــم نيتتوقــف نبضــها ،ومــا زالــت تضــرب
بجناحيها بقتو ة متخذ ة من اسمها وجتوهرها عنصــرا ً لبقائهــا ،ومــن هنــا
جاءت مــبررات الكتابــة بحثـا ً عــن القيمــة البدبيــة والفنيــة فــي البدب
مـا نيكتنــزه مـن مقتومـات قـد تفــرض لـه البقـاء
الســلمي ،وتنقيبـا ً ع ّ
والحيا ة وتجعله نيقف عاليا ً بين قامات البداع.

أو ً
ل :اسباب اختيار الموضو ع:
بدراسة نظرنية السلمي في العصر الحدنيث ،وربط الدراسة بالجــانب
التطبيقي كانت من أولى بدواعي اختيــار المتوضــتوع وإبــراز أهــم الراء
التي كتبت في النظرنية ،بحثا ً عن القيم الجمالية والفكرنية الــتي تؤكــد
صلحية النظرنية.
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ثانيًا :أهمية البحث:
تكمن أهمية الدراسة في البحث عن آراء رابطة البدب السلمي .

ثالثًا :أهداف البحث:
.1
.2
.3

.4

بيان أثر الرابطة في البدب السلمي.
بدراسة النصتوص التي صدرت في منشتورات الرابطة.
مناقشة الشكالية التي اعترضت النظرنية فــي ميــابدنين الدراســات
النقدنية.
اللتزا م أثره علي التجربة البدبية .

رابعًا :فروض البحث:
.1
.2

.3

.4

.5

هل هناك نظرنية بحثت عن البدب من خلل التصتور السلمي؟
هل قا م بدعا ة البدب السلمي بدراسة النصتوص قبل الشــروع فــي
التنظيم للبدب السلمي؟
لماذا العــتراض علــى مصــطلح البدب الســلمي طالمــا أن البدب
السلمي هتو المنقذ لبدب العربية من التعبئة والتقليد؟
التجربــة البدبيــة وعناصــرها الفنيــة هــل لهــا بدور فــي تحدنيــد أبدبيــة
النص؟
هل نيعد اللتزا م قيد على الحرنية البدبية؟

خامسًا :الدراسات السابقة:
لــم نيقــف البــاحث علــى بدراســة علميــة ربطــت بيــن التنظيــر
والتطبيق فهناك بدراسات تحدثت عن النظرنية وأخرى تطبيقية ولكنــه
لم نيقف على بدراسة ربطت بينهما إل ما كان من النقــابد لذنيــن ألفــتوا
كتبا ً في هذا المجال.

سادسًا :منهج الدراسة:
المنهج التوصفي التحليلي .

سابعًا :الحدود المكانية:
بدراسة البدب السلمي في العصر الحدنيث.
الحدوبد المتوضتوعية:الشعر السلمي
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تمهيد:
فقــد أقَـّر النظــا م الساســي فــي المــؤتمر الول للهيئــة العامــة
لرابطة البدب السلمي العالمية الذي عقد في نــدو ة العلمــاء بمدنينــة
لكنتو في الهنــد ،فــي الخــامس مــن شــهر ربيــع الخــر عــا م 1406هــ
المتواقف السابع من شهر كانتون الثاني نينانير  1986م.
وكانت الندو ة العالمية الولى للبدب السلمي التي عقــدت فــي
ندو ة العلماء قبل خمس سنتوات من هذا المــؤتمر قــد أتخــذت قــرارا ً
بإقامة أمانة بدائمة للبدب السلمي ،ثــم عقــدت عــد ة نــدوات لتقرنيــر
بدراسة البدب السلمي في الجامعة السلمية بالمدنينة المنــتور ة ســنة
1402هـ  1982م .وفــي جامعــة المــا م محمــد بــن ســعتوبد الســلمية
بالرنياض سنة 1405هـ  1985م.
واهتم بدعا ة البدب السلميبمتوضــتوع البدب الســلمي ،وقــد رأي
ثلــة منهــم علــى إنشـاء رابطــة عالميــة لهـذا البداب ،تـدعمه ،وتجلــي
مبابدئه ،وتبين أهدافه ،وتنشــره فـي أوســع نطـاق وتتوثـق بيــن البدبـاء
السلميين آصر ة الختو ة ،وزمالة الكلمة الطيبة الهابدفة
وقــد التقــى أعضــاء الهيئــة التأسيســية برئاســة ســماحة الشــيخ
أبتوالحسن علي الحسني الندوي رحمــه اللــه صــاحب الــدعتو ة الولــى
إلى البدب السلمي ،وعملــتوا علــى إقامــة الرابطــة وتتوثيــق وجتوبدهــا
بالدعتو ة إلى ما سمى بالمؤتمر الول للهيئة العامــة للرابطــة ،والــذي
عقد في نــدو ة العلمــاء حيــث تــم إقــرار نظامهــا الساســي وانتخــاب
مجلس المناء واختير سماحة الشيخ أبي الحسن الندوي رحمه اللــه
رئيسا للرابطة ومجلس أمنْاها.
) (1

) (2

)(1

) (1آصر ة :صلة قانتونية بين أطراف متقاربة لدعم بدعتوى قانتوني عتوضا ً عــن الطــرف الخــر أو

ضده.
) (2أبتو الحسن الندوي ،مفكر إسلمي وبداعية هندي ولد بقرنية مرنيد ة رائي برنيلس الهندنية عا م
)(2
 1914م ،بدأ تعلم العربية على نيد الشيخ خليل بن محمد النصاري اليماني عا م  1924م وتخرج منها،
كما استفابد ة من عميه الشيخ عزنيز الرحمن والشيخ محمد طلحــة فـي بدراســة العربيــة وتتوســع فيهــا
على نيد الدكتتور تقي الدنين الهللي ،ثم التحق بــدار العلــتو م  1929م ،عينــه مدرسـا ً فــي بدراســة عــا م
  1934م وبدرس فيها التفسير والحدنيث والبدب العربي وتارنيخه ولقد تتولى رئاسة عــدبد مــن المجــامع
العربية ،منها رئيس رابطة البدب السلمي العالمية )الرنياض( رئيس المجمع الســلمي العلمــي فــي
الكنغتو ،رئيــس مركــز أوكســفتوربد للدراســات الســلمية "انجلــترا" ،رئيــس هيئــة الحــتوال الشخصــية
الســلمية لعمــتو م الهنــد ،رئيــس هيئــة التعليــم الــدنيني للتولنياتــة الشــمالية "أششــرابربدنينس" ،عضــتو
المجلس التأسيس لرابطة العالم السلمي بمكة المكرمة ،كما عمل في عضتونية عدبد مــن المجــامع.
عضتو مجمع اللغة العربية بدمشق ،عضتو مجمع اللغة العربيــة بالقــاهر ة ،عضــتو مجمــع اللغــة العربيــة
الربدني ،وعدا ذلك تتولى العلمة الرئاسة والعضتونية لكثير من الجامعات السلمية ،والمراكز الدنينيــة،
والمنظمات الدعتونية ،ولجان التعليم والتربيــة فــي العــالم الســلمي ،وخــاارجه ،تــتوفى  -رحمــه اللــه
عقب نتوبة قلبية مفاجئة في السابدسة والثمانين من عمره الحافل بالعمال القيمة والمآثر العظيمةوالخدمات الجليلة في مجال الفكر والـدعتو ة والبدب وفـي نيـتو م الجمعـة فـي  23مـن شـهر رمضـان
المبارك عا م 1430هـ كان آخر نيتو م من شهر بدنيسمبر عا م  1999م في مسقط رأسه )رائي برنيلي(.
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أهداف الرابطة:
 .1تأصيل البدب السلمي وإبراز سماته في القدنيم والحدنيث.
 .2ارساء قتواعد النقد البدبي السلمي.
 .3صياغة نظرنية متكاملة للبدب السلمي.
 .4وضع مناهج إسلمية للفنتون البدبية.
 .5إعابد ة كتابة تارنيخ البدب السلمي في آبداب الشعتوب السلمية.
 .6جمع العمال البدبية السلمية المتميز ة ،ونقلها إلــى لغــات الشــعتوب
السلمية وغيرها من اللغات العالمية.
 .7العنانية بأبدب الطفال ،ووضع منهج لبدب الطفل المسلم.
 .8نقد المذاهب البدبية العالمية ومناهج النقد الحدنيث وإنيضاحما فيها من
إنيجابيات وسلبيات.
 .9تعزنيز عالمية البدب السلمي.
 .10تتوثيق الصلت بين البدبـاء الســلميين ،وإقامــة التعــاون بينهــم وجمــع
كلمتهم على الحــق وفــق منهــج التوســيطة والعتــدال والبعــد عــن
الغلتو والتطرف.
 .11إســها م البدب الســلمي فــي تنشــئة الجيــال المؤمنــة ،وصــياغة
الشخصية السلمية المعتز ة بدنينها القتونيم وتراثها العظيم.
 .12تسير وسائل النشر لعضاء الرابطة.
 .13الدفاع عن حقتوق البدبية للرابطة وأعضائها .
)(1

)(1

)(1النظا م الساسي رابطة البدب السلمي العالمية ،ص .6
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الفصـــــل الول
البدب الســــــلمي
المبحث الول :مفهتو م البدب
المبحث الثاني :نظرنية البدب
المبحث الثالث :اشكالية نظرنية البدب
السلمي

المبحث الول
مفهوم الدب السلمي
ل نيتأتى لنا أن نضع تعرنيفا أو نعطي مفهتوما ً للبدب الســلمي إل
حين نعرف ما البدب عمتومًاإسلميا ً أو غير اسلمي ونتفق علــى الحــد
البدنى ،والقدر المشترك بين البداب عامة.
وقد وربدت تعرنيفات عد ة ،نقف عندتعرنيف الســتاذ ســيد قطــب
ه ومناهجه( إذ نيقتول عن العمل البدبـي
في كتابه )النقد البدبي ...أصتول ُ
أنه" :التعــبير عــن تجربــة شــعتورنية فــي صــتور متوحيــة"  .وقــد حــاول
المؤلف من خلل هذا التعرنيف التوصــتول إلــى مثلــى ،تجمــع خصــائص
البدب المختلفة ،نيقتول الدكتتور عباس محجتوب":والتعرنيـف هـذا نيركـز
على عنصرنين في العمل البدبــي نيتمثلن فــي التجربــة الشــعتورنية ثــم
التعبير عنها في صتور ة متوحية" .
وعلــى هــذا التعرنيــف فــإن البدنيــب عنــدما نيعــبر عــن تجربتــه
الشعتورنية بطرنيقة تثير في النفس وتحرك المشاعر ،إنما نيضيف إلــى
حياته المحدوبد ة صتور ة رحبة عــن الحيــا ة والكــتون لن البدنيــب إنســان
ملهم متميز عن غيره من الناس .
فكلمــة "تعــبير" تصــتور لنــا طبيعــة العمــل ونــتوعه" ،وتجربــة
شعتورنية" تبين لنا مابدته ومتوضتوعه "وصتور متوحية" تحدبد لنا شــروطه
وغانيتهتونيعتوبد سيد قطب نيعرف البدب في كتابه "التارنيخ فكر ة ومنهــاج
نيقتول":أنهتعبير متوحي عن قيم حية نينفعل بهــا ضــمير الفنــان ...هــذه
القيم  ..تنبثق عن تصتور معين للحيا ة والرتباطات فيهــا بيــن النسـان
والكتون" .
ثم نيعلق قائل ً " :من الصعب أن نحاول تجرنيــد البدب أو الفنــتون
من القيم التي نيحاول التعبير عنها مباشــر ة أو التعــبير أن وقعهــا فــي
الحس النساني .فإننا لتو أفلحنا – وهذا متعذر في تجرنيدها هذه القيم
لذا لنجد بين أنيدنينا ســتوى عبــارات خاونيــة –كــذلك مــن العبــث فصــل
القيــم عــن التصــتور الكلــي للحيــا ة والرتباطــات فيهــا بيــن النســان
والكتون ،لن لكل أبدنيب تصتورهالخاص للحيا ة والكتون.
)(1

)(2

) (3

) (4

) (1النقد البدبي أصتوله ومناهجه ،سيد قطب ،ط  ،4الدار العربية بيروت –  1966م  ،ص . 7
)(1
) (2البدب السلمي وقضانياه المفاهيمية ،عباس محجتوب ،ط  ،بدار الكتاب الحــدنيث ،عمــان –
)(2
الربدن ،ص .51
) (3النقد البدبي أصتوله ومناهجه ،.ص 7
)(3
) (4فى التارنيخ فكر ة ومنهاج ،سيد قطب ،ط ،بدار الشروق ،ص .11
)(4
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ول تختلف التعرنيفات كثيرا ً من حيــث الدللــة ،لنهــا تقــتو م علــى
التعبير الجميل المتوحي من خلل التجربة الشعتورنية الــتي نينفعــل بهــا
البدنيب والنفعال هنا شرط من شروط العمل البدبي وغانيته وبــه تتــم
عملية الخلق البدبي.
أما عن البدب السلمي فثمة مصــطلحات كـثير ة ،كــانت تطلـق
من قبل المتحمسين لفكر ة البدب السلمي منها" :البدب الســلمي،
وأبدب الفكــر ة الســلمية ،وأبدب العقيــد ة الســلمية،وأبدب الــدعتو ة
السلمية"  .كل هذه المصطلحات كان المقصتوبد منها أن نيكتون هناك
أبدب إســلمي ،نيصــدر عــن تصــتور إســلمي نيعــبر عــن قضــانيا المــة
السلمية ،ثم اندثرت كل هذه المصــطلحات ولــم نيصــمد إل مصــطلح
واحــد هــتو مصــطلح البدب الســلمي ،والــذي نيمكــن أن نيضــم تحتــه
مصطلح أبدب الدعتو ة السلمية ،كما أن مصطلح البدب السلمي هــتو
الذي قامت على أثره رابطة البدب السلمي العالمية .
وهكذا استقر الرأي على مصــطلح "البدب الســلمي" وبــالنظر
لهذا المصطلح فإنه "نيتكتون من كلمتين جاءت ثانيهمــا صــفة لولهمــا،
ومخصص لها ،والبدب كلمة عامة لبد لهــا مــن تخصــيص حــتى نيتحــدبد
المقصتوبد بها" وأن نيتوصف البدب بأنه إسلمي فــإن "إســلمية البدب
هي إسلمية النص -وغانيته إلى الخبر" وهذا نيتفق مع التعرنيف الــذي
اختارته رابطـة البدب الســلمي ،وهـتو تعرنيـف السـتاذ محمـد قطـب
ف البدب السلمي" :بأنه التعبير الجميل عن الكتون والحيــا ة
الذي عر ّ
والنسان ،من خلل تصــتور الســل م للكــتون والحيــا ة والنســان" وقــد
حاول الدكتتور عبدالقدوس أبتو صالح أن نيقــد م لنــا تحليل ً لعناصــر هــذا
ن العنصر الول في هذا التعرنيف تعبيبر فنــي نيعنــى
التعرنيف فقال" :إ ّ
أن البدب الســـلمي نيهتـــم بـــالقيم الجماليـــة  ...وليســـت إســـلمية
المضــمتون تكــتون شــفعية للبدنيــب الســلمي أن نيقصــر فــي جماليــة
الشكل فل شك أنهما سمتا العمل البدبي.
فليس هذا هتو التميز في مفهتو م "البدب السلمي" إنمــا التميــز
نيجب أن نينبع من إسلمية الفنية وإسلمية الشكل الجمالي" .
) (1

) (2

) (3

)(4

)(1

) (1الملمــح العامــة لنظرنيــة البدب الســلمي ،الطــاهر أحمــد مكــي ،ط  ،1بدار امــدرمان
)(1
السلمية 1984 ،م ،ص .41
) (2أنظر أبداء رابطة البدب السلمين كمال احمد فالح ،ص .82
)(2
) (3البدب السملنيصرور ة  ،أحمد حمد على ،ط  ،1بدارالصحتو ة -القاهر ة  1991 ،م ،ص .58
)(3
) (4الملمح العامة لنظرنية البدب السلمي ،الطاهر أحمد مكي ،مرجع سابق ،ص .41
)(4
) (1منهج الفن السلمي ،محمد قطب ،ط  ،6بدار الشروق 1983 ،م ،ص .6
)(1
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ونيقــتول الــدكتتور أبــتو الحســن النــدونيفي كتــابه البدب الســلمي
وصلته بالحيا ة "أن البدب نينقسم إلى قسمين :قسم نيؤبدي الــي نشــر
التوعي السلمي وتبليغ الدعتو ة السلمية والفكر الســلمي ،ونيشــمل
على البتهالت والدعتوات
وفــي قصــيد ة "وحــي الســراء" نيــدعتو الشــاعر إلــى التمســك
بالعقيد ة السلمية ونيقتول:
هتف الزمان مهلل ً ومكبرا ً
إن العقيد ة قتو ة لن تقهرا
)(2

هي سر نهضتنا ورمز
جهابدنا

وبها تبلج حقنا ونتتورا

لشي كالنيمان نيرفع أمة

لتقتو م تلتوى الظالم
المتجبرا

ل شيء كالنيمان نيرفع
غافل ً

حقه أو عاجزا متخدرا

) (3

وفــي هــذه البيــات بدعــتو ة واضــحة مــن الشــاعر إلــى التمســك
بالعقيد ة السلمية ،لنها وحدها هي طرنيق النجا ة للمجتمــع المســلم،
واحد ة من سبل الخلص نيستطيع المســلم بهــا أن نيرتقــي إلــى ســلم
المجد ،ولعل هذه العقيد ة هي التى جاء بهــا نــبي الحــق محمــد عليــه
أفضل الصل ة والسل م ،وفي ذلك نيقتول وليد العظمي:
تضفي على الدنيا بهاًء أنتورا
هي بدعتو ة رفع النبي لتواءها
هي بدعتو ة الحق الصراح إلى
العلى

ل تستكين ولن تذل وتقهرا

) (4

والقيم الخرى تتصل بالحيا ة السلمية العامة ،ونيخد م جانبا ً مــن
جتوانبها ،وقد نيخلتو من شــعار واضــح ،ولكــن تخضــع للســل م بــالتزامه
بالطار المسمتوح للبدب السلمي ومــن ذلــك مــا جــاء فــي قصــيد ة
) (1

)(2

)(2

البدب السلمي وصلته بالحيا ة ،أبتوالحسن الندوي ،ط  ،1مؤسسة الرســالة 1985 ،م ،ص

.27
)(3
)(4
)(1

) (3اغاني المعركة )بدنيتوان شعر( وليد العظمي ،ط  ،3المكتب السلمي،1987 ،ص .68
) (4أغاني المعركة ،وليد العظمي ،مرجع سابق ،ص .69
) (1البدب السلمي وصلته بالحيا ة ،أبتو الحسن الندوي ،مرجع سابق ،ص .27
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حسن المراني نيبدأ بتصتونير الملمح الساسية للمجاهدنين حيث نيبــدأ
بهذه الضربات والنيقاعات السرنيعة التي تتناسب وحال من باع نفسه
إلي ربه:
ولى كصدر السيف لم تعرف معبر ة
من بعد ما ألقى تحيته وصلى ركعتين.
لم نيحتمل غير التقى زابدا ً
وشيء ما أميزه
ولم نيكتب وصيته الخير ة
فقــد رســمت البيــات الســابقة -ملمــح ذاك المجاهــد بدقــة،
ومتوضــتوعية وذلــك مــن خلل حــالته وهــتو الــذي لــم نيعــرف مصــيره
وهذاالتركيب نيتوحي بمدى ما نيجب أن نيتمتــع بــه المجاهــد مــن ســرنية
وكتمان -القى التحية -صلى ركعتين  -التقى الزابد -التوصية :وهي كلها
تراكيب ترسل إلى القــارئ مـن إشـارات مضــيئة ،وهــي تـبين تكـتونين
الرجل ،الذي تشــبع بــالروح الســلمية ،وتــدفع بــه إلــى الرحيــل لبداء
مهمته في العالم  .وبالرجتوع لتعرنيف البدب السلمي عرفه الــدكتتور
عبد الرحمن رأفت باشا تعرنيف نيقتول" :هتو التعبير الفني الهابدف عــن
واقع الحيا ة والكــتون والنســان علــى وجــدان البدنيــب تعــبير نينبــع مــن
التصــتور الســلمي للخــالق عــز وجــل ومخلتوقــاته ،ول نيجــافي القيــم
السلمية" .
ولعل شــرط هــذا التعرنيــف ،أن نيكــتون البدب هابدف ـا ً ونابع ـا ً مــن
التصتور السلمي ،وعـن حيــا ة المـة الســلمية ،وفــق تصـتور الخـالق
والهداف التي وضعها الله سبحانه وتعالى لعبابده ،كما نيقتو م التعرنيــف
علــى عــد م مجافــة البدنيــب للقيــم الســلمية .ول شــك أن البدنيــب
السلمي حين نيكتب نيجب أن نيراعي القيم السلمية ،والنيمانية ،التي
تجعل هـذا الثـر خالـدًا .وفــي ذلـك نيقـتول الـدكتتور وليـد قصـاب فـي
قصيد ة خلتوبد الكبار:
ض َ
أو سفرهم في الرض
ل كالعم
ما عمر أهل ال َ
ف َ
سفار
كال ْ
)(2

) (3

)(4

) (5

) (2ولد الدكتتور حسن المراني بمدنينة وجدهالمغربية عا م  1949م حصل على بدرجة الدكتتوره
)(2
من جامعة محمد الخامس بالربــاط ،شــارك فــي عــدبد مــن المــؤتمرات البدبيــة ،عضــتو رابطــة البدب
السلمي العالمية ،ورئيس رابطة البدب السلمي بالمغرب ،وله عــدبد مــن الــدواونين الشــعرنية منهــا
الحسن ،مزمير– والقصائد السبع – مملكة والرمابدر.
) (3القصائد السبع "بدنيتوان شعر" ،حسن المراني ،ط  ،1ص .22
)(3
) (4انيقاع الغضب الثائر في بدنيتوان القصائد السبع "الشاعر حســن المرانــي ،متوقــع المشــكا ة
)(4
.www.khayma.com.aslmiskat
) (5نحتو مذهب إسلمي في البدب والنقد ،عبد الرحمن رأفت باشا، ،ص .113
)(5
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هر ألف
من سطروا للد َ ْ
حكانية

خـار
تور كــل فَ ّ
من بدونتوا بالن ّ

نيبقى بأسماع الَزمان بدونيهم

ونيظل نينشدهم فهم
صــار
الع َ ّ

والميتتون هم اّلذنين حياته
مكسحابة

في الصيف ذات َنهار

) (1

فأثار البدنيب المسلم تظل في أعماق المجتمــع المســلم ،فهــي
ليست كالبدب الذي لم نيتسع فيه الجتوانب السلمية حــتى نيكتــب لهــا
الخلتوبد.
الدب السلمي وصلته بالحياة:
البدب نيمثل الحيــا ة ونيصــتورها ،ونيعــرض علــى القــارئ والســامع
صتورا ً تنعكس وتبــدو مــن مجــالت العيــش المختلفــة ،نيعــرض عرضـا ً
جميل ً ومــؤثرا ً نيفشــي جتوانبهــا وأشــكالها ،فتبــدو فيــه ملمــح الكــتون
والحيا ة وأشكالها المنتوعة ،وعندما نيفتوتنــا شـيء نشـاهدها فــي مـرآ ة
البدب شرنيطة أن نيجيد البدنيب عمله وتصدق رؤنيتــه وتحســن مقــدرته
وتحسن ملكته .
والبدب السلمي نتوع من أنــتواع النشــاط النســاني الــذي نيعــبر
عنه البدنيب ،فل قيمة لبدب ل نيؤثر على مشاعر النسان وعقلــه ولمــا
كان النسان ،هتو محتور مجتمعه مستخدما ً مــا نيصــلح وهبــه اللــه عــن
نعمة البيان البدنيب المســلم ،والبدب الســلمي أبدب واســع .شــمتولي
فهتو واقعي حين نيعلن ثتورته على ســلبيات المجتمــع وحيــن نيعــبر عــن
لحظات الضعف البشري ،ووجــداني حيــن نيعــبر عــن تجربــة إنســانية،
فالزمن في الشعر السلمي نيتغير ونيتبــدل مــن حــال إلــى حــال،وقــد
نيتجه نحتو الفضل أو الستواء ،ففـي مناجــا ة محمـد علــي حمـتوبد ة للــه
سبحانه نيحس أن حاله سيتغير بحسن الظـن بـه والنابـة إليـه ولـذلك
نيقتول:
سّنان
ش الَزمان سهامه ورماني
وهدى على بصار م و َ
َر ّ
توان
أحسنت ظني بالله وعدلـه
فأقالني من فاقة و َ
هــ َ
) (2

)(1
)(2

)(1مجلة البدب السلمي ،وليد قصاب ،العدبد 1432 ،70هـ 2011 -م ،ص 35
) (2السلمي ،سيد عبد الماجد الغتوري ،ط  ،1بدار ابن كثير ،بيروت 2009 ،م ،ص .29
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حسان
ق المتولى الكرنيم ونيخشه نيزرقه خيرا ً بدونما ُ
من ني َت ّ ِ
وقد نيكتون التغيير نحتو ما هتو أقسى من ذلــك وأمــر ،علــى حــال
المسلمين كقتول عثمان مكانسي:
النكبات والزراء والوزار
لما تجافينا الهدى حلت بنا
فكأننا فـي أرضنـا زوار
وتجازنيت أطرافنا أمم طغت
وهم السرا ة السابد ة الحرار
وكأننا ختول لهم وعبيدهم
والسلمي بدنين صالح لكل زمان ومكان لنــه شــرنيعة مــن خلــق
العالمين وعرف ما نيحتجتون إليه إلى أن نيرث الله الرض ومن عليهــا،
ونيرونـه تعــاني البشــرنية مـن التخبــط والنحــراف وهــذا مـا عــبر عــن
الشعراء السلميتون بقتول أحمد الجدع في نشيد ة "هدا ة البشر".
وترخص في الله مال ً وبد م
بنتور اللـه تقـتوبد المـم
بعدل وصدق وحز م وعز م
فنحن الذنين أضاؤوا التوجتوبد
وتحني الحيا ة شقاء وشـر
تقاسي الشعتوب البلء المر
فنحن لها المل المنتظر
نيلتقى لنا في غدا ً أمرهـا
ومن تحتولت المكان في الشعر السلمي ،وهــتو عامــل نفســي
نيحسه الشاعر السلمي ،وقد نيرى منـه متوفقـا ً مـا ،هـذا هـتو الــدكتتور
محمد علي الرباوي أحس بأن تل أبيب بدخلــت البلــدان العربيــة كلهــا
متجاوز ة مكانها في إسرائيل فراح نيقتول:
تتسكع في طرقات بدمشق
وتدوس حتوافرها كل شتوارع بيروت
والقدس الشــرف
أذن الليل لها أن ترفع
في ساحة وجد ة
بدخلت في هذه السنة الشهباء
إلى قلب المدن العربية
وفي مساند ة قطــر مســلم لخــر فيــه تحــتول فــي مســار البدب
السلمي ،فإنه أبدب نيتسع كاتساع النســان ،وامتــدابد لحيــا ة المجتمــع
المسلم ،فهتو أبدب ل نيتعارض مع مصلحة الحيا ة النســانية ذاتهــا ومــع
ذوقها الجميل ،فإنه إذا تعــارض نيتعــارض مــع عمليــة الهــد م ،والخلل
)(1

) (2

)*(

)(3

)(1

) (1سمات الزمن في الشعر السلمي ،محمد علي حمتوبد ة ،مجلة البدب السلمي ،العدبد ،78
)(1
 2012م ،ص .40
)*( الختول :هتو الذي بحسن إبدار ة العمال من رعي وزراعة.
)*(
)(2سمات الزمن في الشعر السلمي ‘مرجع سابق ص .40
)(2
) (3المرجع نفسه ،ص .44
)(3
) (1سمات الزمن في الشعر السلمي ،محمد علي حمتوبد ة ،مرجع سابق ،ص .45
)(1
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بمصالح النسان وإنسانية ،وفي ذلك جاء الشــعر الســلمي متضــامن
مع قضانيا المجتمع المسلم في كل بقاع الرض .وفي أنيامنــا هــذه مــا
تــزال قلــتوب المســلمين تنــزف بجــرح البتوســنة والهيرســك ،فطبيعــة
الحال أن تفيض وجدانيات الشعراء السلمين في كل مكان ،وتتفجــر
القصائد معبر ة عن ما في صدورهم.
وتظهر وظائف البدب السلمي في هذه المتواقف ،وما جاء في
تصتونير هذه المأسا ةقصيد ة الدكتتور حسن المرانــي ونشــيد الصــباح ،
فقد جاءت القصيد ة معبر ة عن قيم هؤلء الصغار .وتمســكهم بالــدنين
السلمي برغم العذاب الذي نيعيشتون فيه.
نحن أطفال سرانيفتو العتيد ة
إن حرمنا من حنان المهات
في الليالي الحالكات
فلنا مسلمتون
نحن أطفال سرانيفتو المجيد ة
إن رمتونا للسجتون
أو سقتونا في الصبأ كأس المنتون
فلّنا مسلمتون
فقــد اشــتمل البدب الســلمي علــى الشــعتور بــاللم والســرور
وعلــى الســخط والرضــا ،واللطــف والغضــب وعلــى البكــاء ،وفــي
القصيد ة نيظهر رضا الصغار برغــم الليــالي الحالكــات ،والظلــم الــذي
نيتعرضتون إليه ،إل أنهم متمسكتون بشــرع اللــه وإنهــم مســلمتون إلــى
آخر رمق لهم في الحيا ة ونيقتول:
نحن رغم القهر والقيد اللعين
ستوف نبقى مسلمين!
نحن أطفال سرانيفتور الجميلة
نعشق العصفتور والتوربد ة في الخميلة
نعشق الرجتوحة الخضراء في الحق ونعدو
نحتو أفق ل نيحد
فالنسان في البدب السلمي قد كرمه الله وأعده وأهله لكــبر
مهمة في الدنيا ،أل وهتو الســتخلف ،فل نيمكــن لي أحــد ســلبه إنيــاه،
فمنحه فطر ة صافية تنبثق منها جتوارج وحتواس ومدراك ،وهنــا تظهــر
)(1

) (2

) (1بدنيتوان البتوسنة والهيرسك ،مختارات من شعراء الرابطة ،ط  ،3بدار البشير ،عمــان الربدن،
)(1
 1993م ،ص .79
)(2المرجع ،نفسه ص .79
)(2
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البيات أن الحيا ة هبه مـن رب العــالمين،وأن نتمتـع بجمـال التوجـتوبد،
وعشق ،الــتوروبد ،وفــي ظــل ضـمانات ربانيــة بصــيانة حيـاته مـن كــل
اعتداء وظلم ،تأتي البيات التاليــة لتــبين لنـا مــدى الظلــم الــذي نـاله
أطفال البتوسنة:
أحرقتوا المسجد ..والروض وأحل م الطفتولة
صابدروا الباء منا ...والبراء ة
علمتونا في ربيع العمر أن نلعق جرح الكبرنياء
أن نعزف ألحان المنية
علمتونا أن نصلي..
ونيد تحضن جسم البندقية
ما أشد البتلء!
ما أشد البتلء!
نحن أطفال سرانيفتور الشهيد ة
سنصلي ..ونصلي
) (
ونعبد الضتوء باسم الله للشمس الطرنيد ة
هذا طرفة من الفاق النســانية الــتي نيعكســها البدب الســلمي
عن النسان ،تأليفا ً لنسانيته ،وتأكيدا ً لــدوره المنــاط بــه فــي التوجــتوبد
الذي عرف به العالم النساني ،هدى ورحمة وإحسانا ً علــى البشــرنية.
وبدور النســان فــي الحيــا ة المعاصــر ة إلــى الحيــا ة الحــر ة الكرنيمــة،
فالســل م بعيــد الثقــة والطمئنــان إلــى النفــتوس ،وفــي ذلــك نيقــتول
المراني:
ستوف نعلي رانية السل م في الرض وإن طال الحصار.
وسنبني للحضار ة
ها هنا ألف منار ة
ومنار ة
نحن أطفالك ،حراس العقيد ة
لن نيطتول النتظار.
) (
لن نيطتول النتظار .
نيقتول الدكتتور أحمد الهاشمي" :أن البدب الســلمي خفقــة مــن
خفقات النســان ،وتعــبير عــن وجــتوبده ،وحيــاته ،ونشــاطه ،وعــاطفته
وشعتوره ،وفكره وتصتونيره ،أنه نيصف فكر ة ،وعقيد ة ،ونيعرض ونيحلــل
أحداثا ً ووقائع ،سياسية ،واجتماعية ،حرب ـًا ،وســلمًا ،أنــه نيــدخل أغــتوار
1

2

1
2

) ( بدنيتوان البتوسنة والهيرسك ،مرجع سابق ،ص .80
) ( بدنيتوان البتوسنة والهيرسك ،مرجع سابق ،ص 810
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النفس كما نيقتحم مجاهل الكتون ،ول نيقف البدب عنــد حــدوبد العــرض
والتوصف ،ولكنه نيحلل ونيربط ،بمزجها وصهرها وبصتوغها وبرفعها .إنه
برسم علقات النسان وروابطه وعمل وتعاون ونيقــرب النســان مــن
النسان والعاطفة من العاطفــة ،والفكــر مــن الفكــر والشــعتوب مــن
الشعتوب ،إذا صدق البدب ل نيهبط في حما ة الرذنيلـة وبدنـس الجرنيمـة
والثم") (.
أن البدب السلمي ليس بعثعا ً جدنيدا ً كما نيقــتول البعــض ،ولكنــه
امتدابد لبدب الـدعتو ة تجىءاهميتـة البدب الســلمي مـن خلل طرحـه
للقضــانيا البدبيــة الجتوهرنيــة ،والفــاق الفكرنيــة الصــيلة ورؤنيــة التواقــع
وتجســيده ،وتنظيــم مفربداتــه بتصــتونير إســلمي نيتــتواء م وروح الــدنين
الحنيف.
3

3

) ( بدنيتوان البتوستة والهرسك ،مرجع سابق  ،ص .810
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المبحث الثاني
نظرية الدب
ن ندخل في تفاصــيل نظرنيــة البدب الســلمي -علينــا أن
وقبل أ ْ
نقف قليل ً مع مفهتو م "نظرنية البدب" .ونيمكن أن نطلق عبار ة "نظرنية
البدب" على بدراسة أسس البدب وأقسامه ،ومتوازنينه وما أشبه ذلــك.
ولفظة "نظرنية" مطاطي الدللة ،ولتحدنيد مفهتومها نلجــأ إلــى ســؤال
ما المقصتوبد بنظرنية البدب ؟وللجابة عن هذا الســؤال نيقــتول الــدكتتور
شــكري عزنيزالماضــي ":هــي مجمتوعــة مــن الراء والفكــار القتونيــة
المتسقة والعميقــة والمترابطــة والمســتند ة إلــى نظرنيــة المعرفــة أو
فلســفة محــدوبد ة ،والــتي تهتــم بــالبحث فــي نشــأ ة البدب وطــبيعته
ووظيفته(") ( ونيمكن تتوسيع هذا المفهتو م قليل ً إذا اعتبرنــا أن النظرنيــة
هي "كافة القتواعد والمفاهيم والفروض الــتي تحـدبد مقتومــات العمــل
البدبــي ،وخصائصــه الفنيــة وطــبيعته وعلقاتهــا مــع بدوائــر العلــتو م
النســانية ،بصــتور تميــل إلــى التجدنيــد بقصــد اســتخلص القتواعــد
والمفاهيم العامة لصتول البدب") ( .وهذه القتواعد والمفاهيم نيجب أن
تكتون على بدرجة من المرونة ،بحيث نيمكن تطبيقهــا علــى عــدبد كــبير
من النصتوص البدبية ،أن لم تك كلها.
ول نشك في أن تطبق مفاهيم النظرنية وإجراها على النصتوص،
من العتوامل التي تثبــت ســلمتها مــن الخلــل ،إل أنــه ليــس التطــبيق
الحرفي ،وإنما هتو التطبيق المرن المتحرك وعليه "ل نيفترض لختيــار
صحة النظرنية بمفاهيمها وإجراءها ،ففي هــذا الفــرض مثاليــة منبــتوذ ة
وغير مقبتولة ) (؛ بل المفروض مرونة التطــبيق والتكيــف مــع تغيــرات
النصتوص والتجارب مع مداخلها المتعدبد ة.
والنظرنية عابد ة ما تثير جد ً
ل ،وتزلزل عرفًا ،وتزعزع مألتوفًا ،أمــا
إذا كانت مستكينة مسالمة في حالتها ،فهي ل تعد أن تكتون متوضــتوع
"بحث" وهنا نيجب أن نفرق بين النظرنية ،والمتوضــتوع ،فالنظرنيــة تــثير
جد ً
ل ،وتعرض لختلف شدنيد بين الراء وتثير شيئا ً فيه مخالفة للعرف
والمألتوف مــن الــرأي ،أمــا المتوضــتوع فليــس كــذلك ،وطرنيــق واضــح
4

5

6

4

) ( النسان في البدب السلمي ،محمد عابدل الهاشمي ،ط ،مكتبة الطالب الجامعي ،ص

.20
5
6

) ( النظرنية البدبية ومصطلحاتها الحدنيثة ،ط 2،بدار طيبة ،القاهر ة 2004 ،م ،ص .131
) ( نظرنية التلقي ،بشرى صالح ،ط ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،بيروت 2001 ،م،

ص .54
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مسـلم بـه بيـن النـاس) ( .ومعنـى هـذا أن نظرنيـة البدب تختلـف عـن
متوضتوع البحث اختلفا ً بينا ً من حيث الهدف ،فالنظرنية أن تخلــق رأني ـا ً
جدنيــدا ً والبحــث نيرنيــد أن نيتوضــح رأنيــا ً متوجــتوبدا ً فــي ميــابدنين العلــتو م
النســانية كافــة ،وربمــا كــان العصــر الراهــن أكــثر العصــتور ضــرور ة
لستكمال البحث عن الرؤنية السلمية الشاملة لهذه العلــتو م ،والبدب
واحد من هذه الميابدنين التي تركها السل م للمسلمين أن نيحدبدوا أبعابد
نظرنيته استهداء بأصتول التشرنيع السلمي المعرفة) (.
ولكن للسف نال بعض الجحــاف ســتواء فــي العصــتور القدنيمــة
والحدنيثة ومن هنا نيأتي الحدنيث عن ضرور ة البدب السلمي ،والبحث
عن نظرنيته.
إن السل م باعتباره تصتورا ً شامل ً للكتون والحيا ة والنسان ،كمــا
أنهيفتوق أي تصتور تعرضه البدنيان الخــرى ،كمــا بقــى بيــن أنيــدنينا مــن
تراثها ،ونيفتوق أي تصتور بشــري علــى الطلق.وحيــن نيســتهدي البدب
بهذا النتوع الشمتولي من التصتور ،فــإنه ســتوف نيمنــح النســان بصــير ة
أقتوى لمسيرته الحياتية ،من تصتونير واقعه إلى الحلــم الــذي نيأمــل أن
نيحققه ،والعلج الذي نيبحث عنــه للخــروج مــن مــآزقه المتكــرر ة فــي
التارنيــخ) ( .بــالنظر إلــى مفهــتو م "نظرنيــة البدب" الــتي حــدبدت معــالم
البدب وكلما قررت بأن نيتصف البدب بالمرونة ،حــتى نيســهل تطبيقهــا
على أكبر من النصتوص وليس تطبيقها بالمعنى الحرفــي ،فــإن نظــر ة
الدكتتور"شلتاغ عبتوبد" نيجعل قتواعد النظرنية قاصر ة علــى لــتون معيــن
مــن البدب ،ول تحقــق شــمتوليته عنــدما نيكــتون تطبيقهــا علــى أصــتول
التشرنيع ،ومن المعلتو م أن أصتول الشرنيع هي مبــابدئ ثــابت ،ل نيمكــن
تطتونيعهــا مــن أجــل البدب ،فــالبدب فــن مــن الفنــتون،وليســت علــم
كالرنياضيات ،أو الفيزنياء التي تعتمد على قتواعد ثابتــة .وإذا ذهبنــا مــع
الدكتتور عمابد الدنين خليــل نيقــتول" :إن البدب الســلمي أبدب مـذهبي،
بمعنى أنه تعبرا ً ابداعيا ً متطتورا ً متميز للكتون والحيا ة والنسان نيلــتز م
بمعطيات حقه المتطتور ونيرفض قبتول أو احتتواء كل ما عــن شــأنه أن
نيعارض ،أو نيصابد م هذه المعطيات") (.
7

8

9

10

) ( البحتوث البدبية ،مناهجها ومصابدرها ،محمد عبد المنعم خفاجي ،ط ،بدار الكتــاب البنــاني،
7
وبدار الكتاب المصري ،بيروت ،القاهر ة 1987 ،م ،ص .19
) ( الملمح العامة لنظرنية البدب السلمي ،بد .شلتاغ عبتوبد سرابد ،ط ،بدار المعارف ،بدمشق،
8
 1992م ،ص .32
) ( الملمح العامة لنظرنية البدب السلمي ،مرجع سابق ،ص .332
9
) ( مجلة البدب السلمي ،عمابد الدنين خليل ،العدبد ،العدبد  ،13ص .15
10
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فالــدكتتور عمــابد الــدنين خليــل لــم نيتحــدث عــن نظرنيــة البدب
السلمي ،بل تحدث عن مصطلح البدب السلمي ،وذكر بأنه مذهبي،
وكأنما قصد بذلك أنتمائهاإلى العقيد ة الســلمية وبيــن معطيــات هــذا
البدب ،بــأن نيكــتون متوافق ـا ً للتصــتور الســلمي ونيعــبر عــن النســان،
والكتون ،وأن ل نيتصابد م مع تلك المبابدئ السلمية للبدب.
ومــن هنــا نيتــبين لنــا أن النقــد الســلمي نيقــتو م علــى منطلقيــن
أحدهما واقعي ،والخــر شــرعي عقــدي ،فأمــا المنطلــق الــتواقعي أن
نيتخلى أي ناقد عن عقيدته أو اتجاهه الفكــري والفلســفي ،والحتكــا م
إلى المعانيير الجماليــة وحــدها ،هــتو أمــر غيــر ممكــن أص ـل ً وهــتو غيــر
متحقق في بدراسة النصتوص ،وأن اختيار الناقد لمذهب معين نيتعامــل
به مع النصتوص هتو -في حد ذاته -وجه من وجتوه شخصــيته أو فكــره،
أو فلسفته.
وأما مــن حيــث المنطلــق الشــرعي فهــتو أن البدب -فــي تصــتور
الناقد السلمي -ليس وعاء جماليا ً فحسب – وأنه مهما احتفى بفنيــة
النص ل نيكتون هذا النص أبدبا ً إل أذا جاء نيحمل مضمتونآإسلميآ  -بــذلك
فالنص البدبــي وعــاء جمـالي وفكــري ،وكمــا نيبحــث فيــه عــن المتعــة
والفتنة والتشكيل اللغتوي الباهر نيبحث فيه كذلك عن الفائد ة والهدف
والتوظيفة) (.
إذ أن بدعا ة البدب الســلمي نيــدعتون إلــى ربــط البدب بالعقيــد ة
السلمية وفي ذلك نيقتول الدكتتور شلتاغ عبتوبد" :وما مــن أبدنــى شــك
في ارتبـاط البدب بعقيـد ة ،أو بأنيـة عقيـد ة ،فضـل ً عـن عقيـد ة ربانيـة
كاملة كالسل م ،حضانة للبدب من الضياع والنزواء ليــس فــي مجــال
الهدف والمضمتون ،بل حتى في مجال البدوات الفنية ذاتها) (.
فالمطلتوب إذن تحقيق الرؤنية الفنية في الدللة وهذه الرؤنية إذا
لم تتحقق في جميع العمال السابقة نيمكن لنا أن نؤسس لها ،ونضــع
لها أنظمة وقتوانين حدنيثة ،ومن ثــم تبنــى عليهــا أعمــال أبدبيــة تحقــق
أركان النظرنية وبهذا نيصبح المفهــتو م الجدنيــد الــذي نيعرضــه عــدبد مــن
الباحثين السلميين المحدثين لهذا المصطلح نينطلق مـن وجهـة نظـر
أخرى وذلـك باعتبـار "البدب السـلمي أبدبـا ً معـبرا ً عـن روح السـل م
وتصتوره للحيا ة وبدور النسان فيها") ( .
11

12

13

11

) ( مقارنة النص البدبي بين الرؤنية والفن ،مجلة البدب السلمي ،وليد قصاب ،العدبد  ،78ص

.10
12
13

) ( الملمح العامة لنظرنية البدب السلمي ،شلتاغ عبتوبد سرابد ،مرجع سابق ،ص .34
) ( أنظر إلى آراء رابطة البدب السلمي ،كمال أحمد فالح المقابلة ،ص .74
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أمــا الجابــة عــن الســؤال الول ،مالمقصــتوبد بنظرنيــة البدب
السلمي؟ كما هتو مفهتو م من معني النظري هي القتواعد التي نيقــتو م
عليها البنــاء النظــري للبدب الســلمي ،إّنهــا الســس النظرنيــة للبدب
السلمي أساسها ركنان.
أو ً
ل :التعبير الجمــالي المــؤثر بالكلمــة ولبــد أن نيتحقــق التعــبير
بالكلمة وليس بأي أبدا ة أخرى ،وأن نيمتلك جمــاليته الخاصــة ،وقــدرته
في الــتوقت نفســه علــى التــأثير وعلــى تتوصــيل الشــحنة الفنيــة إلــى
الخرنين ،وأحدث القيمة المرجتو ة فيهم) (.
ثانيًا :التصتور السلمي ولبد..أن نيمتلك البدنيب المســلم فلســفة
أو تصتورا ً أو متوقفا ً شمتوليا ً إزاء الكتون ،والحيــا ة والنســان وأن نينبثــق
هذا التصتور الــذي نيطبــع التجربــة الذاتيــة طــتول ً وعرضـًا ،وعمقـا ً عــن
السل م المتميز المتفربد المبين) (.
والركــن الثــاني الــذي تقــتو م عليــه نظرنيــة البدب الســلمي هــتو
ضروري إذ نيقرر أن التصتور السلمي ل نيمكن أن نيكـتون مســتقيا ً مـن
أي مذهب وضعي نيقتول الدكتتور محمد حسن برنيغش" :إنه أبدب نيقتو م
على تصتور متكامل له من المدى ما ل نيحلم به بشــر غيــر المــؤمنين،
وله من الرحابة ما نيجعله نيتألف مع الرض والسماء ،وما حتوتهما فــي
تناسق ل نيدركه إل المؤمنتون ،ومحبة ل نيذوقها إل الصابدقتون) ( ،وهــذا
هــتو البدب الــذي نيصــدر عــن تصــتور إســلمي متكامــل ل نيكــتون بداعيـا ً
للتشاؤ م والحير ة في أمر الكتون وخالقه ،ول نيكتون بداعيا ً كذلك للدمار
والخراب.
خصائص الدب السلمي:
من خلل التعرنيف السابق للبدب الســلمي -وهـتو تعرنيـف شـبه
مجمع عليه بين البدباء والنقابد المعنيين به -نيمكن رصد مجمتوعــة مــن
خصــائص هــذا البدب ،وهــي خصــائص نيشــترك البدب الســلمي مــع
البداب الخرى في بعضها ،ونينفربد وحده ببعضها الخر ،ولكنه -في هذا
) ( .
الشتراك وهذا الفتراق -له تصتوره الخاص عن كل خاصية منها
ونيمكـــن فـــي مختصـــر القـــتول :أن نصـــف البدب الســـلمي
بالخصائص التالية إنه:
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) ( مــدخل نظرنيــة البدب الســلمي ،عمــابد الــدنين خليــل ،ط ،مؤسســة الرســالة ،بيــروت،
14
 1988م ،ص .69
) ( مدخل لنظرنية البدب السلمي ،عمابد الدنين خليل ،مرجع سابق ،ص .69
15
) ( فــي البدب الســلمي المعاصــر ،محمــد حســن برنيفــش ،ط  ،2بدار الزرقــاء الربدن،
16
 1985م،.ص 30
) ( انظر من قضانيا البدب السلمي ،وليد قصاب ،مرجع سابق ،ص .27
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 -1أدب عقدي:
أي هــتو أبدب مرتبــط بالعقيــد ة الســلمية ،نيصــدر عنهــا ونيتفــق
معها،والعقيــد ة الســلمية مفهــتو م شــامل للكــتون والحيــا ة والنســان،
تشمل كل صغير ة وكبير ة ،ومن ذلك تصتونير مناحي الحيا ة وما نيعيشه
المسلمين اليتو م من حروبات ومصائب انهالت على المة نيقتول خالــد
حسن هنداوي:
لتو كان أحمد بيننا حب َا ً
عشنا الحيا ة معيشة
الغنا م
لما
ولحل مشكلة العبابد
بنظر ة

تنهي الحروب وتبتدي
بسل م

الناس في شرع الله
قبائل

لتعارف ل للذى وخصا م
ما لم نيتب من فعله
) (
الهدا م

ومن اعتدى فالربد خير
جزائه

18

-2أدب هادف ملتزم:
والبدنيــب الســلمي صــاحب قضــية ،وهــتو ملــتز م ،بالعقيــد ة
السلمية بكل ما تنطتوي عليه مــن عالميــة ،وشــمتول ،وصــدوره عــن
تصتور السل م للنسان والكتون ،والحيا ة ،فهتو ليس ،طبقي ـًا ،ول فئتونيـًا،
ول محبتوسا ً على قضية معينة) ( ونلتمس ذلك في شعر مفدى زكرنيــا
مل العرب مسئتولية ضــياعها -علــى
حين عبر عن مأسا ة فلسطين ،ح ّ
لسان فلسطين -نيقتول:
قد كان لي سبب للبقاء
قد كان لي سبب للبقاء
19

ورحت أباع واشري كما

18
19

تباع لجزارها الماشيه

) ( مجلة البدب السلمي ،خالد حسن هنداوي ،العدبد  2006 ،51م ،ص .73
) ( من قضانيا البدب السلمي ،وليد قصاب ،مرجع سابق ،ص .31
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واشنق في حيل
مستعمري

وأصلب في كف جلبدنيه

فأصبحت ارسف في
مح

وقتومي عن محنتي لهيه

وفي سكر ة ضيعتوا
عزتي

ولم نيغن عن سلطانيه

فل أنا حققتها بيدي

)(20

ولم نيغن عني أبنائيه

والقصيد ة بعد عرض الشاعر أســباب المأســا ة وأن العــرب هــم
السبب في ضياع فلسطين ،وذلك بسبب اللهتو ،نيعتوبد الشــاعر وأخيــرا
تفاؤله بالنصر بشرط أن نيعتصم العرب جميعا ً بحبل الله ول نيتفرقــتوا،
فهتونيعد بنصر من نينصره ،ولن نيخلف وعده ول رنيب أن ســاعة النصــر
آتية ل محالة ،حين نيقتول في آخر القصيد ة:
ونينجـز أمانيكم الغاليــة
فإن تنصروا الله نينصركم
) (
ول رنيب ...ساعتنا آتيــة
ولن نيخلف الله ميعـابده
 -3أدب منفتح مجدد:
إن صــدور البدب الســلمي عــن عقيــد ة ،والــتزامه تصــتورها
النيماني ،ل نيعنيان أنه أبدب منغلق على ذاته بسد نتوافذه وأبــتوابه فــي
وجــه الثقافــات الخــرى .إنــه أبدن منفتــح مجــدبد ،وهــتو أبدب محــدث
متطتور ،متحرك وأنه ليرى في التجدنيد ضرور ة من ضــرورات الحيــا ة،
ولتونـ ا ً مــن ألــتوان النظــر والتأمــل فــي الكــتون؛ لكشــف الحجــب عــن
السرار الدفينة ،وفك القيــتوبد والســدابد عــن الطاقــات العجيبــة الــتي
أوبدعها الله فــي العقــل البشــري ،وهــتو نيعنــي تـدفق مـاء الحيــا ة فــي
العروق واستمرارها في الجرنيان الصاخب البناء ،إن البدب الســلمي
ل نيعابدي التجدنيــد بــل شــدنيد الحساســية لــه ،ول نينحرجمــن اســتخدا م
ثقافاته المختلفة ،ول نيضيق صدره بالنفتاح على مذهب الفن الخرى
والستفابد ة منها جميعًا ،ولكن مــانيميزه مــن غيــره ،أنــه نيتعامــل معهــا
21

20
21

) ( مجلة البدب السلمي ،سعد بتوفلقة ،العدبد 2006 ،49 ،م ،ص .21
) ( المرجع نفسه ،ص .21
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علــى بصــير ة ورشــابد ،وأنــه نيملــك معيــاره العقــدي الــذي نيضــبط
خطتواته) (.
وليس محصتورا ً في جــانب العقائــد وحــدها بــل هــتو منفتــح إلــى
جميع ألــتوان الشــعر الخــرى وقصــيد ة "نيــتو م ممطــر" نيصـتور الشــاعر
امرأ ة حسناء تسير في أرض متوحـل فــي نيـتو م ممطـر فرفعـت ثتوبهـا
ختوف ا ً من أن نيصيبها المطر والتوحل ،فانكشفت ســاقها ،وهــتوت علــى
الرض فسترت صــدرها بكفيهــا ،وإذا بالشــاعر نيمــد نيــده إليهــا ليقبــل
عثرتها فتمتنع حياء وعفة ،نيقتول عدنان علي رضا) (:
فعل الشتاء على الطرنيق
همت ولم تحفل بمـا
وتحفزت للتوثب بيـن مزالق الدرب الخرنيـق
تني الرفيقـة للرفيـق
وتشتت هنالك ثتوبهـا
بالبيــاض وبالعتيـق
وتكشفت ساق تمتوج
) (
خافت على الثتوب المنمق والسى ومض البروق
ونيسترسل الشاعر محاول ً إسعاف المرأ ة ..مــع مــا أصــابها مــن
خجل وانتباها من حياء ،وإذا بالشاعر نيصتور لنا نمتوذجا ً للمرأ ة العفيفة
التي تربي الجيال وترفع بهــم فــي ميــابدنين النضــال نيقــتول فــي ختــا م
القصيد ة:
وضاق بها المضـيق
فقفزت لما غاص كعبها
وتلجلجـت مذعـتور ة وكأنـه أمـر فـرى
ووارثت شرف ومجدا
صانت لمتها الحدوبد
) (
الجهابد هدى وجندا
وقعت على شتى ميابدنين
-4أدب واضح:
ومن خصائص البدب السلمي التوضتوح .والتوضتوح معناه وصتول
الكل م إلى المتلقي ،وعد م انغلقه بدونه .والتوضتوح ســمة مــن ســمات
الثقافة العربية ،واللسان العربي) (.
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) ( من قضانيا البدب السلمي ،وليد قصاب ،مرجع سابق ،ص .35
22
) ( ولد الدكتتور :عدنان على رضا النحتوي بمدنينة صفد الفلسطسنسة في عا م  1928م ،نال
23
بدرجة البكالرنيتوس في هندسة التصالت الكهربائية من مصــر تــم بدرجــة الماجســتير والــدكتتوراه فــي
امرنيكا عمل مدنير لذاعة حمص – ستورنيا كما عمـل مستشــارا ً لتوكالــة النبــاء السـلمية وهــتو المـدنير
العا م لدابدر النحتوي لنشر والتتوزنيع – بداعيــة مســلم – لــه عــدبد مــن المصــنفات الدبيــة والنقدنيــة تبلــغ
مؤلفاته ثمانية وتسعين كتابا ً في متوضتوعات مختلفة – تتوفى في  12/1/2015م.
) ( مجلة البدب السلمي،عابدل إبراهيم  ،العدبد ،2016 ،89ص 18
24
) ( المرجع نفسه ، ،ص 18
25
) ( من قضانيا البدب السلمي -مرجع سابق ،ص .35
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نيقــتول ذلــك التوضــتوح فــي قصــيد ة عبــد الرحمــن العشــماوي
"حرفة مرصعة بالخلص" نيقتول:
أمجابدها في كل سـاح
أنا واحـد من أمـة
إلسل م في كل النتواحي
أنا رائــد بشرنيعـة
اهتز من تلك البـطاح
فأسأل ضمير الفجر حين
نيقظان نيتهب الخطأ نيسعى إلى الماء القراح
لم نيخش من وقع الرماح
نيدعتو القلتوب إلى الهدى
) (
الهدانيــة والسمـاح
ذاكم رستول الله عنتوان
بعد أن عرضنا أهم خصائص البدب السلمي ،نيمكننــا أن نطــرح
سؤال هل البدنيب المسلم ملتز م بأن نيعبر أو نيستقى مابدته مــن واقــع
الحيا ة الجتماعية؟ أ م هتو ملز م بأن نيعبر وفق الشروط التي وضــعتها
رابطة البدب السلمي؟
وللجابة عن السئلة نذهب مع الدكتتور عبـد الباسـط بـدر الـذي
نيقتول" :إن البدنيب المسلم نيعبر بدائما ً عن المتواقف التي تــتواجهه فــي
حياته ،وتفيض قرنيحته بآثار الحدث الذي نينفعل به وقد نيصــتور الحــدث
نفسه ،ونينفعلبها حينًا ،وبإنيجاز حينا ً آخر ،وتصتور ما نيرافقه من مشاعر
وأحاسيس) (.
وقد أصــبحت هــذه الصــفة ســمة مــن ســمات البدب الســلمي
وخصائصه ،وظهرت آثاره في تعــدبد متوضــتوعاته بتعــدبد قضــانيا الحيــا ة
وفي تلتون مشاعره بتلتون المتواقف التي نيمر بها ،فأنت ترى في هــذا
البدب متوقف المجاهد والبطتولة تفيـض بهـا قرائـح المجاهـدنين الـذنين
أتاهم الله متوهبة البدب ،شعرا ً أو خطابة.
28
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) ( ولد الشـاعر عبـدالرحمن بـن صــالح العشـاوي بمدنينــة الباحـة فـي عـا م  1956م وبدرس
27
بجامعة الما م محمد بن سعتوبد السلمية ونال منها بدرجة الماجستير ثم حصل على بدرجــة الــدكتتوراه
من قسم البلغة والنقد ،وللعشماوي عدبد مــن الــدواونين منهــا بلبد التميــز – إلــى أمــتي – صــراع مــع
النفس -مأسا ة التارنيخ – نقتوش على واجهة القرن الخامس عشر -وعدبد من العمال المتميز ة.
) ( إلى أمتي "بدنيتوان شعر" عبد الرحمن العشماوي ،ط  ،3بدار العبيكان 2007 ،م.81 ،
28
) ( مجلة البدب السلمي ،عبد الباسط بدر ،العدبد  2006 ،50م ،ص .94
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المبحث الثالث
إشكالية نظرية الدب السلمي
لبد من التتوقف عند محاولة التنظير للبدب السلمي ،لن هــذه
المحاولة تدل على أن هذا البدب جدنيد ،ل صلة له بالماضي ،ولعلقة
له بالتراث القدنيم ،وأنه مـذهب جدنيـدًا ،نيقـتول الـدكتتور محمـد حسـن
برنيغش"ترى أكثرنية الذنين كتبتوا في هذا المنحى ،راحتوا نيتحدثتون عــن
المــذاهب البدبيــة الغربيــة ،وقتواعــدها الفنيــة ونيبحثــتون عــن مــبررات
النظرنية الجدنيد ة وعن علقة الدنين بــالبدب :والســس الجماليــة الــتي
نيصدر عنها") (.
وفي ذلــك نيقــتول الــدكتتور حســن" :فــإن إطلق مصــطلح البدب
السلمي غير صحيح إل إذا أربدنا أن نسير وراء كل جدنيد ،وأن نــدعي
بأن لنا نظرنية كما للخرنين ،وأن عندنا فنتون كمــا للخرنيــن فنــتونهم...
ولكن إذا ذهبنا مع باحث آخــر هــتو الــدكتتور مــرزوق بــن شــباك الــذي
نيقتول" :ما وسع أمة سيدنا محمد الله عليه وســلم علــى مــدى أربعــة
عشــر قرنـ ًا ،فســكتتوا عمــا ســكتت عنــه الجيــال المتعاقبــة والحقــب
المتتابعـة ولـم نيحـدثتوا مـا نيفـرق جماعـة المسـلمين بشـتت شـملهم
ونيجعلهم في البدب أحزابـا ً وشـيعا ً كمـا كــانتوا فــي غيــره مـن شــؤون
الحيا ة وأمتور الدنين) (.
ومن خلل الراء السابقة نجد أن الدكتتور مرزوق معترض علــى
مصـطلح البدب الســلمي أو نظرنيـة البدب الســلمي ،إذ علــى مـدار
التارنيخ الطتونيل لهذه المة ،لم نيكن هنالكتصنيفات تميــز البدب وجعــل
هذا إسلمي ذاك وغير إسلمي .ومــن نينظــر فــي مســير ة البدب عــبر
التارنيخ نيجد هناك أغراض تميز كل لتون عن آخر.
ونيعترض الدكتتور مرزوق أشــد العــتراض علــى بعــض المعــانيير
التي وضعها بدعا ة البدب السلمي.
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 -1معيار الدين أو المعيار العقدي:
 ة،
مؤابده القصيد ة -حتى لتو كانت إسلمية المضمتون لحمة وسدا ً
وجاءت ،بأسلتوب عربــي مــبين وحــتى ولــتو كــانت البصــمات القرآنيــة
واضحة في أبدائها التعبيري ل تنسب إلى البدب السلمي ،إل إذا كــان
مبدعها مسلمًا ،لن البدب السلمي هتو أبدب عقدي.
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31

) ( البدب السلمي أصتوله وسماته ،محمد حسن برنيفش ،مرجع سابق ،ص .50
) ( البدب السلمي أصتوله وسماته ،نفس المرجع  ،ص .51
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-2معيار السلو ك واللتزام الخلقي:
مع اعتبار المعيار الدنيني ،ل نيمكنها الحكــم بســلمة القصــيد ة إل
إذا كان المبدع -زنيابد ة على انتسابه الحقيق للســلمي -مشــهتوربدا ً لــه
بحسن السير ة واطرابد السلتوك الحسن في تفاعله مع المجتمع قــتول ً
وفع ً
ل ،ومراعا ة الشاعر للجانب السلتوكي الخلقي .نجد أصله في آنية
الشعراء فالمستثنين من النية هــم الملــتزمتون إســلميًا ،وقــد حــدبدت
النية صفاتهم بجلء ووضتوح.
 .1النيمان.
 .2العمل الصالح.
 .3ذكر الله كثيرا.
 .4النتصار من الظلم وليس مطلق النتصار.
هذه هــي صــفات الشــاعر الملــتز م ،فــإذا فقــد صــفة مــن هــذه
الصفات ،لم نيكن ملتزمًا ،أو على القل تقل بدرجة التزامه بمقدار مــا
نقص من صفاته .
 -3معيار القيمة الذاتية للنص:
وهذا المعيــار ل نيكتفــي بــالنظر إلــى المبــدع -بــدنينه وســلتوكياته
الطيبة بل نيجب أن نيكتون النص صابدرا ً عن تصتور إسلمي بما فيه من
قيم إنسانية وأخلقية ونفسية وتربتونية صالحة .
ثــم نيعقــب الــدكتتور مــرزوق علــي بدعــا ة البدب الســلمي_ أن
وجــدتم مــا نينطبــق عليــه معيــاركم الول فقــط فلــن نصــفه بــألبدنيب
المســلم بــل ســنجعله شــيخ الســل م الكــبر والمفــتي العظــم ..أن
وجدتمتوه أبدعتوه للبيعة الكبرى وليس للبدب فحسب) (.
ن الشــكال
ومن جانب آخر نيــرى الــدكتتور معجــب العــدواني" :إ ّ
ليــس فــي كــتون المصــطلح "أبدب إســلمي" أطــل علينــا فــي عصــر
متوستو م بالحداثة ،وتهيمن عليه آفاق ما بعدها فحســب بــل فــي كــتونه
مصــطلح ا ً تنـاقض أولــه مـع آخـره ،وفــي كـتونه نيضـيق علــي المبــدع،
ونيجعله في صندوق مغلق ،وفقا ً لذلك نيعــارض مــا هــتو غيــر إســلمي،
وفي كتونه منطلقا ً من تفكير أحابدي "غيــر حــتواري وغيــر منتمــي إلــى
أســاس فكــري؛ نيقــدس المضــمتون ونيهمــل الــتركيب") ( ولنبــدأ مــن
المفربد ة الولى :كلمة "أبدب" تشير إلى الكتابة البداعية التي ل تقــف
) (1

)(2
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لدى ما هتو مألتوف ومعتــابد فــي اللغــة وتســعى إلــى نمــتو المجتمعــات
النسانية بما نيتتوافق مع مبابدئ الخير والجمال ونيضيف ،مفربد ة آخــرى
وهي "إسلمي" ونيؤكد العدواني "أن كلمة إسلمي وضــعت فــي غيــر
سياقها ،نتيجة لجهتوبد بعض الدعا ة ،فظهــر لنــا "أبدب إســلمي" وعلــم
نفس إسلمي ،وغيرها من القتوالب التي لــم نيســبق لهــا فــي التارنيــخ
السلمي والنساني".
ونيؤكد العدواني على أن وصف هذا البدب "بالسلمية" ل نيشعر
لــدى مــن نيؤســس لــذلك النظــر إلــى تراثنــا الشــعري والســربدي،
فالمعلقات أبدب غير إسلمي ،وكتاب "ألف ليلــة وليلــة" ومثلــه كتــاب
كليلة وبدمنة والسير القدنيمة ل علقة لهـا بـالبدب .وهـذا نيحـدث نتوعـا ً
من الرتباك لدى الجيال العربية ،أو نيؤثر علــى الدارســين مــن المــم
الخرى إلى جانب خلق فجتو ة في تلقــي البدب .ولعــل هــذا التصــنيف
ليــس بغرنيــب فقــد أوربد الــدكتتور مــرزوق فــي كتــابه إشــكالية البدب
السلمي تصتورات ومعانيير جاء بها بدعا ة البدب السلمي وهي:
 .1شعر حسان بن ثابت وعبــد اللــه بــن رواحــة فــي الســل م وهجــاء
الكفار ،ومدح الرستول صــلى اللــه عليــه وســلم هــتو أبدب إســلمي بل
رنيب.
 . 2فالحسن بن هاني "أبتو نتواس" شــاعر مســلم لكــن مــا تــتواتر مــن
أخباره نيقتول إنه كان متهتكا ً عربيدا ً غير ملتز م بأمتور الســل م وقيمــه،
فقد غلب على شعره المجتون والخمرنيات والغلميات.
 .3الشاعر المسلم الملتز م بالروح السلمية في القيم السلمية في
سلتوكه وإبداعاته مثل عمر بهاء الميري.
 .4الشاعر المسلم ،هتونية ولكنه نيتجــه بشــعره وجهــة علمانيــة مابدنيــة
حابد ة تجافي طبيعة السل م :مثل حسن طلب ،وأحمــد عبــد المعطــي
وعبد التوهاب البياتي.
الشاعر المسلم الــذي اتســع شــعره لهــذا وذاك مثــل أحمــد شــتوقي،
والحق أن بدعا ة البدب  .5السلمي ،هم من فتحتوا باب التنظيــر لهــذا
البدب بدون أحكا م قيتوبد فراح كل نيدلتو بدلتوه بدون محاســبة أو مراقبــة
من قبل الرابطة لذلك جاءت بعض الراء مجافية لروح البدب) (.
جدلية أسلمة الدب وإسلمية الديب:
أفرزت الحداثة ومــا بعــدها بعــض الراء الفلســفية والنظرنيــات،
والنيدلتوجيات المختلفة التي تأثر بها المجتمع العــالمي ،وأفضــى إلــى
34
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) ( إشكالية البدب السلمي ،مرزوق بن تنباك ،مرجع سابق ،ص .126
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آثار سلبية ،قابدت في قائمــة المطــاف إلــى جمــتوبد عاطفــة النســان،
وتسلط الراء الفكرنية الــتي أفــرزت مــا نيســمى بالمــذاهب الغربيــة،
وكل هذه المذاهب أثرت في أبدبنا المعاصــر تــأثيرا ً ســلبيًا .ممــا شــتوه
مفهتو م البدب ،من أجل هذا بدعاء بعــض البدبــاء إلــى مفهــتو م "أســلمة
البدب" فصارت هنالك جدلية في الراء من ناحيـة المنظـتور الحقيقــي
للبدب . ( 2وفيما نيخص التصــتور الســلمي للتوجــتوبد أن البدنيــب المســلم
نيتخذ من السل م وحده إطارا ً مرجعيا ً في رؤنيته لهذه الحيا ة المتعدبد ة
الجتوانب والشكال.وهــذه مــن أهــم بدعــائم البدب الســلمي ،وأن أي
خروج على هذه السس ستوف نيخرج العمل البدبي مــن حظيــر ة ذاك
الصنف من البدب.
 .1أسلمة البدب :نيــرى أصــحاب هــذا التجــاه أن البدب مهمــا كــان
جنسه ل تصدق عليه صــفة "الســلمية" إل إذا ظهــرت فيــه ســمة
السل م واضحة جلية وزاخر ة باللفاظ التي لها أنتماء لذلك الحقل
الدللي.( 1
ومن ذلك قصيد ة "بدعة البداع" للشاعر عيسى بن جرابا نيقتول:
والشعر عندى ليس
أنا مسلم ما تهت عنه
للشعر
بدفي
(

(

)
)

)(2
)(1

لي منهج كالشمس
ساطعة

تمحتو بدنياجي البر والبحر

أو أنه كالغيث منهمرا ً

تنمتو به الفراح في القفر

كما شاعر لما
أصطفاه سما

بالشعر عن فحش وعن
وزر

ل خير في أبدب بل
أبدب

وبل شذا  ..ماقيمة
الزهري

عابدت بي الذكرى على
بسط

منقتوشة بالمجد والفخر

جدلية أسلمة البدب ،نصرالدنين ابراهيم.litz– 1-2009/1/9928/my ،
اشكالية المصطلح في الشعر العربي المعاصر ،عبدالله احمد حمدى ،مرجع سابق.
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فسمعت لحنا ً كنت
متكئا ً

فجلست أسمع والسنا
نيسري

فإذا حسان متمطيا ً
خيل ً

نيثير مكامن الزعر

وصهيله نيمتد منسكبا ً

مثل اللظى في مسمع
(2
الكفر
(

من خلل التجاه الول ،نلحظ هناك قصتور نيقتوبد العمــل البدبــي
إلى الخطابية والتقرنيرنية والنظر ة التبسطية للمتور بفهمه للبدب على
أنه حكم ،ونصائح أخلقية وارشابدات بدنينية تقتو م على سلتوك المجتمــع
تصاغ في قالب قصيد ة تعليمية ،كما أنه لنيحتر م افكار الخرنين مهمــا
تتوافرت فيها مقتومات البداع.
 .2التجاه الثاني :أما هــذا التجــاه منفتــح نيحــاول أن نيــدخل ضــمن
"السلمية" كل نتاج أبدبــي تمثلــت فيــه القيــم النيمانيــة بعيــد عــن
معتقد صاحبه وتصتوره الشامل للحيا ة والتوجتوبد.
ومــن ذلــك مــا جــاء تحــت عنــتوان البدب المتوافــق عنــد غيــر
المسلمين في العدبد ) (69من مجلــة البدب الســلمي وهــذه البيــات
لشاعر مجهتول نينتمي إلى منطقة )مالبــار( فــي جنــتوب غربــي الهنــد
على ساحل العرب.
وكم لله من لطف خفــي نيرق حفاه عن فهم الذكي
وكم نيسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي
وكم أمر تساء به صباحـا وتأتيك المسر ة بالعشـى
(1
إذا ضاقت بك الحتوال نيتوما ً
فثق بالتواحد الصمد العلي
وفي هذا التجاه انيضا ً قصتور إذ أنه وسع مـن بدائـر ة البدب حـتى
قيل فيه ،البدب الصابدر من غيــر المســلم ،المــر الــذي نيجعــل البــاب
مفتتوح على مصراعية أما م كل التجارب التي فيها نفحة انيمانيـة حـتى
ولتو كانت هذه النصتوص )لماركس( هذا المــر نيجعلنــا نقــف عــن آراء
متضاربة صابدر ة من بدعا ة البدب السلمي ،نيقــتول الــدكتتور صــالح ابد م
بيلتو في هذا المنحى "هناك نتوع من البدب نينتجه أبدباء غير إسلمين أو
قل ليس على بدنين )أص ً
ل( أو هم ل نيهتمتون بأمتوره من الساس ولكن
(

)
)

) (2مجلة البدب السلمي )شعر( ،عيسى بن جرابا ،العدبد  2006 ،5م ،ص .66
)(1مجلة البدب السلمي ،بد /سمير عبدالمجيد ،العدبد 2006 ،69 ،م ،ص .64
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نيخرجتون للناس أبدب نيطابق المفهتو م الســلمية وقيــم الــدنين ،نيغــذنيها
ونيساندها ونيشد من أزرها؛ لنه نيخــد م قضــانيا الفضــيلة  ....لن هــؤلء
البدباءالمنتجين لهذا البدب مازالفيهم بعض الخير".( 2
أما في الجانب الخــر نجــد الــدكتتور عــدنان علــى رضــا النحــتوى
نيرفض أي لــتون مــن ألــتوان البدب الصــابدر ة مــن أبدبــاء غيــر إســلمين
ملتزمين بالسل م إنيمانا ً وفكرا ً ومصدرا ً لعطائه وجمــاله عطــائه ،وهــتو
نيصدر عن البدنيب المســلم المــؤمن الملــتز م بإســلمه إنيمانـا ً وعقيــد ة
ونهج حيا ة كما أمره الله وهتو نيمثل في البدب منهج ـا ً متميــزا ً اســتحق
بــه هــذا المصــطلح ولــه خصائصــه ( 1ثــم نيــتوربد تصــنيف للبدبــاء غيــر
المسلمين ونيصفهم بصفات تميزهم وهي:
 .1الب الحيابدي هتو البدب الذي ل نينتمي للسل م عقيد ة ول نيحارب
عقيد ة السل م .وقد نيصدر عن بعــض مــن نينتســبتون للســل م أو
عن غير المسلمين.
 .2أبدب غير المسلمين :من الطتوائف الخرى ل نيجهرون بفسق ول
كفر وقد نيكتون فيه ألتوان شتى من البدب.
 .3أبدب الفاسقين :الذنين نيجهرون بالفســق فــي معظــم أبدبهــم أو
كله نهجا ً لهم.
 .4أبدب الكافرنين :الذنين نيجهرون بــالكفر ونيحــاربتون اللــه ورســتوله
نهجا ً له.
هذا هتو تقسيم للنتاج البدبي على أساس قربــه وبعــده عــن الســل م،
نيربط كل انتاج بفئته وصاحبه ،لكن السؤال هل هذه المسميات تصلح
وروح البدب؟.
(

(

)

)(2

مــن قضــانيا البدب الســلمي ،صــالح أبد م بيلــتو ،ط  ،1بدار المنــار الســعتوبدنية  1985 ،م ،ص

123
) (1ا لبدب السلمي ومتوضتوعاته ومصطلحاته ،عدنان علــى رضــا النحــتوي ،ط  ،1بدار النحــتوى،
)
 1995م ،ص .85
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الفصل الثاني
عناصر العمل البدبي والقيم الجمالية
والفكرنية
المبحث الول :عناصر العمل البدبي
المبحث الثاني :الجمال في البدب السلمي
المبحــث الثــالث :القيــم الفكرنيــة فــي البدب
السلمي

أو ً
ل :عناصر العمل الدبي:
لعل النقد البدبي من أقد م الفنتون البدبية تارنيخيًا ،بل لشك في
أنه ولد مع ولبد ة أول نص أبدبي بمعناه الفطري ،غير أن محاولت
الا غرنيق في النقد البدبي تعتبر من أقد م المحالوت ،ولقد ساهم
العرب في العصر العباسي وبعدها بجهد في مجال النقدالبدبي ،وفي
العصر الحدنيثصار النقد منهجا ً وفنا ً وعلما ً له أسسه وقتواعده حتى
استحق أن نيسمى علما ً من العلتو م النسانية والبدبية) ( ،ولما كان
النقد البدبي هتو فن بدراسة العمال البدبية ،وهي بدراسة تقتو م على
التحليل والشرح لتذوقتذوقآبدبيآ ،والحكم عليها بمتوضتوعية وإنصاف:
فاللفاظ تمثل اللبنه الولية التي تحمل في بداخلها بدللت نفسية
ووجدانية تصتور أحساس المبدع ،والمعاني هي مجمتوعة الفكار التي
نيتضمنها العمل البدبي والخيال نيحتل مكانة متميز ة بين عناصر العمل
35

35
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البدبي ،والعاطفة تمثل بأنها مرآ ة صابدقة تعكس ما نيجيش بصدر
المبدع من مشاعر وأحساسيس ،والسلتوب وهي الكلمات التي
تكتون الجمل والعبارات التي تتتولد في نفس المبدع.
وعلى كل هــذا نيتشــكل العمــل البدبــي مــن أربعــة عناصــر هــي
العاطفة ،والخيال ،والمعنى ،والســلتوب ول نيكتمــل العمــل البدبــي إل
بتوجتوبد هذه العناصر الربعة ،وفي محاولة لربط هذه العناصـر بالعمـل
البدبي السلمي.
.1العالطفة:
هي عنصر مهم في البدب :وهي التي تمنح العمل البدبــي صــفة
الخلتوبد فنظرات العلم ليست خالد ة ،نيقتول أحمد أمين في كتابه النقد
البدبي "فالعلم الذي كان في زمن اللياذ ة قــد مــات وبقيــت الليــاذ ة،
والعلم الذي كان في زمن المتنبي قد مات وبقي شعر المتنــبي ،ولــم
نيبق العلم الذي في زمنه إل التارنيــخ والســبب فــي ذلــك أن)(2العلــم
خاضع للعقل والعقل سرنيع التغير حتى في النسان التواحد من صــباه
) (.
إلى شيختوخته  ...أما العاطفة فل تتغير"
والعاطفة فى البدب هي أبداته ،فالبدب نينتج عــن شــعتور الكــاتب
وأتصـاله ونيــثير شــعتور القـارئ ،ونيســجل أبدق أمـتور الحيــا ة وأعمقهـا،
فالعاطفة بالنسبة للبدنيب – هي مبحث ختواطره.وللقاريء تحرك فيــه
مشاعر الحزن أو الفرحتوتجعله نيتفاعل مع النص ،وهي للنتاج البدبــي
رائحتــه العطــر ة وبرنيقــه الخــذ فمــا ل نيصــدر عــن عاطفــة ل نيســمى
أبدبا ً) (.
فالعاطفة تأخذنا إلى عتوالم خاصة حين نذهب مع هاشم الرفاع
في قصيدته "رســالة فــي ليلــة التنفيــز"الــتي نيضــامن فيهــا مــع أحــد
الخــتوان المتمســكتون بــذمر ة القضــية الســلمية متغمص ـا ً شخصــية
المسجتون الذي بعث برسالة إلــى والــده ،قبــل تنفيــذ حكــم العــدا م،
وتظهر القصيد ة عاطفة الشاعر حين نيقتول:
جّلبد
أبتاه ،ماذا قد نيخط بناني
والحبل وال َ
منتظران
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هذا الكتاب إليك من زنزانة
36
37
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)(38

مقرور ة

صخرنية

الجدران
ق إل ليلة أحيابهــا
لم تب َ

وأحس أن ظلمها
أكفاني

ستمر نياأبتاه -لست أشك
في هذا

وتحمل بعدها جثماني

الليل من حتولي هدوء قاتل

والذكرنيات تمتور في
وجداني

ونيهدني ألمي ،فأنشد
راحتي

في بضع آنيات من
) (
القرآن
39

تظهر لنا البيات عاطفة إنسانية نبيلة عن مشاعر الحزن والســى،
التي كان نيمر بها السجين ،وهتو بداخل الزنزانة وما نيعانيه مــن تقلبــات
نفسية عميقة،وما نيمر به من ذكرنيات مؤلمة ،كما تظهر القصيد ة أثــر
القــرآن فــي نفــس الشــاعر والــتي انعكــس صــداها علــي النــص ،
فالعاطفة عنصر الحس ،نستشعرها بمقــدار مــا نيــثيره العمــل البدبــي
فينا غير أن هناك أكثر من مقياس نيقاس بها العاطفة البدبية.
 .صدق العالطفة وصحتها:
أن طرق العاطفة وصحتها هي التي تجعل العمــل البدبــي نيشــق
طرنيقة وسط زحمة المتوجتوبدات ليبرز بدللة ونيلتوح برسالةتنبعث عــن
سبب صحيح غير زائف ،تهب للبدب قيمة فنية عالية) (والبدنيــب الحــق
هتو الذي نيثير العاطفة بقدر ونيبينهــا علــى أســاس عميــق بدون مغــال ة
ونلحظ صدق العاطفة في هذه البيات التي نيعبر عنها الرفــاعي عــن
عاطفة المتومة:
تبكي شبابا ً ضاع في
شيج أمي
وإذا سمعت ن ّ ِ
الَرْنيعان
في الدجى
40

ألما ً تتوارنيه عن الجيران

وتكتم الحسرات في
أعماقها
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فاطلب إليها الصفح عنى
أنني

ل ابتغي منها ستوى الغفران

ما زال في سمعي رنين
حدنيثها

حنان
ومقالها في رحمة و َ

ت عليل
أبني أني قدغ َد َوْ َ

لم نيبق لي جلد على
الحزان

فأذق فؤابدي فرحة
بالبحث عن

ب ِْنت الحلل وبدعك من
عصياني

كانت لها أمنية ....رنيانة

بأحسن آمال لها وأمـان
نيكن انتقاض الغزل في
سبان
الح ْ

غزلت خيتوط السعد
مخضل ولم

ستيبت بعدي أ م بأي
ن) (.
جَنا ٌ
َ

والن ل أبدري بأي جتوانح

41

ب .قوة العالطفة وحيويتها-:
وهتو المقياس الثاني ،وأهم مقانييس العاطفة بعــد الصــدق فــإذا
استطاع العمل البدبي أن نيثير عتواطفنا ،ونيتوسع نظرنا ونيحي فينا قلبا،
ونيضيف قتو ة جدنيد ة إلى عتواطفنا فهتو نص أبدبي قتوى مؤثر) (.
42

ففي قتول الرفاعي:
هذا حدنيث النفس حين
تشف عن

بشرتي – وتمتور بعد ثتوان
أسمى من التصفيق
) (
للط َْغيان

وتقتول لي أن الحيا ة لغانية

43
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ج .ثبات العالطفة:
والمقصــتوبد بهــا اســتمرار العاطفــة أن نيبقــي أثرهــا فــي نفــتوس
القارئين والسامعين زمنا ً طتوني ً
ل ،فالعمال البدبية تتعاون فــي تأثيرهــا
بين تأثير وقتي وتأثير فعال نيبقي زمنا ً طتوني ً
ل.
بد .تنو ع العالطفة:
وتقــاس العاطفــة بمقــدار تنتوعهــا وخصتوصــيتها وســعة مجالهــا
وعمقها ونيأتي التنتوع من أكثر تجارب البدنيب التي تمكنه – إذا تعــرض
لنتوع من العاطفة أن نيجيد التعبير فيها.
ه .نموالعالطفة:
وهتو مقياس نتوع العاطفة وبدرجة بدقتها أو وصــفها – وهــذا نيعنــى
أن هناك عتواطف سامية وعاطفية وضيعة – نيقتول أحمــد أميــن" :أنــه
مــن المســتحيل أن تجــد مقياس ـا ً عام ـا ً للعتواطــف المختلفــة ،فهنــاك
عتواطف حنان وعطف ،وعتواطف جمال وعتواطف وإعجاب ،عتواطــف
كره"( ) ...
 .2الخيال:
هتو عنصر من عناصرالبدبي ونيتميز بعلقة التوطيد ة مــع العاطفــة
لدرجة نقتول :أن الخيال هتو "وسيلة ابراز العاطفة ،فهتو أكثر العناصــر
قدر على التعبير عن العاطفة والعاطفة القتونية تحتــاج – بالضــرور ة –
لخيـال قــتوى نيسـاعد علــى إظهــار ونيزنيــد مـن بدرجـة تأثيرهــا وضـعف
أحدهما نيؤثر في الخر.
والخيال هتو بدرجة نيختلف فيها الناس قتو ة وضعفا ً وهــي للبدنيــب
عمتوم ا ً – قتو ة لبد لها ،وأن كانت بعض النتواع البدبية تحتاج إلى قدر ة
من الخيال أكبر مما تحتاجه النتواع الخرى.
 .3المعنى:
وهتو العنصر الثالث مـن عناصــر البدب ،ونيسـمى أحيانـا ً العنصـر
العقلي ،ونيتمثل في الفكر ة الـتي نيبنـى منهـاالبدنيب متوضـتوعه ،والـتي
نيعبر عنها في عمله الفني -وللمعانيقيمة كبير ة فــي البدب وأن كــانت
قيمتهــا تختلــف مــن نــتوع إلــى آخــر ،فالمعــاني إذا أكتســبت حــرار ة
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العاطفة وحيتونيــة الخيــال كــانت راقيــة مــؤثر ة حيــة وبدون ذلــك نيفقــد
العمل البدبي قيمة الفنية ،ونيصبح سربدا ً أخبارنيا ً أو مابد ة علمية) (.
 .4السلوب:
العنصر الرابــع مــن عناصــر العمــل البدبــي والســلتوب بــالمعنى
الشامل للكلمـة هـتو طرنيقـة الكــاتب فــي التـأليف والتعــبير والتفكيــر
والحساس والبداء والتشكيل ،فل نيختصر السلتوب على اللغــة فقــط.
إذ أن السلتوب ليس مجربد طرنيقة كتابة نيتعلمها من نيشاء لكنه نيرتبط
ن وظيفــة
باللما م الخاص الذي نيــدفعه للكتابــة نيقــتول ســيد قطــب":إ ّ
التعبير في البدب ل تنتهي عند الدللة المعنتونية لللفاظ والعبارات ،بل
تضاف إلى هذه الدللت مؤثرات أخرى نيكمل بها البداء الفنــي ،وهــي
جزء أصيل في التعبير البدبي") (.
هــذه المــؤثرات هــي النيقــاع المتوســيقي للكلمــات والعبــارات
والصتور والظلل التي نيشعها اللفــظ وتشــعها العبــارات زائــد المعنــى
الذهني ،ثم طرنيقة تناول المتوضتوع والســير فيــه ،أي الســلتوب الــذي
تعرض بها التجارب وتنسق علــى أساســه الكلمــات والعبــارات وبهــذا
العـــرض لعناصـــر البدب الربعـــة :العاطفـــة و الخيـــال والمعنـــى و
السلتوب  ،فإن هذه العناصر تشع في آبدب المم جميعًا.
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المبحث الثاني
الجمال في الدب السلمي
نيعتبر الجمال أساسا ً في تذوق فنتون البدب والحساس بالجمال
نيجعلنا نتمتع بنص أبدبي ،أو لتوحة فنية ،ولكل أثر فنــي بدرجــة متفاوتــة
لدى الناس كافة على مختلف بيئاتهم وأفكارهم وعقائدهم؛بــل أن مــا
نيكتون جميل ً لدى هذا الفربد أو الجماعة قد نيكــتون قبيح ـا ً لــدى البعــض
الخر من أفرابد وجماعات وأمم ،بمعنــى أن النــاس ل نيشــتركتون فــي
بدرجة واحد ة حين نيلتقتونه .
وعن الجمال في البدب السلمي نيقتول الدكتتور نجيب الكيلني:
"البدب السلمي نيحرص على القيم الجمالية والفنية – نينميها ونيضيف
من إبداعاته إليها ،والتراث الجمالي العالمي ملكية لكل المــم -علــى
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اختلف اللغات الفنية وخصتوصيتها في التعــبير والســتعار ة –وأن قيــم
الســل م تحــرص كــل الحــرص علــى المضــمتون الفكــري التابعــةلقيم
السل م العرنيقــة ،ونيجعــل مــن ذلــك المضــمتون ومــن الشــكل الفنــي
نسيجا ً واحد معبرا ً أصدق تعبير") (.
فالسل م نيعلي من شأن القيم الجمالية والفنية ،ونيحيطها بثــتوب
العفة ،نيجعلها تتطابق مع عقيد ة المبدع .فالجمال علــى صــلة وطيــد ة
بالســعابد ة فيســعى النســان مــن خلل الجمــال لتحقيــق الســعابد ة
وقصيد ة الدكتتور نيتوســف القرضــاوي )الســعابد ة( خيــر مثــال لتجســيد
القيم الجمالية من خلل التصتور السلمي.
نيقتول:
أمل إليه خفقت قلتوب الناس في الت َِليد
أمل له غتور القدنيم كما له سحــر الجدنيـد
أمل إليه سعى الملتوك كما له
سعى العبيـد
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)(2

وتزاحمتوا كالهيم نيدفعها الصدى
عن التوروبد
وتساءلتوا عنه ،ولكن من نيجيب؟
ومن نيفيد
فمشرق...ومغرب وكلهما نيرجتو
البعيد
عابدوا وكل سؤالهم أنين السعابد ة
والسعيد؟

47
)(2

46

وتخالفتوا ،ولكل قتو م وجهة ،ولهم
عميد

) (1

ولطالما أن الجمال والسعابد ة واحد ة من القيم المنشتوبد ة والمرجتو ة.
ولكن هل نيصل إليها طالبها؟ فالجمال الحقيقي هتو جمال الروح
وقناعة النفس بما تملكه من قيم إنسانية نبيلة تحقق له التوجــتوبد مــن
خلل التصتور السلمي.
نيقتول الدكتتور محمد عابدل الهاشمي" :أن البدب السلمي ،أبدب
جمــال فــي مجــال التوجــتوبد وفــي آفــاق معــاني التوجــتوبد ونظرتــه إلــى
الجمــال واســعة ل تقــف عنــد حــدوبد الحــس ول تنحصــر فــي قــالب
محدوبد"  .من خلل مما سبق نجد أن البدب السلمي نيعرض الحيــا ة
كلها من خلل معيار الجمال ،ستواء بالسلب أو النيجــاب ،كمــا نيعــرض
للختلفات النسانية ،ومدى تحقيق ذلك وفق تصتور الجمــال بــالمعنى
والتواسع ،من حدوبد حس البدنيب ،ونيعكس ذلك في قــالب فــن جميــل
نيستشعر فيه مشاعر الخرنين ،والنفس البشرنية تسعى لتحقيــق ذلــك
من عد ة تصتور لذا نجد القرضاوي نيعرض لنا في هــذا المقطــع تصــتور
البعض حتول مفهتو م السعابد ة نيقتول:
قالتوا :السعابد ة في النفتوذ وسلطة
الجاه العنيد
)(2

من كالمير وكالتوزنير وكالمدنير
وكالعميد
نيرنتو إلى من بدونه فيسابقتون لما
نيرنيــد
وإذا رأى رأنيا ً فذلك وحده الرأي
الرشيد

) (3

)(1
)(2
)(3
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نلحظ أن حقيقة السعابد ة الـتي بهـا نيتحقـق الجمـال فــي البدب
السلمي وسرها ليست عند من نيتتوهمــتون مــن مشــاهير السياســية،
والفن والذنين نيتسابقتون وراء اللقاب مهما كلف المر ،وأن كان ذلــك
مخالف لرؤاهم في هـذه الحيـا ة ،وكـل هـذه الشــياء لـم تحقـق لهـم
أهدافهم في هذا الكتون ،فهم نيمرضتون ونيشفتون نجد ذلك في قتوله:
فأختو النفتوذ بجاهه بشقي وإن سحي
البروبد
ما عاش بحرص أن نيدو م له النفتوذ
) (
ونيستزنيد
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ونيقتول:
فتراه نيبسم للبغيض كأنه الحب
التوبدوبد
وتراه بمتدح الغبي كأنه الفطن
الرشيد
فأعجب لزنياء الملتوك وتحتها نفس
العبيد
ل نيخدعنك ث َّلة حاطتو به مثل
) (
الجنتوبد
49

فهذه حالة من حالت التتوجس التي تصيب النسان عندما نيفعل
أي شيء لتحقيــق أهــدافه ،وأن خــالف ذلــك مبــدأه كمــا نلحــظ فــي
البيات السابقة ،فإنهم نيعشتون الحيا ة ول طعم لها في نفتوسهم.
نيقتول الستاذ محمد قطب" :حين تتأمل القصــيد ة فــي النفــس،
فإنها تصل بين النسان وبين الحقيقــة الكــبرى -تربــط كيــان النفــس-
وتتوحد بين طاقاته المتفرقة وأوجه تساقطه المتبانينة فتجعلها طرنيقــا ً
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واحـد ا ً ذا غانيـة واحـد ة تتوحــد بيـن الـدنيا والخــر ة ،والعمـل والعبـابد ة،
والرض والسماء) (َ.
وإذا نظر إلى الجمال نجده ميدانا ً رحب ل نهانية له ،وأن الجمال
من الشمتول والعمق ،بحيث نيخاطب النسان في جميع مناحي الحيا ة
باختلف أجياله وبيئاتها ،لنه تخاطب مشاعر النسان ،وأعماقه ،وحين
نيقترن الجمال بالنيمان تصل به إلى القمة الروحية والتي بهــا نيتحقــق
له السعابد ة والجمال في الحيا ة وفي ذلك نيقتول:
ت من
م ْ
قل للذي نيبقى السعابد ة هل ع َل ِ َ
السعيد
50

إن السعابد ة :أن تعيش لفكر ة الحق
التليد
لعقيد ة كبرى تحلقضية الكتون العَِتيد

) (1

ونيقتول أنيضًا:
وتعلم الفكر الستوي وتصنع الخلق
ميد
ح ِ
ال َ
وتربد للنهج المسربد كل ذي عقل
َ
شُروبد
ب الحيا ة بها
تعطي حياتك قيمة َر ّ
نيشيد
ليظل طرفك رانيا ً في الفق للهدف
البعيد
فتعيش في الدنيا لخرى ل تزول ول
)(2
تبيد
50
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والقصيد ة في مبناها تمثل قمــة الجمــال فــي البدب الســلمي،
وتصتونير الجمال وكيفية تحقيق السعابد ة ،في هذا النطاق التواسع نيرفع
من قيمة النفس البشرنية من حدوبد الفكر الغرنيب إلــى نطــاق أوســع
ومجالت إنسانية أرحب أعلى تحقق للنفس البشرنية ومعنــى التكرنيــر
والسعابد ة والجمال.( 3
(

)
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المبحث الثالث
القيم الفكرية في الدب السلمي
ن التجربة البدبيــة ل تتجــزأ إلــى قيــم فكرنيــة وأخــرى شــعتورنية
إ َ
وثالثة جمالية ،بل هىكيان متوحد ،ووجتوبد متكامل :ل تظهــر حقيقتــه إل
بالنظر إليه من جانب هذا التكامل .هذا إذا تناولنا تجربة أبدبيــة بــذاتها.
لكننا إزاء حدنيث عن نظرنية البدب السلمي بشــكل عــا م؛ ولــذا ترانــا
نبدأ بتناول هذه النظرنية من حيث قيمتها الفكرنية.
نيقتول الدكتتور عمابد الدنين خليــل :ومــن الصــحيح ل تفاضــل بيــن
القيم فــي التجربـة البدبيــة ،فكــل قيمــة لهــا وظيفتهــا فــي منــح هــذه
التجربـة قــدر ة التــأثير وإحـداث الثـارالمرجتو ة فـي نفـتوس الخرنيـن،
ولكننا نشير إلى أن السل م ل نيؤكد على الجمال بقدر مـا نيؤكــد علـى
الحــق؛ نيعنــي أن الجمــال مــن وجهــة النظــر الســلمية ليــس هــدفا ً
بذاته) ( .وهذا نيمثـل نقـدا ً للمـذاهب الـتي تقــدس الجمـال ،وتـرى أن
الجمال غانية في ذاتها ،كمـا نيمثــل نبــذا ً للمــذاهب الــتي تعنــي بــالفكر
عنانية تذهب معها قيمة الجمال ،سنحاول أن نبسط القتول في الطــار
الفكري للبدب السلمي ،وحسبنا أن نشير إلى الخطتوط العامة.
فإذا ما جئنا إلى المضمتون الفكري وجدنا المذاهب البدبية كافة،
قائما علي نهجفكرى عدا "البرناســية" بطبيعــة الحــال تحمــل وتبشــر
بمنظتومة من القيم التصــتورنية ،كــل وفقالشــبكة الــتي تؤســس لــذلك
المــذهب .وإذا كــان المــر غامضــا ً بعــض الشــيء فــي الكلســكية،
والكلســيكية الجدنيــد ة وربمــا الرومانســية ،فــإنه واضــح تمامــا ً فــي
التواقعيــة ،والتواقعيــة ،الشــتراكية ،والرمزنيــة ،والتوجتوبدنيــة ،والمــذاهب
التالية ،كالسرنيالية ،والبعثيــة ،وتيــارات الحداثــة الــتي نيضــرب بعضــها
البعض ول نيزال) (.
أمــا عــن البدب الســلمي نيــرى الــدكتتور عمــابد خليــل" :ل نيحــق
للبدب السلمي أن نينطتوي على مضمتونه الفكري بما أنــه بنبثــق عــن
العقيــد ة الوســع فضــاء ،والغنــى خــبرات ،والغنــي مفــربدات وعطــاء
باعتبار إضاء ة مفربد ة نيتلقي فيها التوحي بالتوجتوبد ،وتلتقي تعاليمها مــن
الله سبحانه الذي ل نيخفي عليه شيء في الرض ول في السماء."...
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نجد أن المضمتون الفكري للبدب السلمي ،نيتعامل مع التواقــع،
ول نينفصل عن قضانياه وهمتومه ،وأنه نينطلق من فضاءات واسعة.
ولعــل مــن الســمات البــارز ة فــي المجتمــع الســلمي وثمــاره
العلميــة ،الخلقيــة .كمــا شــهدنا مظاهرهــا فــي المجتمــع الســلمي
وعلقــاته الجتماعيــة والسياســية والقتصــابدنية علــى الســتواء .فليــس
هنــاك فصــل فــي أي صــتور ة -ففــي الجــانب السياســي نجــد الشــاعر
السلمي صتورلنا النكبات التي تمر بهــا المــة الســلمية نيقــتول جــابر
قميحــة فــي قصــيد ة بعنــتوان "أبطــال الجهــابد الفغــاني" متحــدثا ً عــن
ضروب البطتولت وأن الشــعب الــذي كــان الضــعيف قــد أعــد القــتوى
لمتواجهة العدو نيقتول:
ما كان لتول قتو ة النيمان
نيا أمة الفغان ،نصرك-
وافخري
تلك التي جعلت شيتوخا ً
قاربتوا

مائه من السنتوات كال ُ
شّبان

نيتقدمتون طلئعا ً وكتائبا ً

ل نيرجعتون -قذائف النيران

ونيرطبتون شفاههم وقلتوبهم

حمن
بالفتح والنفالتوالّر ْ

القتو ة العظمى بشعب
مؤمن

)(54

والنصر بالنيمان ل الطيران

إن الحركة التارنيخية المستمر ة ل تدفع الفكر الســلمي القــتول
بالتطتور المطلق في كــل شــيء ،بــل هنــاك إطــار ثــابت ل نينــاله هــذا
التطتور واستمدابدهم من منهجه والخلص له) ( .ولكن المر متبانين إذ
أن البدب ليس كالتارنيخ لنه ل نينقل لنا حقائق ثابتــة ،وإنمــا هــتو تعــبير
شــعتوري نيختلــف مــع مــرور الزمــان ،وفــق التغيــرات السياســية،
والقتصابدنية ،والجتماعية ،التي تكتون وليــد ة هــذه الظــروف ،بطبيعــة
الحال ،نجد أن البدب نيعكس لنا تصتور البدنيب لظروف واقعه .لذا نجد
الشاعر شابدي النيتوبي ،نيصتور لنــا ظلــم الحــاكم عنــدما ضــلتوا طرنيــق
الحق نيقتول:
وازرعتوا البؤس بينا والدمارا
أحرقتوا الرض واستباحتوا
55
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الدنيارا
وارقصتوا فتوق جراحنا
واشربتوا

الخمر عليه وعربدوا نيا
سكارى

وهتكتوا حرمة البلبد وجالتوا
ً) (
صلفا

واسلبتوا حيا ةالعذارى

56

نحن نبكي جراحنا في خفاء

قد جعلنا أحزاننا أسرارا

وعلينا نبكي الجراح منكم إن

جرح الكبار نيدمي الصغارا

كمــا أن البدب المســلم نيســتلهم صـتوره الفكرنيـة الطبيعيــة مـن
القرآن الكرنيم ،والطبيعية ،ليـس شـيئا ً جامـدا ً فـي مابدتهـا ،وإن بـدت
كذلك ،فكل ما في الكتون كائن متحرك ،وقصيد ة معارج الليل تصــتور
لنا جمال الفلك والجرا م السماونية وجمال الكتون :
وزنين التاج نياقتوت من القمر
مم َالليل أبراجا ً كما الدرر
تع ّ
م َ
خ القيم بالنداء جينه
و َ
ض َ

فاختال زهتوا من الصال
حر
س َ
لل َ

في شرعة اللتون بعض من
خارفها
َز َ

فليس نيحفل باللتوان في
الصتور

ص في الحس حتى ونيكأن
ني َّغتو َ
له

عطفا ً ُنيذّوب وهج القلب
بالبصر

وقاره الصمت حين الصمت
همسته

)(57

إذا ضجت السمار بالسمر

كذلك نجد في قصيد ة لمياء الرفاعي تباركت ربــي مــن مظــاهر
الكتون ،والحيا ة وعن علقة النسان بهذا الكتون الهائل الضخم والــذي
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ل نيعرف مداه إل الخالق جلل جلله ،وتتنقل الشاعر ة بين آنيــات اللــه
تبارك وتعالى وبدنيع صنعه ،فتار ة نتأمل في سير الحيــا ة والكــتون مــن
خلل تعاقب الليل والنهار فتقتول:
في الكتون والقدار قد
آمنت بالنيات قد جلها
أجراها
هر نيجري بالتوجتوبد كأنما
والد َ ْ

بدارت بدولب الحيا ة رحاها

نيتو م طتوه الليل في أحضانه

وغد بدعاه الفجر في
مسراها

ل الليل نيسبقه النهار ول نأ

عن بدربها الفلك في
مجراها

والشمس قد عابدت لمتوعدها
سنا ً

خلق الله على التوجتوبد سناها

شهب ،لفلك وأقمار سرت

)(58

فيها بدهتور والله نيراه

وتار ة تتأمل في جمال الطبيعة فتطلقها تسبيحة عظيمة ،تدو الفاق:
رسم التوجتوبد بناظري وتناهى
وسرحت في ذاك التوجتوبد
كأنما
صتور من السحر البدنيع
تناثرت

ما بين أطرف الدنا وسماها

أنبعثها بصري وفي اغماضة

طاف الخيال سهتولها ورباها

نيسري لما بعد الحدوبد
ليرتمي

بين المروج وصبحها وضحاها

ونيطتوف بين المخمل الزاهي
وقد

القت خيتوط الشمس فيه
) (
سناها
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ثم تبين الشاعر ة بعد ذلك أثر أشعة الشمس على هذا الكتون فتقتول:
ومن النضار ة فقد كسته
وسرح فكسته من سحر الربيع
ربداها
نضار ة
بسط مطرز ة براقة زهرها

وعيتون أنجمها وطي بشذاه

ما بين نياقتوت وظل زبرجد

)(60

وبرنيق ماس طرزته نيداها

وفي هذه البيات تبين الشاعر ة صتورالصختور ،والرمال الــتي تــداعبها
الطيتور باللحان الندنية:
ح ّ
أسرى به طتول الزمان
ط
ونيعتوبد طرفي كي ني َ
فَتاحها
بشاطئ
وهناك بين صختوره ورماله

أمنت فحطت في الرمال
كأنما

غنت متواونيل

)(61

الطيتور
وغّناها

فرشت َنقاء َربد ََأها فكساها

ومع المضمتون الفكري والقيم الجمالية ،لبــد للبدب الســلمي-
بأن نيسعى إلى المزنيد من التأصيل -حتى نيشكل منهجـه المتميـز فـي
النقد والدراسات البدبية.
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الفصل الثالث
اللتزا م في المذاهب البدبية
المبحث الول :مفهتو م اللتزا م
المبحــث الثــاني :اللــتزا م فــي المــذهب الــتواقعي
الشتراكي
المبحث الثالث :اللتزا م في المذهب التوجتوبدي
المبحث الرابع :اللتزا م في البدب السلمي

المبحث الول
مفهوم اللتـزام
تعرنيف اللتزا م في اللغة والصطلح:
في اللغة:
جاء في لســان العــرب لفــظ اللــزو م معروفــة والفعــل نيلــز م،
واسم الفاعل لز م واسم المفعتول ملزو م ،ولزو م الشيء نيلزمه لزما ً
ولزمه ملزمة ولزومه والتزمه والزمه إنياه فالتزمه ونيلتز م الشــيء ل
نيفارقه وتعلق به واللتزا م :العتناق
وجاء فـي المصـباح المنيــر لـز م الشـيء ثبـت وبدا م والـتزمته
واعتنقته ونجده في القامتوس المحيط لز م الشيء ثبــت وبدا م ،لــز م
بالشيء وتعلق به والتز م العمل والحال أوجبه على نفسه.
ثانيًا :في الصطل:ح:
أما معنى اللــتزا م فــي اصــطلح البدبــاء والنقــابد فهــتو أن نيلــتز م
البدنيب في كل ما صدر عنه من أبدب في فكر ة محدبد ة من الفكــار أو
عقيد ة من العقائد أو فلسفة من الفلسفات ستوى كــان مــا نيلــتز م بــه
بدنينيًا .أ م سياسيا ً أو اجتماعيا ً نحــتو ذلــك بحيــث نيكــتون أبدبــه نابع ـا ً ممــا
اعتنقه ممثل ً لما اعتقده غير حائد عنه أو خارج عليه .
وهذا ما نيتوضح لنـا أن اللـتزا م نيقـتو م فـي الدرجـة الولـى علـى
متوقــف المفكــر أو البدنيــب ،وهــذا المــر نيقتضــي صــراحة ووضــتوحا ً
وإخلصا ً وصدقا ً واستعدابدا ً من المفكر الملتز م ،ومن هنا كان اللتزا م
مرتبطا ً بالعقائد منبثقا ً منها متمســكا ً بهــا نيقــتول الــدكتتور ناصــر خنيــن
"لن التزا م البدنيب في أعماله البدبية عقيد ة من العقائد أو مبــدأ مــن
المبابدىء أو فلسفة من الفلسفات" .
ومعلتو م أن اللتزا م شيء واللــزا م شــيء آخــر فــاللتزا م نيعنــي
حرنية الختيــار ،وهــتو نيقــتو م علــى المبــابدر ة النيجابيــة الحــر ة مــن ذات
صاحبه ،مستجيب ا ً لدوافع وجدانية نابعــة مــن أعمــاق قلبــه " وهــذا مــا
نيكمــن أن نســميه اللــتزا م الــداخلي أو الــذاتي ،وهــتو الــتوجه الخــر
للصدق ،فهتو تعبير عن النفس وما نيعتمل فيها والفكر وما نيتفاعل فيه
) (1
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الخيال وما نينبثق من الروح ،كلها أمتور خاصة في تميز أبدنيبا ً عــن آخــر
وتجعل مــن ابــداعه شــكل ً ومضــمتونا ً وتجــارب لهــا صــفة الخصتوصــية
وتجعل من أبدبه أبدبا ً حقا ً صابدر عــن تجربــة شــعتورنية صــابدقة" .ولكــن
نيدور الجدل عــابد ة حــتول مــا نيمكــن أن نســميه بــاللتزا م الخــارجي أو
اللزا م ،ففي كل مجتمــع قيــتوبد أو نظــم تــم وضــعها لتســتقيم الحيــا ة
وتتسق العلقات وهي أمتور قانتونية أو اقتصابدنية أو أخلقية ،وكثيرا ً مــا
نيثتور حتولها الجدل فقد نيراها بتوصفهم تكبيل ً لحرنية البدنيب .
فالحرنية شرط أساسي من شروط اللتزا م ،وليس ملتزمـا ً مــن
كان التزامه صابدرا ً عـن قســر أو نفـاق اجتمــاعي ،ولللــتزا م الفكـري
حقتوق ،هتو كشف عن التواقــع الراهــن والســعي إلــى تغييــر مــا ليــس
ســليم ًا ،ووســيلته الكلمــة الــتي نيطلقهــا؛ لن التطــتور الصــطلحي
والحدنيث هتو الذي منح لفظة اللتزا م هذا المعنى الصطلحي الجدنيد،
ول سيما في حقل البدب والفن وليس معنى هــذا أن البداب القدنيمــة
كانت بعيد ةعن الحيا ة وعن التواقع وعــن مفهــتو م اللــتزا م إجمــا ً
ل ،أن
هذا لم نيك مبررا ً علي أن القدامى من البدباء والشــعراء والنقــابد ولــم
نيتخذوا منها فلسفة لتكتون منطلقا ً وبدســتتورا ً فــي كتابــاتهم وتفكيرهــم
على نحتو ما فعل المحدثتون.
لذا نجد أن بدعتو ة اللتزا م قــد قــتونيت فــي القــرن التاســع عشــر
واتسع انتشارها في بقاع العالم ،حتى إذا جاء القرن العشرنين عمــت
فــي كــل مكــان ،وانبعثــت منهــا متوجــات مــن الكتابــات الــتي تعالــج
المجتمعات العصرنية وتكشف عــن أحتوالهــا وتعنــي بقضــانياها الكــبرى
واتجاهاتها المختلفة في مجابهة المستقبل ) (.
وهكذا نيكتون مفهتو م اللتزا م قد مر بمراحل متعدبد ة عبر عصــتور
مختلفة متخذ ا ً عد ة أشكال مع اختلف المــذاهب الفكرنيــة لــذا ســتوف
نقف عند مفهتو م اللتزا م في المذهب الــتواقعي والتوجــتوبدي واللــتزا م
في البدب السلمي.
) (1
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المبحث الثاني
اللتزام في المذهب الواقعي الشتراكي
ومــن المعــروف أن التوظيفــة الجتماعيــة والخلقيــة والجماليــة
للبدب قدنيمة قد م البدب نفسه ،وأن ثمة ميل ً إنسانيا ً قــدنيما ً للهتمــا م
بتوظيفة البدب وتتوجيهه لمصلحة الفربد والمجتمع والــتوطن والنســانية
والمعتقد -ولكن هناك فرقا ً بين النيمان النظري العا م بتوظيفــة البدب،
وهتو ما اصطلح عليه تسمية بالنظرنية الخلقية ،ومفهتو م اللتزا م فــي
العصر الحدنيث الذي نينبثق من النظرنية الخلقية ذاتها ولكنه نيتجاوزها
متجه ـ ا ً نحــتو العمــل علــى تنظيــم وظيفــة البدب وتعميــق الــتوعي بهــا
وتحدنيد مسؤولية البدنيب ،وأحيانا ً الزامه بهذه المسئتولية ،انطلقا ً مــن
متوقف أنيدلتوجي محدبد متسم بالتوعي النظري -فاللتزا م :هــتو الشــكل
التواعي المنظم )المؤبدلج( للنظرنية الخلقية) (.
وإن كان مفهتو م اللتزا م نيرجع إلى أواخــر القــرن التاســع عشــر
وأوائل القرن العشرنين ،كما نيستخلص من ثتور ة )أكتــتوبر( الشــتراكية
وما سبقها من ارهاصات في روسيا ولكــن زنيــتوع مصــطلح )اللــتزا م(
كان علــى نيــد المفكــر التوجــتوبدي "جــتون بــتول ســارتر" أول مــن بلــتور
للدللة على مسؤولية البدنيب ،ولتتوكــد أن الكل م البدبــي ليــس مجــربد
ترونيح عن النفس أو تعبير جمالي ،وإنما هتو متوقف المسؤولية.
ولكن زنيتوع مصطلح "اللتزا م" على نيد سارتر نيجب أن ل نينسينا
أبدا ً أن مفهتو م اللتزا م المنظم نيعــتوبد إلــى أبدبيــات المــذهب الــتواقعي
الشتراكي الذي نيقتو م أصل ً علــى تأكيــد ارتبــاط النتــاج البدبــي بالبنيــة
التحتية القتصــابدنية-الجتماعيــة .ومــن ثــم تأكيــد رســالة البدب والفــن
للعمل في سبيل التغيير من أجل الحيا ة الكرنيمة والغد الفضـل .وقـد
اتخذ هذا المفهتو م منذ البدء صيغة مذهب أبدبي متماســك حمــل اســم
"التواقعية الشتراكية") (.
والتواقعية الشتراكية هي حصيلة النظرنية الماركسية فــي البدب
والفن ونيتضح لنا مما سبق أن هذه النظر ة للبدب تؤكد أن البدب نينبــع
من طبقته وعصره ،وهتو نيتطتورمع الظــروف القتصــابدنية والجتماعيــة
في العصر ،وفــي خضــم معركــة صــراع الطبقــات والــتي ل نيســتطيع
البدنيــب أن نيقــف متوقــف المتفــرج أو أن نينقطــع للتأمــل نحــتو برجــه
العاجي.
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فاللتزا م بهذا المعنى عند التواقعيــة الشــتراكية تطــالب البدنيــب
بالنضال من أجل الطبقة الكابدحــة البتولتارنيــا ،وأهــدافها ،وعليــه نيقــف
متوقف إلى جانب الحيا ة ونيلتز م مناصر ة قتو ة التقد م والتحرر والثتور ة،
وهكذا نيكتون المتوقف المشترك بين كتاب "التواقعيــة الشــتراكية" هــتو
اللتزا م بأهداف الطبقة العاملة والنضال في سبيل تحقيقها.
نيقتول الدكتتور عبد الرحمن رأفت باشــا" :أن مصــطلح اللــتزا م"
هتو في الصل مصطلح حيابدي ،قد استغلته الشيتوعية .أستوأ اســتغلل
في نظرنيتها البدبية التي ســميت "بالتواقعيــة الشــتراكية" وذلــك ،فــي
بناء المجتمعات وتكتونين العقتول ،وصياغة التوجدان ،ووعتوا على أثرهــا
في الفنتون في بدعم النظمة والمذاهب حتى قال "ستالين" الفنــانتون
والبدبــاء هــم مهندســتو البشــرنية" .ومــن ثــم فقــد حــر م "النظــا م
الشيتوعي" ،على كل أبدنيب أن نينتج أي لتون مــن ألــتوان البدب نيعــارض
المذهب التواقعي..وبذلك نيعــد البدنيــب المعــارض للعقيــد ة الماركســية
معارضا ً خائنا ً لمته وقضانياها ،منحازا ً إلى أعدائها") (.
ن اللتزا م بهــذا الشــكل الــذي فرضــته "التواقعيــة الشــتراكية"
إ َ
على الشعراء والبدباء القى بظللــه علــى الشــعر والبدب عامــة ،لنــه
بهــذا الشــكل نيقيــد مــن حرنيــة البدنيــب ونيجعــل أبدبــه نيشــتمل علــى
"انيدلتوجية معيشة ،كما أن البدب تجربــة شــعتورنية تعتمــد فــي المقــا م
الول على تجربة الشاعر الشعتورنية وإحساسه وعلي ما نيتوبد أن نيعــبر
عنها حتى تكتون تجربته صابدقة معبر ة نابعة من أعماق صدق تجربته.
نيقتول الدكتتور نجيب الكيلني عن أبدب التواقعية الشتراكية "أنــه
هابدف إلى تغليب عامل الخير والثقة بالنسان وقدرته ،مضــمتونه مــن
حيا ة الشعب ،روحه متفائلة تؤمن بإنيجابية النسان") (.
وتظهــر حقيقــة التواقعيــة الشــتراكية بهــذا المعنــى فــي أعمــال
"جتوركي" وكتاباته وهتو نمط من التعبير نيرتد إلى الحيا ة ليحث خطاها
إلى الما م ،وليدفعها نحتو مزنيد من التطــتور ،ول نينظــر إلــى المجتمــع
على أنــه الكيــان المــابدي الخــالص أو مجمتوعــة العلقــات القتصــابدنية
البحتة ،وإنما نينظر إليه نظـر ة شـاملة ل تفصـل بيـن القيـم النسـانية
والمصالح المابدنية) (.
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وقد حافظ بعض الشعراء على القيم النسانية العامة جنبـا ً إلــى
جنب القيم الجمالية ،ومــع اللــتزا م بالمضـمتون وإعطـائه أولتونيـة مـن
العنانيــة والتقــتونيم .ومــن هــؤلء "ميــاكتوفكس" الــتي تنحصــر قصــائده
بأهمية الكفاح الذي أتخذ عند الشاعر شكل ً مزوبدجا ً "الكفاح من أجل
البناء القتصابدي والبناء الفني".
أتعلمتون أن استخراج الرابدنيتو م.
وكتابة قصيد ة..
ستواء بستواء.
نيكدح المرء سنة.
ليحصل على جرا م واحد من المعدن.
ومن أجل كلمة واحد ة،
) (
نيقلب المرء ألف طن من معدن الكل م .
ونيقتول في قصيد ة أخرى:
هاتتوا ،إذن بيتا ً من الشعر.
نيقتوى على الستمرار مائة
بيتا ً ل نيذهب أبدا ً
مثل أستار الدخان.
بيتا ً نيرن لكي نيفتخر به قائلهأما م الزمن.
أما م الجمهتورنية
) (
أما م الحبيبة
ونيقتول الدكتتور محمــد زكــي "أننــا لــم نقــرأ أشــعاره فــي لغتهــا
الصلية وإنمــا قرأناهــا مترجمــة إلــى اللغــة العربيــة ،ونحــن نعلــم أن
ترجمـة الشـعر إلـى لغـة أخـرى نيفقـد التجربـة الشـعرنية الكـثير مـن
أصالتها وقيمتهــا الفني َــة؛ ومــن شــعراء هــذا التجــاه الشــاعر العظيــم
"برتتولتبرنيخت" الذي فاقت شاعرنيته وإنســانيته كــل هــدف آخــر فــي
نفسه -فالقصيد ة عند بربخت عمل إنساني فني قبل كل شئآخر ،ومع
ذلك فشعره شعر ملتز م وأبدبه أبدب هابدف ،إل أن التزامه لم نيعق هذا
التيار النساني الدافئ والعميق) ( ،نيقتول في قصــيدته المســما ة إلــى
الجيال المقبلة:
حقا ً أنني أعيش في زمن أسـتوبد
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الكلمة الطيبة ل تجد من نيسمعها
والجبهة الصافية تفضح الخيانة
والذي ما زال نيضحك ،لم نيسمع بعد بالنبأ الرهيب
أي زمن هذا؟
الحدنيث عن الشجار نيتوشك أن نيكتون جرنيمة،
صحيح أنني ما زلت أكسب راتبي.
ولكن ،صدقتوني ليس هذا إل محض مصابدفة) (.
فالشــاعر نيعمــل علــى تصــتونير التواقــع بمــا فيــه مــن مشــكلت
وظتواهر وعيتون لتكتون أوجه انعكاســات لهــذا التواقــع محــاول ً تجــاوزه
إلى ما هتو أفضل وأحسن وهذا الرتبــاط العميــق بيــن البدب والعمــل
الذي نيلتز م به البدنيب .ونيقتول بربخت:
إذ ل شيء مما أعمله نيبرر أن آكل حتى أشبع
صدفة أنني ما زلت حيًا.
إن ساء حظي فستوف أضيع
نيقتولتون لي :كل وأشرب.
أفرح بما لدنيك!
ولكن كيف نيمكنني أن آكل وأشرب
) (
على حين أنتزع لقمتي من أفتواه الجائعين
فالشاعر أما م تجربة إنسانية نبيلة عندما تمتنع نفسه عن الكــل
والشرب ،عندما سابد الظلم الرض وفي الرض أنــاس ل نيســتطيعتون
كسب لقمة عيش ،والشاعر بتجربته المرهفة تـأبى نفسـه بــأن تأكــل
من أفتواه الجائعين ،وبمعنى بأن الشاعر حيــن نينقلنــا إلــى عــالم آخــر
نيقتول:
نفسي تشتاق أن أكتون حكيمًا.
الكتب القدنيمة تصف لنا من هتو الحكيم
هتو الذي نيعيش بعيدا ً عن منازعات هذه الدنيا
نيقضي عمره القصير بل ختوف أو قلق
العنف نيتجنبه،
والشر نيقابله بالخير
الحكمة في أن نينسى المرء رغائبه
بدل أن نيعمل على تحقيقها.
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غير أنني ل قدر على شيء من هذا
حقا ً أنني أعيش في زمن أستوبد
فالقصيد ة طتونيلة عبر عنه بربخت من خلل ما تسمح بــه ميــتوله
ووجتوبده الخاص ،ولقد استطاع بأن نيحافظ على وجــتوبده الــذاتي علــى
طــتول القصــيد ة ،وأن نيضــع الكلمــة فــي خدمــة الحســاس والحالــة
النفسية ،وأن نينظر إلى الحيا ة بصتور ة مباشر ة.
فالشاعر عبر عن شعتوره بكلمات بالغة السى النابع من فكــر ة
الخير الصابدر عن قلب نيحنتو على النسان حنتوا ً بــالغ الشــمتول عميــق
التــأثير ،حنــتو نيــتوبد صــاحبه لــتو اســتطاع أن نيغمــر الرض كلهــا بــالحب
والسل م.
وعندما نيتوجه كلمـه إلــى الجيــال القابدمـة مقـَرا ً بعجــزه وعجــز
جيله عن تحقيق السل م والحب بين النسان وأخيه النسان.
نيقتولهــا فــي أســى نــابع نيحمــل مســئتولية التوجــتوبد علــى كتفيــه
نيسلمها للجيال القابدمة عسى أن نيكتون مصيرها على أنيــدنيهم أفضــل
من مصيرها على نيدنيه ،فيقتول:
آه نحن الذنين أربدنا أن نمهد الرض للمحبة
لم نستطيع أن نحب بعضنا بعضا ً
أما أنتم ،فعندما نيأتي اليتو م
الذي نيصبح النسان صدنيقا ً للنسان
فأذكرونا وسامحتونا
هذا من أمثلة اللتزا م الذي نيحافظ على القيم النســانية العامــة
البعيد ة الشمتول جنبا ً إلى جنب مع القيــم الجماليــة .وهــتو جــانب مــن
التطــتور الحقيقــي للتواقعيــة الشــتراكية فــي الشــعر" ،أن النظــر ة
الفسلفية إلى التواقعية الشتراكية وما فيها من تصتور انعكس بظللــه
على الجانب البدبي ،فالبدب نيسعى إلى تصتونير التواقـع تصـتونيرا ً بدقيقـا ً
في المرحلة الولى وإذا لم نيكن نيرى مــن هــذا التواقــع وفهمــه ،فــإن،
هذا التفسير نيجب أن نيستمد من التواقع ذاته" .
وقد انتشرت التواقعية الشتراكية في كل بلــدان العــالم تنظيــرا ً
وابداع ًا ،ورأى فيها بعض كبــار البدبــاء ،مشــروع بعــث إنســاني جدنيــد،
نيقتول الدكتتور عبد القدوس "ما لبث اللزا م الشــيتوعي إلــى أن جــاوز
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أستوار روسيا الشيتوعية إلى بدول العالم ،منهــا وبعــض الــدول العربيــة
التي كان نفــر كــبير مــن أبدبائهــا وشــعرائها نيحتلــتون الســاحة البدبيــة،
ونيتفاخرون بـأنهم بدعـا ة التواقعيـة الشـتراكية الملــتزمين بهـا ،وهــتو ل
نيعرفتون اليتو م كيف نيتوارون وجتوههم بعد أن سقطت الشيتوعية ،وهــي
الخلفية النيدلتوجية ،لمذهب التواقعية الشتراكية" .
ولكن إذا نظر إلى بعض العمــال اليــتو م نجــد أن بعــض الكتــاب
والشعراء إلى اليتو م وهم ،نيـدافعتون عــن معتقــداتهم وأفكــارهم ومــن
ذلك القصيد ة التي أوربدها الدكتتور وليد قصاب في كتابه "مــن قضــانيا
البدب السلمي"لرمز من رمتوز القضية الفلسطينية نيقتول:
نيا أختوتي العمال في متوسكتو ،أنا معكم
لدهر الداهرنين
معكم ..مع الحرب الذي نقل الرعاع
إلى قباب الكرملين
ومع اللتواء الحمر العالي ..لتونك نيالينين
معكم ...مع الشعب الذي صان السل م
) (
أما م طيش المعتدنين
هذا الشعر الـذي تميـزه النــبر ة الخطابيــة المباشــر ة ،نيمكـن أن
نعده نتوع ا ً من الدفاع والتمســك بمعقتــده الشــتراكي والنمــاذج علــى
هذه الشاكلة كثير ة.
بعض المآخذ على اللتزا م في المذهب التواقعي:
 .1الجنانية التواضحة على النسانية ،وذلك بتحطيم قيمتها الخلقيــة
ومكتوناتهــا الجتماعيــة ،وهــد م صــلتها الروحيــة والقضــاء علــى
السرنية ،والسخرنية من البداب العامة والعراف بالتبعية.
 .2القضاء على القيــم الفنيــة والجماليــة ،فقــد وصــم النقــابد البدب
الشيتوعي بهذه العيتوب
.
 .3التعميم وتجاهلها لما ورواءالتركيب العضتوي للنسان
وكانت هذه محاولــة لرصــد التواقعيــة وتجلياتهــا المختلفــة ،وقــد
وفقت على بعض الملمح الدالة فنيا ً وفكرنيًا ،وعلى مدى تأثيرهــا فــي
البدب.
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المبحث الثالث
اللتزام في المذهب الوجودي
نيركز المذهب التوجتوبدي -وهــتو أشــهر مــذهب أبدبــي اســتقر فــي
البداب الغربية في القرن العشــرنين -علــى وجــتوبد النســان الــذي هــتو
الحقيقة اليقينية التوحيد ة في رأي التوجتوبدنيين ،شــيء ول نيتوجــد شــيء
سابق عليهـا ،ول بعـدها ،وتصـف التوجتوبدنيــة النســان بـأنه نيســتطع أن
نيصنع ذاته وكيانه بإرابدته ،ونيتتولى خلق أعماله وتحدنيد صفاته وماهيتها
باختياره الحد بدون ارتباط نيخالف أو تصــتوره بقيــم خــارجهعن إرابدتــه،
وعليه أنيختار القيم التي تنظم حياته) (.
ونيعد البدنيب جتون بتول سارتر هتو الذي أعطى أهمية كــبرى فــي
فلسفته وكتاباته من خلل الفلسفة التوجتوبدنية المبنية على أن النسان
هتو الذي نيصــنع وجــتوبده بحرنيتــه واختيــاره لنــه إنســان مســؤول علــى
اختياره ،ومن خلل هذه المقتولت فســر ســارتر قضــية اللــتزا م فــي
البدب والتوظيفــة الجتماعيــة لــه والعلقــة المتبابدلــة بيــن الكــاتب
والقارئ) ( .فالكاتب على حسب النظر ة التوجتوبدنية ليس منطتونيا ً علــى
نفسه في عالم ل قيمة فيه ستوى معبره الفربدي ولكنه نيؤلف وحــد ةل
تتجزأ مع العالم الذي نيعيش فيه ،وعملــه البدبــى وأنــه صــاحب هــدف
في هذا العالم الذي نيحيى فيه لنه مرآ ة لفتر ة زمنية بين فيها ’وعلــى
الكائن بما نيحقق به وجتوبد هذا التوعي ،للتوجتوبد الحق المعتد به عنــدهم
وهذا التوجتوبد ل نيتحقق من خلل الكشف عن المتواقف ولبد مــع ذلــك
من التزا م الكاتب  .ونيزعم التوجتوبدنيــتون أن التوجــتوبد اليقينــي للنســان
نيكمن في تفكيره الذاتي ،ول نيتوجد شيء خارج هذا التوجتوبد ول ســابقا ً
عليه ،وبالتالي ل نيتوجد إلــه ،ول تتوجــد مثــل ول قيمــة أخلقيــة نيقينيــة،
ولكي نيحقيق النسان وجتوبده بشكل حر فإن عليه أن نيتخلص من كــل
المتورثات ،وبالتالي فإن هدفه نيتمثل فــي تحقيــق التوجــتوبد ذاتــه ،ونيتــم
ذلك من خلل ممارسة الحيا ة بحرنية مطلقة) (.
ومن مبابدئ البدب التوجتوبدي الرئيسية اللتزا م في متوقف الحرنية
المطلقة ،حتى سميت التوجتوبدنية بأبدب اللــتزا م أو أبدب المتواقــف ،أي
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البدب الذي نيتخذ له هدفا ً اساسيا ً أصحابه هم الذنين نيختارونه ،وبــذلك
جعلتوا القيمة الجمالية والفنية للبدب بعد القيمة الجتماعية الملتزمة.
ولقد أعفى ســارتر الشــاعر مــن اللــتزا م ونيعتمــد فــي ذلكعلــى
مفهــتو م مــن ناحيــة الصــياغة والشــكل ،فالشــعر كالرســم والنحــت
والمتوسيقا ل نيقبل "اللتزا م" ولغة النثر شفافة .فالشاعر نيعتمــد فــي
جلء مشاعره علـى الصـتور ،ل علـى الشخصـيات والحـداث .وتعتمـد
صــتورتها علــى قتوتهــا النيحائيــة فــي اللفــاظ ،والجمــل علــى حســب
) (
متوسيقاها وبدللتها في القرائن
ونيقتول بأن اللغة الشعرنية ليست أبدا ة إلــى الحقيقــة ،وإذا ذهبنــا
مع باحث آخر وهتو الدكتتور شلتاغ عبتوبد نيقــتول" :أمــا رأي ســارتر عــن
عد م التزا م الشاعر على الرغم مـن أن البدب التوجـتوبدي بشــكل عـا م
أبدب التزا م ،فهتو مبني على فهم خاص للغة الشعرنية ولعلقة الشاعر
بهذه اللغة التي نيستخدمها في التعبير عــن تجربتــه ،بــل نيخــدمها ،لن
لهــا عالمـا ً خاصـا ً ل نيتوظفهــا لهــدف أو نيعــبر بــه عــن الحقيقــة ،وهــي
بذلكتختلف عن لغة النثر العقلية التي تهدف إلى إنيضاح الحقيقة) (.
والحق أنها لغة متوحية ذات طابع خاص .ولكن ل نيعتــبر الشــاعر
خابدم ا ً لها ولعالمهــا المســتقل الخــاص ،بــل هــي وليــد ة روح الشــاعر
واستعماله له بطرنيقة خاصة .نيقتول الدكتتور عبــد القــدوس أبــتو صــالح
"أن الصلة بين الشاعر والنص تنقطع بعد إبداعه أنياهتوالشعراء -علــى
حد زعمه -قتو م نيــترفتون باللغــة أن تكــتون نفعيــة" ...علــى أن ســارتر
انتهى أخير ا ً إلى أن أبدخــل الشــعر والنــثر فــي بدائــر ة اللــتزا م" ومــن
المعلتو م أن "اللتزا م" بمفهتومه التواسع تلقــى نقــدا ً عظيمـا ً مــن نتــاج
البدباء المناضلين ضد الظلم والحتلل والستبدابد فــي أنحــاء مختلفــة
من العالم ،ومن أبدباء ثــتورات التحــرر الــتوطني والجتمــاعي ،كمــا أن
البدب العربي رفد مفهتو م اللتزا م ،بدفاق من تجارب البدب القــتومي،
وأبدب المناسبات العامة) (.
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المبحث الرابع
اللتزام في الدب السلمي
ل تنــاقض بيــن البدب الســلمي والبدب العربــي ،فــالبدب قبــل
السل م كان وعاء للبدب السلمي ،كما كانت العربية وعــاء للســل م،
غيــر أن البدب العربــي بعــد ظهــتور القــرآن اقــترن بكــل نتــاج كتــب
بالعربيــة ،بينمــا البدب الســلمي شــمل العمــال البدبيــة الــتي تعالــج
قضانيا البدب وتقدمه من خلل التصتور السلمي للحيا ة والنسان بــأي
لغة من اللغات التي نيتكلم بها المسلمتون ،فأغلب ما كتب فــي البدب
كان نتاج التصتور السلمي في كل العصتور ،فالقرآن الكرنيــم والســنة
النبتونية باعتبارهما أهم مصابدر البدب السلمي) (.
أن اللتزا م قدنيم قد م الفن نفسه لكن احتدا م الصراع المــذهبي
في السياسة نقل القضية إلــى بدوامــة مــن الصــراع ،والخصــتومة فــي
الصراع لم تنشأ إل عــن خلــط بينــه وبيــن اللــزا م ،واللــتزا م إذا كــان
معناه أن نيتصدى البدنيب للنضال الفني عن قضانيا قتومه فإنه مثل هذا
اللتزا م قدنيم قد م الفن فمنذ أن بدأ النسان نيعبر عن وجــدانه تعــبيرا ً
فني ا ً بالكلمة فكان هناك ما نيصتورنه بحسهم المرهف عن الجماعــة أي
عن القبيلة فكان الشاعر لسان قتومه فأكثر البدباء في كل عصر وكل
مجتمع مهمتهم التعبئة التوجدانية) (.
وإذا كان مصطلح اللتزا م نيربد إلى هذا العصر الـذي نعيـش فيـه
وخصتوص ا ً إلى الشيتوعية ،والتوجتوبدنيــة ،كمــا هــتو معــروف ،فــإن هــذا ل
نيعني أن البداع البدبي في العصتور الماضية لم نيعرف اللتزا م علميــًا.
بل نستطيع أن نقتول :أن آنية الشــعراء "َوال ّ
ن)
م ال ْغَــاُوو َ
شـعََراُء ني َت ّب ِعُهُـ ُ
َ
َ
َ
م فِــي ك ُـ ّ
مــا َل
م ني َ ُ
قتول ُــتو َ
مــتو َ
ن َ
ن ) (225وَأن ّهُـ ْ
ل َوابد ٍ ني َِهي ُ
م ت ََر أن ّهُ ْ
 (224أل َ ْ
ذني َ
ه ك َِثي ـًرا
حا ِ
مُنتوا وَع َ ِ
صــال ِ َ
ني َفْعَُلتو َ
ت وَذ َك َـُروا الل ّـ َ
نآ َ
مُلتوا ال ّ
ن ) (226إ ِّل ال ّ ِ َ
متوا") (.
صُروا ِ
ما ظ ُل ِ ُ
ن ب َعْد ِ َ
َوان ْت َ َ
م ْ
فالمستثنتون في النية هم الملتزمتون ،وقد حدبدت النية صــفاتهم بجلء
ووضتوح في:
-1النيمــان  -2العمــل  -3ذكــر اللــه كــثيرا ً  -4النتصــار مــن بعــد
الظلم وليس مطلق النتصار .وهذه هي صفات الشاعر الملتز م) (.
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نلحظ هذه الصفات كلها تدور حتول النيمــان والعمــل..ألــخ بدون
ذكــر الجــتوانب الفنيــة ،نيقــتول الــدكتتور أحمــد محمــد علــي "ذلــك لن
الجانب العتقابدي والسلتوكي هــتو الــذي نيــترتب عليــه تلقائيـا ً اللــتزا م
الفني بدون حاجة إلــى تـتوجه خـارجي ،ثــم عـن الشــعراء وهــم الــذنين
اكتملت لهم أبدواتهــم الفنيــة ،فليســت ثمــة حاجــة عــن الحــدنيث عــن
الجانب الفني) (.
واللتزا م هتو اسها م البدنيب في حــل مشــاكل المجتمــع ،والــدنين
السلمي عقيد ة راســخة هــدفها ســعابد ة النــاس فــي الــدارنين ،وحــل
مشاكلهم وتــتوجيههم لكــل خيــر ،وإذا كــان شــأن البدنيــب الملــتز م أن
نيكشف كل هذه الخبرات ونينقلها للخرنين ،فإنه نينطلــق مــن عقيــدته،
فإن كانت عقيد ة البدنيب إسلمية ،فــإن الســل م نيــدفعه مــن الصــميم
نحتو محاربة التواقع الفاسد) (.
فقصيد ة نهانية الظلم للشاعر الســلمي وليــد العظمــي والــتي
نيقتول:
إنياك أن تجزعي إنياك
مآتم الظلم تتلتوهن أعيابد
بغدابد
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أمسي استبد بأهليك
الطغا ة أذى

وراح نيمتحن الحرار جلبد

فهب أبناؤك الحرار في
همم

تغار منهم لدى الهيجاء
أسابد

فلم نيرعهم رصاص
الخائنين ول

قيد وحبس وتعذنيب وإبعابد

حتى تهد م صرح الظلم
وأنكفأت

قدر الفسابد وأهل الظلم
قد بابدوا

ورفر فترانية السل م عالية

وحن للعز أشراف
) (
وأمجابد
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ثم نيقتول:
الله أكبر قد راحت تربدبدها

بعد المنابر أغتوار وأنجابد

وبدمدمت ستور القرآن
صارخة

كأنها مقل ترنتو ومرصا

فالشاعر نيقف مع أهله بعد أن سابد الظلم والفســابد وصــار أمــر البلبد
بيد الخائنين وتحطمت كل همم الحرار -ولكن سرعان مــا عــابد للبلبد
عزها على نيد أبنائهــا الكــرا م ورفرفــت رانيــات الســل م عاليــة وعلــت
كلمة الله.
واللتزا م في البدب السلمي التزا م عضــتوي لنــه ل إكــراه فــي
َ
َ
م
متوهَــا وَأن ْت ُـ ْ
مك ُ ُ
الدنين ولن الله عز وجل نيقتول في كتابه العزنيــز" :أن ُل ْزِ ُ
ن" ) ( والــتزا م عضــتوي فهــتو ل نيفســد التجربــة البدبيــة ،ول
ل ََها ك َــارِ ُ
هتو َ
نيجعلها صيغة مصطنعة ،أو مزنيفة.
وفي مجال الــدعتو ة إلـى هـذا البدب الــذي نينطلـق مـن عقيـد ة
المة وتراثها نيقتول الدكتتور محمد مصطفى هــدار ة "فــإذا بدعتونــا إلــى
أبدب إسلمي عنينابه مذهبا ً أبدنيبا ً له خصائصه الفكرنية والفنية ،والــتي
تفيد عن شخصيتنا السلمية وتراثنا) (.
فاللتزا م هنا ليس صابدرا ً عــن قهــر أو مجــاراته ،فحرنيــة البدنيــب
المحدوبد ة ،والتزامه الضروري ،ل نيعني التســليم بــاللتزا م المفــروض
على البدنيب خارج ذاته ،ومعنى ذلـك مطاوعـة البدنيـب لمـا نيلزمـه بـه
الخرون عن خير اقناع ل تقد م نتاجا ً أبدبيا ً جيدا ً "فلكي نيكتون اللــتزا م
حقيقا ً نيجب أن نيكتون حرا ً فلن تكتون هنــاك حرنيــة بــدون الــتزا م فــي
مجال البدب) (.
ل شك إذن فــي أن العقيــد ة الســلمية تعــد هــي المحــتور الول
والساس الذي نيرتكز عليه البدنيب المسلم ونينطلق منه فــي الــتزامه،
لنه نيتوفر له النسجا م التا م مع روحه والطمئنان العميــق فــي نفســه
والتناغم الكامل مع ففطرته ،وفتوق ذلك كله نيحقق له الستقرار فــي
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الفكر ،والثبات على إنه المبدأ ،ونيحدبد لــه مكــانه اللئــق بــه فــي هــذا
التوجتوبد ،فل تشاؤ م ،ول قلق ،ول شذوذ ول تحرر على أنه نيعني بعــض
المستشرقين أن علقة البدب بالعقيــد ة تحيلــه إلــى خطــب ومــتواعظ
إضافة إلى أن العقيد ة قد تحد من التجربة الشعتورنية وتجمد المتوهبــة
البداعيــة ،علو ة علــى أن ارتبــاط البدب بالعقيــد ة معنــاه أن تكــتون
المتوضــتوعات مقيــد ة بالكتــاب والســنة إل أن ذلــك قــد نيضــر بــالبدب،
ونيهمش خطاب الخر ،كما نيجعل البدب مقصتورا ً فــي ألــتوان محــدبد ة،
نحن ل نرفض بأن نيكتون البدب إســلمي -بــل نيكــتون أبدب ـا ً نيحــتر م كــل
عقائد الخرنين ونيلمس أحزان المستضعفين في كل أرجاء الرض .
دواعي اللتزام في الدب السلمي:
-1الدعوة النسانية:
تحمــل العربيــة فــي جتوانبهــا رســالة ســامية إنســانيةبمفاهيمها
وأفكارها وهي رسالة شاملة استطاعت أن تكتون حصيلةحضارنية ذات
هتونية متفربد ة اشتركت فيها أمم شتى كان العــرب نتواتهــا ،واعتبروهــا
جميع ا ً والشعر نيعد بدر ة حضارتهم ولكنه ثقافتهم ول نيخفــى علــى أحــد
تأصيل الشعر العربيالسلمي لهــذه الهتونيــة ،ونشــر حقائقهــا ووضــعها
ق بها القلتوب .قبل العقتول
في قتوالب من اللطف ،والناقة بحيث تر َ
 .ونيقتول العظمي في ذلك
نتور النبي لم زاغتوا ومن
باتت على هامة التارنيخ
حابدوا
رافعة
) (1

)2

(

وأمها من جميع الخلق
قصابد

عم البرانيا سل م من
حضارتها
فاضت نينابيعها برا ً
ومرحمة

وروح نهضتها هدى وإرشابد

)3
(

-2الداوعي العالمية:
إن البدب السلمي نيعــد مــن البداب العالميــة لعتبــارات كــثير ة
ومنها العتبار الخاص بضخامة التراث الذي نيحملسمات معينــة تزخــر
)(1
)(2
)(3
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بها المكتبات العربية ونيظل البدب الملتز م وسيلة التتوطيد لهــذا البدب
العملق الذي نيحمل فــي ثنانيــاه حقيقـة التتوحيــد والــدعتو ة إلــى الخيــر
والعدل والعفة فل نيجتوز بأي من الحتوال أن تطمس ملمحــه ونيــذوب
فراته في أجاج سخافات الخرنيــن بــدعتوى متهالكــة ترنيــد أن تقــتوض-
وهي خاطئة -هذا البناء العالمي السلمي الضخم قتول الرفاعي:
وأمها من جميع الخلق
عم البرانيا سل م من
قصابد
حضارتها
وعلمه الكرامة كيف تبني

فيأبى أن نيقيد أو نيهتونا

ت
ن كاذبا ٍ
بدعتوني من أما ٍ

فلم أجد المنى إل ظنتونا

وهاتتوا لي من النيمان نتورا ً

وقتوا بين جنبي اليقينا
وابن المجد مؤتلقا ً مكينا

)(90

أمد نيدي فانتزع الرواس

-3الدواعي التربوية:
 .1نيجب التركيز على العصر السلمي ،لنه نيمثل انطلقة أساســية
فــي حضــارتنا فتؤخــذ النصــتوص الشــعرنية الجيــد ة مصــحتوبة
بتحليلت هابدفة تبرز القيم النسانية التي نيحتاج إليها المرء فــي
كل زمان ومكان كما نيجب أن نيحلل أثرها في الفــربد والمجتمــع
من أجل واقعيتها وبالتالي صلحية تطبيقها.
 .2إجراء مقارنة فكرنية وحضارنية مفصلة بيــن البدب الجــاهلي ومــا
نيحمله من متناقضات هدامــة والبدب الســلمي الــذي بنــي بنــاًء
إسلمي ا ً على أنقاض السابق ،وغانية هذه المقارنة هامــة وجليلــة
إذ أنها تتمثل في استنهاض الهمم لدى الشــباب ليســلكتوا نفــس
المســلك التعــبيري ،ونيســتبدلتوا معــاول الهــد م بــأبدوات الصــلح
الخلقي) (.
 .3رفض النصتوص التي تدعتو إلى الباحية والخلعة والمجــتون لننــا
نرنيد أبدبا ً نيعبر عن قضانيا المة ل أبدب هد م.ونيقتول العظمي:
نصبا ً بأنيدي العابدي أنينما كانتوا
ل خير في العيش إن كانت
متواطننا
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ل خير في العيش إن كانت
حضارتنا

في كل نيتو م لها تنهد أركان

ل خير في العيش إن كانت
عقيدتنا

أضحى نيزاحمها كفر وعصيان

ل خير في العيش إن كانت
مبابدؤنا
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جابد علينا بها للكفر أذهان

-4الدعوة إلى الخير والهدى والنصح:
ْ
قــال تعــالى" :ول ْتك ُـن منك ُـ ُ
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مـ ٌ
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م ْ
ن") (.
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ف وَني َن ْهَتوْ َ
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ن عَ ِ
فمن النية الكرنيمة نيفهــم البدنيــب الملــتز م أن اللــه تعـالى أمــره
بالتي:
 .1أن نيدعتو إلى الخير كل الخير وما أكثر أبتوابه وما أوسع مجــالته
فإقامة وسائل فنيــة وطرائــق عــد ة تمليهــا عليــه عرقيــة وعليــه
استثمارها لهذا المقصد النبيل.
 .2أن نيأمر الناس بمعروف ونيحثهم عليه بطرق فنية غيــر مباشــر ة
مستفيدا ً من وحي شاعرنيته وذوقه.
الدواعي النفسية والجتماعية وبيان فنون علجها:
البدنيب مسئتول كذلك عن تتبــع الفــات المختلفــة وأثرهــا ســتواء
كانت صابدر ة من النفسية المرنيضة ،أو الوضــاع الجتماعيــة المترونيــة
المنحطة فهتو أن صح التعبير طبيب النفــتوس والمجتمعــات بمــا لــدنيه
من مقدر ة على الغتوص والستبيان للنفس النسانية.
إن البدب السلمي غني وثري ونقاط اللتقاء بين ألــتوانه كــثير ة
والمشابهات وفير ة والعنانية بها ل تقف عند المتعة فحسب ،إنما تقد م
لنا ملمح صابدقة للبداب السلمية فنرى كيف تكــتون نظرتهــا للشــيء
التواحد وتضع بين انيدنا بعض الخصائص المشتركة بينهما فتقتوى نقاط
اللتقاء ،وتزنيــل عتوامــل الفرقــة ،وهــذا النــتوع مــن البدب حيــن نيكتبــه
مسلمًاملتزمًابالسل م نينقل لنا تجربة شعتورنية صابدقة .
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أوجه الختلف بين الواقعية الشتراكية والوجودية والدب
السلمي:
 .1التواقعية الشتراكية:إن اللتزا م أمر ضــروري وأن البدنيــب مســئتول
بحكم التزامه عن الذي نيكتبه.
 .2التوجتوبدنية النسان متوقتوف،علي القتول ،كما أن مهمة البدنيب تفجير
طاقات الشعتوب وتحرنيرها من الظلم .
 .3البدب السلمي المتوهبة البدبية ل تلز م الخروج على الله.
 .4التواقعية أن البدب رسالة تتمثل في الكشف عما نيستتوجب التغييــر
ثــم التتوصــل إلــى أحــداث التحــتولت الجتماعيــة والحضــارنية وفــق
الحاجة إليها.
 .5التوجتوبدنية الحرنية شــرط لللـتزا م وأسـاس العمــل البدبــي والكتابـة
صتور ة من إرابد ة الحرنية فالبدنيب مرتبط بما حــتوله وعليــه أن نيتخــذ
متوقف واضحًا.
 .6البدب السلمي التوجتوبد البشري محصتور في عبابد ة الله.
 .7الشتراكية نيعد البدنيب المعــارض للعقيــد ة الماركســية خائن ـا ً لمتــه
وقضانياها منحازا ً إلى أعدائها.
وأخيرا ًنيقتول الدكتتور فيصل شــكري" :نيظــل البدب الملــتز م هــتو
وسيلة التتوطيد ة لهذا البدب العملق الـذي نيحمـل فــي حنانيـاه حقيقـة
التتوحيد والدعتو ة إلى الخير والعدل والعفة فل نيجتوز بأي مــن الحــتوال
أن تطمس ملمحه ونيذوب فراته في أجاج سخافات الخرنين بــدعتوى
متهالكة ترنيد أن تقتوض -وهي خاطئة -هــذا البنــاء العــالمي الســلمي
) (
الضخم".
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الخـاتمـة
النتائج – التوصيات

الخاتمة
الحمد لله والصل ة والسل م على سيدنا محمد صــلى اللــه عليــه
وسلم أفضل خلق الله.
لقد تم إكمال هــذا البحــث وفــق مــا خطــط إليــه البــاحث لتقســيمات
الفصتول والمباحث تحت عنتوان البدب السلمي في العصــر الحــدنيث
بين النظرنية والتطبيق على القصائد المنشتور ة منها في أعــدابد مجلــة
البدب السلمي والبعض منها مأختوذ من مصابدرها ،ثــم خــرج البــاحث
بالنتائج والتتوصيات التية:
النتائج:
• تتوصلت الرابطة إلى إنيجابد نظرنية للبدب السلمي وفــق رؤاهــم
ولكنهم لم نيتتوصلتوا إلى نظرنية شــمتولية تضــم كــل أنــتواع البدب
والبدباء.
• حشدت الرابطة مجمتوعــة مــن الراء والمفــاهيم ،ولــم تســتطع
تطبيقها في ميابدنين الدراسات النقدنية والبدبية.
• لم تكن هناك قتوانين وضتوابط ثابتة تنظم الراء التي تصدر مــن
قبل العضاء والمنتمين للرابطة في مجال التنظير لهــذا البدب،
بل كانت بعض الراء صابدمة وروح البدب.
• لقد جاء بعض النتاج البدبي الذي صدر من قبل شعراء الرابطــة
وأبدبائها مهزوزا ً بعض الشئ فلم نيضف جدنيدا ً ولــم نيحقــق رؤنيــة
فنية نيمكن مـن خللهـا بـث الـروح والفاعليـة فـي نفـتوس بقيـة
البدباء الذنين لم نينتمتوا للرابطة ،بل الرابطــة لــم تصــقل متوهبــة
الشعراء الذنين انتمتوا لها ،فلقد جاء النتاج متضمنا ً على أســاليب
القرآن الكرنيم حتى أصبحت القصيد ة مجمتوعة خطــب ورســائل
إسلمية تكابد تخلتو من الفنية.
• إن بدعــا ة البدب الســلمي لــم نينكــروا أهميــة العناصــر البدبيــة
وبدورهــا فــي تقييــم العمــل البدبــي ،إل أن شــعراء الرابطــة لــم
نيحســنتوا تتوظيفهــا فــي نتــاجهم البدبــي حــتى نيرتقــي بــالبدب
السلمي إلى مصاف العالمية ،وأن اســتخدمها بعضــهم إل أنهــا
تعد ضئيلة أما م النماذج التي قدمت.
• إن اللتزا م ل نيسمتو بالنتاج البدبي بل نيجعل مــن البدب والبدبيــة
حبيس انيدلتوجيات معينة خابدما ً لهدافها.
التوصيات:
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إنهذه الدراسة كانت مقصتور ة علي لتون واحد من فنتون البدب وهتو
الشعر لذا تتوصى الدراسة بدراسة النظرنية وتطبيقها في متوضــتوعات
أخرى من فنتون البدب مثل الروانية السلمية ،والقصة ..
في ضــتوء مــا تقــد م علــى البــاحثين الدقــة والتحــرى فــي الراء الــتي
صدرت من قبل البدباء ،فبعضــها نتــج عــن تعصــب للعــرب والســل م،
ولذا التدقيق أمر ضروري في ميابدنين البحث العلمي.
وآخر بدعتوانا الحمد لله رب العالمين

76

)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

قائمة المصادر والمراجع

المصادر والمراجع
أو ً
ل :المصادر :
القرآن الكرنيم.
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.2
حسب الله ،بدار المعارف ،مصر.
أحمــد بــن محمــد الفيــتومي ،المصــباح المنــبر ،ط  ،5المطبعــة
.3
الميرنية  1922 ،م.
الفيروز أبابدي ،القامتوس المحيط  ،ط  ،4بدار المأمتون 1938 ،م.
.4
ثالثُا :الكتب والمراجع:
أبتوالحســـن النـــدوي ،البدب الســـلمي وصـــلته بالحيـــا ة ،ط ،1
.5
مؤسسة الرسالة 1985 ،م.
أحمــد اميــن  ،النقــد البدبــي ،ط ،1ج  ،1مطبعــة الجيــز ة للتــأليف
.6
والنشر  1952 ،م.
أحمد بدرونيش  ،بدراسة السلتوبية المعاصر ة.
.7
احمد محمد على ،البدب السلمي ضرور ة  ،ط  ،1بدار الصــحتو ة ،
.8
القاهر ة  1991م.
بشرى صالح ،نظرنيــة التلقــى  ،ط  ،1المركــز الثقــافي ،العربيــة،
.9
الدار البيضاء – بيروت 2001 ،م.
حسن المراني– بدنيتوان شعر.
.10
بدنيتوان البتونسة والهرسك – مختارات مكــن شــعراء الرابطــة  ،ط
.11
 ،1بدار النشر عمان 1993 ،م.
ربينــة ونيلبــك ،ترجمــة مجاهــد عبــدالمنعم  ،تارنيــخ النقــد البدبــي،
.12
الحدنيث ،ط المجلس العلى للثقافة ،القاهر ة  1998 ،م.
ســعيد عبدالماجــد الخــتوري ،ابتوالحســن النــدوي ،رائــد البدب
.13
السلمي  ،ط  ،1بدار ابن كثير 2009 ،م.
سيد قطـب ،النقـد البدبـي أصـتوله ومنـاهجه ،ط  ،4بدار العربيـة ،
.14
بيروت – لبنان 1966 ،م.
شكري عزنيــز المــافي ،محضــارات فــي نظرنيــة البدب ،ط  ،1بدار
.15
البعث قسطنطينية 1984 ،م.
شلتاغ عبتوبد شرابد ،الملمح العامــة لنظرنيــة البدب الســلمي ،بدار
.16
المعارف ،بدمشق 1992 ،م.
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السعتوبدنية 1985 ،م.
الطاهر احمد مكي ،الملمح العامة لنظرنيــة البدب الســلمي ،ط
 ،1بدار امدرمان السلمية  1984 ،م.
عائشة بنت الشاطئ ،قيم جدنيد ة فــي البدب القــدنيم والمعاصــر،
ط بدار المعارف – مصر 1970 ،م.
عباس محجتوب ،البدب السلمي وقضانياه المفاهيميــة ،بدار جــرار
للكتب الحدنيثة ،عمان.
عبدالرحمن العشماوي ،بدنيــتوان إلــى أمــتي ،ط  ، 3بدار العيبكــان،
 2007م.
عبدالرحمن رأفت باشا ،نحتو م مذهب إسلمي في البدب والنقــد،
ط  ،1بدار البدب السلمي للنشر 2004 ،م.
عبدالمنعم خفاجي  ،البحتوث المعاصــر ة مناهجهــا ومصــابدرها ،ط
بدار الكتــب اللبنــاني وبدار الكتــاب المصــري  ،بيــروت – القــاهر ة،
 1987م.
عــدنان رســيد ،بدراســات فــي علــم الجمــال ،ط ،بدار النهضــة ن
بيروت  1985 ،م.
عـــدنان علـــى رضـــا النحـــتوي ،البدب الســـلمي متوضـــتوعاته
ومصطلحاته ،ط  ،1بدار النحتوي 1995 ،م.
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محمد عابدل الهاشمي ،النسان في البدب الســلمي ،ط ،مكتبــة
الطالب الجامعي.
محمد غنيمي هلل ،مــن قضــانيا معاصــر ة فــي البدب والنقــد ،بدار
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محمد قطب ،منهج الفن السلمي ،ط  ،6بدار الشروق 1983 ،م.
79
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.35
الرسالة  1987 ،م.
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.36
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.38
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