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ت�صدير
احلمد هلل رب العاملني  ،وال�صالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني.
ف�إن من مظاهر حيوية الفكر وقوته �أن يعي�ش م�سل�سال من التطوير والتجديد،
و�أن تن�ش�أ حوله �أ�سئلة وا�ستدراكات وح��وارات  ،و�أن تنمو ب�ساحته حركة نقدية
متعاقبة .
وقد ا�ستطاع الأدب الإ�سالمي املعا�صر �أن ي�شهد ن�سبة حممودة من تلك الأ�سئلة
واحلوارات واملراجعات ،وقد مت ذلك على �أيدي رواد هذا الأدب ونقاده على طول
اخلريطة العربية الإ�سالمية.
ويف هذا ال�سياق ،ي�أتي �إ�سهام الدكتور جابر قميحة الذي عا�صر حركية الأدب
الإ�سالمي منذ مراحله الأوىل �إىل �أن ا�ستوى على عوده  ،و�أ�صبحت له م�ؤ�س�سات
وجمالت ،و�صارت تنجز حوله العديد من الر�سائل العلمية اجلامعية.
وي�سر �إدارة الثقافة الإ�سالمية ب��وزارة الأوق��اف وال�ش�ؤون الإ�سالمية بدولة
الكويت �أن تقدم �إىل جمهور القراء الكرام كتابه «درا�سات يف الأدب الإ�سالمي»
من �أجل �أن توفر للمهتمني واملخت�صني جزءا من م�سرية احلراك الفكري والنقدي
الذي يتداول حول حا�ضر الأدب الإ�سالمي وم�ستقبله ،مع دعواتنا ب�أن ينفع اهلل
به ،ويجعله يف ميزان ح�سنات م�ؤلفه.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات...
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مدخل عام

7
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الأدب الإ�سالمي ..ودين الأديب
هاجم يف الع�صر احلديث كما
قد ال �أكون م�سرف ًا �إذا قلتُ � :إن �أدب ًا مل ُي َ
هاجم «الأدب الإ�سالمي» ،ابتدا ًء بامل�صطلح ،وم��رور ًا بالإبداع
هوجم و ُي َ
والتنظري والتقعيد ،وانتها ًء مبمار�سيه ومبدعيه والداعني �إليه .
�أما الأدب الإ�سالمي ذاته ،فيطرح املعرت�ضون عليه رف�ضهم له يف املقوالت
الآتية:
م�ستحدثة مل يعرفها الأ�سالف من
 م�صطلح الأدب الإ�سالمي بدعة
َ
ال�شعراء والأدباء.
 وهو م�صطلح منقو�ش مت�س ّيب املعامل ،مفتقر �إىل التحديد ،وطبيعته
ال ت�سمح مبثل هذا التحديد.
 وتوظيفه والأخذ به يوقع �أ�صحابه يف حرج �أليم ،لأنهم �سيواجهون �أدب ًا
ذا قيمة �إن�سانية و�أخالقية رفيعة من بع�ض ال�شعر اجلاهلي الذي نظمه
وثنيون عبدة �أ�صنام ،وكذلك يف كل الع�صور من �إبداع م�سيحيني ويهود
وعبدة بقر.
 ومنطوق هذا امل�صطلح ي�ستلزم  -مبفهوم املخالفة � -أن يحكم على
«الأدب الآخر» ب�أنه «�أدب كافر» ،وقد يت�ضخم االنفعال فيحكم كذلك
على �أ�صحابه بالكفر.
 والدعوة للأدب الإ�سالمي جاءت «كرد فعل» ع�صابي �أع�شى للمذاهب
الأدب��ي��ة الغربية كالكال�سيكية ،والرومان�سية ،والواقعية ،ول�ل��آداب
الأجنبية كالأدب ال�شيوعي ،والأدب الوجودي�...إلخ.
 وهي دعوة �ست�ؤ ّدي �إىل و�أد ر�صيدنا ال�ضخم من «الأدب اجلاهلي» وغريه
من الإبداع الذي يخالف منظور الداعني �إىل الأدب الإ�سالمي.
 كما �أنها �ستُ�سقط من معجم تاريخنا الأدب��ي �شعراء مثل �أبي نوا�س،
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وب�شار بن بردَ ،ومنْ يف �شعرهم حظ كبري من الغزل واملجون.
 و�أنها دعوة وعظية جتايف روح الفن ،ومكانها الطبيعي منابر امل�ساجد،
وقاعات املجمعات الدينية.
 و�أنها دعوة لو جنحت لأف�سدت �أذواق املتلقني ،وجففت �إح�سا�سهم بالفن
واجلمال.
 و�أنها دعوة ت�ؤ ّدي �إىل نهو�ض دعوات وجتمعات �أدبية تع�صبية من �أدباء
الأديان والأيديولوجيات الأخرى.
 و�أنها دعوة �ست�ؤ ّدي �إىل تفريق �أبناء الأمة العربية الواحدة على �أ�سا�س
«دينية الأدب» مبفهوم عقدي حاد ،فالأمة العربية ت�ضم �أقليات من امللل
الأخرى لها �أدبا�ؤها ون ّقادها و�شعرا�ؤها.
 �إن �إب��داع �أ�صحاب الأدب الإ�سالمي من ناحية الكم ال ميثل حتى الآن
مالمح مدر�سة� ،أو معامل فارقة لتيار �أدب��ي متميز� ..أم��ا من ناحية
الكيف ،فهو يعطي اهتمامه الأول يف الرتكيز على املو�ضوعية والفكرانية
الإ�سالمية يف �أداء تعبريي تقريري ،وكل �أولئك على ح�ساب اجلماليات
والقيم الفنية.
 ملاذا الأدب الإ�سالمي؟!:ويخل�ص املهاجمون املعرت�ضون ،بعد طرح هذه النقائ�ص �أو املثالب  -من
وجهة نظرهم � -إىل طرح �س�ؤالهم اال�ستنكاري املعهود:
ملاذا الأدب الإ�سالمي �إذن؟ وملاذا الدعوة �إىل مثل هذا الأدب ونحن عرب
و�أدبنا عربي؟
وقد تك ّفل الأدباء والن ّقاد بدح�ض هذه االعرتا�ضات يف مقاالت وبحوث
وكتب متع ّددة ،وجاءت هذه الردود  -يف و�ضعيتها الزمانية  -بعد �إثارة هذه
االعرتا�ضات ون�شرها ،وهذا ترتيب طبيعي زمني ًا.
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ولكن الذي ي�ش ُّد النظر ،ويدعو �إىل العجب حق ًا �أن �أغلب هذه االعرتا�ضات
وال�شبهات جند ما ير ّدها ،بل ين�سفها يف كتابات �سابقة عليها بع�شرات
ال�سنني ،على فرتات متفاوتة ،وذلك يف مقاالت ودرا�سات وكتب لدعاة الأدب
الإ�سالمي؛ مثل� :س ّيد قطب ،وحممد قطب ،وعبدالرحمن البا�شا ،وجنيب
الكيالين ،وعماد الدين خليل ،وحممد ح�سن بريغ�ش ،وعبدالبا�سط بدر،
وعمر الأمريي ،وغريهم.
كما �أن الإبداعات الإ�سالمية يف جماالت ال�شعر والق�صة والرواية والتنظري
بلغت درجة ط ّيبة جد ًا من الن�ضج ،و ُكتب فيها �أطروحات �أكادميية ح�صل بها
الدار�سون على درجات املاج�ستري والدكتوراه.
فثوران هذه االعرتا�ضات  -مع �أن �إجاباتها احلا�سمة موجودة م�سبق ًا يف
طروحات النقاد كما ذكرنا  -يقودنا �إىل حقيقة م�ؤملة وخمزية يف الوقت
نف�سه ،وهي �أن الذين يهاجمون ويعرت�ضون مل يقر�ؤوا ما كتبه ه���ؤالء من
تنظريات �أو مقدمات ومداخل لتنظريات وتقعيدات للأدب الإ�سالمي ،ولو
قر�ؤوها  -بعني ب�صرية وفكر مفتوح  -ملا �أثاروا هذه ال�شبهات واالعرتا�ضات،
لأن فيها اجلواب ال�شايف ملن �أراد.
كما �أ�ؤ ّكد �أنهم مل يقر�ؤوا من �إبداعات الأدب الإ�سالمي �إال القليل ،بل �أقل
القليل ،و�أكاد �أ�ؤكد كذلك �أنه مل يطلع بع�ضهم على اعرتا�ض بع�ضهم الآخر،
ومن باب �أوىل على ما نكتبه من نق�ض لهذه االعرتا�ضات ،بدليل �أن هذه
االعرتا�ضات بعينها تتكرر كثري ًا ،و�إن اختلفت يف �أدائها التعبريي ،حتى
�أ�صبحت من كرثة تكرارها تثري املاللة بل الغثيان ،ولكنهم ما زالوا يت�شبثون
ب�س�ؤالهم اال�ستنكاري ..ملاذا الأدب الإ�سالمي؟!
وحتى ال يطول� ،أو يتطاول ،بنا حبل اجلدل ،نقول �إننا �أحق ب�أن ن�س�أل ه�ؤالء
املعرت�ضني :بل ملاذا الأدب غري الإ�سالمي؟!! وذلك لأن الأ�صيل يف �أر�ضه
و�سكنه وبني �أهله ال ُي�س�أل عن �سبب وجوده يف موقعه هذا ،بل ُي�س�أل الطارئ
الدخيل.
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 امتداد حميد:وا�ستقراء التاريخ يقطع ب�أن الأدب الإ�سالمي ُولد مع مبعث النبي ، ¤
وال�سنة والقيم الإ�سالمية العليا ،و�سبقه ر�صيد طيب يف
و َن َهل من القر�آن ُّ
الع�صر اجلاهلي مما ن�سميه «�أدب الفطرة الإن�سانية» ،كبع�ض �شعر لبيد،
والأع�شى ،وزهري بن �أبي �سلمى.
وام��ت��د الأدب الإ���س�لام��ي ام��ت��داده احلميد م��ن عهد النبوة �إىل وقتنا
احلا�ضر ،م��رور ًا بالع�صور :الأم��وي والعبا�سي واململوكي والرتكي ،وكان
الأدب الإ�سالمي  -كظاهرة رئي�سة يف حياة الأمة العربية  -يزداد توهج ًا
وقت الأزمات ،والنكبات ،و�إعالن اجلهاد ،والدعوة �إىل القيم الرفيعة ،فكان
هو الأقوى ح�ضور ًا ،و�إن مل يكن الأعلى �صوت ًا يف بع�ض الفرتات ،وذلك ل�سبب
وجهوا �أقالمهم لر�صد
ال يرجع �إىل طبيعته ،ولكن �إىل بع�ض امل�ؤ ّرخني الذين ّ
�آداب الق�صور والعوا�صم دون غريها من القرى وال�صحراء؛ وهو ما �أعطى
انطباع ًا واهم ًا ب���أن ع�صر ًا كالع�صر العبا�سي كان ع�صر تهتّك و�سقوط
ري من امل�ست�شرقني َومنْ واالهم و�سار
ودعارة �أدبية ،ور ّوج لهذه الأكذوبة كث ٌ
على دربهم من تالميذهم العرب ،ف�سلط ه�ؤالء الأ�ضواء املكثفة الباهرة
على �أمثال �أبي نوا�س ،وب�شار بن برد ،مع ما له�ؤالء من مقطعات وق�صائد
يف التوبة وامتداح القيم ،و�أغفلوا �شعراء القيم والأخالقيات من �أمثال:
�أب��ي حممد اليزيدي ،وكلثوم العتابي ،ويعقوب اخلرميي ،واب��ن اخلبازة،
و�سلمة بن عيا�ش.
 �صحوة �أدبية:ويف وقتنا احلا�ضر ،تعي�ش الأمة الإ�سالمية يف طوفان من النكبات ،تتعدد
بتعدد التيارات والإيديولوجيات وامل�ؤ�س�سات الداعية �إليها داخليا وخارجيا.
ومع ا�شتداد هذه النكبات وامل�آ�سي ،انبثقت �صحوة فكرية ي�سري يف �أعطافها
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عاطفة �إ�سالمية �إميانية قوية.
ومن ثم ،كان البد من �صحوة �أدبية ت�ستمد الإ�سالم والقيم الإ�سالمية
أدب �آخر هذه الأمة ب�أدب �أولها ،وقد مت ّثلت هذه ال�صحوة يف
العليا ،وت�صل � َ
الأدب الإ�سالمي ،وبها ت�ستكمل هذه «احللقات احلميدة» وجودها احلي املنتج
الفاعل يف جماالت الفكر والعقل ،والأدب.
والأدب الإ�سالمي وا�سع املدى ،رحب الآفاق ،فهو ال يحجر على الإبداعات
التي توافقه ،وال ت�صطدم بقيمه ومثالياته ،ولو كان املبدعون من غري امل�سلمني،
لأنها �إبداعات «موافقة» �أو «حمايدة» ،وي�صدق هذا املعيار على �إبداعات
العقول والقرائح على مدار التاريخ الإن�ساين كله :من و�صف الطبيعة ،وت�صوير
النفو�س ،والغزل العفيف ،والرثاء املن�صف ،والنقد البناء� ...إلخ.
فلم يبق �إذن �إال الأدب ال�ساقط املاجن من خمريات وفح�شيات ،ونفاقيات،
وهذا ما يرف�ضه الإ�سالم والأدب الإ�سالمي ،بل ترف�ضه الفطرة ال�سليمة،
وقد قر�أنا �أن بع�ض اجلاهليني ح ّرموا على �أنف�سهم اخلمر مبقولة« :ما كنت
بالأحمق حتى �أ�سرت عقلي بيدي» ..وه��ذا الأدب ال��ذي يبتعد عن الفطرة
ال�سليمة ي�ؤ ّدي  -وال �شك � -إىل تخريب عقول ال�شباب وتدمري �أخالقيات
ال�شعوب ،ويف هذا الإط��ار نذكر قول «ديورانت»� :إن وراء انهيار كثري من
احل�ضارات عام ًال رئي�س ًا واحد ًا ا�سمه خراب الأخالق والعقول.
وعود ًا على بدء� ،أقول� :إن على مثريي ال�شغب واالعرتا�ضات على «الأدب
الإ�سالمي» قبل �أن ي�س�ألونا :ملاذا الأدب الإ�سالمي؟ �أن ي�س�ألوا �أوال :ملاذا
الأدب غري الإ�سالمي؟ لأننا ن�ست�صحب الأدب الأ�صيل اجلليل� ،سعيا �إىل
النهو�ض بالأمة ال الإبقاء على �أزماتها.
 امل�سلمية� ..شرطاً:نعم ،نحن  -دعاة الأدب الإ�سالمي  -ن�صاحب هذا الأ�صل الكرمي الذي
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يحمل عبق النب ّوة وال�صحابة وجهاد ال�سلف ال�صالح ،بالكلمة التقية النقية
النافذة ،ونتخذ من الكلمة القر�آنية منربا من منابر التعبري والتوجيه ،
رب العزة لنب ّيه ،م�شري ًا �إىل القر�آن الكرمي} :ﯖ ﯗ
عم ًال بتوجيه ِّ
ﯘ ﯙ{(الفرقان.)52 :
و�إميان ًا مني بجالل هذا «اجلهاد الفكري»� ،أق�� ّدم هذه ال�صفحات التي
يجمعها هدف واحد ،وهو تقدمي درا�سات يف الأدب الإ�سالمي جتلي املفاهيم
والت�صورات ،وت�ضع �أ�س�سا علمية قوية لبناء هذا الأدب الذي نريده �أن يكون
�أثرا من �آثار تفاعل امل�سلمني مع قيم �إ�سالمهم وحركة احلياة.
وقد جاءت مباحث الكتاب موزعة على ال�شكل الآتي:
نعاي�ش يف املبحث الأول م�صطلح «الأدب الإ�سالمي» ،والتعريفات املتع ّددة
لهذا امل�صطلح من امل�شتغلني واملنظرين لهذا الأدب ،ونعقد موازنة موجزة
بني هذه التعريفات خلو�ص ًا �إىل خطوط االختالف وموا�ضع االلتقاء.
ون�ستح�ضر يف املبحث الثاين «الأدب الآخر» ،الأدب املذهبي الأيديولوجي
والأدب الديني ،فنق ّدم �صورة موجزة ج��د ًا ل�ل�أدب ال�شيوعي ،لأن هذا
الأدب  -وما تولد عنه من �أدب ا�شرتاكي ،و�أدب الواقعية اال�شرتاكية -
معروف وم�شهور ،وق ّدمنا حديث ًا و�سيط ًا من ع��دة �صفحات عن الأدب
الوجودي ،و�ستكون لنا وقفة �أطول مع لونني من الأدب مل يناال اهتمام ًا من
دعاة الأدب الإ�سالمي واملنظرين له وهما الأدب امل�سيحي والأدب ال�صهيوين،
وك�شفت عن مالمح هذين الأدبني ومكان كل منهما يف جمال الفكر والثقافة
والأهداف التي يتغياها كل منهما.
وبذلك نعي�ش ،يف �أجواء املبحثني ،مع ح�ضورين :ح�ضور الأدب الإ�سالمي،
وح�ضور الآداب الأخرى.
ومن ف�ضول القول �أن �أذكر �أن فيالق الآداب الأخرى متتلك من الإمكانات
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امل��ادي��ة والإع�لام��ي��ة م��ا يقت�ضي دع��م «الأدب الإ���س�لام��ي» م��ن ال�شعوب
واحلكومات؛ حفاظ ًا على هوية �أمتنا ومرياثها الأدب��ي والفكري ،ووقاية
لأخالقنا وثقافتنا من االخ�تراق وال��ذوب��ان ال��ذي يفقد امل�سلمني والعرب
خ�صائ�صهم احل�ضارية.
وتلتقي ه��ذه الآداب الأخ��رى على وح��دة «الكيان العقدي» بني الأدي��ب
والإب���داع ،ف��الإب��داع��ات الوجودية يفرزها وج��ودي��ون �أوف��ي��اء لوجوديتهم،
والإبداعات ال�صهيونية يقدمها �أدباء يهود م�ؤمنون ب�صهيونيتهم ،فلي�س من
قبيل التع�صب �إذن �أن ن�ص ّر على «م�سلمية الأديب» حتى يدخل �أدبه حتت
مظلة الأدب الإ�سالمي.
وي�أتي املبحث الثالث بعنوان «عالقة الإبداع باملبدع» ،و�أو�ضح فيه مدى
والنا�ص ،وخط�أ من يعتد «بالقول» ال القائل ،وعن
االلتحام بني «الن�ص
ِّ
طبيعة االلتزام الإ�سالمي باملفهوم ال�سوي ،ومفهوم الت�ص ّور الإ�سالمي الذي
ي�ستحيل �أن يكون يف �صورته املثلى �إال من «م�سلم» ،و�أختم املبحث ببيان
«حدود امل�سلمية» ،التي تعطينا حق احلكم على الأدب بالإ�سالمية.
�أما املبحث الرابع فهو بعنوان «الأدب املوافق والأدب الكادي!» ،ويعالج
ق�ضية تو�صيف الأدب الذي ا�ستوفى كل عنا�صر الأدب الإ�سالمي ،ولكنه
�صادر من غري م�سلم ،وقد اختلفت �آراء الدار�سني يف ت�صنيفه وتو�صيفه،
ي�سر اهلل للناقد املغربي الأ�ستاذ «حممد �إقبال ع��روي» �أن يطلق عليه
ثم ّ
«الأدب الكادي» ،ور�أيتني عن اقتناع �أ�ضم �صوتي �إليه ،و�أدعو معه �إىل هذا
امل�صطلح اجلديد املو ّفق ،و�إن كنت �أرى �أن يقت�صر هذا الإطالق على �أدب
غري امل�سلمني؛ بحيث ال يتع ّدى �إىل �أدب امل�سلمني «غري املتوافق مع القيم
تف�صيل �أعر�ضه يف مو�ضعه.
الإ�سالمية» ،على
ٍ
واع��ت��زاز ًا بهذا امل�صطلح اجلديد «الأدب ال��ك��ادي»� ،أختم هذا املبحث
الأخري بنماذج لهذا الأدب ،وذلك بق�صائد طويلة ٍّ
لكل من ال�شاعر الأملاين
15

«جوته» ،وال�شاعر اللبناين «خليل مطران» ،وال�شاعر اللبناين املهجري «�إيليا
�أبي ما�ضي».
ويف املبحث الأخري �إطالله على ال�شاعر الكبري عمر بهاء الدين الأمريي
مع الوقوف على �أبرز خ�صائ�ص �شعره ب�إعتبارها منوذجا للأدب الإ�سالمي..
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واهلل املوفق

املبحث الأول
يف ح�ضور م�صطلح
الأدب الإ�سالمي
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ابتدا ًء علينا  -منع ًا ِل َّل ْب�س � -أن نف ّرق بني الأدب الإ�سالمي ،و�أدب الع�صر
الإ�سالمي ..ف�أدب الع�صر الإ�سالمي له مفهومه التاريخي ،فهو ذلك الأدب
ال�شعري والنرثي الذي ميت ُّد من بعثة الر�سول � ¤إىل �سقوط الدولة الأموية،
وبع�ض م�ؤ ِّرخي الأدب يق�سم هذا الع�صر الأدبي �إىل ع�صرين؛ ع�صر �صدر
الإ�سالم :وينتهي بانتهاء اخلالفة الرا�شدة مبقتل علي بن �أبي طالب ‹،
والع�صر الأم��وي :ويبد�أ بخالفة معاوية ،وينتهي �سنة 132ه��ـ لتقوم دولة
جديدة هي الدولة العبا�سية.
�أم��ا الأدب الإ�سالمي ،ف�سنعرف مفهومه من التعريفات التي ب�سطها
املنظرون له ،وبع�ض املبدعني يف نطاق هذا الأدب ..وبع�ض هذه التعريفات
جاء بال�سلب والإيجاب� ،أي ينفي عن الأدب الإ�سالمي ما لي�س منه،
وم��ا ال يت�صف به ،ويثبت له ما مي ّيزه من �أبعاد و�سمات ،وقد ي�أتي نفي
ما لي�س فيه ومنه قبل التعريف الإثباتي �أو بعده ..وبع�ضها الثاين جاء
بالإثبات والإيجاب فقط ،وبع�ضها جاء على �سبيل الإيجاب ،وبع�ضها جاء
مف�ص ًال �إىل حد ما ..وكل �أولئك �سرناه يف التعريفات الآتية:
َّ
 الأدب الإ�سالمي:وقد عرقه الكثري من الأدباء والنقاد ،من �أبرزهم:
 �سيد قطب« :هو التعبري النا�شئ عن امتالء النف�س بامل�شاعر الإ�سالمية». حممد قطب« :هو الفن الذي ير�سم �صورة الوجود من زاوية الت�صورالإ�سالمي لهذا الوجود ،وهو التعبري اجلميل عن الكون واحلياة والإن�سان من
خالل ت�صور الإ�سالم للكون واحلياة والإن�سان».
 حممد احل�سناوي« :هو التعبري املوحي عن قيم الإ�سالم احل ّية التيينفعل بها امل�سلم ،وتنبثق عن ت�صور الإ�سالم للحياة ،واالرتباطات فيما بني
الإن�سان واهلل تعاىل ،وبني الإن�سان والكون وبني بع�ض بني الإن�سان وبع�ض».
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 د .عبدالرحمن ر�أفت البا�شا« :هو التعبري الفني الهادف عن َو ْقع احلياةوالكون والإن�سان على وجدان الأدي��ب ،تعبري ًا ينبع من الت�صور الإ�سالمي
للخالق  -عز وجل  -وخملوقاته ،وال يجايف القيم الإ�سالمية».
 حممد املجذوب« :هو الفن امل�صور لل�شخ�صية الإن�سانية من خاللالكلمة امل�ؤثرة».
 حممد ح�سن بريغ�ش« :هو التعبري الفني اجلميل للأديب امل�سلم عنجتربته يف احلياة ،من خالل الت�صور الإ�سالمي».
 د .حممد عادل الها�شمي« :تعبري جميل عن حقائق الت�صور الإ�سالمي،من كون وحياة و�إن�سان وقيم و ُمثل وغاية وجود ،تت�سع مو�ضوعاته لق�ضايا
احلياة والوجود كافة».
 د .الطاهر حممد علي« :هو الفن الراقي الذي يعبرّ عنه الأدي��ب يفجتربة �شخ�صية ،على �أن تكون غايات الأديب قائمة على الت�صور الإ�سالمي
للإن�سان واحلياة والكون».
 د .جنيب الكيالين« :تعبري فني جميل م�ؤثر ،نابع من ذات م�ؤمنة،مرتجم عن احلياة والإن�سان والكون ،وفق الأ�س�س العقائدية للم�سلم ،وباعث
للمتعة واملنفعة ،وحمرك للوجدان والفكر ،وحمفز التخاذ موقف ،والقيام
بن�شاط ما».
 د .عماد الدين خليل« :تعبري جمايل م�ؤثر بالكلمة عن الت�صور الإ�سالميللوجود».
ومف�صل..
 د .عدنان النحوي :له تعريفان؛ َموجز َّ
املوجز« :هو فن التعبري باللغة ،يحمل خ�صائ�ص الفن (ال�سابقة)
التعريف َ
وله عنا�صره الفنية اخلا�صة به».
املف�صل« :الأدب الإ���س�لام��ي ه��و وم�ضة التفاعل ب�ين الفكر
التعريف
َّ
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والعاطفة ،يف فطرة الإن�سان ،مع حادثة �أو �أحداث ،حني تدفع املوهبة الأدبية
هذه الوم�ضة مو�ضوع ًا فني ًا ،ينطلق على �أ�سلوب التعبري باللغة ،ممتد ًا يف
�أغوار النف�س الإن�سانية ،واحلياة والكون والدنيا والآخرة ،مع عنا�صره الفنية
التي يهب كل منها الأ�سلوب قدر ًا من اجلمال الفني ،لي�شارك الأدب الأمة
يف حتقيق �أهدافها الإميانية الثابتة واملرحلية ،ولي�ساهم يف عمارة الأر�ض،
وبناء ح�ضارة �إميانية ظاهرة ،وحياة �إن�سانية نظيفة ،وهو يخ�ضع يف ذلك
و�س ّنة».
كله ملنهاج اهلل احلق املتكامل قر�آن ًا ُ
 رابطة الأدب الإ�سالمي العاملية« :هو التعبري الفني الهادف عن الإن�سانوال�سنة».
واحلياة والكون يف حدود الت�صور الإ�سالمي لها ،وفق الكتاب ُّ
 د .حممد �إقبال ع��روي'' :الأدب الإ�سالمي تعبري فني وجمايل يعتمدخمتلف الأ�شكال املتاحة واملمكنة يف معاجلة ق�ضايا احلياة وفق ت�صور
(((
الأديب ور�ؤيته الإ�سالمية''.
مالحظات على التعريفات:
لقد تع ّمدت �أن �أر���ص��د م��ا و�صلت �إل��ي��ه ق��راءات��ي م��ن تعريفات ل�ل�أدب
الإ���س�لام��ي ،حتى نكون على ب ّينة م��ن الطريق ال��ذي ن�سري فيه ،وندعو
وجه �إىل
الآخرين �إليه ،وحتى ندرك بب�صرية واعية مدى م�صداقية ما ُي َّ
الأدب الإ�سالمي  -ا�صطالح ًا وتعريف ًا وطروح ًا وتنظريات  -من انتقادات
واعرتا�ضات.
وجتاه هذه التعريفات نالحظ ما يلي:
 كان تعريف ال�شهيد �سيد قطب (يرحمه اهلل) هو �أ�شدها �إيجاز ًا ،وقديرجع ذلك �إىل �أنه �شخ�صي ًا كان يوجه �أغلب جهوده للإبداع.
 يكاد يكون تعريف الأ�ستاذ حممد قطب للأدب الإ�سالمي هو �أ�صل هذه ( -1معامل منهجية يف ت�أ�صيل مفهوم الأدب الإ�سالمي) (باال�شرتاك)� ،إ�صدارات «روافد»  ،وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية بدولةالكويت ،ع،26:ط ،1 :فرباير �،2010ص.) 101 :
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التعريفات ،ويكاد ميثل اجلوهر واللباب للتعريفات التي توالت بعد ذلك،
كما �أن كتابه «منهج الفن الإ�سالمي» ُيعد عمدة يف مو�ضوعه ،و�إن تع ّر�ض
لنقد طويل من بع�ض الكتّاب والدار�سني(((.
 كان تعريف الأ�ستاذ حممد قطب «للفن»  -ال للأدب  -لكن ال�سياق يوحيب�أنه يق�صد الأدب بكلمة الفن ،لأنه جعل و�سيلة الإبانة عنه هي التعبري.
ف�سرنا التعبري مبفهومه الوا�سع الذي يتجاوز الإبانة بالكلمة �إىل
وحتى لو ّ
�أدوات �أخرى كالري�شة والفر�شاة والأزميل ،ف�إن ذلك لن يغري من الواقع
�شيئ ًا ،لأن الأدب � -شعره ونرثه  -من �أهم �ألوان الفن� ،إن مل يكن �أهمها.
 تعريف الأ�ستاذ حممد ح�سن بريغ�ش هو التعريف الوحيد الذي ا�شرتط�صراحة �أن يكون املبدع الإ�سالمي م�سلم الديانة ،وهذا ال ينفي �أن �إ�سالمية
املبدع مفهومة �ضمن ًا من �أغلب التعريفات ال�سابقة.
وا���ش�تراط «�إ���س�لام امل��ب��دع» �صراحة هنا حت�سم احلكم يف الإب���داع ذي
املوا�صفات الإ�سالمية ،الذي ي�صدر من غري م�سلم ،وهو ما �سماه الكاتب
بالأدب املحايد �أو �أدب الفطرة ال�سوية.
 ب�صرف النظر عن جنوح بع�ض هذه التعريفات �إىل الإيجاز ،وبع�ضها�إىل التف�صيل ،يكاد يكون تعريف د .ر�أفت البا�شا هو �أحر�صها على االهتمام
باجلانب الوجداين �أو الت�أثري العاطفي للمو�ضوع الأدبي :فالأدب الإ�سالمي
 -1مع اعرتاف د .جنيب الكيالين ب�أن هذا الكتاب «ملأ فراغ ًا هائ ًال يف الدرا�سات الإ�سالمية ،و�أدى
خدمة جليلة للفن والدين ،على حد �سواء» ،نراه ي�أخذ عليه� :أنه مل يهتم بالدرا�سات املقارنة بني
املذاهب الأدبية الأجنبية؛ مثل الكال�سيكية والواقعية اال�شرتاكية والوجودية واالجتاه الإ�سالمي يف
النقد والأدب (انظر د.الكيالين :رحلتي مع الأدب الإ�سالمي� ،ص.)213
وي�أخذ عليه كذلك �أنه «مل يقم بعملية م�سح �أدبي يح�صر فيه ما ي�سمى «ب��الأدب الإ�سالمي» يف
القدمي واحلديث� ،سواء يف عامل الق�صة �أو امل�سرحية �أو ال�شعر ،و�أنه مل ي�ست�شهد �إال بنماذج قليلة من
الأدب العربي والإ�سالمي ،ومن َث َّم ا�ست�شهد ببع�ض �إنتاج لـ«طاغور» ،والكاتب امل�سرحي الأيرلندي
«�سينج» ،وهما غري م�سلمني ،و�أنه مل ي�شر بكلمة �إىل رجال لهم مكانتهم الأدبية يف �أدبنا ،مثل :الرافعي
و�شوقي وحافظ وباكثري وحمرم (الكيالين :الإ�سالمية واملذاهب الأدبية� ،ص 6و.)7
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تعبري عن « َو ْق��ع» املو�ضوع على «وج��دان» الأدي��ب ،ومن ثم ال يكفي جمرد
الت�صوير ولو كان جمالي ًا ،ف�شخ�صية الأدي��ب ،وتوهجه الوجداين  -كما
يظهر من التعريف  -لهما �أهمية كربى.
بينما جند بقية التعريفات �أو �أغلبها متيل �إىل ترجيح مقولة «الت�صوير»،
�أي ت�صوير الواقع� ،أو التعبري عن الت�صور الإ�سالمي لهذا الواقع.
وهذا ال يعني غنب اجلانب الوجداين يف �أداء هذا الأدب ،وهذا مفهوم من
و�صف التعبري ،بـ«اجلمال»� ،أو «الرقي» �أو «الت�أثري» �أو «الإيحاء»� ...إلخ.
ولكن تعريف د .البا�شا هذه «الوجدانية».
 يبدو تعريف الأ�ستاذ املجذوب غري جامع؛ �إذ ق�صر مو�ضوع الأدبالإ�سالمي ومهمته على «ت�صوير ال�شخ�صية الإن�سانية» ،فمو�ضوع الأدب
الإ�سالمي يت�سع له الوجود كله ،مبا فيه َومنْ فيه.
 جاء تعريف د .الكيالين وافي ًا ،لأنه مزج برباعة بني التعريف و�سماتالأدب الإ�سالمي و�أهدافه النف�سية والفكرية والرتبوية يف عجينة واحدة� ،أما
غريه فقد جعلوا ال�سمات والأبعاد منف�صلة عن التعريف كما �سرنى.
نقاط التقاء:
وتلتقي هذه التعريفات � -أو �أغلبها  -يف العنا�صر والنقاط الآتية:
�أ� -إط�لاق التعددية املو�ضوعية :فهي مل تن�ص على مو�ضوعات معينة
يخت�ص بها الأدب الإ�سالمي دون غريها ،لأن الأدب الإ�سالمي يت�صور �أنه
يفتح كل الآفاق لي�أخذ منها مو�ضوعاته ..من �إن�سان وحياة ووجود م�شهود
�أو مغيب.
ب� -إطالق تعددية الأ�شكال التعبريية� :أو ما ي�سمى بالأجنا�س ال�شعرية �أو
الأدبية ,من ق�صة ور�سالة وخطبة ومقالة وق�صيدة وم�سرحية وملحمة� ...إلخ.
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فلي�س هناك �شكل �أدبي يح ّرمه الإ�سالم ب�صورة مبدئية� ،إال �إذا كان هذا
ال�شكل يعدو على امل�ضمون الإ�سالمي� ،أو قيم الإ�سالم و�أوامره ونواهيه ،ومن
ذلك تلك الأ�شكال امل�شتقة من امل�سرح؛ كـ«الباليه» �أو اال�ستعرا�ضات الغنائية
املختلطة(((.
وقد جاء يف �أهداف رابطة الأدب الإ�سالمي« :ر�سم منهج �إ�سالمي مف�صل
للفنون احلديثة التالية :الق�صة  -امل�سرحية  -ال�سرية الأدبية  -التمثيلية
امل�سموعة  -التمثيلية املرئية».
جـ -الت�صور الإ�سالمي :فالر�ؤية الذاتية ،والتجربة ال�شعرية ال�صادقة
هما مدد الإبداع ،ولكن بعيد ًا عن العبثية ،فكل �أولئك البد �أن ي�سرتفد روح
الإ�سالم ،ملتزم ًا ب�أبعاده ور�ؤاه.
د -التعبري الفني امل�ؤثر :فامل�ضمون الطيب الذي ميثل الت�صور الإ�سالمي
الراقي ،البد �أن ُيعر�ض يف قوالب لفظية �آ�سرة ،ولنا يف الأ�سلوب القر�آين
املثل الأعلى ،وهو الذي يحوي الكثري من الألفاظ للتعبري عن اجلمال ،ومن
ذلك :اجلمال واحل�سن والبهجة والن�ضرة والزينة ..كما �أ�شار �إىل بع�ض
و�سائل التجميل كاحللية والري�ش والزخرف ..كما ا�ستعمل �ألفاظ ًا �أخرى
للتعبري عن �آثار اجلمال ،منها :ال�سرور ،والعجب ،ولذة الأعني.
 �شروح وحتليالت:والذين ق ّدموا هذه التعريفات قام �أغلبهم ب�شرحها وحتليلها ،و�إبراز �أهم
�سمات الأدب الإ�سالمي يف نقاط مف�صلة ،لأن التعريف  -يف �إيجازه -
ال ميكن �أن يعبرّ التعبري النموذجي عن هذا اللون من الأدب..
فريى «د .عبدالرحمن البا�شا» �أن �أهم خ�صائ�ص الأدب الإ�سالمي �أنه:
 -1د .عبدالقدو�س �أبو�صالح ،جملة «املجتمع» الكويتية ،العدد ( ،)1037وانظر كذلك� :ص 13من
بحثه املخطوط بعنوان« :ق�ضية الأدب الإ�سالمي».

24

«غائي هادف ،ملتزم� ،أ�صيل ،متكامل ،م�ستقل له مت ُّيزه و�شخ�صيته ،فعال
م�ؤثر».
ويرى «د .عبدالقدو�س �أبو �صالح» �أن �أهم �سمات الأدب الإ�سالمي �أنه:
«رباين يقوم على ت�صور عقدي ثابت هو الت�صور الإ�سالمي ال�سليم ،ملتزم
بالإ�سالم� ،شمويل وا�سع الآف���اق ،م��ت��وازن� ،إن�ساين ،عاملي ،مت�صل عرب
القرون ،هادف».
ويرى «د� .صالح �آدم بيلو» �أن خ�صائ�ص الأدب الإ�سالمي هي« :االلتزام
العقدي واخللقي ،الغائية واجلدية الهادفة ،ال�شمول والتكامل ،الواقعية،
الإيجابية واحليوية املتطورة»(((.
و�سمات الأدب الإ�سالمي يف نظر «د .حممد عادل الها�شمي» هي :تو�سيع
امل�ضامني الأدبية وحتريرها من التقليد والتبعية ..النظرة الإيجابية للحياة..
النظرة اجلمالية الوا�سعة».
ومع اعرتافه بنموذجية تعريف الأ�ستاذ حممد قطب للأدب الإ�سالمي،
ي�ضع «د .ح�سن الأمراين» للأدب الإ�سالمي خ�صائ�ص �أربع ًا ،يكت�سب الأدب
�إ�سالميته بقدر متثله لها ،وبقدر قربه منها يقرتب من الكمال ،وبقدر بعده
عنها يتجافى عن الإ�سالمية ،وهذه اخل�صائ�ص هي« :الربانية ،الإن�سانية،
التوازن ،امل�س�ؤولية».
ويرى الأ�ستاذ «حممد ح�سن بريغ�ش» �أن �أهم �سمات الأدب الإ�سالمي
�أنه« :وا�ضح الت�ص ّور ،ي�ستند �إىل منهج رباين �شامل ..يتعدى يف م�ساحته
الزمانية واملكانية حدود كل الآداب الأخرى� ..أدب الإن�سان والإن�سانية� ..أدب
احلياة� ..أدب الأ�صالة».
 -1ي�ؤمن الكاتب بتعريف �سيد قطب (يرحمه اهلل) وتعريف �شقيقه كذلك للأدب الإ�سالمي ،ويقول:
«ويكاد الكاتبون والباحثون الذين خا�ضوا يف هذا املو�ضوع للو�صول �إىل تعريف موحد للأدب الإ�سالمي
ال يخرجون عن ذلك �إال يف بع�ض �ألفاظ وعبارات» .انظر كتابه «من ق�ضايا الأدب الإ�سالمي»� ،ص،57
وانظر يف تف�صيله �سمات الأدب الإ�سالمي ،الكتاب ال�سابق� ،ص .79 - 65

25

�أما «د .عدنان النحوي» ،فريى �أن خ�صائ�ص الأدب الإ�سالمي هي �أنه:
«�أدب عقيدة� ..أدب الواقع الذي يراه من خالل هذه العقيدة� ..أدب العلم..
�أدب �أجيال ممت ّدة� ..أدب عزيز ال يذل� ..أدب جماهد ،له نهجه و�أهدافه..
نام متط ّور».
�أدب لغته هي اللغة العربية� ..أدب ٍ
ووا���ض��ح �أن ه��ذه ال�سمات  -يف جمموعها  -متقاربة ،على اختالف
�أ�صحابها ،تقارب التعريفات التي عر�ضتُها للأدب الإ�سالمي.
 اللغة العربية:وينفرد د .النحوي با�شرتاط اللغة العربية �أداة للتعبري عن هذا الأدب،
ال بالن�سبة للعرب فح�سب ،ولكن بالن�سبة لل�شعوب الإ�سالمية جميع ًا..
وال �شك �أن الأخ��ذ بهذا ال�شرط  -على ما وراءه من حما�سة و�إخال�ص
و�إميان  -يلغي ثروة هائلة من الأدب الذي �أبدعه �أدباء ال�شعوب الإ�سالمية
التي ال تتكلم العربية ،ك�إبداعات جالل الدين الرومي وحممد �إقبال باللغتني
الفار�سية والأردي��ة ،وهذه اللغات  -كما يقول د .جنيب الكيالين « -ن�أخذ
منها ،ونعطيها ،و�أدبها يدخل يف نطاق الأدب الإ�سالمي».
والأدب الإ�سالمي املكتوب باللغة الأردية مالحم يبلغ بع�ضها ع�شرين �ألف
بيت من ال�شعر ،وهناك من ال�شعراء الأتراك «حممد عاكف» م�ؤلف الن�شيد
القومي الرتكي ،و«جنيب فا�ضل» �أمري ال�شعراء الأتراك.
وقد عبرّ ت رابطة الأدب الإ�سالمي العاملية �صراحة عن اعرتافها وت�شجيعها
للأدب الإ�سالمي املكتوب بغري العربية ،فجعلت من �ضمن �أهدافها «درا�سة
الأدب الإ�سالمي املعا�صر يف البالد الإ�سالمية و�إظهار اخل�صائ�ص امل�شرتكة
للأدب الإ�سالمي يف العامل ...وكذلك القيام بدرا�سات مو�سعة لعدد من
الأدباء الإ�سالميني ،وبخا�صة الذين �صاغوا �أدبهم ب�إحدى لغات ال�شعوب
الإ�سالمية».
ولكن هذا ال يعفينا من واجب ملزم ،وهو العمل على ن�شر اللغة العربية يف
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هذه البالد ،وغريها من البالد الإ�سالمية التي ال تتكلم العربية ،ولي�س ذلك
بعزيز ،ما ح�سنت النوايا ،و�صدقت العزائم ،وات�صلت اجلهود وتوالت.
 التعريف املثايل:وترتفع بع�ض الأ�صوات النقدية �آخ��ذة على رواد الأدب الإ�سالمي  -يف
ع�صبية وانفعال � -أنهم مل ي�ستطيعوا حتى الآن «�أن يبلوروا» ،تعريف الأدب
الإ�سالمي ،ومل ير�سموا حدوده النهائية� ،أي �أن التعريف  -وم�ضامينه -
مازال يف حاجة �إىل حتديد �أدق و�أوفى مما هو عليه حالي ًا ،ويف طروحاته
التي قر�أناها .و�أنا �أرى �أن هذا اللوم �أو االعرتا�ض يف غري حمله ملا يلي:
 �صعوبة و�ضع تعريفات نهائية للعلوم الإن�سانية ومو�ضوعاتها ،فامل�س�ألة�إذن لي�ست خا�صة بالأدب الإ�سالمي.
 التعريف النموذجي املطلوب للأدب الإ�سالمي ال ميكن �أن ُيح َّدد بقرار�أو بقرارات من فرد �أو جماعة ،بل �إن الذي يح ّدده ويبلور مالحمه و�أبعاده
وم�ضامينه هو الإف��رازات والإبداعات الأدبية املتوالية ،يف نطاق اخلطوط
الأ�سا�سية الرئي�سة للتنظري ،وكثري ًا ما يغري الإبداع م�سار التنظري ال َق ْبلي،
وقد ي�ؤثر يف ت�شكيل التنظري ال َب ْعدي وطوابعه.
ويف تاريخنا الثقايف والأدبي ،نرى تعريف الأدب جاء بعد ميالد الأدب،
وو�ضع «اخلليل بن �أحمد الفراهيدي» علم ال َعرو�ض م�ستخل�ص ًا بحوره من
الر�صيد ال�شعري ال�سابق ،وقواعد النحو ا�ستُخل�صت من اال�ستخدامات
اللغوية ال�سابقة على هذه القواعد بقرون مديدة.
فال ب��دع �إذا قلنا� :إن «التعريف املثايل»  -وال �أق��ول النهائي  -ل�ل�أدب
الإ�سالمي �ستتكامل خطوطه تدريجي ًا ،اعتماد ًا وا�ستخال�ص ًا من الإبداعات
الأدبية الإ�سالمية املتوالية.
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 ظاهرة �صحية:وقد �أجد من يخالفني �إذا زعمت �أن تع ّدد التعريفات  -حتى لو تباعدت عن
بع�ضها البع�ض الآخر يف عنا�صر وجزئيات  -ميثل ظاهرة �صحية تعود بالنفع
يف النهاية على الأدب الإ�سالمي ،لأن اخلالف ال ينال من الثوابت التي متثل
جوهر الأدب الإ�سالمي ،وهي االنطالق يف الإبداع من الت�صور الإ�سالمي،
وجمالية الأداء التعبريي ولكنه غالب ًا ما يكون يف الطوابع التي تت�سم بقابلية
التغيري بالإ�ضافة �أو بالنق�ص ،مثل :قابلية الأدب الإ�سالمي لبع�ض الفنون
الأدبية امل�ستحدثة ،والتحرر اجلزئي من وحدة الوزن والقافية ،وقدر احلرية
الأدبية يف جمال التخ ّيل ،وحدود االلتزام� ...إلخ.
ولعلي ال �أك��ون جمانب ًا لل�صواب �إذا قلت� :إن��ه غالب ًا ما يكون خالف ًا يف
ويو�سع
الدرجة ال خالف ًا يف النوع ..وهذا التعدد يفتح املجال لالجتهاداتّ ،
دائرة النقا�ش واملحاورة البناءة ،و ُيكرث من زوايا النظر مع بقاء اجلوهر،
ومبرور الزمن لن يبقى يف ال�ساحة �إال الأف�ضل والأ�صلح والأن�ضج والأنقى.
وقد ات�سع تراثنا الأدبي  -يف جمال التعريفات  -لكثري من اخلالفات يف
جمال الأدب والفقه واللغة ،وكل هذه اخلالفات م ّثلت عطا ًء فكري ًا طيب ًا
ما زلنا ننتفع به حتى الآن.
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املبحث الثاين
يف ح�ضور الأدب الآخر
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 الأدب املارك�سي:ال ي�ستطيع �أحد �أن ينكر �أن هناك �أدب ًا �شيوعي ًا �أو مارك�سي ًا ذا حدود و�أبعاد
ومالمح معروفة ،يفرزه �شيوعيون مارك�سيون ،وهو يعالج مو�ضوعاته من
زاوية �أيديولوجية مادية حادة جد ًا بالنظر �إىل معطيات هذا الأدب و�أهدافه،
ورف�ضه الآخر رف�ض ًا حا�سم ًا.
وقد �أبان عن كل ذلك «لينني» عام 1905م ،يف مقال له بعنوان «تنظيم
احل��زب و�أدب���ه» ،وفيه يرف�ض �أي ن�شاط �أدب��ي �أو فني ال يكون يف خدمة
احلزب ..ويف هذا املقال الغريب يقول« :لنتخل�ص من رجاالت الأدب غري
احلزبيني ،لنتخل�ص من هواة الأدب املثاليني ..على ق�ضية الأدب �أن ت�صبح
جزء ًا من الق�ضية العامة للربوليتاريا ،وجهاز ًا �صغري ًا من الآلة اال�شرتاكية
املوحدة والكبرية التي حتركها الطليعة الواعية للطبقة العاملة
الدميقراطية ّ
كلها ..على الن�شاط الأدبي �أن ي�صبح عن�صر ًا م�ؤلف ًا لعمل حزبي ا�شرتاكي
دميقراطي منظم».
وامل��ع��روف �أن الفل�سفة املارك�سية تعتمد اعتماد ًا �أ�سا�سي ًا على فكرة
«ال�صراع الطبقي» ،لذا نرى  -كما يقول «هازلت» يف الدراما املارك�سية -
«عامل ًا يت�ألف جوهري ًا من طبقتينْ ت�صارع �إحداهما الأخرى �صراع املوت،
وهما :الر�أ�سماليون و�أجرا�ؤهم من ناحية ،والربوليتاريا الزاحفة من ناحية
�أخرى».
 الأدب الوجودي:الوجودية  -مبعناها العام يف الفل�سفة  -تعني «النزغة التي تعلق �أكرب
ق�سط من الأهمية على وجود الفرد يف الكون وعلى �صفاته اجلوهرية».
ويف العقد اخلام�س من القرن الع�شرين� ،أُطلق هذا امل�صطلح على النظرية
الفل�سفية التي نادى بها «جان بول �سارتر» يف كتابه «الوجود والعدم» عام
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1943م ،و�أ�سا�سها� :أن الوجود املطلق � -أو حالة الفراغ كما ي�سميها «�سارتر»-
ي�سبق اجلوهر �أو املاهية �أو الوجود الفعلي ،والوجود الفعلي  -يف نظره -
عبارة عن خروج الفرد من حالة اخلمول البدائي بو�ساطة الثورة النف�سية
الناجتة من القلق والي�أ�س �إىل جو من احلرية املطلقة ،ي�ستطيع فيه �أن ي�شكل
حياته مبح�ض �إرادته متحم ًال امل�س�ؤولية الكاملة عن جميع ت�صرفاته ،و�أن
ي�ضفي على العامل الذي يعي�ش فيه معنى ومنطق ًا.
فالفرد يف نظر الوجوديني هو املوجود احلقيقي ،ويرتبون على ذلك �أنه
ال معنى �إذن للقول بالطبيعة الب�شرية ،والقول بالأخالق التي تفر�ضها هذه
الطبيعة� ،أو بالأقدار التي ر�سمت لها طريقها قبل �أن تربز �إىل عامل الوجود،
فكل فرد عام قائم بذاته ي�ضع لنف�سه �أخالقه و�آدابه وعقائده و�آراءه ..و�إذا
كان التقدير ال�سابق عندهم غري موجود وال معقول ،فالغاية املر�سومة كذلك
غري موجودة وال معقولة ،و�إمنا احلياة فلتة من فلتات الطبيعة ،جاءت بها
عبث ًا ،وتذهب بها عبث ًا.
والفرد وحده هو احلكم فيما ي�أتي ،فلي�س لأحد من «املجتمع» �أن يحدد له
مفاهيمه �أو �أخالقه �أو تقاليده �أو عقائده� ،أو ت�صرفاته �أو �سلوكه.
والإله عندهم  -وخ�صو�ص ًا «�سارتر»  -لي�س خرافة فح�سب ،ولكنه خرافة
�ضارة.
و�إيجاد الذات ،وت�أكيد الإن�سان الفرد لوجوده الذاتي  -يف نظر «�سارتر» -
ال يتحقق �إال ب�إطالق العنان للرغبات وال�شهوات بحيث يفعل ما ي�شاء ،ويرتك
ما ي�شاء ،وتعرتف «�سيمون دي بوفوار» ب�أن من طبيعتها �أن جتنح دائم ًا �إىل
لذائذ اجل�سد.
وهم يف هذا امل�سلك غري الأخالقي ينطلقون من �إميانهم مبا ذهب �إليه
«نيت�شه» من �أن الأخ�لاق لي�ست �إال خرافات اخرتعها ال�ضعفاء ليتقوا بها
�سطوة الأقوياء يف معركة احلياة.
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وحتمل الوجودية يف ت�ضاعيفها كثري ًا من التناق�ض واال�ضطراب ،بل �إن
اال�ضطراب يف قواعدها  -كما يقول «العقاد» � -أ�شد من اال�ضطراب يف
قواعد الفو�ضوية لأنها وجوديات كثرية ،ورمبا تناق�ض الفيل�سوفان الوجوديان
يف الع�صر الواحد والبلد الواحد.
ومن عبثيات الوجودية وعدميتها الت�شجيع على االن�سحاب من احلياة
باالنتحار ،فلي�س هناك �سبب عميق للحياة ،وال معنى لل�سعي اليوم ،وال جدوى
من الأمل والعذاب ،وباالخت�صار ف�إن «االنتحار يعني بكل ب�ساطة االعرتاف
ب�أن احلياة ال ت�ستحق �أن ُتعا�ش».
وكان للفل�سفة الوجودية ت�أثري كبري جد ًا على الآداب املختلفة ،وخ�صو�ص ًا
الأدب الفرن�سي بعد احلرب العاملية الثانية ،وخا�صة لدى «�سارتر» و«كامو»
و«�سيمون دي بوفوار».
وما دامت احلياة قد فقدت معناها وهدفها لفقدان العن�صر الذي يوجد
الرتابط بني �أجزائها ،ويعطي �أحداثها تف�سريها ومعناها وهو «الدين» ،ف�إن
«�سارتر» يرى احلل يف �أن يعي�ش كل �إن�سان وحده ،و�أن يحقق وجوده ب�أن يفعل
ما يرى هو �أنه حق ،و�أنه واجب ،و�أنه ح�سن ..ففي م�سرحيته «اجلحيم هو
الآخ��رون» ،ير�سم اجلحيم يف نف�س �إن�سان يتعذب من �أول امل�سرحية �إىل
�آخرها من وجود �آخرين ال يكفون عن الوجود حوله ،ويفر�ضون عليه �أن
يكونوا موجودين معه ،وبذلك مينعونه �أن يكون نف�سه ،و�أن يح�س بذاته ،و�أن
يفعل ما ميليه عليه هواه ال�شخ�صي ،فيظل �ساكن ًا �ساكت ًا يتعذب ،يتطلع �إىل
اللحظة التي يذهب فيها عنه الآخرون لينطلق بوجوده الذاتي ،ولكنهم
ال ين�صرفون فيظل هو يف اجلحيم.
والأدب الوجودي  -وخ�صو�ص ًا عند «�سارتر» � -أدب ملتزم بالفل�سفة
الوجودية ،يتبنى قواعدها ومبادئها ويعاجلها يف �أعماله الفنية ،ولكن
«�سارتر» ي�ستثني ِّ
ال�شعر من نطاق هذه الق�ضية ،ويرى من ال�سخف املطالبة
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بالتزام �شعري ..وترتكن فكرته يف �إخ��راج ال�شعر من دائرة االلتزام �إىل
فهمه لطبيعة التعبري ال�شعري وعملية الإبداع فيه ،و�إىل نوعية تعامل ال�شاعر
مع الكلمات والأ�شياء.
ويف هذا افرتا�ض وا�ضح لقيام عامل ال�شعر م�ستق ًال عن عامل املعنى ،و�أن
ال�شاعر ال يدخل يف هذا العامل �إال بعد �أن يحطم كل معنى يف نف�سه ،فيعرب
�إىل هذا العامل ال�شعري على �أ�شالء املعاين التي �أح�س بها يف نف�سه وا�ضحة
وحمددة� ،إنه  -بعبارة �أخرى  -يدخل �إليه عريان ًا من املعنى ،ومن ثم
ال ي�ستطيع ال�شاعر �أن يقول� :إنني �أريد �أن �أعرب عن «كذا» يف عمل �شعري،
لأن تعبريه عن املعنى �أو املو�ضوع املحدد الوا�ضح له لن يكون تعبري ًا �شعري ًا،
بل جمرد تعبري ،ذلك �أن عامل ال�شعر ين�شئ مو�ضوعه اخلا�ص ،وال ميكن
�إقحام مو�ضوع خارجي حمدد عليه.
 الوجودية يف الأدب العربي:وقد ت�س ّربت الوجودية من الفكر الغربي �إىل الفكر العربي املعا�صر بقوة،
وكان من �أبرز مر ِّوجيها «د .عبدالرحمن بدوي» ،فيما ترجمه من �أ�صولها،
وما كتبه عنها ،قبل �أن ينتبه �إىل �سلبية ذلك ،وقبل �أن يتفرغ ،رحمه اهلل� ،إىل
نقد امل�ست�شرقني يف درا�ساتهم للقر�آن الكرمي.
بل لقد حاول �أن يوجد �أ�ص ًال لها ،وللنزعة الإن�سانية العربية التي ان�شقت
الوجودية منها يف الفكر العربي ،من خالل كتابات ال�صوفيني الغالني،
والفال�سفة الذين جتاوزوا �أ�صول ال�شريعة واالعتقاد الإ�سالمي ال�صحيح.
ويرى عبدالرحمن بدوي �أن «ال�شعر الوجودي ي�ضيف للإن�سان ال�صفة
الأوىل للربوبية» ،و�أ�شاد بالنموذج الذي �أبدعه «بودلري» يف ديوانه «�أزهار
ال�شر» ،و�أغرى ال�شعراء العرب الوجوديني باالبتعاد  -قدر الإمكان « -عن
اللغة اجلارية كيما ت�ستعيد البكارة الأوىل التي ميتاز بها عامل الإمكان»،
�أما عمود النحو «فلنهدمه على ر�ؤو�س امل�صفدين �إليه» ..وال �ش�أن للوجودي
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«ب���أي �أحكام تقوميية خارجة عن نطاقه الفني اخلال�ص� ،سواء �أ�صدرت
هذه الأحكام عن الدين �أم عن الأخ�لاق ..ومعنى هذا بكل و�ضوح �أنه �إن
وجد الرذيلة �أو القبح �أو ال�شر �أوفر حظ ًا يف التمكني من الإبداع فال جناح
عليه مطلق ًا يف �أن يتخذها ..فاخلطايا وال�شرور والرذائل وما �إليها �أدل على
حقيقة الوجود و�أقدر على الك�شف عن ن�سيجه».
ومي�ضي «د .حممد م�صطفى هدارة»  -يرحمه اهلل  -يف تعقب ب�صمات
الوجودية يف ال�شعر العربي املعا�صر ،ومنها توظيف الأ�ساطري يف ال�شعر،
وال�شعور احل��اد بالقلق واالغ�ت�راب والي�أ�س ،وكذلك النزوع �إىل الإحل��اد
والتنكر للموروثات الدينية.
ومن الذين ت�أثروا �إىل حد كبري مبعطيات الوجودية ال�شاعر «عبدالوهاب
البياتي» يف ق�صيدته «م�سافر بال حقائق» يف ديوانه «�أباريق مه�شمة» ..كما
ظهر الأث��ر الوجودي يف �شعر «بدر �شاكر ال�س ّياب»،رحمه اهلل ،يف مرحلة
من �إبداعه وك�أنه كان ي�ستلهم «بودلري» يف موقفه الوجودي الذي يعبرّ عنه
بالتمرد ور�ؤية اجلمال يف القبح وال�شر والرذيلة.
ويرى �أحد الباحثني �أن �صرخة «�سارتر» (اجلحيم هو الآخ��رون) ترتدد
عند «ال�س ّياب» يف قوله:
وع������� ٌر ه�����و امل����� ْرق�����ى �إىل ا ُ
����ج���� َل���� ْه
جل���� ْل ُ
وال�������ص���خ��� ُر ي����ا � ِ���س���ي���زي ُ
���ف م����ا �أث���ق��� َل��� ْه
� ِ���س���ي���زي ُ
���ف �إن ال�������ص���خ���ر َة الآخ��������رون
ومن �أب��رز مناذج الأدب الوجودي �شعر «�أدوني�س» ،فديوانه «التحوالت
والهجرة يف �أقاليم الليل والنهار» ت�صوير ناطق بالفكر الوجودي يف مترده
ورف�ضه وقلقه ويف الإح�سا�س احلاد بالغربة.
كما ت�أثرت الق�صة الق�صرية بالتيار الوجودي ،كما جند يف �إبداع «�إدوار
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اخل��راط» ،و«ع�لاء الديب» ،و«حممد حافظ رج��ب» ،و«�إبراهيم �أ�صالن»،
وغريهم ..وكذلك ت�أثرت الرواية بهذا الفكر الوجودي كما نرى يف �أعمال
«�سهيل �إدري�����س» ،و«ج�برا �إبراهيم ج�برا» ،و«�إ�سماعيل فهد �إ�سماعيل»،
و«جنيب حمفوظ» ،و«ليلى بعلبكي» ،و«الط ّيب ال�صالح» ،وغريهم.
واملعاين العامة التي تدور حولها الرواية العربية الوجودية� :إثبات الإرادة
الإن�سانية املتحررة من كل قيد ،وامل�س�ؤولية امللقاة عليها ،والقلق والي�أ�س
وال�سقوط واالغرتاب واالنف�صام عن املا�ضي وعن املجتمع.
 الأدب امل�سيحي:ُ
الف�صل واقعي ًا وتاريخي ًا بني
من ال�صعب� ،إن مل يكن من امل�ستحيل،
الدين والفن ،فكالهما  -كما يقول الأ�ستاذ حممد قطب « -انطالق من
عامل ال�ضرورة ،وكالهما �شوق جمنح لعامل الكمال ،وكالهما ثورة على �آلية
احلياة».
ومادة الفن هي احلياة والنف�س والإن�سانية ،ومقوماته هي ال�صدق والأ�صالة
الفنية وامل�ضامني ال�سليمة ..ومادة الدين هي احلياة والنف�س الإن�سانية،
ومقومات الدين ال�صادق املنزّل من عند اهلل هي ال�صدق والأ�صالة واملثل
العليا التي تتواءم مع واقع احلياة ،وتتطور معها ،وت�شبعها بال�سعادة واحلب
والإخاء والعدالة واحلرية.
وغاية الفن الإمتاع والإفادة والتحري�ض على بناء جمتمع �أف�ضل ..وغاية
الدين ال تخرج عن �إ�سعاد الب�شرية وا�ستمتاعها بحياتها ،و�سيطرة املثل
الفا�ضلة على عالقات الب�شر وال��دول واحلكام ،والتهي�ؤ لعامل �آخ��ر؛ عامل
�أف�ضل ،والتنفري من املظامل واالنحرافات ،والعمل على هدمها.
و�إذا نظرنا �إىل الدين امل�سيحي ر�أينا له ت�أثري ًا وا�ضح ًا يف بع�ض املذاهب
الأدبية الأوروبية منذ ع�صر النه�ضة ،وكان هناك من ثار على م�سا�س الأدباء
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بالقيم الدينية امل�سيحية مثل «جايلز فلت�شر» يف كتابه «انت�صار امل�سيح».
وال�شاعر الإجنليزي «ج��ون ميلتون» يرى �ضرورة وج��ود هدف �أخالقي
يف ال�شعر؛ ويقول� :إن��ه ي�صف يف �شعره عر�ش اهلل ،وميجد عزته لتلقني
النا�س معاين التقى والف�ضيلة ،ويف مقدمة ملحمته «الفردو�س املفقود»
()paradise Lostيبني �أن غر�ضه الذي ي�سعى �إىل حتقيقه هو �إثبات قدرة
اهلل اخلالدة.
ويف القرن الثامن ع�شر امل��ي�لادي ،ظهرت يف �أوروب���ا نظرية «العدالة
ال�شعرية» التي تقوم على تر�سيم املثل الأعلى يف الأخالق ،وعلى مبد�أ الثواب
والعقاب.
ويف القرن التا�سع ع�شر �أك��د «ج��ون �ستيورات م��ل» النزعة الأخالقية
املرتبطة بالدين امل�سيحي يف الفنون وكل نواحي الن�شاط الفكري للإن�سان،
ثم ظهرت «املدر�سة الإن�سانية اجلديدة» التي و�ضع �أ�سا�سها «�أرفنج بابيت»،
وكان هدفها الأ�سمى تقوية روح الإن�سان برت�سيخ القيم الدينية فيها ،و�إذعانه
للأعراف والتقاليد املتوارثة ،ومقاومة النزعات الفردية والعاطفية املطلقة
دون قيود.
وعلى ال��درب نف�سه �سارت املدر�سة الكال�سيكية اجلديدة �أو «مدر�سة
الإحياء الكاثوليكي» التي �أ�س�سها «ت� .س� .إليوت» التي دعت �إىل �ضرورة بعث
الإميان بالدين امل�سيحي ،بل دعا «�إليوت» �صراحة �إىل ربط الأدب بالدين،
واحلكم على الأدب مبقايي�س �أخالقية لها �صفة الثبات وال�شمول.
وت�أ�سي�س ًا على هذه النظرة ،هاجم «�إليوت» الأدب احلديث لأن��ه يقدم
جتارب بعيدة عن الإميان والأخالق بحيث يعي�ش الإن�سان يف خواء احل�ضارة
املادية دون تراث �أو قيم ،وهاجم املذاهب الأدبية اال�شرتاكية واملارك�سية
وال�سريالية والرومان�سية وما �إليها التي ال تلتزم الأخالق امل�سيحية مبفهوم
املذهب الكاثوليكي ب�صفة خا�صة.
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وبعد هذه التوطئة يواجهنا �س�ؤال يبحث عن �إجابة ،وهو :هل يف �أدبنا
العربي من الإبداع ما ي�شكل «�أدب ًا م�سيحي ًا» له مالحمه املو�ضوعية والفنية
الفارقة� ،ش�أن الآداب املذهبية الأخرى؟
�إن اال�ستقراء التاريخي مينحنا اجلواب بالإيجاب ،ولو وقفنا عند ال�ساحة
اللبنانية وحدها لطال بنا املقام ،والحتجنا �إىل بحوث متعددة لعر�ض «�أدب
م�سيحي» متعدد الأجنا�س الأدبية ،وم�شبع ب��روح امل�سيحية ،ولكن نكتفي
بالإ�شارة �إىل عمل درام��ي رائ��د هو م�سرحية «امل���روءة وال��وف��اء» لـ«خليل
اليازجي» ،ويقال� :إنها �أول م�سرحية �شعرية يف الأدب العربي.
وامل�سرحية تربز القيم الأخالقية امل�سيحية من خالل واقعة م�شهورة يف
الع�صر اجلاهلي :فحنظلة الأعرابي الذي حكم عليه امللك النعمان باملوت
يف يوم نح�سه يعود �إىل النعمان لوعد قطعه له بعد �أن �ضمن عودته عربي
�آخر ذو �شهامة و�أريحية وم��روءة ا�سمه «ق��راد» ،ويعجب النعمان �أن يعود
الأعرابي ليتلقى املوت بعد �أن �أفلت منه ،وي�س�أله النعمان عن م�صدر هذا
الوفاء العجيب؛ فيكون جوابه� :إنه دينه الن�صرانية ،ويدخل امللك النعمان
و�أهل احلرية جميع ًا يف الدين اجلديد ،ويعفو عن الكفيل ال�شهم «قراد» وعن
املكفول الويف «حنظلة».
وقد جنح اليازجي � -إىل حد كبري  -يف عر�ض �أفكاره والقيم التي تدعو
�إليها الن�صرانية ،من خالل احلوار والأحداث التي ربط بينها ربط ًا حمكم ًا.
 الأدب القبطي:ن�ش�أ �أدب عربي قبطي يف م�صر بعد �أن �أ�صبحت اللغة العربية هي اللغة
الر�سمية يف البالد �سنة 85هـ (705م) بقرار نقل الدواوين من اللغة القبطية
�إىل اللغة العربية ،ف�أخذ الأقباط يهملون بالتدريج درا�سة اللغتني اليونانية
والقبطية ،ويقبلون على تعلم اللغة العربية ودرا�سة �آدابها.
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وابتداء من القرن الثالث الهجري ،بد�أ الأقباط ي�ؤلفون الكتب العربية،
ولعل الرائد يف هذا املجال «�سعيد بن بطريق املتطيب» (328 - 261هـ)
بكتابه «التاريخ املجموع على التحقيق والت�صديق».
وعلى م��دار الع�صور ،ظهر �أدب���اء ن�صارى ك��ث�يرون ،منهم يف الع�صر
الفاطمي «زكريا بن �أبي املليح مماتي» ،ويف ع�صر الدولة الأيوبية ظهر من
�أدبائهم «�أبناء الع�سال» من عائلة رجل ن�صراين ا�سمه «�أبو الب�شر يوحنا
الكاتب امل�صري» ،ومنهم «ال�صفي بن الع�سال» �صاحب كتاب «املجموع
ال�صفوي» ،وال�شاعر الأ�سعد ابن الع�سال.
ومنهم «جرج�س ب��ن العميد» امل��ع��روف «ب��اب��ن امل��ك�ين» كاتب اجليو�ش
املن�صورة يف حكومة الأيوبيني ،ومنهم بعد ذلك «بطر�س �أبو �شاكر» املعروف
بابن الراهب ،وابن كرب �شم�س الريا�سة �أبوالربكات (ت 725هـ).
ويف الع�صر احلديث ،نه�ض الأدب القبطي ،و�أ�صبح ذا مالمح و�سمات
مميزة ،وانفتح كثري من �أدب��اء الأقباط على الثقافات الأجنبية والعربية
والإ�سالمية ،بل �إن بع�ضهم در�س يف الأزه��ر مثل« :ميخائيل عبدال�س ّيد»،
و«جندي �إبراهيم» �صاحب �صحيفة «الوطن» الذي التحق بالأزهر حتت ا�سم
«ال�شيخ �إبراهيم اجلندي» ،وكذلك ال�شاعر «تادر�س وهبي» ،ومل ُيعرف بني
�أدباء القبط من ت�أثر بالثقافة الإ�سالمية مثله ،فقد حفظ القر�آن ،وفهمه
فهم ًا جيد ًا ،وكان يكرث يف �شعره من االقتبا�س من الآيات القر�آنية ،والإ�شارة
�إىل الأحاديث النبوية.
ومنهم «فرن�سي�س العرت» الذي كان يح�ضر درو�س ال�شيخ حممد عبده م�ساء
كل يوم ،وقد رحب به ال�شيخ ،و�أدنى جمل�سه.
ويطول بنا امل�سار لو رحنا ن�ستعر�ض مراحل تطور هذا الأدب ،فيكفينا
�إلقاء الأ�ضواء عليه خلو�ص ًا لأهم مالحمه و�أبعاده املتميزة.
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 �أهم مالمح الأدب القبطي:�إن من مبدعي هذا الأدب كتاب ًا و�شعراء ورجال دين ،ويظهر متيزه يف
ال�شعر بخا�صة ،فمن ناحية ال�شكل جند �شعراء الأقباط قد التزموا بال�شكل
اخلليلي للق�صيدة مع احلر�ص على �أ�صالة الكلمة العربية ،والتزام ال�صحة
اللغوية والقاعدية ،وغري هذه ال�سمة املهمة ،نرى غري قليل من مالمح التميز
املو�ضوعي والفني ،ومن �أهم هذه املالمح:
 -1االعتزاز بالفرعونية :حتى �إنهم اتخذوا من ا�سم «رم�سي�س» �شعار ًا
لهم ،ول ّقبوا �أنف�سهم ب�أحفاد رم�سي�س ،و�أن�ش�ؤوا نادي ًا لهم با�سم «رم�سي�س»،
وظهرت لهم جملة با�سم «رم�سي�س» ،وظلوا يلحون على نقل متثال رم�سي�س
من «البدر�شني» �إىل «ميدان باب احلديد» بالقاهرة� ،إىل �أن حتقق ذلك عام
1955م ،وكان بع�ضهم ي�سمي �أبناءه ب�أ�سماء فرعونية.
ويف ال�شعر ،كان للقومية الفرعونية والفراعنة احلظ الأوفى �إىل درجة
الإغ��راق يف املدح والتقدير ،وخ�صو�ص ًا عند �أمري �شعراء الأقباط «ن�صر
لوزا الأ�سيوطي» (1964 - 1887م) ،ففي مطولة له من خم�سة و�أربعني بيت ًا
(((
بعنوان «على �سفح الأهرام» يقول عن الفراعنة:
 -1وقد بلغت هذه العاطفة ح ّد ًا من الغل ّو الغريب ،يدل على ذلك ما ن�شرته �صحيفة «الوطن» القبطية
يف 1913/8/16م� ،أن وفد ًا من �أدباء الأقباط زار معبد «الكرنك» يف مدينة «الأق�صر» ،وملا �صاروا
�أمام �أحد متاثيل «رم�سي�س الأك�بر» ،انبطحوا على الأر���ض ،ومت ّرغوا يف الرتاب ،وتقلبوا يف العفار
والهباب ،ورفعوا �أ�صواتهم بالبكاء والعويل ،و�سالت دموعهم كل م�سيل ،وا�شتد ال�صياح ،وعظم
النواح ،و�صاروا يردّدون البيتينْ الآتيينْ لـ«ن�صر لوزا الأ�سيوطي»:
رم�سي�س قم وانظر الأحفاد كيف هم
		
ذلوا وكيف على بلواهم �صربوا
				
رحماك رحماك قم وانظر بعينك ما
		
قد خب�أته ليايل الغدر والقهر
				
انظر :حممد �سيد كيالين ،الأدب القبطي قدمي ًا وحديث ًا� ،ص.46
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�إذا ذك��روا يوم ًا �أ���ش��ارت يد العال
�إل��ي��ه��م وخ�����رت يف ال���وج���ود مل��ام
و�إن ذك�����روا ي���وم��� ًا ف������إن مبثلهم
ب����ط����ون ن�������س���اء ال���ع���امل�ي�ن ع��ق��ام
و�إن ذك����روا ي��وم�� ًا ف�����إن ل��ذك��ره��م
���س��ج��ود ج��م��ي��ع ال�����س��ام��ع�ين ل���زام
و�إن ذك������روا ي���وم��� ًا ف������إن ق��ل��وب��ن��ا
حت����ن �إل����ي����ه����م ،واحل����ن��ي�ن ه��ي��ام
و�إن ذك����روا ي��وم�� ًا ف����إن مديحهم
ب���ك���ل ل�������س���ان م������ب������د�أ ..وخ���ت���ام
و�إن ذكروا يوم ًا فمن فرط جمدهم
وهيبتهم ���ص��ل��ى الأن�����ام و���ص��ام��وا
ك����أن ث���رى الأه�����رام ت���رب مقد�س
ح��وال��ي��ه م���ن ك���ل ال�����ش��ع��وب زح���ام
ي����ؤم���ون���ه م���ن ك���ل ف����ج ،وج��وه��ه��م
ع��ل��ي��ه��ن م���ن ف����رط احل���ي���اء ل��ث��ام
يحجون �أر���ض�� ًا �أ�صبحت بك كعبة
ك�����أن����ك ب���ي���ت ل��ل��ح��ج��ي��ج ح����رام
ورمبا كان من العوامل التي �أججت هذه العاطفة الفرعونية علو �صوت
امل�سلمني بالدعوة �إىل اجلامعة الإ�سالمية وااللتفاف حول لواء اخلالفة،
وترويج دع��وى �أنهم «ن�سل الفراعنة» مل تختلط دم��ا�ؤه��م بدماء �أجنبية
41

عربية �أو تركية �أو غريها ،وقد �صرحوا مبا يبني عن هذه النزعة يف كثري
من ق�صائدهم كتلك التي نرى ال�شاعر «تادر�س وهبي» يهنئ بها الزعيم
القبطي «بطر�س غايل» مبنا�سبة توليه ريا�سة الوزارة امل�صرية عام 1908م،
ويف مطلعها يقول:
ف�������ي�������ا ��������س���ل���ال�������ة «م������ي������ن������ا»
وال�����������ش�����يء ب����ال���������ش����يء ي���ذك���ر
ل��������ق��������د

ر�آك

اخل��������دي��������و
ع������ل������ى ال������ري������ا�������س������ة �أق�����������در

ف��������ك��������ن��������ت خ�������ي������ر وزي��������������ر
ح������������از ال�������ف�������خ�������ار امل����������������ؤزر
 -2الدعوة �إىل املحبة واالحتاد والتالحم بني عن�صري الأمة من م�سلمني
و�أقباط ،وخ�صو�ص ًا بعد �أن ا�شتعلت «فتنة �أدبية» ب�سبب مقتل «بطر�س غايل»
رئي�س الوزراء على يد �شاب م�سلم هو «�إبراهيم الورداين».
ولكن كان هناك تيار �آخر يغذيه �أمثال «�أخنوخ فانو�س» ،من�شئ جمعية
«جمتمع الإ���ص�لاح القبطي» ،حتت �ستار ال��دع��وة �إىل �إن�صاف الأقباط
وحمايتهم ودفع الظلم الواقع عليهم من امل�سلمني ،وا�ستجاب بع�ض ال�شعراء
الأقباط لهذه الدعوة.
 -3ظهور ب�صمات ال��دي��ان��ة امل�سيحية يف الأف��ك��ار وال�����ص��ور والأل��ف��اظ
والرتاكيب والإ���ش��ارات التاريخية ،كما ن��رى يف ق�صيدة «روفائيل نخلة»
مبنا�سبة «عيد الف�صح» ،وفيها يقول:
يف يوم عيد الف�صح تزهو القاهرة
م��ن في�ض �أن����وار ال��رب��ي��ع الباهرة
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بقيامة «ال��ف��ادي» تكامل �سعدها
وب���دت ب�����ش��ارات ال�����س��رور ال��ن��ادرة
ك���ل ال��ق��ل��وب ال���ي���وم ت��خ��ف��ق بهجة
ب���أل��وف دور بني امل�سيح العامرة
وم��ئ��ات �أج���را����س ال��ك��ن��ائ�����س كلها
غ��ن��ت �أغ�����اين احل���ب���ور اجل���اه���رة
ق���ام «امل�����س��ي��ح �إل��ه��ن��ا» م��ن مدفن
�أل���ق���ت���ه ف���ي���ه ذن���وب���ن���ا امل��ت��ك��اث��رة
ف���أرى الن�صارى كلهم يف �شخ�صه
�إن ال�صليب ينيل جم��د الآخ���رة
وتظهر هذه الب�صمات كذلك يف �أغلب الأغرا�ض الغنائية كاملدح وال�شكوى
وال��رث��اء ،كما ن��رى يف الأب��ي��ات التالية م��ن ق�صيدة طويلة لـ«ن�صر ل��وزا
الأ�سيوطي» يرثي فيها زوجته:
الق��ي��ت م��رمي �أخ���ت م��رمي فانعمي
ب�������أج������ل خ������ال������دة وخ���ي���ر ت��ل�اق
�أنفقت يف الإمي���ان عمرك والتقى
ف��رب��ح��ت ت����اج اخل���ل���د ب���الإن���ف���اق
ب ُعرى ال�صراحة والهدى ا�ستم�سكت
يف زم������ن ب���غ���ي م���ف���ع���م ون���ف���اق
 -4ومقابل هذه ال�سمة ،جند قلي ًال من �شعراء الأقباط يوظف يف �شعره
غري قليل من الألفاظ والقوالب واملعاين وال�صور القر�آنية ،كما نرى يف
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ق�صيدة ال�شاعر القبطي «تادر�س وهبي» التي نظمها مبنا�سبة مرور عام على
م�صرع «بطر�س غايل» ،وفيها يقول(((:
رب ك��ن يل ف��ي��م��ا �أح�����اول واح��ل��ل
ح�ي�ن �أرث����ي����ه ع���ق���دة م���ن ل�����س��اين
ي�����ا خ���ل���ي���ل���ي ال ت����ل����وم����ا حم���ب��� ًا
��ان
م���ع ف���رط الأ����س���ى ال����ذي ت��ك��ت��م ِ
واذك������را ف�����ض��ل��ه و�إن ج���ل ���ش���أن�� ًا
ودع�����اين �أ���ش��ك��و ال���زم���ان و���ش��اين
لي�س يغني ال�����س��ل��وان ع��ن��ي �شيئ ًا
��ان
ُق�������ض���ي الأم�������ر ف���ي���ه ت�����س��ت��ف��ت��ي ِ
 -5ومن �أهم ال�سمات الفنية النف�سية يف ال�شعر القبطي تدفق كثري من
الق�صائد برنة حزن عالية النربة تنبئ عن �شعور حاد بغربة روحية ،وقلق
عظيم ،و�إح�سا�س قوي بفداحة اخل�سارة وخ�صو�ص ًا عند رثاء عظمائهم؛
«لأن الأقباط �أقلية ،وتعوي�ض خ�سارتهم يف هذا العظيم قد يكون متعذر ًا».
 الرتانيم الكن�سية:ومن الأدب امل�سيحي الذي ال ُيختلف على م�سيحيته ،ما ُي�س ّمى «بالرتانيم
الكن�سية» التي تن�شد يف الكنائ�س �شعر ًا عربي ًا يحمل معاين وقيم ًا م�سيحية
وروحية ،منها امل�سيحي اخلا�ص مبفهومه العقدي احلاد ،ومنها الروحاين
باملفهوم العام ،فمن النوع الأول(((:
 -1االقتبا�سات القر�آنية ظاهرة يف البيتينْ الأول والأخري ،وال غرابة يف ذلك ،فال�شاعر بعد �أن �أتقن
علومه املدنية وعدة لغات �أجنبية ،التحق بالأزهر ،وحفظ القر�آن الكرمي ،ودر�س علوم احلديث والفقه.
 -2من الرتنيمة رقم ( )782من كتاب «ترنيمات روحية».
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يا �سيدي الفادي �إليك حنيني
قد �ساقني حلماك ح�سن يقيني
		

ولـــــر�ؤيتي �إيــــــــــــاك كل �أنيني
يف حبك الوايف جـمـيــع ديـوين

بدم جرى فوق ال�صليب ثمني
�إن ال�����س��ع��ادة ح��ظ ���س��ي��اح ال�سما
يا ح�سن يوم و�صولهم ذاك احلمى
ي���أت��ي��ه��م ج��ن��د ال�����س��م��اء م��رمن�� ًا
وي�����س��وع م�������س���رور ًا ب��ه��م متب�سم ًا

ويقول:
�أه ًال بالأىل تبعوين
حملوا ال�صليب وما ا�ستحوا بي يف الب�شر
بل ما ابتغوا حظ ًا �سوى ا�سمي املحتقر
فليجل�سوا حويل على عر�ش الظفر
وليلب�سوا �إكليل جمد قد بهر
ولي�شبعوا من نعمة بيميني
ومن النوع الثاين الذي يحمل من امل�ضامني الروحية ما ال تختلف فيه
الأديان ما جاء يف �إحدى الرتنيمات(((:
لنا يف كالم الإله ال�صمد
�أ�سا�س لإمياننا كاجلبل
ولي�س مزيد على ما وعد
ملن يلج�ؤون �إىل املتكل
 -1من الرتنيمة رقم ( )1من الرتنيمات ال�سابقة.
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يقول :اطمئن ف�إين معك
و�إين �إلهك والعون بي
و�إين �أقويك كي �أرفعك
و�أرثي ل�ضعفك مثل الأب
�إذا خ�ضت لج املياه العميق
فال تقدرن عليك اللجج
�أنا لك يف ال�ضيق نعم الرفيق
و�ضيقك �أبدله بالفرج
�إذا ما دهاك البال واخلطر
فيكفيك من نعمتي ما ان�سكب
وال توقع النار فيك ال�ضرر
ف�إين �أنقيك مثل الذهب
 املزامري:وبغ�ض النظر عن �شروح الكتاب املقد�س (كتب العهد القدمي والعهد
اجلديد) ،وهي من �أدبيات امل�سيحية امللتزمة ،نقف �أمام عمل �آخر �أدخل
يف باب الأدب يتعلق باملزامري((( ،فقد جاءت املزامري يف الكتاب املقد�س
م�سطورة مطبوعة بنظام النرث ،كما نرى يف املزمور التا�سع والع�شرين
لداود�« :صوت الرب على املياه� .إله املجد �أرعد .الرب فوق املياه الكثرية.
 -1جاء يف «قامو�س الكتاب املقد�س» �أن املزامري جمموعة من الأ�شعار الدينية امللحنة ،غر�ضها
متجيد اهلل و�شكره ،كانت ترمن على �صوت املزمار وغريه من الآالت املو�سيقية ،ويف العربانية ي�سمى
«كتاب احلمد» ،كما دعاه امل�سيح «كتاب املزامري» ،وقد ُعرف با�سم «مزامري داود» ،بالن�سبة لعدد
املزامري التي ُن�سبت لداود ،وبلغت  73من  150مزمور ًا.
وقد ا�ستغرق ت�أليف املزامري نحو �ألف �سنة من �أيام مو�سى �إىل العودة من ال�سبي البابلي� ،أو حتى
بعدها بقليل يف �أي��ام «ع��زرا» ،غري �أن �أكرثها ُكتب �أي��ام داود و�سليمان (قامو�س الكتاب املقد�س،
�ص 430و.)432
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�صوت الرب بالقوة� .صوت الرب باجلالل� .صوت اهلل مك�سر الأرز� ...إلخ».
وبداعية �أن املزامري  -يف الأ�صل ال ِعبرْ ي  -عبارة عن ق�صائد �شعرية،
�صدرت املزامري حديث ًا يف طبعة م�ستقلة يف �صورة �شعرية م�شطرة ،مع
االلتزام احل��ريف للن�ص الأ�صلي دون تغيري ..وهو عمل يذكرنا بق�صيدة
النرث ،وقد جاء املزمور ال�سابق على الن�سق الآتي:
�صوت الرب على املياه
�إله املجد �أرعد
الرب فوق املياه الكثرية
�صوت الرب بالقوة
�صوت الرب باجلالل
.....
الرب يعطي عز ًا ل�شعبه
الرب يبارك �شعبه بال�سالم
وال نرى لهذا العمل قيمة �أدبية ت�شد النظر ،و�إن بقيت له قيمة «تنظيمية»
تذكرنا  -كما �أملحت  -بق�صيدة النرث �أو النثرية .وق��د يقلل من قيمة
«التنظيمة» يف هذا العمل �أن هذه العبارات التي ا�ستقلت كل منها ب�سطر
جاءت يف الرتتيب الأ�صلي بالكتاب املقد�س ،وقد ف�صلت كل منها عن الأخرى
بنقطة ،و�إن جاءت يف �سطور كاملة متتابعة.
 �أدب الأطفال الديني:ولكن مادة «املزامري» اتُّخذت مو�ضوعات لعمل �شعري متكامل ميكن �أن
يندرج حتت «�أدب الأطفال»((( ،ففي مو�ضوع املزمور التا�سع والع�شرين الذي
 -1وعنوانه« :خواطر �شاعرية يف املزامري ال�سنية» ،نظم د .زكريا عو�ض اهلل �إبراهيم ،ومل يظهر حتى
الآن �إال اجلزء الأول.
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عر�ضناه جاءت املنظومة الآتية(((:
�صوت الرب ما �أقواه
�صوت الرب ما �أحاله
�صوت الرب فوق املاء
�شق الرب ما �أبهاه
�صوت الرب يف الأردن
رجع النهر يف جمراه
�صوت الرب �أعطى نار ًا
�أكلت ثور �إيلياه
�صوت الرب �أعطى املن
يف ال�صحراء ما �أغناه
�أربعني من الأعوام
�أكل ال�شعب خبز اهلل
ثوبه مل ي ْب ُل عليه
وال�سحاب قد حماه
�صار �شعبه معتز ًا
يف حماه ما �أوفاه
يف هيكله �أعطوا جمد ًا
واعبدوه ال �سواه
و�إذا �صفحنا عن الك�سور العرو�ضية ،وعن ركاكة بع�ض اجلملُ ،يح�سب
لل�شاعر �أنه مل يلتزم حرفية امل�ضمون ،و�إن �سبح يف جو الن�ص ،ومل يبتعد
« -1خواطر �شاعرية» ،ال�سابق .52/1
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كثري ًا عن �أر�ضيته الأ�صلية ،فهو نوع ال ب�أ�س به من �أدب الأطفال الديني.
وكانت وقائع العهد القدمي ،كما كانت حياة امل�سيح  -عليه ال�سالم  -جما ًال
وا�سع ًا لأعمال درامية يف الأدب امل�سيحي ،ومن �أحدثها �صدور ًا م�سرحية
�شعرية طويلة عنوانها «ملحمة �آالم امل�سيح» للدكتور عزت زكي.
وهذا العمل ال�شعري الطويل ميثل «م�سرحية �شعرية» مع �أنه حمل ا�سم
«ملحمة» ،وهو عمل ي�ساير ما «اجتهت �إليه الكني�سة منذ فرتة طويلة من
االلتجاء للتمثيليات الدينية ،فقد يبقى �أثرها يف النف�س ،وير�سخ يف الذهن
بع�ض الأحيان مدة �أطول من �أثر عظة ُت�سمع� ،أو مقال ُيقر�أ»(((.
ونرى ال�شاعر «خليل جرج�س خليل» (من �أ�شهر �شعراء الأقباط حالي ًا)
يف�ضل �إطالق هذا ال�شعر الديني على غريه« ،فخليق بال�شعر الديني  -على
حد قوله � -أن يتفوق لأن��ه يعالج مو�ضوعات �إن�سانية ،ويتم�سك ب�أهداب
الأخالق واملثل العليا ،وهي مقا�صد �سامية تتنا�سب مع �سمو ال�شعر ور�سالته».
ومو�ضوع امل�سرحية  -كما هو ظاهر من العنوان  -يعر�ض حياة امل�سيح
ابتداء من �إرها�صات امليالد ،مع �إبراز املظامل والآالم التي تعر�ض لها امل�سيح
و�أتباعه ..وامل�ؤلف  -كما ت�شي امل�سرحية  -مت�أثر من الناحية ال�شكلية على
الأق��ل ب�أحمد �شوقي ،وذل��ك يف قدرته على «ت�صريف القول يف احل��وادث
واحل��وار ،واالنتقال من قافية �إىل قافية مت�شي ًا مع فنية احلوار واختالف
املواقف والأ�شخا�ص ،ومثل الأوزان املو�سيقية التي ت�سرتيح لها الأذن ،ومثل
التكرار يف بع�ض املواقف التمثيلية ال�ساخرة �أو املرحة».
ولعل �أه��م مظاهر ت�أثر ال�شاعر ب�أحمد �شوقي الإكثار من الغنائيات،
و�إطالة القطعة الواحدة �إىل ع�شرات الأبيات بحيث ميكن �أن تحُ �سب يف عداد
الق�صيدة الواحدة امل�ستقلة ،كالذي جاء على ل�سان «يهوذا» من �ستني بيت ًا
متتابعة دون تدخل باحلوار من �شخ�صيات �أخرى.
« -1ملحمة �آالم امل�سيح» ،من تقدمي الق�س «مرق�ص داود» للم�سرحية� ،ص.9
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ومن النقاط التي حت�سب لل�شاعر براعته يف بع�ض احلوار الداخلي ،كالذي
�أجراه على ل�سان «يهوذا» ،وقد وقع حتت عذاب ال�شعور بعقدة الذنب لغدره
بامل�سيح:
�أي ليل �أنت يا ليل حياتي
�أي تع�س �أنت يا تع�س م�صريي
ويح نف�سي يا لهول الظلمات
من دجى البطن �إىل ليل القبور
هيه �أمي �أنت �أ�شقى الأمهات
جئت بي للتع�س والهول املرير
�أي رعب �س�أالقي يف مماتي
وعذابات �إىل دهر الدهور
�آه من نف�س �ست�شقى
�آه من هول �س�ألقى
�آه هل قد �ضعت حق ًا؟
من ترى ميحو �شروري؟
وامل�سرحية معر�ض لكثري من املعتقدات امل�سيحية واملعجزات التي جاء
ذكرها يف الأناجيل ،مثل :حتويل امل�سيح املاء �إىل خمر يف «عر�س قانا» ،يف
اعتقادهم ،وعقيدة الفداء ،وقيام املوتى وامل�سيح من قبورهم.
ويعيب امل�سرحية غري قليل من التفكك ،و�ضعف الرابطة النف�سية والفنية
بني بع�ض امل�شاهد ،و�إقحام بع�ضها بال داعية فنية �أو مو�ضوعية ،كم�شهد
«رق�صة ال�شياطني» ،ولكن امل�سرحية ب�صفة عامة مت ّثل  -باعرتاف ناظمها -
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«الأدب امل�سيحي» ،و�إن كان يرى �أنها م�سبوقة يف الأدب الغربي بع�شرات من
امل�سرحيات ال�شعرية وغري ال�شعرية التي ت�صور حياة امل�سيح كلها �أو بع�ض
ف�صول منها ،ويعرتف ال�شاعر بت�أثره � -إىل حد ما  -بهذه الأعمال.
ومن هذه الأعمال «الرتاجيديا الإلهية» لل�شاعر «لوجنفيلو» ،وم�سرحية
«القيامة» جلون ما�سفيلد ،وم�سرحية «الآالم» الأملانية التي يقوم بتمثيلها كل
ع�شرة �أعوام �أهايل مدينة «�أوبرا كرجاو» ،وذلك من ثالثمائة عام وفاء لنذر
بعد �أن رفع اهلل عنهم وباء الطاعون.
وبعد ه��ذه امل�سرية ،يتبينّ لنا �أن ال�ساحة الأدب��ي��ة يعي�ش عليها «�أدب
م�سيحي» عربي �شعري ونرثي ينطلق من ت�صور عقدي �صريح ،وينت�صر
للقيم والأخالقيات واملعطيات الرتاثية امل�سيحية ،ويعي�ش واقع امل�سيحيني
ال�سيا�سي واالجتماعي ..ومبدعون �أدباء م�سيحيون عاجلوا مو�ضوعاته بكل
الأجنا�س الأدبية من ق�ص�ص وم�سرحيات وق�صائد �شعرية.
 ال�صهيونية الرومانتيكية:وقد وجدت ال�صهيونية الرومانتيكية تعبري ًا لها يف �أدب القرن الثامن
ع�شر وكتاباته ال�سيا�سية ،فلم تعد ال�شخ�صيات اليهودية ب��ارزة فح�سب،
عامل ب�أ�شد االحرتام ،وال ُتق َّدم هذه ال�شخ�صيات ك�أفراد بل
بل �إنها كانت ُت َ
ك�أع�ضاء يف �أمة حتظى بال�شفقة �أحيان ًا ب�سبب ما تقا�سيه من ويالت ،وتنال
 يف الغالب  -الإعجاب ب�سبب طاقتها الهائلة على االحتمال والبقاء.وعال �صوت الأدب الداعي �إىل ال�صهيونية واملنا�صر لها ،وهي �أ�صوات
رفعها كبار من �شعراء الغرب وكتّابه ،ومن �أ�شهر ه�ؤالء ال�شاعر الإجنليزي
«لورد بريون» (1824 - 1788م) الذي كان ي ّعرب دائم ًا عن �إعجابه بالعظمة
الكامنة يف قدرة ال�شعب اليهودي ،وتناول يف كثري من ق�صائد جمموعته
ال�شعرية «الأحلان ال ِعبرْ ية» �سنة 1815م الأفكار التوراتية والفل�سطينيني،
«ابك من �أجل
وقد جعل خامتة �أ�شهر ق�صائد هذه املجموعة ،وهي بعنوان ِ
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ه�ؤالء»((( ،املقطع التايل:
�أيتها القبيلة الكثرية التجوال
وذات ال�صدر املرهق
كيف �ست�ستقرين وت�شعرين بالراحة
�إن للحمامة ع�شها
وللثعلب وكره
وللب�شرية وطنها
�أما «�إ�سرائيل» فلي�س لها �إال القرب
ويركز «ب�ي�رون» يف ق�صائد �أخ��رى على الرابطة الأب��دي��ة بني فل�سطني
واليهود ،وقد �سافر ال�شاعر نف�سه �إىل فل�سطني عام 1811م ،وع�ّبنرّ عن
�صدمته مبا �شاهده من ب�ؤ�س وفقر يف الأر���ض املقد�سة ،وتدعو ق�صيدتاه
«الغزال الربي» و«يوم هدم تيتو�س املعبد» �إىل العودة وحترير الأر�ض.
ونرى «ال�سري والرت�سكوت» � -أول الروائيني الكبار يف القرن التا�سع ع�شر-
ير�سم يف روايته «�آيفانهو» �شخ�صية يهودية ذات ميول �صهيونية ،وهي
�شخ�صية «ربيكا»� ،إنها �شخ�صية مثالية للمر�أة اليهودية ،وهي خمل�صة يف
الدفاع عن قومها ،وتعطي الدليل على �أن «�سكوت» كان متعاطف ًا مع و�ضع
اليهود وم�شاعرهم ،و�أنه ال يرثي مل�صيبة ال�شعب اليهودي فح�سب ،ولكنه
يدعوهم �إىل العمل ،لأن �صوت البوق مل يعد يوقظ «يهوذا».
وهذه الفكرة� ،أو هذا ال�شعار «�صوت البوق مل يعد يوقظ يهوذا» �أ�صبح له
هيمنة على كثري من الإبداعات ال�صهيونية خ�صو�ص ًا الق�ص�ص ،كما ترى
يف ق�صة الكاتب ال�صهيوين «�ش .د .بوتني» «م�آخذ ال�شيطان على فاو�ست».
ُ -1ن�شرت يف �صحيفة «عل هم�شمار» ال�صهيونية بتاريخ 1978/9/15م.
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والكاتب يريد �أن يقول يف هذه الق�صة :ينبغي على اليهود �أن يدركوا �أن
العامل كله  -حتى القوى ال�سماوية فيه  -ال تعب�أ بعذابهم ،بل �إنها تنتقم ممن
يت�صدى للدفاع عنهم ،فت�ضعه مثلهم مو�ضع العذاب كما يحدث لل�شيطان
يف هذه الق�صة ،وبالطبع ف�إن الدعوة تكون� :إنه ينبغي لليهود �أن يتجمعوا يف
مواجهة هذا العامل ال�شرير.
ويعزف «وليم وردزورث» على وتر م�شابه لـ«بريون» ،يف ق�صيدته «�أغنية
لليهودي املتجول» ،وق�صيدته «�أ�سرة يهودية».
وكان «روبرت براوننج» �شاعر ًا �ضليع ًا يف الأدب اليهودي ،وقد �ساعدته
معرفته بال ِعبرْ ية على ق��راءة العهد القدمي ،وك��ان اليهود يف نظره مثا ًال
للتوا�صل ،و�سيتجلى م�ستقبلهم القومي يف فل�سطني .وجاء يف ق�صيدة نظمها
�سنة 1855م:
�سريحم اهلل يعقوب
و�سريى «�إ�سرائيل» يف حماه
عندما ترى «يهوذا» القد�س
�سن�ضم لهم الغرباء
و�سيت�شبث امل�سيحيون ببيت يعقوب
هكذا قال النبي
وهكذا يعتقد الأنبياء
 ن�ش�أة الأدب ال�صهيوين ور ّواده:والأدباء وال�شعراء الذين ذكرناهم �سابق ًا قد ت�شربوا الفكر ال�صهيوين قبل
ن�شوء «�إ�سرائيل» مع �أنهم لي�سوا يهود ًا ،فقد كان هناك فريق من امل�سيحيني
ُيطلق عليهم «ال�صهاينة امل�سيحيون» ( ،)Christian Zionistsجلهم من
الربوت�ستانت ،نتيجة ملعتقدات دينية غيبية تقول ب�ضرورة ع��ودة اليهود
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�إىل فل�سطني �أو جبل �صهيون يف القد�س متهيد ًا لهدايتهم �إىل امل�سيحية،
وللخال�ص النهائي لهم وللب�شرية جمعاء.
ومن �أهم ه�ؤالء« :نابليون بونابرت» الذي حاول اال�ستعانة باليهود عند
ح�صاره ملدينة عكا يف فل�سطني ،و«لورن�س �أوليفانت» ال�سيا�سي الإجنليزي
الذي ا�ستوطن فل�سطني ،و�ساعد ال�صهاينة من �ضمن خدمته للم�صالح
الربيطانية ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض كبار ال�سا�سة والأدب��اء الربيطانيني يف
القرن التا�سع ع�شر ومطلع القرن الع�شرين مثل اللورد «بلفور» �صاحب
الإعالن اال�ستعماري ال�صهيوين ال�شهري.
وهذا امللحظ يقودنا �إىل حقيقة م�ؤكدة ،وهي �أن الأدب ال�صهيوين منا
وترعرع منذ بداياته الأوىل يف جمتمعات م ّكنته من بلورة قواعده ،و�أعطته
من �سماتها ما ال ميكن معه ف�صل هذا الأدب عن ذلك الواقع ،ف��الأدب
الرو�سي كان قاعدة انبعاث الأدب لدى الكثري من الأدب��اء اليهود الذين
عا�شوا هناك �أمثال�« :سمولن�سكني» و«�إليعازر بن يهودا» ،و«بن�سكر» ،و«�آحاد
هاعام» ،و«بياليك» ،و«غ��وردون» ،وغريهم ،نهلوا من امل�صادر نف�سها التي
وردها الأدباء الرو�س ،وكتبوا بلغتهم.
وهناك «ريت�شارد جيم�س غوتهيل» ،واحلاخام «ليون ماغنت�س» ،و«مناحيم
كابالن» الذين ت�أثروا بالأدب الإجنليزي..
�أم��ا الثقافة الأملانية ،فقد طبعت نتاجات «مو�سى ه�س» و«ه�يرت��زل»،
و«ماك�س ن��وردو» بطابعها .وك��ان «مو�سى بن ميمون» ،قبل ه���ؤالء جميعا،
قد كتب �أغلب نتاجاته باللغة العربية ،حتى �أنه حاكى العرب يف �أوزانهم
ال�شعرية و�ضروبهم البديعية والبالغية و�إن كانت �أحرف نتاجاته بال ِعبرْ ية.
ه���ؤالء وغريهم ي�شكلون ق��ادة الفكر ال�صهيوين عرب مراحل تاريخية
خمتلفة ،وهم �أي�ض ًا رواد ما ي�سمى بالأدب ال�صهيوين ،رغم اختالف اللغات
امل�ستعملة وال�تراث الأدب��ي املتعامل معه� ،إال �أنهم ظلوا حم�صورين �ضمن
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�أطر �أيديولوجية �ضيقة�« :شعب اهلل املختار» « -العقل الإن�ساين» �« -أ�صحاب
الوعي الإلهي».
 تب�شري �أيديولوجي:و�إذا ما ق�سنا «الأدب ال�صهيوين» �إىل �آداب الأمم الأخرى خرجنا بنتيجة
م�ؤداها �أن هذا الأدب ال�صهيوين �إن هو �إال تعبري ال يغو�ص �إىل العمق،
�إمنا ي�سري باجتاه ال�سطح لغاية �إعالمية تخدم �أهداف ًا �سيا�سية يف الع�صر
احلا�ضر كما كانت يف الع�صور الو�سطى.
وا�ستقراء �إبداعات هذا الأدب يقودنا �إىل حقيقة �أخرى ،وهي �أن الأدب
ال�صهيوين قد �سبق ال�صهيونية ال�سيا�سية يف بلورة الأفكار «ال�شوفينية»
والإع��داد الغت�صاب فل�سطني ،فالبناء الهيكلي العام ل�ل�أدب ال ِعبرْ ي كان
منذ ما قبل مرحلة �إن�شاء املجتمع ال�صهيوين جزء ًا من البناء الأيديولوجي
ال�سائد ،وواح��د ًا من �أدوات التب�شري الأيديولوجي ،و�آلة من �آالت التوجيه
القيمي والنف�سي للقارئ يف �إطار الربامج العملية للأيديولوجية النظرية.
ومل يكن جناح اجلهود ال�صهيونية يف �إن�شاء «�إ�سرائيل» عام 1948م نقطة
حتول يف اجتاهات الأدب ال ِعبرْ ي الأ�سا�سية �إال من حيث اجتاه قطاع منه
�إىل االهتمام مب�شكالت ال�صهر االجتماعي داخل املجتمع «الإ�سرائيلي».
ح�سية على �صدق مقوالت الأيديولوجية
لقد كان هذا النجاح نقطة ت�أكيد ّ
ال�صهيونية وقابليتها للتحقيق الواقعي يف نظر جماهري ال�صهيونية ،وبالتايل
كان هذا النجاح تثبيت ًا الجتاهات الأدب العربي املعا�صر ال�سابقة يف ت�صور
الذات اليهودية وعالقتها بالعامل اخلارجي والأر�ض العربية.
ذل��ك �أن الأدب ال��ع�بري ال���ذي دخ��ل حت��ت ج��ن��اح احل��رك��ة ال�صهيونية
ال�سيا�سية عند ن�ش�أتها ،بل وراح ميهد لها الرتبة قبل ظهورها منذ عام
1880م ،وهو بداية ما ُيعرف يف امل�صادر ال�صهيونية ب�أنه «ع�صر الإحياء
القومي ال��ي��ه��ودي» ..ن�ش�أ مت�شبع ًا بفل�سفتها ،وم��ع�ّب رّ ًا عنها ���س��واء يف
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جانبها الو�صفي �أو يف جانب احللول التي تقدمها لأو�ضاع الأقليات اليهودية
يف العامل ،ومن هنا غلبت مقوالت هذه الفل�سفة ومنظوراتها يف ت�صور الذات
والعامل اخلارجي على الر�ؤية ال�سائدة يف هذا الأدب وطبعته بطابعها.
واحلقيقة الثالثة هي �أن الأدب ال�صهيوين ابتد�أ �أ�شعار ًا دينية وتراتيل
و�أدع��ي��ة و�أ�شواق ًا رومانتيكية مو�ضوعها ال��ت��وراة و�أر���ض امليعاد ،والتطلع
امل�ستمر �إىل الأر�ض اخلالية التي تنتظرهم «لإعمارها» ونقل «احل�ضارة»
�إليها ،وملا مل يكن يربط اليهود يف �أر�ض ال�شتات روابط جغرافية واجتماعية
جل�أت ال�صهيونية الأدبية �إىل اللغة ال ِعبرْ ية لتكون اخليط الوا�صل بني فئات
خمتلفة امل�شارب والأهواء ،وحاربت كل توجه لإلغائها� ،أو ا�ستبدالها بلغات
�أخرى حتى لغة «اليدي�ش» التي ي�ستعملها يهود �أوروبا ال�شرقية (وهي مزيج
من ال ِعبرْ ية والأملانية وال�سالفية) ...فالعربية  -يف نظر ال�صهاينة  -هي
اللغة القومية التي حتمل �سمات مميزة ،وتهدف �إىل غاية مرتبطة بالتاريخ
التلمودي ،و�صاحب هذه املبادرة هو ال�صهيوين الأديب «�آحاد هاعام» الذي
طرح �شعار «�آخ��ر يهودي ،و�أول ِع�ْب»رْ ي» ،وال��ذي �صار �شعار ًا �صهيوني ًا يف
امليدان الثقايف وال�سيا�سي.
 مفهوم �شائع:والأدب ال�صهيوين  -يف جمموعه � -أدب ملتزم ،كما يرى عدد كبري من
الباحثني؛ فهو �شديد التعبري عن الواقع االجتماعي وال�سيا�سي «الإ�سرائيلي»،
و ُيجمع ه���ؤالء الباحثون على �أن مفهوم االلتزام يف الأدب ُيعد واح��د ًا من
�أبرز املفاهيم امل�سيطرة على احلياة الفكرية والأدبية يف «�إ�سرائيل» ،وتعلق
الباحثة «د .ريزال دومب» على �شيوع هذا املفهوم بقولها�« :إن ال ُكتّاب اليهود
يف الع�صر احلديث اعتنقوا فكرة حركة التنوير التي �آمنت بدور الكاتب
كمعلم للمجتمع ،لقد ا�ست�شعروا عبء وعيهم وم�س�ؤوليتهم االجتماعية».
وتدل هذه املقولة على �أن الأدباء «الإ�سرائيليني» �شديدو االرتباط بواقعهم
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وبظروف جمتمعهم ،ونظر ًا ل�سيطرة نزعة االلتزام يف الأدب على فكر
الكتّاب «الإ�سرائيليني» ،فقد كان من الطبيعي �أن ي�سيطر االجتاه الواقعي
على الأعمال الأدبية ال�صادرة يف «�إ�سرائيل».
وهذا االلتزام احلاد انعك�س يف الأعمال الأدبية ال�صهيونية «�شوفونية»
عدوانية تتفجر بالغ�ضب الذي يقف �أم��ام الت�سامح منذ البداية ،مقاوم ًا
�أي تطلع جدي حلل «امل�شكلة اليهودية» ،ممار�س ًا التزوير وقلب احلقائق،
مرتكز ًا على �أحداث املا�ضي لتربير �أحداث م�ستحدثة تبعد عن ذاك الزمان
وذاك املكان ،مثري ًا عداء ال�شعوب ب�سلوكياته ال�شاذة على ال�صعيد العملي
والنظري.
ومن الق�صائد النا�ضحة بهذه الروح ،ق�صيدة ال�شاعرة الإ�سرائيلية «�أنا
جنرينو»((( ،وفيها تقول:
�أو�صتني �أمي منذ الطفولة
وتع�صب
ليكن عملك بت�صميم ّ
حتى لو امتدت يدي يوم ًا بغ�ضب
ال تغفري يل
ابنتي ،وال ت�سمحي
قالت يل �أمي ب�أين
ابنة ل�شعب غني بالأ�سفار
والأغيار جهلة
حثتني �أن �أكون باملقدمة
لأين يهودية
ُ -1ن�شرت يف �صحيفة «معاريف» ال ِعبرْ ية بتاريخ 1978/5/10م.
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قالت �أمي:
�إنني ابنة �شعب
ال يقبل ال�ضياع
واجبي موا�صلة الدرب
درب �أبي
ملواجهة الأغيار الأعداء
ولو كانوا كل العامل
وه��ذه ال���روح العدوانية املتعالية انعك�ست كذلك يف الإزراء بالعربي
الفل�سطيني ،والتحقري من �ش�أنه ،وو�صفه ب�أحط ال�صفات ،فبعد تنفيذ
«وعد بلفور» وظهور الفل�سطيني املقاتل من �أجل حقوقه امل�شروعةُ ،و�صف
يف �أدبيات ال�صهاينة ب�أنه «�إرهابي وجبان ومتوح�ش ومثري للرعب» ،و�أنه
«ال يقوم بعملياته العدوانية �إال يف الليل� ،أما النهار ف�إنه يرتدي فيه لبا�س
امل�سكنة وال�ضعف».
يقول «�آحاد هاعام»�« :إن امل�ستوطنني ال�صهاينة يعتقدون �أن العرب جميع ًا
متوح�شون ،يعي�شون مثل احليوانات ،وال يفهمون ما يدور من حولهم».
ويقول «ج .كوهني»�« :إن العربي جم��رد خملوق غريب ،يرتدي جلباب ًا
ممزق ًا ،وغطاء ق��ذر ًا للر�أ�س ،وتلتف زوجته بثوب �أبي�ض ،وي�سري �أطفاله
حفاة� ...إنه لي�س قذر ًا فح�سب ،بل هو �أي�ض ًا ل�ص وكذوب وك�سول وعدواين».
ويقول «عامو�س عوز» يف ق�صة «البدو الرحل والثعبان»�« :إنهم ي�سرقون
ثمار الفاكهة غري النا�ضجة التي يف الب�ساتني ،ويفتحون احلنفيات ،وي�سرقون
حظائر الدجاج ،وينتفون ري�ش الطيور».
وي�صف «�س .يزهار» القرى العربية يف ق�صة «خربة جزعة» عندما كان
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موجود ًا يف ال�سهل ي�ستعد مع زمالئه للهجوم على القرية ،فيقول ...« :العرب
القذرون املت�سللون لإحياء نفو�سهم القاحلة يف قراهم املهجورة� ..أي دخل لنا
ول�شبابنا و�أيامنا الغابرة بقراهم املقملة واملبققة واملقفرة واخلانقة ،هذه
القرى اخلاوية �سي�أتي اليوم الذي تبد�أ فيه ال�صراخ».
ومقابل هذا ،ي�صور الأدب ال�صهيوين �شخ�صية «الإ�سرائيلي» ب�صورة
البطل املغوار الذي يحقق الن�صر ،ففي �إحدى ق�صائدهم:
اعتمر اخلوذة
ا�ستعداد ًا مل�سرية الدم
جائ ًال بعينيه �إىل النار احلمقى
امت�شاق ال�سيف جزء من �آدميته
لرع�شة الفرح
و�إحالة احلرب �إىل �سعادة
وارتفع م�ؤ�شر معنويات امل�ستوطنني بعد رحلة الرئي�س امل�صري «ال�سادات»
�إىل القد�س عام 1977م ،وعبرّ وا عن ذلك بالرق�ص يف �شوارع «تل �أبيب»
والقد�س وحيفا وغريها ،وت��زداد درجة التعايل بعد توقيع اتفاقية «كامب
ديفيد» عام 1978م.
�أم��ا الأدب ال��ذي �شارك امل�ستوطنني اغتباطهم ،فقد كان �أك�ثر تعبري ًا
عن حالة «االنت�صار» الذي ح�صلوا عليه دون �ضحايا ،حيث كتب ال�شاعر
ال�صهيوين «ديدي منو�سي»:
لنتنف�س ال�صعداء
ف�إذا مل نكن نعي�ش حلم ًا
فلنقيد كل �شروطنا
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ومتطلباتنا
بت�أكيد عدم الف�صل
«بني ما نريد وما ن�أخذ»
ونكتفي بهذه النماذج من الأدب ال�صهيوين فهي  -يف جمموعها ُ -تربز
�أهم �سمات هذا الأدب وطوابعه ،فهو:
 �أدب �أيديولوجي ملتزم ،وكثري منه ينطلق من مرتكزات توراتية دينيةحادة،كما �أنه �أدب تغيب عنه روح امل�ساواة الإن�سانية ،ويتخذ من مقولة
«معاداة الآخرين لل�سامية» منطلق ًا ملعاداة الآخرين والدعوة �إىل االنتقام
منهم ع�سكري ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا ،ومتجيد ال�صهاينة «كعن�صر» راق له
متيزه وتفرده عقلي ًا ونف�سي ًا.
 يف تعامله مع ال�ش�ؤون العاملية العامة ،ومعاي�شته لل�ش�ؤون ال�سيا�سيةواالجتماعية الوطنية تهيمن عليه جمموعة من العقد املتناق�ضة ،مثل :عقدة
ال�ضعة ،وعقدة ال�شعور باال�ضطهاد ،وعقدة اال�ستعالء التي جت�سدت عنده
�أخري ًا.
 �شرط بدهي:وبعد هذه امل�سرية ،التي طالت بع�ض ال�شيء ،يت�ضح لنا يف جالء �أن هناك
�آداب ًا �أيديولوجية ودينية لها مكانها ومكانتها على امل�ستوى العاملي ،ولكل �أدب
منها ُكتّابه امللتزمون.
 فهناك �أدب مارك�سي يرفع لواءه �شيوعيون ي�ؤمنون باملارك�سية. وهناك �أدب وجودي يبدعه وجوديون م�ؤمنون بالوجودية(((. -1كان لبع�ض كبار الوجوديني منازع �صهيونية ،ومن ه�ؤالء «جان بول �سارتر» الذي كان �شديد العناية
بالدفاع عن ال�سامية واحلملة على حركة املقاومة لها ( ،)Antisemitismكما و�صفها يف حما�ضرة
مطبوعة تُرجمت �إىل الإجنليزية و ُن�شرت يف �إب��ان معارك فل�سطني بعنوان «�صورة عدو اليهود»
 portrait of the anti semiteانظر :عبا�س العقاد ،بني الكتب والنا�س� ،ص.25
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 وهناك �أدب م�سيحي عالج كل الأجنا�س الأدبية ،له ُكتّابه و�أدب��ا�ؤه منامل�سيحيني.
 وهناك �أدب �صهيوين له مالحمه وطوابعه املميزة ينتجه يهود �صهاينة.وقد ال يعلن ه�ؤالء �صراحة ا�شرتاط «الهوية العقدية والدينية» يف املبدع
حتى ُيحكم على �أدبه بالهوية نف�سها ،فتلتقي هوية الأدب وهوية الأديب� ،أي
النا�ص ،وذلك لأن هذا ال�شرط متحقق يف املبدع بداهة،
هوية الن�ص بهوية ّ
وال يحتاج �إىل ن�ص يلح عليه وينبه �إليه ..واخلروج على هذا الو�صف ُيعد
ا�ستثناء ال ُيقا�س عليه.
فلماذا يرف�ض ُكتّاب ونقاد «م�سلمون» ا�شرتاط «م�سلمية املبدع» حتى
ي�صدق و�صف الإ�سالمية على �إبداعه؟!!
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املبحث الثالث
عالقة الإبداع باملبدع
«املُ�سلمية �رشطا»
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كثري ًا ما نقر�أ عبارة م�شهورة ترتدد على الأق�لام والأل�سنة ،وهي�« :إن
العربة لي�ست بالذي قال ،ولكن العربة بالذي قيل» ،وهي مقولة قد تكون
�صحيحة يف بع�ض جوانب احلياة والتعامل ،ولكنها ال ميكن �أن متثل قاعدة
مطلقة ،فقد يكون «للذي قال» اعتبار ال يقل �أهمية عن «الذي قيل».
النا�ص ولو
وقد يخفى اجتاه الن�ص الأدب��ي على الدار�س �إذا مل ُيعرف
ّ
معرفة عامة ،بل قد يتوقف الفهم الدقيق للن�ص بكل م�شتمالته على املعاي�شة
الطويلة العميقة للمبدع يف �أحواله و�أط��واره املختلفة ،وانطالق ًا من هذا
احلكم نقول� :إن العطاء الفكري والنف�سي -و�أحيان ًا اجلمايل للن�ص -يختلف
النا�ص ،ولتمثل لهذه الفر�ضية املتخيلة ببيت �أبي
يف نظر املتلقي باختالف
ّ
العالء املعري:
وما جنيته على �أحد

علي
هذا جناه �أبي َّ
ف�أبو العالء الفيل�سوف �أو املتفل�سف يرى �أن وجوده يف هذه احلياة م�أ�ساة
عا�شها مرغم ًا ،وتوىل ِكبرْ هذه اجلناية �أبوه الذي �أجنبه ،ولي�ست هي م�شكلة
خا�صة ،بل هي م�أ�ساة اجلن�س الب�شري كله ،وقد � ّألح �أبو العالء على هذا
املعنى كثري ًا يف اللزوميات ،ومن ذلك قوله:
ُ
ال�ضحك م َّنا �سفاهة وحقّ ل�سكان الب�سيطة �أن يبكوا
�ضح ْكنا وكان
ولو فر�ضنا �أن قائل البيت «عنرتة بن �شداد» لكان البيت تعبري ًا عن معاناة
�شخ�صية خا�صة تتمثل يف �إنكار �أبيه له لأنه ابن �أَ َمهَ ،ولو فر�ضنا ن�سبة البيت
�إىل �سحيم عبد بني احل�سحا�س ..العبد املتهتك العربيد ،لتخيلناه يقوله
والنار تلتهمه تنفيذ ًا لأمر اخلليفة عثمان بن عفان؛ لعدوان �سحيم بل�سانه
على حرمات امل�سلمات احلرائر ،وما قاله �إال �شاكي ًا �ضياع ن�سبه ،وانعدام
الأب الذي يوجهه التوجيه الر�شيد ال�سديد� ،أما ابن الرومي فجناية �أبيه
عليه �أنه تركه للفاقة واحلرمان ،فعا�ش ذلي ًال م�ست�ضعف ًا.
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وبعد هذه االفرتا�ضية ،وعود ًا على بدء نقول�« :إن العربة  -يف التعامل مع
الن�ص الأدبي  -بالذي قال والذي قيل�« ،أي بالن�ص والنا�ص� ،أي بالإبداع
واملبدع».
م ــوت امل ـ ـ�ؤلف :من حقنا بعد هذا التو�ضيح �أن نرف�ض فكرة «موت امل�ؤلف» ،تلك الأكذوبة
الكربى التي ن�شرها «روالن بارت» (1980 - 1915م) يف مقال كتبه �سنة
1968م ،ويرى فيها بع�ض احلداثيني «مقالة نقدية لها �أهمية م�صريية لي�س
على نقد «بارت» فح�سب ،و�إمنا على النقد الأل�سني ،وعلى الن�صو�صية».
يبقى القارئ هو �صاحب الدور الأول؛ لأنه هو الف�ضاء الذي تر�سم فيه
كل االقتبا�سات التي تت�ألف منها الكتابة ،والقارئ هنا  -كما يقول عبداهلل
الغذامي « -قارئ منتج» ،ال يوجد �إال برتاجع �سلطان امل�ؤلف على الن�ص،
�أو بالأحرى البد من �إزاح��ة الكاتب عن عمله ،و�إح�لال القارئ حمله لكي
يتحرك الن�ص بالقوة اجلديدة الطارئة عليه ،ومن العجب �أن يقول الغذامي:
«�إنا نعزل امل�ؤلف عن الن�ص؛ كي نتعامل معه مبو�ضوعية تامة» ،وهي مقولة
غريبة؛ لأن املو�ضوعية ال عالقة لها بوجود امل�ؤلف �أو غيابه ،ولكنها �-أ�سا�س ًا-
ترتبط ب�أخالقيات املتلقي ب�صرف النظر عن ح�ضور امل�ؤلف �أو غيابه.
ونخل�ص من هذا اال�ستقراء �إىل �أن الف�صل بني الأدب والأديب يعترب عم ًال
�ضد طبيعة الأ�شياء ،وات�ساق ًا مع هذه احلقيقة ال نكون غالني م�سرفني �إذا
ا�شرتطنا �إ�سالمية النا�ص �-أي الأديب املبدع -لنن�سب �إبداعه �إىل الأدب
الإ�سالمي ،هذا �إذا كان الن�ص م�ستوفي ًا لل�شروط ال�شكلية واملو�ضوعية،
و�أهمها االنطالق من الت�صور الإ�سالمي للكون والنا�س واحلياة ،فهناك -
�إذن  -وجهان متكامالن لعملة واح��دة :الأدي��ب امل�سلم ،والإب��داع امل�ستويف
للعنا�صر واملالمح املطلوبة.
ويف التعريفات التي عر�ضناها يف الف�صل الأول من هذا البحث مل�صطلح
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«الأدب الإ�سالمي»؛ ر�أينا �أن الأ�ستاذ حممد بريغ�ش كان هو الوحيد الذي
ن�ص �صراحة على �إ�سالمية الأدي��ب ،ف��الأدب الإ�سالمي هو التعبري الفني
اجلميل للأديب امل�سلم عن جتربته يف احلياة من خالل الت�صور الإ�سالمي.
وبتفريعات بارعة ،ي��رى «بريغ�ش» �أن الأدي��ب ال يدخل يف �إط��ار الأدب
الإ�سالمي �إال من مدخل «الإ�سالمية» فقط؛ لأن �صفة الأديب فقط ي�شرتك
فيها مع غريه من الأدباء مهما كانت وجهتهم و�صفاتهم ،وهي ال ت�شري
�إال ملوهبته وقدرته الأدبية فح�سب التي متيزه عن بقية النا�س يف انفعاالته
و�أحا�سي�سه و�أفكاره ،ولذا نرى �أن الأدباء يتفاوتون ويتمايزون على �أ�سا�س
معتقداتهم ،كلهم ميتلك و�سيلة الكتابة والتعبري ،ولكن ك ًال منهم يعرب عما
يريد من �أفكار ،ومبا ي�ؤمن به من قيم و ُمثل ،وبالأ�سلوب الذي يراه منا�سب ًا
لهذا االعتقاد.
 دواعــي ال�شـ ـ ـ ــرط:وهناك داعيات �أخ��رى متعددة ال�ستلزام �شرط الإ�سالمية يف الأدي��ب،
تتلخ�ص فيما ي�أتي:
 -1الداعية التاريخية �أو داعية اال�ست�صحاب التاريخي :فالأدب الإ�سالمي
املوجود حالي ًا على ال�ساحة الأدبية يف الأطروحات املعا�صرة من �شعر ونرث،
والذي يرفع لواءه «رابطة الأدب الإ�سالمي» يف املقام الأول ي�سرتفد  -ب�صفة
�أ�سا�سية  -املعينني الأ�صيلني :القر�آن وال�سنة من ناحية ،وطروحات املبدعني
على مدار الع�صور التاريخية من ناحية �أخرى؛ من �أمثال ح�سان بن ثابت،
وعبداهلل بن رواحة ،و�أبي العتاهية ،وع�شرات ممن يدورون يف نف�س الفلك،
وكلهم م�سلمون ،ومل جند مبدع ًا م�سلم ًا يف وقتنا احلا�ضر يتخذ مثله الأعلى
�شاعر ًا وثني ًا كامرئ القي�س� ،أو �شاعر ًا ن�صراني ًا كالأخطل ،و�إن مل يخل
بع�ض �شعرهم من معان طيبة واعتزاز ببع�ض القيم التي تت�سع لها املفاهيم
الإ�سالمية« ،ف��الأدب الإ�سالمي املعا�صر ينبغي �أن يكون ام��ت��داد ًا لأدبنا
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الإ�سالمي الذي ظهر منذ فجر الدعوة الإ�سالمية ،وا�ستمر يف النمو والتطور
على مر الع�صور».
 -2الداعية النف�سية :مير امل�سلمون حالي ًا مبرحلة ميكن �أن ن�سميها «مرحلة
التيه» �أو «اخللل ال�شامل» على كل امل�ستويات ،فكل �شيء ُي�سحب من حتت
�أقدامهم جزء ًا جزء ًا :الأر�ض والكيان �أو املكان واملكانة� ،إنه ع�صر الغربة
القهارة التي حتدث عنها ر�سول اهلل  ،¤حتى �أ�صبحت كلمة «امل�سلم» تعك�س
لدى العديد من الدوائر  ،داخليا وخارجيا ،معاين الذل والتخلف ،وهو
ما يعني �أن «الذات» عرفت بع�ض االهتزازات  .والأدب الإ�سالمي يكون يف
هذه احلال عن�صر ًا مهما جد ًا يف «�إقامة هذه الذات» وتقويتها وتر�سيخها،
ويكون ا�شرتاط «�إ�سالمية» الأديب  -واحلال كما ر�أينا  -ال من قبيل ا�شرتاط
«�إ�ضافية» �أو ا�ستكمالية« ،بل من قبيل ا�شرتاط «جوهرية �أ�سا�سية» ال يقوم
الأدب �إال بها»؛ حتى يتمكن امل�سلمون يف جو هذه املوا�ضعات اخلبيثة من
مقاومة تيار «التذويب الن�سبي» انطالق ًا من منطلق االعتزاز الإمياين.
 -3داعية الواقع الأدبي �أو املوا�ضعات الأدبية على امل�ستويني العربي والعاملي:
وقد ر�أينا يف ما �سبق مو�ضوعاته من زاوية مادية حادة� ،أنتجه مارك�سيون
�شيوعيون ،وهناك �أدب وج��ودي ين�شره وج��ودي��ون ،وللم�سيحيني �أدبهم،
و�أ�صبح للأدب ال�صهيوين كيان ووجود عاملي على �أيدي �صهاينة.
ثم �أ�صبح بع�ض العلمانيني واحلداثيني ي�صلون الليل بالنهار �إنتاج ًا
و�إبداع ًا ل�شغل ال�ساحة الأدبية  ،ويتخذ بع�ضهم من معاناة الدين والرتاث
والقيم و�أ�صالة اللغة منطلق ًا للتدمري والتخريب ،ومن ثم كان وجود الأدب
الإ�سالمي ب�أدبية امل�سلم امللتزم �ضرورة للت�صدي والتحدي للحفاظ على
الدين وال�تراث و�أ�صالة اللغة والأدب ال�شريف ،وقد يقول قائل  -بل قد
قيل فع ًال :هذا يعني �أنكم تت�صرفون مبنطق «رد الفعل» ،فالف�ضل �إذن يف
«�إيجادكم» هذا النوع من الأدب يرجع «ل�ل�آداب الأخ��رى» ،وهو �ضرب من
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امل�سايرة واملجاراة� ،أو هو نوع من التقليد «بالت�ضاد» ،وهو منطق وا ٍه مرفو�ض
من الواقع والتاريخ؛ لأن «الأدب الإ�سالمي» يبد�أ بانبثاق نور النبوة املحمدية
الهادية ،ومل ينقطع تياره حلظة من الزمن ،و�إن اختلفت درجات حيويته
على مدار التاريخ لعوامل ال يت�سع املقام ل�شرحها ،وما يقوم به دعاة الأدب
الإ�سالمي يف وقتنا احلا�ضر لي�س عملية «�إيجاد» ،و�إمنا عملية تقوية وتن�شيط
«لوجود» مع الإفادة من كل جديد نافع.
 �شبهة التع�صب:وقد يذهب بع�ضهم �إىل �أن الإ���ص��رار على ت�سمية الأدب بـ«الإ�سالمي»
وا�شرتاط �أن يكون الأديب «م�سلم ًا»؛ ينم عن روح من التع�صب الديني غري
م�ست�ساغ يف وقتنا احلا�ضر ،و�أق��ول� :سبحان اهلل!! فلماذا ي�ست�سيغ العامل
و�صف الأدب بامل�سيحي �أو القبطي �أو اليهودي �أو ال�صهيوين �أو املارك�سي
�أو اال�شرتاكي� ..إلخ؟ �إنها لي�ست «ع�صبية» ،ولكنها «حتديد للهوية» وال يختلف
اثنان يف �أن من حق �أ�صحاب «ال�ش�أن» �أن يحددوا هويته و�أبعاده ومالحمه
كما ي�شا�ؤون.
وانطالق الأديب امل�سلم من هذا «الت�صور الإ�سالمي» يف �إبداعاته يعني
�أنه «�أديب ملتزم» ،والتزام الأديب امل�سلم هنا يختلف عن االلتزام مبفهومه
ال�شيوعي �أو الوجودي الذي يعد من قبيل «الإلزام»� ،إن التزام الأديب امل�سلم
 كما يقول الدكتور هدارة  -يعد جزء ًا ال يتجز�أ من عملية الإلهام الفني،ولي�س خا�ضع ًا لعن�صر االختيار الواعي املتعمد ..جزء ًا من ن�سيج التجربة
التي هي لب الأدب ..وك�أن االلتزام يف الأدب الإ�سالمي يعني جتارب حية
يف وجدان الأديب امل�سلم وفكره اللذين ت�شربا التعاليم الإ�سالمية ،بحيث
�صارت هذه التعاليم وحدها مراد ًا طبيعي ًا لتجاربه التي تت�سع لكل معاين
الوجود واحلياة.
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فالتزام الأدي��ب امل�سلم �إمن��ا هو ا�ستجابة لفطرته ال�سوية من ناحية،
وت�ش ّربه القيم الإ�سالمية عقيدة وديانة وعلم ًا وثقافة من ناحية �أخرى حتى
�أ�صبحت هي «ميزان» الأ�شياء يف كل �ش�ؤون حياته ،و�أ�صبح «االلتزام» �شك ًال
ومو�ضوع ًا هو الطابع الأ�سا�سي بل الوحيد يف م�سلكه اخللقي والفني.
وهنا يثري املتحفظون على «الإ�سالمية» �شبهات متعددة تتعلق بااللتزام
يف الأدب الإ���س�لام��ي ن��ع��ر���ض ل��ه��ا ب���إي��ج��از ���ش��دي��د ،م��ن��ه��ا� :أن االل��ت��زام
 commitmentا�صطالح م�ستحدث مرتبط بالآداب الأيديولوجية ،كالأدب
ال�شيوعي والأدب الوجودي ،وهذا يعني ارمتاء الأدب الإ�سالمي منهجي ًا يف
�أح�ضان هذه الآداب ،وهذا غري �صحيح؛ لأن الكلمة عربية يف مبناها قدمية
قدم الأدب الإ�سالمي يف معناها ،حتى م�ستوى �أو�سع «نرى االلتزام الأدبي
والفني عموم ًا  -لي�س �أمر ًا جديد ًا يف عاملنا احلديث لكي يكون حكر ًا على
هذا املذهب �أو ذاك� ،إنه موغل يف القرون البعيدة ،ويكفي �أن نذكر �شاعرين
م�سلمني؛ هما ح�سان بن ثابت ،وقطري بن الفجاءة».
وظل االلتزام طابع ًا ومنهج ًا للأدب من �أيام ر�سول اهلل  ¤حتى الآن،
وكان اخلروج عليه موجب ًا للتوقف واال�ستغراب.
وقد يذهب بع�ضهم �إىل �أن الأديب امل�سلم بهذا االلتزام يتنازل عن جزء
كبري من حريته ،ويح�صر نف�سه يف نطاق �ضيق من املو�ضوعات ،واحلرية
باملفهوم الإن�ساين ال يقف �أمامها الإ�سالم ،ولي�س هناك يف عامل الواقع حرية
مطلقة بال �ضوابط ،و�إال حتولت من حرية بانية �إىل فو�ضوية مدمرة ،كما
�أن التزام الأدب باملفاهيم الإ�سالمية «ال ي�ضيق رقعته ،وال ي�ضيق حدوده،
بل على العك�س من ذلك يو�سع الرقعة ويو�سع احلدود حتى ت�شمل الكون كله،
واحلياة كلها ،والإن�سان يف �أ�شمل نطاق ميكن �أن يخطر يف ح�س الإن�سان».
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 االلتزام:ون�ستطيع  -يف �سهولة � -أن ندرك طبيعة هذا االلتزام الإ�سالمي و�أبعاد
�شخ�صية ال�شاعر امل�سلم امللتزم يف ختام �سورة ال�شعراء ،فقد نزل قوله
تعاىل} :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ{ (ال�����ش��ع��راء ،)226-224:فنحن �أمام
���ص��ورة م��زري��ة ل�شعراء مرفو�ضني م��ن وجهة النظر الإ�سالمية؛ لأنهم،
ب�شعرهم ال�ضال ،ي�ستهوون الغواة ،ومن معاين الغي :اجلهل وف�ساد العقيدة
واخليبة والف�ساد وال�ضالل ،وهم منافقون �أدعياء يقولون ما ال يفعلون،
و ُيظهرون خالف ما يبطنون� ،إنها �صورة متثل ال�شاعر املم�سوخ عقيدة وفكر ًا
ور�ؤية وت�أثري ًا ،ويروى �أن هذه الآيات الثالث نزلت لأن رجلني تهاجيا على
عهد ر�سول اهلل � :¤أحدهما من الأن�صار والآخر من قوم �آخرين ،وكان مع
كل واحد منهما غواة من قومه وهم ال�سفهاء ،وحزن ال�شعراء «امللتزمون»
من �أمثال ح�سان بن ثابت ،وعبداهلل بن رواحة ،وكعب بن مالك ،فقالوا :يا
ر�سول اهلل ،لقد نزل ما نزل و�إن اهلل يعلم �أننا �شعراء� ،إذن هلكنا ،فنزل قوله
تعاىل } :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ {(ال�شعراء )227:ويف
الآية �صورة لل�شاعر امل�سلم كما يجب �أن يكون ،وقد ا�ستطاع ر�سول اهلل ¤
مببادئ الإ�سالم ال�سمحة �أن يحول الطاقة ال�شعرية عند الفئة الأوىل من
ال�شعراء �إىل الطريق ال�سوية ،طريق النور واخلري والتقوى والت�سامح ،وهو
ي�شبه ما ي�سميه علماء النف�س يف ع�صرنا احلا�ضر ب�إعالء الغريزة وال�سمو
بها  ،SUBLIMATIONوي�صدق ذلك بو�ضوح على واحد من ه�ؤالء هو
عبداهلل بن الزبعرى ال��ذي يعد من �أ�شعر �شعراء قري�ش ،وك��ان من �أ�شد
النا�س على ر�سول اهلل  ¤وعلى �أ�صحابه بل�سانه ونف�سه ،وملا فتح ر�سول اهلل
 ¤مكة هرب ابن الزبعرى �إىل جنران خوف ًا من النبي .¤
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ويظهر �أنه كان مطبوع ًا على الهجاء ،عدواين ال�سلوك حتى على قومه
امل�شركني ،فلما �أ�سلم ابن الزبعرى «�سما» الإ�سالم بطاقته ال�شعرية القادرة،
ف�صار ل�سان �صدق وحق يف الدفاع عن الإ�سالم ،وحث امل�سلمني على اجلهاد،
ورثاء من ا�ست�شهد منهم ،والأديب -كما يقول د .عدنان النحوي� -إذا
مل يكن رجل �إميان وعقيدة وعمل �صالح وذكر هلل ون�صرة للحق ،ورفع للظلم
عنه وعن غريه ..ف�إن املعاين تختلط لديه وت�ضطرب ،والت�صورات تتعار�ض
وتتناق�ض ،حيث ال علم يف منهاج اهلل ي�ضبط ،وال تربية دين تكبح.
وك��ل ذل��ك حق ال مرية فيه ،فال�شاعر امل�سلم ال يكون ملتزم ًا� ،إال �إذا
توافرت فيه هذه ال�صفات ،و�صعوبة � -إن مل يكن ا�ستحالة  -الو�صول به �إىل
نتائج حا�سمة ،وهي ق�ضية �أعود �إىل ا�ستيفاء القول فيها الحقا ،ولكني �أقرر
هنا حقيقة يجب �أن نواجهها ب�شجاعة ،وهي �أننا م�ضطرون يف تقييم �إبداع
املبدع ،بالأخذ مبعيار «م�سلمية الهوية» و�إال هل �س�أتوقف عن احلكم على
�إبداع الأديب «امل�سلم» الذي توافرت له كل مالمح الأدب الإ�سالمي؛ حتى
�أحتقق من �صحة �إميانه وعمله ال�صالح و�سلوكه ال�سوي� ..إلخ؟
 ال�سماحة واملرونة:و�أرى يف هذه املرحلة من مراحل بزوغ الأدب الإ�سالمي ورابطته �أن تت�سم
مواقفنا النقدية  -نحن �أهل النقد  -ب�شيء من ال�سماحة واملرونة ،بحيث
ال ينال من الثوابت والطروحات اجلوهرية املتفق عليها ،ومن ثم ال منانع
يف �أن ي�صدق م�صطلح الأدب الإ�سالمي على ق�صيدة نظمها �أبو نوا�س يف
«الزهديات» ،وهو املعروف مبعاقرته للخمر ، ..لأن ال�شاعر م�سلم الهوية،
ولأن م�ضمونها يتفق بل يعرب عن الت�صور الإ�سالمي .ولكن ال�شاعر مل يكن
�إ�سالمي ال�سلوك!! هذا �صحيح ،ولكني �أحكم على ق�صائد معينة حمددة
ال على �أعماله الكاملة ،وال على �شخ�صيته باملفهوم ال�شمويل ،فلم �أزعم
�أنه «�شاعر �إ�سالمي» كح�سان بن ثابت ،وعمر بهاء الدين الأمريي ،ثم لأن
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ال�شاعر نظمها  -على الأرج��ح  -ال يف وقت يقظة فطرية فح�سب ،ولكن
يف حلظات �إ�شراق نف�سي �إمياين انت�صرت فيه النف�س اللوامة على النف�س
الأمارة بال�سوء ..ولو �إىل حني.
هذا ما يبدو من ظاهر الن�ص ،وما يعك�سه هذا الظاهر على الأقل ،وهذا
احلكم ال يحجر طبع ًا على حق الناقد امل�سلم يف ا�ستبطان الن�ص وتعمق
جوانياته ،وبيان ما فيه من �صدق فني وحرارة يف ال�شعور ،و�أمانة يف التجربة،
ومكان هذا الن�ص بني �إبداعات ال�شاعر� ...إلخ ،مما يدخل يف نطاق الدرا�سة
املتخ�ص�صة� ،أما يف مثل حالتنا هذه فنحن يف مقام تو�صيف ن�ص حمدد
�أبدعه «م�سلم» ،وانطلق من ت�صور �إ�سالمي ،واحت�ضن م�ضامني �إ�سالمية،
وال�شاعر بعد ذلك ح�سابه على اهلل� ،أما �صفة الأديب الإ�سالمي :فال يطلق
هذا الو�صف على �أي �أديب م�سلم نظم ق�صيدة �أو ق�صيدتني� ،أو كتب ق�صة
�أو ق�صتني انطالق ًا من الت�صور الإ�سالمي ،ولكن يقت�صر الو�صف على من
غلبت «الإ�سالمية» على �إبداعه مثل عمر بهاء الدين الأم�يري ،وجنيب
الكيالين ،وتفادي ًا لإثارة احل�سا�سيات التي نحن يف غنى عنها ،ال داعي لأن
نطلق �صفة «�أديب غري �إ�سالمي» على مبدع ي�سري يف اخلط املناق�ض ما دام
م�سلم ًا ولو «هوية» فقط ،بل ن�صرف الو�صف �إىل �شعره ،فن�صف �شعره
�أو بع�ضه ب�أنه «خارج» �أو �ساقط �أو جماف للإ�سالم� ...إلخ ،ولعل هذه الوجهة
تعفينا من بع�ض الإ�شكاليات التي يثريها املتحفظون على الأدب الإ�سالمي
م�صطلح ًا وم�ضمون ًا ومنهج ًا.
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والأدب الكــــــــادي
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مل يحقق الدكتور م��رزوق بن �صنيتان بن تنباك �صحة ما ن�سبه ملحمد
قطب عندما قال« :لقد فتح الأ�ستاذ حممد قطب الباب على م�صراعيه
�أمام النقاد والفنانني الإ�سالميني ،وبد�أ الطريق فاختار مناذج من الأدب
الإ�سالمي لل�شاعر الهندي «طاغور» ،وللكاتب امل�سرحي الأيرلندي «ج.م
�سنج» ،وعلى الأدباء والفنانني الإ�سالميني �أن يوا�صلوا امل�سرية»((( ..ولو رجع
�إىل كتاب الأ�ستاذ قطب الكت�شف �أنه مل يقل ذلك ،بل قال باحلرف الواحد:
«والفن الإ�سالمي  -من ثم  -ينبغي �أن ي�صدر عن فنان م�سلم� ،أي �إن�سان
تكيفت نف�سه ذلك التكيف اخلا�ص الذي يعطيها ح�سا�سية �شعورية جتاه
الكون واحلياة والواقع مبعناه الكبري ،وزود بالقدرة على جمال التعبري»(((.
�أما ما يلتقي من الآداب  -يف بع�ض م�ضامينه -مع الت�صور الإ�سالمي،
و�صدر عن غري م�سلم كـ«طاغور» وغريه ،فيقول عنه �إنه« :بكل ما فيه من
جمال وروعة يقوم ابتداء على قاعدة �أدنى و�أ�صغر من القاعدة التي ينبغي
�أن ين�ش�أ عليها الفن الإ�سالمي الكوين الإن�ساين ال�شامل املتكامل ،الذي
ي�شمل كل الوجود وكل الإن�سان»(((.
ويقول عن «ط��اغ��ور» ...« :وه��و  -يف ه��ذا ال�ش�أن  -ال يلتقي مع املنهج
الإ�سالمي ،ولكنه مع ذلك ال يخرج متام ًا من دائرته ،فهناك نقاط التقاء
كثرية بني «طاغور» وبني املنهج الإ�سالمي ...نقاط التقاء جزئية كلها،
ولكنها تكفي لإيجاد روابط املودة بينه وبني هذا املنهج ،بحيث يذكر معه يف
حدود هذا االلتقاء».
ولهذا ف�إنه من اخلط�أ �أن ين�سب للأ�ستاذ حممد قطب �أنه �أدخل يف الأدب
الإ�سالمي �أدب�� ًا لغري امل�سلمني� ،إنه قال :هناك نقاط التقاء ،ولكن الأدب
 -1د .مرزوق بن �صنيتان بن تنباك :بحث مبجلة «الأدب الإ�سالمي» ،العدد الثالث ،ال�سنة الثامنة
ع�شرة.
 -2حممد قطب :منهج الفن الإ�سالمي.
 -3نف�سه.

77

الإ�سالمي ال ي�صدر �إال من م�سلم وا�ضح الت�صور(((.
وما قدمه لـ«طاغور» و«�سينج» يتميز بروح �إن�سانية متدفقة ،ولكن الأ�ستاذ
حممد قطب ذكر �صراحة �أن هذا الأدب وما دار يف فلكه ال يلتقي مع الأدب
الإ�سالمي �إال التقاءات جزئية ،فهو ال يدخل فيه ،و�إن اقرتب كثري ًا منه .ومن
عجب �أن الدكتور مرزوق يذكر ،ويكرر ،ويلح يف التكرار على �أن حممد قطب
قدم �إبداع «طاغور» و«�سينج» كنماذج للأدب الإ�سالمي.
واخلال�صة� :إن حممد قطب وغ�يره من النقاد مل يزعموا �أن «طاغور»
و«�سينج» ومن ن�سج ن�سجهما مبدعون ينتمون �إىل الأدب الإ�سالمي� ،أو �أن
�إبداعهم �إبداع �إ�سالمي ،كما �أنهم مل يخرجوا �أحد ًا من امل�سلمني من ملة
الإ�سالم ،حتى لو جاء �أدبه �سيئ ًا بذيئ ًا.
ونكرر �أن هذا الأدب الإن�ساين الطيب من �أمثال «طاغور» و«�سينج»
ال ي�سمى «�أدب ًا �إ�سالمي ًا»؛ لأن �إ�سالم املبدع �شرط �أ�سا�سي للحكم ب�إ�سالمية
الأدب.
الأدب املوافق:وه��ذا اللون من الأدب �سماه النقاد «الأدب املوافق» ،وي�سميه الأ�ستاذ
الندوي «الأدب اجليد» �أو «الأدب ال�صالح».
ومن الغريب العجيب الذي ي�صعب تف�سريه� :أن الدكتور م��رزوق ي�صل
�إىل النتيجة نف�سها فيقول� :إن هذه النماذج (التي كتبها «طاغور» و«�سينج»
وغ�يره��م��ا) لي�ست من��اذج �إ�سالمية ،وال �إمي��ان��ي��ة ،و�إمن���ا تعد «م��ن �أدب
الأخالق الطيبة التي فطر الإن�سان عليها ،وجاءت الر�ساالت ال�سماوية تتم
مكارمها»(((.
 -1د .عماد الدين خليل :مدخل �إىل نظرية الأدب الإ�سالمي.
 -2د .مرزوق بن �صنيتان بن تنباك :بحث مبجلة «الأدب الإ�سالمي» ،العدد الثالث ،ال�سنة الثامنة
ع�شرة.
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وكان �أحد الإخوة ال�صحفيني قد وجه �إ َّ
يل ال�س�ؤال التايل :ما الأدب الذي
ميكن �أن يطلق عليه �أدب �إ�سالمي؟ وجاء جوابي كما ن�شرته ال�صحيفة:
�أو ًال :لي�س من الالزم �أن تكون كلمة الإ�سالم مذكورة يف عنوان الإبداع
�أو يف م�ضمونه.
ثاني ًا :يقودنا ه��ذا �إىل �أن ه��ذا اال�صطالح ي�صدق على كل إ�ب��داع
�شعري �أو نرثي ذي �أبعاد �إن�سانية �أخالقية اجتماعية �أو نف�سية تربوية.
ثالث ًا� :إذا �آمنا باملفهوم ال�سابق للأدب الإ�سالمي ،فهذا يلزمنا �أن نغفل
هوية املبدع ا�سم ًا وجن�سية ودين ًا.
رابع ًا :قد يجد دعاة الأدب الإ�سالمي فيما ذكرته �آنف ًا نوع ًا من احلرج يف
هذه التو�سعة بالذات ،وخ�صو�ص ًا �إذا كان املبدع غري م�سلم ،ولكني �أحاول �أن
�أزيل هذا احلرج ب�أفعال الر�سول ¤؛ �إذ جعل العقلية الإ�سالمية وال�سلوك
الإ�سالمي يت�سعان لـ«حلف الف�ضول» ،وهو حلف جاهلي ،حيث قال  ¤بعد
�أن ُبعث نبي ًا ور�سو ًال« :لقد �شهدت يف دار عبداهلل بن جدعان حلف ًا ما �أحب
�أن يكون يل به حمر النعم ،ولو �أ ْدعى به يف الإ�سالم لأجبت»((( .من هنا �أرى
�أن يت�سع مفهوم الأدب الإ�سالمي لكل الأعمال الأدبية التي تتفق يف م�ضمونها
مع قيم الإ�سالم� ،أو الأعمال ذات امل�ضامني الإن�سانية(((.
وقد �أث��ار ر�أي��ي هذا غ�ضب بع�ض الإخ��وة منهم الأدي��ب املغربي الأ�ستاذ
علي مبقال ن�شر يف «امل�سلمون» بتاريخ
�سعيد الكرواتي ال��ذي تف�ضل ورد ّ
1413/4/27ه��ـ .وللحق تبينت خط�أ ر�ؤيتي فرجعت عنها ،و�أعلنت رجعتي
على ر�ؤو���س الأ�شهاد يف م�ؤمتر «رابطة الأدب الإ�سالمي» ال��ذي عقد يف
�إ�سطنبول برتكيا �أواخر �أغ�سط�س 1992م ،و�أخذت �أعلن ر�أيي هذا يف كل ما
 -1حوار من�شور يف جريدة «امل�سلمون» العدد 1413/2/23( 294هـ) ـ (1992/8/21م).
 -2مرزوق بن �صنيتان بن تنباك :جملة «الدارة».
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�أكتب من بحوث ومقاالت ولقاءات(((.
ويرى الدكتور �سعد �أبوالر�ضا �أن «العربة يف احلكم والتو�صيف «للن�ص»
ب�صرف النظر عن النا�ص ،فيقول �صراحة� :إن �صفة �إ�سالمي ،وهي ركن
�أ�سا�سي يف تركيب «الأدب الإ�سالمي» ،قد دفعت بع�ض ًا منا �إىل ت�صور �أن
ذلك الأدب الإ�سالمي ال ي�صدر وال يقبل �إال من امل�سلم امللتزم بدين الإ�سالم،
مع �أن ذلك قد يكون فيه ت�ضييق لوا�سع و�إغالق لباب قد يفتح طريق الهداية
�إىل �إيجابيات هذه الفكرة ،وهي �أن يت�سع الأدب الإ�سالمي لي�شمل كل �أدب
تتحقق فيه خ�صائ�صه دون نظر �إىل من قال؛ لأن اعتدادنا هنا �إمنا يكون مبا
قيل بعيد ًا عن الر�ؤية ال�ضيقة»(((.
 �أ�سانيد قوية:ون�أخذ على ما ذهب �إليه الدكتور �أبوالر�ضا ما ي�أتي:
و�صف ال��ر�أي الآخر  -الذي ي�شرتط �إ�سالمية الأدي��ب للحكم ب�إ�سالمية
الأدب  -بالر�ؤية ال�ضيقة ،مع �أنه ر�أي له �أ�سانيده القوية ،بل �إنه هو الأ�صل،
وما خرج عليه يدخل يف نطاق اال�ستثناء.
وك�أين بالكاتب قد فاته �أن امل�شكلة بالن�سبة لهذا النوع من الأدب ال تتمثل
يف قبولنا �أو رف�ضنا له ،ولكنها م�شكلة «تو�صيف» و«ت�صنيف» يثريها هذا
ال�س�ؤال :هل ي�صدق على هذا النوع من الأدب ا�صطالح «الأدب الإ�سالمي»
�أم ال؟ وك�أين بالكاتب قد �شعر بنوع من التحرج دفعه �إىل نق�ض «ح�سمه»
ال�سابق ،ف�أردف قائ ًال بعد الذي �سبق مبا�شرة« ،بل ميكننا �أن ن�صف الأدب
ذا اخل�صائ�ص الإ�سالمية الذي ي�صدر من غري امل�سلمني «بالأدب املوافق»
وهي فكرة طيبة ت�ساير �سماحة الإ�سالم ،وتوجهه لكل الب�شر ،وكونه خامت
الأديان»(((.
( -1انظر مث ًال حوار ًا مع الأ�ستاذ حممود خليل مبجلة «املجتمع» العدد  15 -1170جمادى الأوىل
1416هـ� 10 /أكتوبر 1995م).
 -2ال�سرية النبوية البن ه�شام.
 -3د .مرزوق بن �صنيتان بن تنباك :جملة «الدارة»
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 موروث تاريخي:وللدكتور �صالح �آدم بيلو  -يف هذا النطاق  -ر�ؤية طيبة ترتكز على موروث
تاريخي ك��رمي ،فهو يبد�أ مت�سائ ًال عن هذا اللون من الأدب :هل ن�سميه
�أدب ًا �إ�سالمي ًا؟ هل ن�سميه املقارب �أو امل�شابه للأدب الإ�سالمي؟ �أم ن�سميه
الإ�سالمي داللة وم�ؤدى دون امل�صدر واملنبعث؟ ويرى �أن الت�سمية  -مادام
هذا الأدب مقبو ًال �إ�سالمي ًا  -ال ت�شكل عائق ًا كبري ًا �أو �صغري ًا يف �سبيل قبولنا
و�إقبالنا عليه ،ويرى  -قبل فعل �أي �شيء يف هذا ال�صدد  -اال�ستهداء مبا رواه
الإمام م�سلم يف �صحيحه ,كتاب ال�شعر� ,أن ر�سول اهلل  ¤بعد �أن �سمع �شيئ ًا
من �شعر �أمية بن �أبي ال�صلت قال �« :¤إن كاد لي�سلم» ،ويف رواية« :فلقد كاد
ي�سلم �شعره» ،فالوا�ضح البني �أنه  ¤ي�صف �أدب �أمية البناء و�شعره املوافق
ملفهومات الإ�سالم ب�أنه قارب �أن ي�صري �إ�سالمي ًا و�أن ال�شاعر قد اقرتب من
الإ�سالم كثري ًا بهذا اللون من الأدب و�إن كان يف قلبه وحقيقته على خالف
ذلك ،وا�ستحق هذا الأدب �أن يثري الإعجاب ،ويلقى احلظوة والتقدير من
�سيد النا�س عليه �أزكى ال�صلوات والت�سليم.
 بني الإ�سالمية والكادية:وما ذكره الدكتور «�صالح بيلو» �سنة 1985م على �سبيل الإ�شارة �أو الأمنية
فتح الباب  -بعد ذلك بعدة �سنوات  -لناقد جليل هو الأ�ستاذ حممد �إقبال
عروي ،فالتقط اخليط ،وحقق هذه الأمنية يف منطوق �صريح منطلق ًا من
نف�س املوروث النبوي الذي انطلق منه الدكتور «بيلو» ومن َّثم فقد كان التعبري
النبوي البليغ امل�شبع بالإيحاءات الدالة «لقد كاد ي�سلم يف �شعره».
�إننا  -كما يرى الأ�ستاذ �إقبال  -بني يدي بنيتني :بنية الإ�سالمية ،والبنية
التي ت�ضم الفعل «كاد».
بالن�سبة للأوىل فلقد �أ�ضحى من البديهي �أن ن�صفها بالإ�سالمية� ،أما
بالن�سبة للبنية الثانية فكيف �سي�صاغ م�صطلحها انطالق ًا من تعبري الر�سول
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¤؟ وينتهي الأ�ستاذ الناقد �إىل �أن الفعل «كاد» هو الذي يقدم املعنى الدقيق
الذي عناه احلديث ال�شريف ،ف�إذا ما �أ�ضيفت �إليه «ياء الن�سب» وتاء الت�أنيث،
�أ�صبح مبناه «الكادية» لي�شار به �إىل كل �إنتاج مل يلتزم �صاحبه بالإ�سالم،
غري �أننا نلمح فيه نفحات �إميانية ،تكون �إق��رار ًا طبيعي ًا للفطرة الب�شرية
ال�سليمة حني تنتابها حلظات ال�صفاء وال�شفافية �سواء قلت ن�سبتها �أو كرثت.
 معيار احلكم:ما املعيار الذي نحتكم �إليه يف احلكم بانحراف الأدي��ب؟ هل هو معيار
الدين الذي ي�صنف الأفعال يف كبائر و�صغائر� ،أو جرائم حدود وجرائم
تعازير؟ �أم هو معيار القانون الذي يق�سم الأفعال اخلارجة �إىل جنايات
وجنح وخمالفات؟ ثم علينا �أال نن�سى ن�سبية «التجرمي» على م�ستوى البالد
العربية الإ�سالمية :فالتدخني  -مث ًال � -أ�صبح يف م�صر من قبيل اللمم،
بينما هو يف بع�ض مناطق ال�سعودية يعترب خطيئة ت�سقط �صاحبها من �أنظار
النا�س ،وهذا االزدواج املعياري يف التجرمي �سي�ؤدي بالتبعية �إىل ازدواج
احلكم يف تقييم العمل الأدبي ،ويت�ضح ذلك من املثل الآتي� :شاعر م�صري
�إ�سالمي (من ه��واة التدخني) �ألقى ق�صيدة من ق�صائده الإ�سالمية يف
الق�صيم بال�سعودية  -وه��ي ق�صيدة من ال�شعر الإ�سالمي يف م�صر
بال خالف  -ولكنهم � -أخذ ًا بالكادية � -سيجعلونها يف عداد «الأدب الكادي»
بال خالف �أي�ض ًا لأن حكم التدخني هنا يختلف عن حكمه هناك.
ونكون بذلك قد �أدخلنا عرف املكان عام ًال حا�سم ًا يف احلكم ،وتدخل
الق�صيدة التاريخ بو�صفني خمتلفني الإ�سالمية والكادية.
ثم ما احلكم يف �شاعر ُعرف بح�سن ال�سلوك� ،أبدع روائع ا�ستحقت و�صف
«الأدب الإ�سالمي» ،ثم ثبت بعد ذلك ب�أدلة قاطعة �أن ال�شاعر كان منحرف ًا
�سيئ ال�سلوك يف الأيام �أو الأ�شهر التي نظم فيها هذه الق�صائد ،فهل نلغي
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قرار «�إ�سالمية» �أدبه ،ون�ستبدل به حكم ًا بـ«كادية» هذا الأدب ،وجنعله �ساري ًا
ب�أثر رجعي؟
ثم هل نقوم بر�صد عيون تتابع �سلوكيات الأدباء للحكم عليها ،ثم ننطلق
من هذا احلكم �إىل احلكم على �أدبهم بالإ�سالمية �أو بالكادية ،ونحن -
امل�سلمني  -منهيون عن التج�س�س وتتبع عورات الآخرين؟
ثم ما احلد الزمني لالنحراف الذي يخلع على الأدب �صفة «الكادية»
ويحجب عنه �صفة «الإ�سالمية»؟ هل هو االنحراف الدائم؟ �أم االنحراف
قبل �إبداع الن�ص؟ �أهو االنحراف يف �آنه �أم هو االنحراف بعده؟ َومن ِمن
النقاد ميلك من الوقت والقدرة واليقظة ما ميكنه من متابعة ذلك والتحقق
منه؟ قد يقال :فليكن االعتماد على �شهادة ال�شهود من اجلريان والأ�صدقاء،
وزمالء العمل وال�صحف� ...إلخ ،هنا �ستن�ش�أ م�شكلة جديدة وهي �ضرورة
الوثوق من عدالة «ال�شاهد» وتنزهه عن املنكرات وخوارم املروءة.
ثم هل تدخل «اجلرائم ال�سيا�سية» يف منظومة االنحراف؟ �إننا نعرف
كثري ًا من الأدباء واملفكرين �سجنوا ،وبع�ضهم �أعدم بتهمة اخليانة الوطنية
و«حماربة اهلل ور�سوله» ،ثم ظهر «بعد �أن ق�ضي الأمر» �أنهم من كل ذلك
براء.
وم��ن امل�شكالت املتوقعة كذلك ما قد يجر احلكم بكادية �أدب م�سلم
«منحرف» �إىل م�ساءلة قانونية �إذا �أعلن الناقد االنحراف تربير ًا لهذا
احلكم ،ذلك �إذا جل�أ املبدع �إىل الق�ضاء حر�ص ًا على �سمعته ،ويف هذه احلال
يكون الناقد مطالب ًا بتقدمي الدليل على هذا االنحراف من وقائع ثابتة
حمددة ،حتى ال يقع حتت طائلة امل�س�ؤولية.
وبهذه التو�سعة ملنطقة نفوذ «الكادية» يتحول امل�صطلح الذي قدمه �صاحبه
ليقوم بدور املنقذ الذي يحل م�شكالت ويح�سم ق�ضايا قائمة بالفعل �إىل
عامل قوي لتوليد مزيد من امل�شكالت.
83

ومن ثم �أرى �أن ينح�صر �إط�لاق هذا امل�صطلح الرائع على الأدب ذي
املوا�صفات الإ�سالمية الذي ينتجه غري امل�سلمني� ،أما مثل هذا الأدب الذي
ينتجه م�سلمون بالهوية  -حتى لو كانوا خمدو�شني �سلوكي ًا من الأموات
�أو الأحياء  -فهو �أدب �إ�سالمي يت�سع لق�صائد نزار قباين التي �أ�شار �إليها
الأ�ستاذ حممد �إقبال عروي ،وتوبات �أبي نوا�س احل�سن بن هانئ؛ لأن هذه
الق�صائد وما دار يف فلكها �إمنا نظمها الأديب يف �ساعة من �ساعات تفتح
الفطرة الإن�سانية ،واحلكم ب�إ�سالمية هذه الق�صائد ال يتعداها طبع ًا �إىل
«ال�شعر الآخر» له�ؤالء ال�شعراء ،كما ال يتعدى �إىل �شخ�صية ال�شاعر ،فيو�صف
ب�أنه «�شاعر �إ�سالمي» و�إن كان �شاعر ًا م�سلم ًا وح�سابه يف �سلوكه على اهلل.
 مناذج �أدبية: قيم حقيقية:كان «جوته» (1832 - 1749م) يعتز � -إىل �أق�صى حد  -باللغة العربية،
ونقل عنه قوله« :ال توجد لغة يف العامل ين�سجم فيها الفكر والكلمة واحلرف
ب�أ�صالة عريقة كما هو احلال يف اللغة العربية»((( ،بل كان يرى فيها «�شواهد
مقد�سة وقيم ًا حقيقية يف املعامالت العقلية وال��روح��ي��ة»((( ،وقد �أب��رز يف
�أدبه كثري ًا من القيم العقدية والإن�سانية والروحية يف الإ�سالم ،مثل عقيدة
التوحيد التي �أواله��ا اهتمام ًا خا�ص ًا يف عمله الأدب��ي امل�شهور «تراجيدية
حممد»(((.
حوار م�سرحي:
ويف الق�صيدة التي نقدم �أج��زاء منها ،اتخذ ال�شاعر احل��وار امل�سرحي
�شك ًال فني ًا لها ،ويف ت�صوير رومان�سي منب�سط �أخ��اذ يتحدث «جوته» عن
 -1كاترينا مومزن« :جوته والعامل العربي»� ،ص.50
 -2املرجع ال�سابق.
 -3املرجع ال�سابق� ،ص.207
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«الدعوة الإ�سالمية» ،ذلك ال�سيل القوي الذي انحدر من اجلبل ال�شامخ
العلي ،منطلق ًا فتي ًا متوثب ًا يجرف يف طريقه عقبات ال�شرك والتخلف،
وي�ؤتي �أكله النبيل بالتوحيد ونور الهداية «�أزهار ًا ومروج ًا حتيا من �أنفا�سه»،
حتى �أ�صبحت الدعوة و�صاحبها مفخرة ال�سهول والوهاد ،بعد �أن تخطى
ال�صحراء نا�شر ًا نوره وريه وفي�ضه يف العامل كله� ،إنها ر�ؤية �شعرية فيها
اجل�لال والعظمة ونبالة الت�صور ،ورواء املعاجلة مع البعد عن املبا�شرة
والتقريرية يف �إبراز ركائز الإ�سالم وعظمته و�آثاره املمتدة التي تنطلق �إىل
الأمام دائم ًا بال توقف.
وهذه مقاطع من ذلك الن�ص الأدبي الرائع:
«ن�شيد حممد»:
العلي
علي :انظروا �إىل ال�سيل العارم القوي ،قد انحدر من اجلبل ال�شامخ ّ
الدري.
�أبلج مت�ألق ًا ك�أنه الكوكب ّ
فاطمة :لقد �أر�ضعته م��ن وراء ال�سحاب مالئكة اخل�ير يف مهده بني
ال�صخور والأدغال.
علي :و�إنه لينهمر من ال�سحاب مندفع ًا يف عنفوان ال�شاب ،وال يزال يف
انحداره على جالميد ال�صخر يتنزى فائر ًا متوثب ًا نحو ال�سماء ،مهل ًال
تهليل الفرح.
فاطمة :جارف ًا يف طريقه احل�صى املجزع والغثاء الأحوى.
علي :وكالقائد املقدام اجل��ريء اجلنان ،الثابت اخلطى يج ّر يف �أثره
جداول الربى والنجاد.
فاطمة :ويبلغ ال��وادي ،فتتفتح الأزه��ار حتت �أقدامه ،وحتيا امل��روج من
�أنفا�سه.
علي :ال �شيء ي�ستوقفه ال الوادي الوارف الظليل ،وال الأزهار تلتف حول
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قدميه ،وتطوق رجليه ،وترمقه بلحاظها الواقعة ،بل هو مندفع عجالن
�صامد �إىل الوهاد.
فاطمة :وهذه �أنهار الوهاد وت�سعى �إليه يف �سماح وحمبة ،وم�ست�سلمة له،
مندجمة فيه ،وهذا هو يجري يف الوهاد فخور ًا بعبابه ال�سل�سال الف�ضي.
علي :الوهاد والنجاد كلها فخورة به.
فاطمة :و�أنهار الوهاد ،وجداول النجاد تهلل جميع ًا من الفرح مت�صايحة.
علي وفاطمة (يف وقت واحد) :خذنا معك ،خذنا معك.
فاطمة :خذنا معك �إىل البحر املحيط الأزيل ،ال��ذي ينتظرنا با�سط ًا
ذراعيه ،لقد طال ما ب�سطهما لي�ضم �أبناءه امل�شتاقني �إليه.
علي :وما كان هذا الفي�ض كله ليبقى مق�صور ًا على ال�صحراء اجلرداء،
ما كان هذا الفي�ض ليفي�ض يف رمال الرم�ضاء ،ومتت�صه ال�شم�س ال�صالية
يف كبد ال�سماء ،وي�صده الكثيب من الكثبان ،فيلبث عنده غدير ًا راكد ًا من
الغدران� ،أيها ال�سيل ،خذ معك �أنهار الوهاد.
فاطمة :وجداول النجاد.
علي وفاطمة (يف وقت واحد) :خذنا معك.
درو�س وعرب:
ً (((
ونرى خليل مطران (1949 - 1872م) يف مطولته التي بلغت  78بيتا
يربط يف براعة بني املا�ضي واحلا�ضر ،وي�ؤطر ق�صيدته  -بدء ًا وختام ًا -
بدعوة �أبناء م�صر �إىل االنتفاع بالذكرى العظيمة ذكرى هجرة النبي ¤
وما فيها من عرب ودرو�س وعظات ،وي�ستعر�ض ال�شاعر فيها من خالل حدث
الهجرة جهاد ر�سول اهلل  ¤و�صحبه يف مواجهة ال�شرك والتخلف والهوى،
بدعوة التوحيد والعدل وال�شورى واجلد والعلم و�إن�صاف �أهل الكتاب من
يهود ون�صارى.
 -1ديوان اخلليل� ،ص .44 - 39
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ويحر�ص ال�شاعر  -يف �أدائه التعبريي  -على الكلمة العربية الر�صينة
بعيد ًا عن الركاكة واالب��ت��ذال ،كما نلم�س ت�أثره ببع�ض املعاين والقوالب
القر�آنية فقوله:
الندك منها و�أ�ضحى بطن �أخدود

ر�سالة اهلل لو حلت على جبل
م��ت���أث��ر ًا ب��ق��ول��ه ت��ع��اىل} :ﮐ ﮏ ﮎ ﮍ ﮌ ﮋ ﮊ ﮉ
ﮔ ﮓ ﮒ ﮑ{(احل�شر.)21:
 قيم �إن�سانية:�أما ق�صيدة «الطني» لإيليا �أبي ما�ضي (1947 - 1891م)((( ،فهي دعوة
قوية �إىل القيم الإن�سانية التي دعا �إليها الإ�سالم ،مثل التوا�ضع والتعاون
واحلب و�سالم املعاي�شة ونبل امل�شاعر ،وجاءت هذه الدعوة منطلقة من فكرة
�أ�سا�سية حمورية هيمنت على الق�صيدة كلها ،وهي احلملة البارعة على
الإن�سان املتكرب املغرور� ،أو «الإن�سان الطني» ،كما و�صفه ال�شاعر ،وت�أتي هذه
احلملة يف �صورة «حماكمة ا�ستجوابية» لهذا الإن�سان «املن�سلخ» من القيم
النبيلة.
وال�شاعر هنا «يوظف» وقائع احلياة وم�شاهد الطبيعة «لتعرية» هذا
الإن�سان الدعي املتكرب املغرور ،جاع ًال من �آلياته الفنية ت�شخي�ص هذه
امل�شاهد ،وامل��زج بينها وبني النف�س �إىل درج��ة احللول ال�شعري ،وكذلك
الإكثار من الأ�ساليب الإن�شائية مثل النداء« :يا �أخي� ..أيها املزدهي� ...أيها
الطني ،»...واال�ستفهام�« :ألك الق�صر..؟ �ألك النهر..؟ �أجميل..؟�أم غني..؟
�أم قوي..؟ �أعليم..؟ �إلخ ،ومعروف �أن الأ�ساليب الإن�شائية من �أقدر الأ�ساليب
على الإثارة والت�أثري ..وتتواىل «اال�ستجوابات» يف تالحق ليخل�ص ال�شاعر
بعد ذلك �إىل القرار احلا�سم املتمثل يف احلكم �أو الدعوة الإن�سانية الآتية:
 -1عن كتاب «�إيليا �أبو ما�ضي �شاعر الت�سا�ؤل والتفا�ؤل» لإيليا حاوي� ،ص .223 - 217
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ال يكن للخ�صـام قلبك م�أوى
�أنا �أوىل باحلب منك و�أحرى

�إن قلبي للحب �أ�صبح معبد
من ك�ساء يبلى ومــال ينفد

«ق�صيدة الطني» :
وهذه بع�ض �أبيات من ق�صيدة «الطني» لإيليا �أبي ما�ضي:
ن�������س���ي ال����ط��ي�ن ����س���اع���ة �أن��������ه ط�ين
ح����ق��ي�ر ف���������ص����ال ت����ي����ه���� ًا وع����رب����د
وك���������س����ا اخل�������ز ج�������س���م���ه ف��ت��ب��اه��ى
وح����������وى امل����������ال ك���ي�������س���ه ف���ت���م���رد
ي�����ا �أخ��������ي ال مت�����ل ب���وج���ه���ك ع��ن��ي
م�����ا �أن��������ا ف���ح���م���ة وال �أن��������ت ف���رق���د
�أن��������������ت مل ت���������ص����ن����ع احل������ري������ر
ت���ل���ب�������س وال������ل�������ؤل�������ؤ ال��������ذي ت��ت��ق��ل��د
�أن���������ت ال ت�������أك������ل ال����ن���������ض����ار �إذا
وال ت���������ش����رب اجل������م������ان امل���ن�������ض���د
�أن�������ت يف ال����ب���ردة امل����و�����ش����اة م��ث��ل��ي
يف ك�����س��ائ��ي ال�����ردمي ت�����ش��ق��ى وت�سعد
ل������ك يف ع��������امل ال�����ن�����ه�����ار �أم��������اين
ور�ؤى وال������ظ���ل��ام ف����وق����ك مم��ت��د
ول����ق����ل����ب����ي ك�����م�����ا ل����ق����ل����ب����ك �أح���ل���ا
م ح���������س����ان ف�������إن������ه غ���ي��ر ج��ل��م��د
�أ�أم��������������������اين ك����ل����ه����ا م��������ن ت��������راب
و�أم�����ان�����ي�����ك ك���ل���ه���ا م�����ن ع�����س��ج��د؟
و�أم�������������������اين ك�����ل�����ه�����ا ل����ل����ت��ل�ا�����ش����ي
و�أم������ان������ي������ك ل����ل����خ����ل����ود امل�������ؤك������د؟
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ال ،ف���ه���ذي وت���ل���ك ت�����أت����ي ومت�����ض��ي
ك�����ذوي�����ه�����ا و�أي ������ش�����يء ي������ؤب�����د؟
�أي���ه���ا امل���زده���ي! �إذا م��� ّ��س��ك ال�سقم
�أال ت���������ش����ت����ك����ي؟ �أال ت���ت���ن���ه���د؟
و�إذا راع���������ك احل����ب����ي����ب ب��ه��ج��ر
ودع�����ت�����ك ال�����ذك�����رى �أال ت���ت���وج���د؟
�أن�����ت م��ث��ل��ي ي��ب�����ش وج���ه���ك للنعمى
ويف ح������ال������ة امل���������ص����ي����ب����ة ي���ك���م���د
�أدم������وع������ي خ������ ٌل ودم�����ع�����ك ���ش��ه��د؟
وب����ك����ائ����ي ذل ون�����وح�����ك ������س������ؤدد؟
واب��ت�����س��ام��ي ال�������س���راب ال ري ف��ي��ه؟
واب���ت�������س���ام���ات���ك ال����ل�����آيل اخل������رد؟
***
�أل����ك ال��ق�����ص��ر دون����ه احل���ر����س ال�����ش��ا
ك����ي وم�����ن ح���ول���ه اجل�������دار امل�����ش��ي��د
ف����ام����ن����ع ال����ل����ي����ل �أن مي�����د رواق�������� ًا
ف�����وق�����ه ،وال���������ض����ب����اب �أن ي��ت��ل��ب��د
وان�������ظ�������ر ال�������ن�������ور ك�����ي�����ف ي����دخ����ل
ال يطلب �إذن���� ًا ،فما ل��ه لي�س يطرد؟
م�����رق�����د واح����������د ن�������ص���ي���ب���ك م��ن��ه
�أف�����ت�����دري ك����م ف���ي���ك ل���ل���ذر م���رق���د؟
ب��ي��ن��م��ا ال���ك���ل���ب واج������د ف���ي���ه م������أوى
وط����ع����ام���� ًا ،وال����ه����ر ك��ال��ك��ل��ب ي��رق��د
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ف�����س��م��ع��ت احل����ي����اة ت�����ض��ح��ك م��ن��ي
�أت������رج������ى ،وم����ن����ك ت������أب�����ى وجت���ح���د
�أل��������ك ال����رو�����ض����ة اجل���م���ي���ل���ة ف��ي��ه��ا
امل������اء وال����ط��ي�ر والأزه����������ار وال���ن���د؟
ف����ازج����ر ال����ري����ح �أن ت���ه���ز وت���ل���وي
����ش���ج���ر ال�������رو��������ض� ،إن���������ه ي�����ت������أود
والجْ��������م امل�������اء يف ال���غ���دي���ر و ُم������� ْره
ال ي�������ص���ف���ق �إال و�أن����������ت مب�����ش��ه��د
�إن ط��ي��ر الأراك ل���ي�������س ي���ب���ايل
�أن������ت �أ����ص���غ���ي���ت �أم �أن������ا �إن غ���� ّرد
والأزاه���ي���ر ل��ي�����س ت�����س��خ��ر م���ن ف��ق��ري
وال ف������ي������ك ل�����ل�����غ�����ن�����ى ت������ت������ودد
***
�أل�����ك ال���ن���ه���ر� ،إن�����ه ل��ل��ن��ع��ي��م ال��رط��ب
درب ول�����ل�����ع�����������ص�����اف��ي��ر م��������ورد
وه����������و ل����ل���������ش����ه����ب ت���������س����ت����ح����م ب���ه
يف ال�������ص���ي���ف ل����ي��ل ً
�ا ك����أن���ه���ا ت��ت�برد
ت����دع����ي����ه ،ف����ه����ل ب�������أم������رك ي���ج���ري
يف ع�������روق الأ�����ش����ج����ار �أو ي��ت��ج��ع��د
ك����ان م���ن ق��ب��ل �أن جت�����يء ،ومت�����ض��ي
وه����و ب����اق يف الأر�������ض ل��ل��ج��زر وامل���د
�أل���ك احل��ق��ل؟ ه���ذه ال��ن��ح��ل جت��ن��ي ال��ـ
�����ش����ه����د م������ن زه����������ره وال ت���ت��ردد
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و�أرى ل���ل���ن���م���ل م����ل����ك���� ًا ك����ب��ي�ر ًا
ق�����د ب���ن���ت���ه ب����ال����ك����دح ف���ي���ه وب���ال���ك���د
�أن����ت يف ���ش��رع��ه��ا دخ��ي��ل ع��ل��ى احلقل
ول�����������ص ج����ن����ى ع���ل���ي���ه���ا ف����أف�������س���د
ل���و م��ل��ك��ت احل���ق���ول يف الأر������ض ط���ر ًا
مل ت��ك��ن م���ن ف��را���ش��ة احل��ق��ل �أ���س��ع��د
�أج���م���ي���ل؟ م���ا �أن�����ت �أب���ه���ى م���ن ال���ور
دة ذات ال�������ش���ذا وال �أن������ت �أج�����ود
�أم ع���زي���ز؟ ول��ل��ب��ع��و���ض��ة م���ن خ��دي��ك
ق�������������وت ،ويف ي�������دي�������ك امل����ه����ن����د
�أم غ����ن����ي؟ ه���ي���ه���ات ت���خ���ت���ال ل���وال
دودة ال�����ق�����ز ب����احل����ب����اء امل���ب���ج���د
�أم ق�������وي؟ �إذن م�����ر ال�����ن�����وم �إذ
وال�����ل�����ي�����ل ع�������ن ج�����ف�����ون�����ك ي����رت����د
���م ب��ف��ودي��ك
وام���ن���ع ال�����ش��ي��ب �أن ي���ل ّ
و ُم�������� ْر ت���ل���ب���ث ال���ن�������ض���ارة يف اخل���د
�أع�����ل�����ي�����م؟ ف����م����ا اخل������ي������ال ال������ذي
ي���ط���رق ل���ي� ً
ل�ا؟ يف �أي دن���ي���ا ي��ول��د؟
م����ا احل����ي����اة ال���ت���ي ت���ب�ي�ن وت��خ��ف��ى؟
م����ا ال����زم����ان ال������ذي ي�����ذم وي��ح��م��د؟
�أي���ه���ا ال���ط�ي�ن ل�����س��ت �أن���ق���ى و�أ���س��م��ى
م�����ن ت��������راب ت�����دو������س �أو ت��ت��و���س��د
����س���دت �أو مل ت�����س��د ف���م���ا �أن������ت �إال
ح���������ي���������وان م�����������س��ي��ر م�������س���ت���ع���ب���د
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�إن ق�����ص��ر ًا � َ��س�� َم�� ْك��تَ�� ُه ���س��وف ي��ن��دك ُّ
وث�������وب������� ًا ح���ب���ك���ت���ه ������س�����وف ي��ن��ق��د
ال ي���ك���ن ل���ل���خ�������ص���ام ق���ل���ب���ك م�������أوى
�إن ق���ل���ب���ي ل���ل���ح���ب �أ�����ص����ب����ح م��ع��ب��د
�أن������ا �أوىل ب���احل���ب م���ن���ك و�أح������رى
م�����ن ك���������س����اء ي���ب���ل���ى وم��������ال ي��ن��ف��د
******

 «ر�أ�س ال�سنة الهجرية»:وخلليل مطران ق�صيدة بعنوان «ر�أ�س ال�سنة الهجرية» ،يقول فيها:
ه����� ّل ال����ه��ل�ال ف���ح��� ّي���وا ط���ال���ع ال��ع��ي��د
ح���ي���وا ال��ب�����ش�ير ب��ت��ح��ق��ي��ق امل���واع���ي���د
ي��ا �أي��ه��ا ال��رم��ز ت�ستجلي ال��ع��ق��ول به
حل��ك��م��ة اهلل م��ع��ن��ى غ��ي�ر حم����دود
ك�������أن ُح�������س���ن َ
���ك ه�����ذا وه�����و رائ��ع��ن��ا
ح�����س��ن ل��ب��ك��ر م���ن الأق����م����ار م��ول��ود
هلل يف اخل����ل����ق �آي���������ات و�أع���ج���ب���ه���ا
جت����دي����د روع����ت����ه����ا يف ك�����ل جت���دي���د
ف��ت��ي��ان م�����ص��ر وم����ا �أدع�����و ب��دع��وت��ك��م
(((
����س���وى جم��ي��ب�ين �أح������رار م��ن��اج��ي��د
����س���وى الأه����ل����ة م���ن ع��ل��م وم����ن �أدب
م�����ؤم����ل��ي�ن ل���ف�������ض���ل غ��ي��ر جم���ح���ود
م���ا زال م���ن م���ب���د�أ ال���دن���ي���ا ينبئنا
�أن ال����ت����م����ام مب�������س���ع���اة وجم���ه���ود
 -1املناجيد :ال�شجعان ال�سابقون �إىل النجدة.
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ف�����إن ت�����س�يروا �إىل ال��غ��اي��ات �سريته
�إىل ال���ك���م���ال ف���ق���د ف�����زمت مب��ن�����ش��ود
�����د ت��ع��ي��د لنا
ي���ا ع���ي��� ُد ج��ئ��ت ع��ل��ى وع ٍ
�أوىل ح�����وادث�����ك الأوىل ب��ت���أي��ي��د
ب��ل كنت «عيدين» يف التقريب بينهما
م���ع���ن���ى ل���ط���ي���ف ي����ن����ايف ك����ل ت��ب��ع��ي��د
رددت ي����وم���� ًا ي�����س��ر امل�����ؤم����ن����ون ب��ه
ومل ت����ك����ن ب�����ادئ�����ا ي����وم����ا ل��ت��ع��ي��ي��د
***
ن�صب
ر�سالة اهلل ال تنهى بال ٍ
ي�����ش��ق��ي الأم���ي���ن وت���غ���ري���ب وت��ن��ك��ي��د
ر����س���ال���ة اهلل ل����و ح���ل���ت ع���ل���ى ج��ب��ل
(((
الن��دك منها و�أ�ضحى بطن �أخ���دود
ول�������و حت���م���ل���ه���ا ب����ح����ر ل�������ش���ب ل��ظ��ى
(((
وج����ف وان����ه����ال ف��ي��ه ك���ل ج���ل���م���ود
ف��ل��ي�����س ب���دع��� ًا �إذا ن���اء ال�����ص��ف ُّ��ي بها
وب��������ات يف �أمل م���ن���ه���ا وت�����س��ه��ي��د
ال�ت�رح���ل ع��ن �أه����ل وع���ن وط��ن
ي��ن��وي
ُّ
ويف ج����وان����ح����ه �أح������������زان م���ك���ب���ود
ي����ك����اد مي����ك����ث ل�������وال �أن ت����دارك����ه
�أم��������ر الإل���������ه لأم��������ر م���ن���ه م���وع���ود
 -1الأخدود :ال�شق يف الأر�ض.
 -2اجللمود :ال�صخر.

93

ف�����إذ غ�ل�ا ال���ق���وم يف �إي����ذائ����ه خ��ط�ل ًا
(((
و������ش�����ردوا ت��اب��ع��ي��ه ك����ل ت�������ش���ري���د
دع�����ا امل�����وال��ي��ن �إزم������اع������ ًا ل��ه��ج��رت��ه
فلم يجبه ���س��وى ال��ره��ط ال�صناديد
م�ضى ه��و ال��ب��در وال�صديق ي�صحبه
(((
ي��غ��ام��ر احل���زن يف ت��ي��ه��اء ���ص��ي��خ��ود
م���ول���ي��� ًا وج����ه����ه ����ش���ط���ر امل���دي���ن���ة يف
ل���ي���ل �أغ������ر ع���ل���ى الأده���������ار م�����ش��ه��ود
ح��ت��ى �إذا ات��خ��ذ ال��غ��ار الأم��ي�ن حمى
(((
ون������ام ب��ي�ن ����ص���ف���اه ن�����وم جم����ه����ود
���ش���ي ب���ب���اب ال���غ���ار م��ن�����س��دل
ح���م���اه و� ّ
(((
م���ن الأىل ه������ددوه ���ش��ر ت���ه���دي���د
ي����ا ل��ل��ع��ق��ي��دة وال�������ص���دي���ق يف ���س��ه��ر
(((
ت���ؤذي��ه �أف��ع��ى وي��ب��ك��ي غ�ير م��ن��ج��ود
�إن ال��ع��ق��ي��دة �إن ���ص��ح��ت وزل��زل��ه��ا
مفتي القرى فهي ح�صن غري مهدود
�أم��ا ال�صحاب الذين ا�ست�أخروا قتلوا
���س��اري��ن يف ك��ل م�����س��رى غ�ير مر�صود
ما جند قي�صر �أو ك�سرى �إذا افتخروا
(((
ك�����ه������ؤالء الأع�����������زاء امل�����ط�����اري�����د
 -1اخلطل :ف�ساد العقل.
 -2تيهاء� :أر�ض يتيه فيها ال�سالك� ،صيخود� :شديد احلر.
 -3ال�صفا :احلجارة.
� -4إ�شارة �إىل ما ن�سج العنكبوت ببابه ف�ضلل املتعقبني الباحثني عنه.
 -5منجود :مكروب مغموم.
 -6املطاريد :فر�سان الطراد واحلرب.
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ك�أنهم يف ال��دج��ى والنجم �شاهدهم
ف���ر����س���ان ر�ؤي������ا ل�������ش����أن غ�ي�ر م��ع��ه��ود
ك���أن��ه��م و���ض��ي��اء ال�����ص��ب��ح كا�شفهم
�آم�����ال خ�ي�ر ����س���رت يف م��ه��ج��ة ال��ب��ي��د
يف ح��ي��ط��ة اهلل م���ا ���ش��ع��ت �أ���س��ن��ت��ه��م
ف����وق ال���ط�ل�ال ع��ل��ى امل���ه���ري���ة ال��ق��ود
ع���ان���ى «حم���م���د» م���ا ع���ان���ى ب��ه��ج��رت��ه
مل�����������أرب يف ����س���ب���ي���ل اهلل حم���م���ود
وك�����م غ������زاة وك�����م ح�����رب جت�����ش��م��ه��ا
ح����ت����ى ي�����ع�����ود ب���ت���م���ك�ي�ن وت�����أي����ي����د
ك����ذا احل���ي���اة ج���ه���اد واجل����ه����اد على
ق���در احل���ي���اة وم���ن ف����ادى ب��ه��ا ف���ودي
�أدن����ى ال��ك��ف��اح ك��ف��اح امل���رء ع��ن َ�سفه
ل�ل�اح���ت���ف���اظ ب���ع���م���ر ره������ن حت���دي���د
ل��ي��غ��ن��م ال��ع��ي�����ش ط��ل��ق�� ًا ك���ل مقتحم
ول��ي��ب��غ يف الأر������ض ���ش��ق�� ًا ك���ل رع��دي��د
وم����ن ع����دا الأج������ل امل���ح���ت���وم مطلبه
ع�����دا ال���ف���ن���اء ب����ذك����ر غ��ي�ر م��ل��ح��ود
ل���ق���د ع��ل��م��ت��م وم�����ا م���ث���ل���ي ي��ن��ب��ئ��ك��م
ل��ك��ن ���ص��وت��ي ف��ي��ك��م ����ص���وت ت��ردي��د
م���ا �أث����م����رت ه���ج���رة ال����ه����ادي لأم��ت��ه
م����ن ����ص���احل���ات �أع����دت����ه����ا ل��ت��خ��ل��ي��د
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و����س���ودت���ه���ا ع��ل��ى ال���دن���ي���ا ب���أج��م��ع��ه��ا
ط����وال م���ا خ��ل��ق��ت ف��ي��ه��ا ب��ت�����س��وي��د
ب������دا ول���ل�������ش���رك �أ�����ش����ي����اع ت���وط���ده
يف ك�����ل م�������س���رح ب������اد ك�����ل ت��وط��ي��د
(((

واجل���اه���ل���ي���ون ال ي���ر����ض���ون خ��ال��ق��ه��م
�إال ك���ع���ب���د ل���ه���م يف ����ش���ك���ل م��ع��ب��ود
م����ؤل���ه���ون ع��ل��ي��ه��م م����ن ���ص��ن��اع��ت��ه��م
(((
بع�ض امل��ع��ادن �أو بع�ض اجل�لام��ي��د
م�ستكربون �أب����اة ال�ضيم غ�ير حجى
(((
ث���ق���ال ب��ط�����ش ل�����دان ك���الأم���ال���ي���د
ال ي��ن��زل ال������ر�أي م��ن��ه��م يف تفرقهم
�إال م������ن������ازل ت�������ش���ت���ي���ت وت���ب���دي���د
وال ي�����ض��م دع�����اء م���ن �أواب����ده����م �إال
(((
ك���م���ا ����ص���ي���ح يف ع���ف���ر ع����ب����ادي����د
ب�������أي ح���ل���م م��ب��ي��د اجل���ه���ل ع����ن ث��ق��ة
و�أي ع�����زم م�����ذل ال����ق����ادة ال�����ص��ي��د
�أع�������اد ذاك ال���ف���ت���ى الأم�������ي �أم���ت���ه
(((
�شم ًال جميع ًا م��ن ال��غ��ر الأم��اج��ي��د
ل���ت���ل���ك ت���ال���ي���ة ال����ف����رق����ان يف ع��ج��ب
ب����ل �آي������ة احل�����ق �إذ ي��ن��غ��ي ب��ت���أي��ي��د
 -1خلقت :جدرت وا�ستحقت.
 -2اجلالميد :ال�صخور.
 -3لدان :جمع لدن ،وهو اللنب ،والأماليد :جمع �أملود ،وهو الغ�صن اللني.
 -4العفر :جمع �أعفر ،وهو الظبي ،عباديد :متفرقة.
 -5الأماجيد :الأماثل من ذوي املجد.
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�صعبان را���ض��ه��م��ا :توحيد مع�شرهم
و�أخ�����ذه�����م ب���ع���د �إ������ش�����راك ب��ت��وح��ي��د
وزاد يف الأر�������ض مت��ه��ي��د ًا ل��دع��وت��ه
ب����ع����ه����ده ل���ل���م�������س���ي���ح���ي�ي�ن وال�����ه�����ود
وب���دئ���ه احل���ك���م ب���ال�������ش���ورى ي��ت��م به
م���ا ����ش���اءه اهلل ع���ن ع���دل وع���ن ج��ود
ه�����ذا ه����و احل�����ق والإج������م������اع �أي�����ده
(((
ف���م���ن ي���ف���ن���ده �أوىل ب���ت���ف���ن���ي���د
�أي م�سلمي «م�صر» �إن اجل��د دينكم
(((
وبئ�س م��ا قيل �شعب غ�ير جم���دود
ط����ال ال��ت��ق��اع�����س والأع��������وام ع��اج��ل��ة
وال�����ع�����ام ل���ي�������س �إذا وىل مب�����ردود
ه��ب��وا �إىل ع��م��ل ي��ج��دي ال���ب�ل�اد فما
ي��ف��ي��ده��ا ق����ائ����ل :ي����ا �أم����ت����ي ����س���ودي
���س��ع��ي�� ًا وح����زم���� ًا ف�����و ّد ال���ع���دل ودك���م
و�إن ر�أى ال���ع���دل ق����و ٌم غ�ي�ر م����ودود
ال ت��ت��ع��ب��وا ال مت���ل���وا �إن ظ��م���أت��ك��م
�إىل غ���دي���ر م����ن الأق����������وام م�����ورود
ت��ع��ل��م��وا ك����ل ع���ل���م وان���ب���غ���وا وخ�����ذوا
ب���ك���ل خ���ل���ق ن���ب���ي���ه �أخ��������ذ ت�����ش��دي��د
ف��ك��وا العقول م��ن الت�صفيد تنطلقوا
وم�����ا ت���ب���ال���ون �أق������دام������ ًا ب��ت�����ص��ف��ي��د
 -1التفنيد :التخطئة والتكذيب.
 -2جمدود :حمظوظ م�سعد.
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«م�صر» ال��ف���ؤاد ف���إن ت��درك �سالمتها
فال�شرق لي�س وق��د �صحت مب��ف���ؤود

(((

ال�����ش��رق ن�صف م��ن ال��دن��ي��ا ب�لا عمل
���س��وى امل��ت��اع مب��ا ي�ضني وم��ا ي���ودي
وال��غ��رب يرقى وم��ا بال�شرق م��ن همم
���س��وى ال��ت��ف��ات �إىل امل��ا���ض��ي وت��ع��دي��د
(((

ت�شكو احل�����ض��ارة م��ن ج�سم �أ���ش��ل به
����ش���ط���ر ي���ع���د و����ش���ط���ر غ��ي�ر م���ع���دود
***
�أب���ن���اء «م�����ص��ر» ع��ل��ي��ك��م واج����ب جلل
ل��ب��ع��ث جم���د ق����دمي ال��ع��ه��د م��ف��ق��ود
ف��ل�يرج��ع ال�����ش��رق م��رف��وع امل��ق��ام بكم
ول��ت��زْ ُه «م�����ص��ر» بكم م��رف��وع��ة اجليد
م��ا �أج��م��ل ال��ده��ر �إذ ي���أت��ي و�أرب��ع��ن��ا
ح��ق��ي��ق��ة ال��ف��ع��ل وال����ذك����رى بتمجيد
وال�شرق وال��غ��رب معوانان ق��د خل�صا
م����ن ح���ا����س���د ك���ائ���د ك����ي����د ًا مل��ح�����س��ود
����ص���ن���وان ب������ران يف ع���ل���م ويف ع��م��ل
ح�������ران م�����ن ك��ل��ا ت���ق���ي���ي���د وت��ع��ب��ي��د
 -1املف�ؤود :امل�صاب ف�ؤاده.
 -2يودي :يهلك.
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ال ف��ع��ل ي��خ��ط��ئ ف��ي��ه اخل�ي�ر بع�ضهما
�إال ت������دارك������ه ال�����ث�����اين ب��ت�����س��دي��د
وال خ�����ص��وم��ة �إال يف ا���س��ت��ب��اق��ه��م��ا
مل�������ا ي�����ع�����م ب����ن����ف����ع ك�������ل م�����وج�����ود
ه���ذي ال��ث��م��ار ال��ت��ي ي��رج��و الأن����ام لها
م���ن رو���ض��ك��م ك���ل ن����ام ن��ا���ض��ر امل���ود
غد ًا نرى البدر يف طر�س ال�سماء حما
(((
ب��خ��امت ال��ن��ور زالت ال��دج��ى ال�����س��ود

 -1زالت� :سقطات وعرثات.
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املبحث اخلام�س
عمر بهاء الدين الأمريي
�شاعر الإن�سانية امل�ؤمنة
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 خطوط من �سجل حياته :  ُولد عمر يف حلب ال�شهباء ب�سورية �سنة 1336هـ (1915م) يف �أ�سرة
من كرائم الأ�سر احللبية :فوالده هو حممد بهاء الدين الأمريي ،نائب
حلب يف «جمل�س املبعوثان العثماين» ،و�أمه هي «�سامية اجلندلية» ابنة
«ح�سن ر�ضا» رئي�س حمكمة اال�ستئناف يف حلب.











در�س املراحل التعليمية الأ�سا�سية يف مدينة حلب ،وفيها �أمت درا�سته يف
الآداب والفل�سفة.
در���س الأدب وفقه اللغة يف كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بجامعة
ال�سوربون يف باري�س ،واحلقوق يف اجلامعة ال�سورية يف دم�شق.
عمل يف التعليم  ،فتوىل �إدارة املعهد العربي الإ�سالمي يف دم�شق.
�ساهم يف انطالقة العمل الإ���س�لام��ي املعا�صر ،وات�صل بكثري من
مراكزه ،وتوىل بع�ض م�سئولياته.
�شارك يف الدفاع عن القد�س مع جي�ش الإنقاذ خالل حرب فل�سطني
عام 1379هـ (1948م).
م َّثل �سوريا وزي�� ًرا ،و�سف ًريا يف باك�ستان وال�سعودية ،وكان �سف ًريا يف
وزارة اخلارجية ال�سورية.
من م�ؤ�س�سى جمعية «دار الأرقم الإ�سالمية» يف حلب ،كما �ساهم يف
ت�أ�سي�س حركة (�سورية احلرة) ،وكان رئي�س اجلانب ال�سيا�سي فيها،
عام (1384هـ) 1952( -م).
كان ع�ض ًوا يف املجمع العلمي العراقي ،وع�ض ًوا يف املجمع امللكي للبحوث
الإ�سالمية يف الأردن.
اهتم بق�ضايا الثقافة وال�سيا�سة واجلهاد يف �أوطان العروبة والإ�سالم،
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وا�شرتك يف العديد من م�ؤمتراتها وموا�سمها ،وات�صل بكبار علمائها،
ورجاالتها ،وم�ؤ�س�ساتها.
 د ُِع َ��ي �إىل املغرب عام 1386ه��ـ � ً
أ�ستاذا لكر�سي «الإ�سالم والتيارات
املعا�صرة» ،يف دار احلديث احل�سنية بالرباط ،وا�ستمر يف العمل خم�سة
عاما ،كما د ّر���س احل�ضارة الإ�سالمية يف كلية الآداب والعلوم
ع�شر ً
الإن�سانية بجامعة حممد اخلام�س.
 د ُِع َ��ي � ً
أ�ستاذا زائ�� ًرا وحما�ض ًرا يف جامعات الريا�ض ،والإم��ام حممد
بن �سعود الإ�سالمية ،وامللك في�صل ،وامللك عبد العزيز يف ال�سعودية،
وجامعات الأزه��ر ،واجلزائر ،والكويت ،و�صنعاء ،وقطر ،واجلامعة
الأردن��ي��ة يف عمان ،وجامعة الإم���ارات العربية يف العني ،وع��دد من
اجلامعات الإ�سالمية يف باك�ستان ،وتركيا ،و�إندوني�سيا.
 يتكلم الرتكية والأوردية والفرن�سية ،ويلم بلغات �أخرى.
 له ع�شرات الدواوين والكتب املطبوعة واملحفوظة.
من دواوينه ال�شعرية:
مع اهلل� ،ألوان طيف� ،أب� ،أمي ،من وحي فل�سطني� ،أ�شواق و�إ�شراق ،ملحمة
الن�صر ،حجارة من �سجيل ،قلب ورب ،رياحني اجلنة ،الزحف املقد�س،
جناوى حممدية� ،أذان الفجر.
 ومن كتبه املطبوعة:
1- 1الإ�سالم يف املعرتك احل�ضارى.
2- 2املجتمع الإ�سالمي والتيارات املعا�صرة.
3- 3يف رحاب القر�آن (احللقة الأوىل :يف غار حراء).
4- 4يف رحاب القر�آن (احللقة الثانية :عروبة و�إ�سالم).
5- 5يف رحاب القر�آن (احللقة الثالثة :و�سطية الإ�سالم و�أمته يف
�ضوء الفقه احل�ضارى).
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 ومن كتبه التي جمعت بني التاريخ والفكر وال�شعر:
� 1- 1صفحات ونفحات.
2- 2لقاءان يف طنجة.
 وبعد �أن قدم للإ�سالم وامل�سلمني والفكر الإ�سالمي هذه الأعطيات
الرثية ا�شتد عليه املر�ض ،ففا�ضت روحه �إىل بارئها يف مدينة الريا�ض
باململكة العربية ال�سعودية �سنة 1413هـ 1992 -م(((.
 ال�شاعر املفكر الداعية:    يقول عنه الدكتور يو�سف القر�ضاوى ...« :كان الأمريي يف املقام الأول
�شاع ًرا� ..شاع ًرا مبوهبته ،و�شاع ًرا مبمار�سته ،ولكنه لي�س �شاع ًرا �سائ ًبا،
�إنه �شاعر ذو ر�سالة ،فلي�س ال�شعر عنده �آلة ملديح الأمراء �أو الكرباء،
وال لهجاء اخل�صوم والأعداء ،وال �أداة للتعبري عن الغرائز الهابطة� ،إنه
�شاعر الإن�سانية امل�ؤمنة كما يحلو له �أن يعرب عن نف�سه� ،أو يعرب عنه عارفوه،
ومن يكتب عنه»(((.
   ويف هذه ال�سياقة ن�شري �إىل �أن ال�شاعر كان يحب دائ ًما �أن يلقب ب�شاعر
«الإن�سانية امل�ؤمنة» ،وهو تلقيب بالقيمة ال باملكان ك�شاعر النيل (حافظ
�إبراهيم) ،و�شاعر القطرين (خليل مطران) ،وال باملكانة الأدبية :ك�أمري
ال�شعراء (�أحمد �شوقي) ،ف�آثر لقب �شاعر الإن�سانية امل�ؤمنة ،وقد يخطر
للقارئ �س�ؤال اعرتا�ضى م���ؤداه� :أال يعترب و�صف الإن�سانية بالإميان
تز ّيدا� ،أو ف�ضلة ال قيمة لها؟!
و�أعتقد �أن هذا التحديد الو�صفى جاء لينفي �أن تكون الإن�سانية مبفهومها
الدارج� ،أو مفهومها الذي ال يخلو من الزيف واالدعاء   . ...
 -1من بحثى املخطوط الغربة يف �شعر عمر بهاء الدين الأمريي  ،8 - 3والقر�ضاوى موقع �إ�سالم
�أون الين.
 -2موقع �إ�سالم �أون الين.
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فالإن�سانية عند الأمريي لي�س لها �إال الوجه الإميانى امل�شرق ،وهى �إن�سانية
مبفهومها ال�شامل ال�سوي ،وهى تاريخ ًيا متثل نخاع ديننا ،وعمل ًيا انعك�ست
يف منظومة العالئق التي تربط بني امل�سلمني ،وانعك�ست كذلك يف طبيعة
تعاملهم مع ال�شعوب الأخ��رى ،وكان للم�شركني فيها ن�صيب ،يقول تعاىل:
}ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ{ (التوبة.)6 :
فال عجب �أن يكون للأمريي يف قلب كل من عرفه مكان رحيب ،يقول
الدكتور القر�ضاوى ...« :وقد كان الرجل حم َّب ًبا لطالبه وطالباته ،ملا يحمله
بني جنبيه من رقة طبع ،ودماثة خلق ،و�سعة �أفق ،وجتربة وا�سعة يف احلياة،
وما يحمله يف جعبته من طرائف �أدبية ،ونوادر اجتماعية و�سيا�سية(((.
الفقه احل�ضارى
    عرفنا �أن الأمريي ابتداء من �سنة 1386ه��ـ ،وعلى مدى خم�سة ع�شر
عاما ،كان يقوم بتدري�س مادة «الإ�سالم والتيارات املعا�صرة» يف دار احلديث
ً
احل�سنية بالرباط ،كما د َّر�س «احل�ضارة الإ�سالمية» يف كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية بجامعة حممد اخلام�س.
وكان يقوم بتدري�س هذه امل��ادة يف اجلامعات العربية والإ�سالمية التي
ُيدعى �إليها � ً
أ�ستاذا زائ ًرا.
    وكان دائ ًما يدعو �إىل فكرته يف (الفقه احل�ضارى) الذي يفتقر �إليه
امل�سلمون يف هذا الع�صر ،بجوار الفقه املعهود الذي ُي ْع َنى مبعرفة الأحكام
ال�شرعية امل�ستن َبطة من �أدلتها التف�صيلية ،وهذا الفقه التقليدى هو الذي
ُت ْع َنى به كليات ال�شريعة واحلقوق ،وتقوم عليه جمامع الفقه الإ�سالمي
املعروفة(((.
 -1املوقع ال�سابق.
-2املوقع ال�سابق.
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وقد تب َّنى (رحمه اهلل) هذه امل��ادة وق��ام بتدري�سها ،وعر�ض خطوطها
و�أبعادها  -تنظ ًريا وتطبي ًقا  -يف الكتب التي �أ�صدرها ،وذكرنا بع�ضها
�آن ًفا ،ويف هذه الطروحات نراه ي�ؤمن �إميا ًنا وثي ًقا ب�أن امل�سلمني قدموا للعامل
عطاء ح�ضار ًيا يف �شتى املجاالت ،علم ًيا و�أدب ًيا وفل�سف ًيا واجتماع ًيا وفن ًيا،
وهذا العطاء مل يفقد قدرته ،وعوامل خلوده ،بل هو قدير على احللول حمل
املعطيات احل�ضارية الغربية ،وكل ما يحتاجه �إمي��ان �أهله به من ناحية،
والعمل على جتديده ،و�إب��رازه يف الثوب الذي ينا�سب الع�صر ،مع تر�سيخ
الثوابت ،وتدري�س املادة يف كل اجلامعات الإ�سالمية والعربية ،من ناحية
�أخرى.
أنا�سا من جلدتنا ،ويتكلمون ل�ساننا ،ينكرون قيمة
ومن َع َج ٍب �أن جند � ً
احل�ضارة الإ�سالمية ،ويدعون �إىل �أن نفتح عقولنا وقلوبنا وبالدنا لكل
ما هو غربي ،وال كذلك ال ُعدُول من ُكتَّاب الغرب ومفكري الأديان الأخرى
فالأملانية «زيغريد هونكه» ت�ؤكد �أن �أوروبا تعرفت بوا�سطة العرب على �أهم
�آثار القدامى ،وبف�ضل ترجماتهم للمخطوطات اليونانية ،وتعليقاتهم عليها،
وبف�ضل �آثارهم الفكرية اخلا�صة �أدخلت �إىل العامل اجلرماين روح التفكري
العلمي والبحث العلمي.(((»..
  والأمريى يف عر�ضه معطيات هذه احل�ضارة يتجنب التع�صب واحلما�سة
املتوقدة ،بل يعر�ض ويناق�ش يف هدوء ومنطقيةً ،
رابطا املا�ضي باحلا�ضر،
ناه ًال من ثقافته الوا�سعة يف التاريخ والعلوم الإن�سانية ،ويقدم ما يقدم يف
�إيجاز ،وو�ضوح.
 -1زيغريد هونكة «�شم�س العرب ت�سطع على الغرب» ،ترجمة فاروق بي�ضون و�آخر �ص ،163
دار الآف��اق اجلديدة  -ب�يروت 1981م ،وارج��ع كذلك لق�صة احل�ضارة لديورانت ،وح�ضارة
العرب لغو�ستاف لوبون ،وت��راث الإ�سالم لفارتن با�سرن ،وموجز تاريخ العامل لويلز ،وارجع
�إىل ال�صفحات من � 222إىل  253من كتابنا «�أعداء الإ�سالم وو�سائل الت�ضليل والتدمري» ،دار
التوزيع والن�شر الإ�سالمية ،القاهرة 2002م.
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والأمريى يف فكره و�شعره ينطلق من قاعدة �إميانية روحية ،وقلب ينب�ض
بحب الإ�سالم والعربية والعروبة ،ووجدان يعي�ش �آالم امل�سلمني و�آمالهم.
***
عر�ض الأم�يري يف �شعره ملو�ضوعات �شتى و�أغرا�ض متنوعة ،كما تفرد
بغر�ض �شعري يعد ك�س ًبا كب ًريا ل�ل�أدب العربي بعا ّمة ،والأدب الإ�سالمي
ري» ،فقد نظم ديوان «�أم��ي» ،وديوا ًنا للأطفال
بخا�صة ،وهو «ال�شعر ال ْأ�س ّ
بعنوان« :رياحني اجلنة» ،ومن ق�صائده يف هذا املجال ما ي�صدق عليه و�صف
«الأدب العاملي» كق�صيدة (�أب)((( ،وقد كان عبا�س العقاد من �أ�شد املعجبني
بهذه الق�صيدة ،حتى قال عنها يف ندوة من ندواته املعروفة التي كان يعقدها
يف منزله مب�صر اجلديدة يف �صباح كل جمعة« :لو كان للأدب العاملي ديوان
من جزء واحد لكانت هذه الق�صيدة يف طليعته»(((.
 �شعر املقاومة واجلهاد:    ذكرنا �أن الأمريي (رحمه اهلل) كان يعي�ش بعقله ووجدانه و�شعره هموم
امل�سلمني والأمة العربية ،ولكن فل�سطني كانت هي اجلرح الغائر النازف يف
�أعماقه ،وعا�ش على �أمل َ�ش َغ َل �أقطار نف�سه ،وهو «تخلي�ص م�سرى النبى
الأم�ين» ،وعا�ش ب�شعره �أبعاد النكبة ،مبا تنزفه من دم ،وما تعك�سه من
�آالم و�أوجاع وانك�سارات ،وما تبعثه كذلك من �آمال وا�ست�شراف وتطلعات،
فامل�ؤمن ال يقنط من رحمة اهلل ،وهو  -بالإميان والعزم والإ�صرار  -ي�أوي
�إىل ركن �شديد.
    وكانت فل�سطني هي املو�ضوع الأ�سا�س لعدد من دواوين الأمريي ،منها
ديوان (من وحي فل�سطني) ،وديوان (الزحف املقد�س) ،وديوان (حجارة
من �سجيل).
 -1الق�صيدة ن�شرت يف �أكرث من ديوان :فن�شرت يف ديوان مع اهلل ،133 ،وديوان� :ألوان طيف� ،ص.52 :
 -2القر�ضاوى :موقع �إ�سالم �أون الين.
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ولديوان (من وحي فل�سطني) �أهمية خا�صة ،ترجع �إىل عاملني:
الأول� :أن ال�شاعر حمل ال�سالح ،وقاتل يف فل�سطني بروح الرعيل الأول
من امل�سلمني ،فالكلمة  -يف هذا املقام  -تعد ترجمة عملية عن واقع فعلى،
وممار�سة عملية حقيقية.
�أما العامل الثاين فهو �أن الديوان �ضم عن فل�سطني �شع ًرا باك ًرا ،بد�أ �سنة
(1946م) ،وت�أثر بحرب 1948م ،وك�شف �أ�سرار ال�ضياع العربيَّ ،
وحذر من
النكبة ،فلما وقعت الكارثة �سنة 1967م �أرخ هولها ،وفند عواملها ،وبكى
هزميتها ،وحمل م�شعل الدعوة �إىل اجلهاد.
    لقد ان�ضم الأم�يري �إىل جي�ش الإنقاذ الذي قاده «ف��وزي القاوقجي»
للدفاع عن فل�سطني قبل نكبة 1948م ،وكان من بواكري �شعره يف فل�سطني:
يا فل�سطـــ ُني يا ت َ
ــــــراث النبــو ْة
ال ُي�ض ْرك العدوان مهما متادى
هبت
�أمة ال ُعــــ ْرب يف ركــــــابك ْ
والأبــا ُة الكمـــــا ُة تهـتـــز ثـــــــــ�أ ًرا

يا ل�سان املجد الأثي ِــل املف َّو ْه
�إن هذا العدوان م ْبعــث قوة
تلقم العــــــاتي الزنيــم عت َّو ْه
(((
الر�سول ت�أ ّوه
ــــــــــرج
كلما مع
ِ
ُ

   وتدور الأيام والأمريي ي�ضرب يف فجاج الأر�ض داع ًيا �إىل اهلل واحلق
واجلهاد ،ويهل العيد ،وال جديد �إال تفاقم البالء ،وتزايد ال�شهداء� ،أما حال
فما�ض يف التيه ،والدجل ،والتمويه:
الأو�ضاع
ٍ
ي����ق����ول����ون ىل ع���ي���د ����س���ع���ي���د و�إن������ه
نح�س ون�شعــ ُر
لــي ْوم ح�ســاب ل��و
ُّ

(((

    ويربط االنتفا�ضة بالفقه احل�ضاري الذي يدعو �إليه ،ويتبناه ،فيقول
وهو يف مكة املكرمة يف غرة ذي احلجة عام 1408هـ «�إن االنتفا�ضة خطوة
 -1جابر قميحة� :أدبيات الأق�صى والدم الفل�سطينى .113 ،112 :
 -2ال�سابق.115 :
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جريئة يف �سبيل حتويل اخلط احل�ضاري الإن�ساين من «ال�سامرية اليهودية»
�إىل «الربانية الإ�سالمية» يف �أجواء ال�صحوة املرجوة لأمتنا العريقة امل�س�ؤولة،
و�إن من حقها على عقالء العامل كافة ،وعلى امل�ؤمنني وامل�سلمني عامة ،وعلى
العرب منهم بخا�صة حق عظيم ج�سيم ،يتطلب ح�شد كل الطاقات والقوى،
وا�ستخدام جميع الو�سائل امل�شروعة ،مبنهجية هادية واعية ،وعقد العزائم
والإرادات على امل�ضي ال�سوي القوي بها �إىل غايتها يف �ضوء فكر ح�ضاري
مبني.(((»..
    وخ ّلد الأم�يري انتفا�ضة الأطفال بديوانه «حجارة من �سجيل» ،ويف
مط َّولته اخلالدة «طفل فل�سطني املارد» يقول:
�أ ِن َف َ
الزيف ،وو�أْ َد احلقِّ
ْ
مذ كان وليدا
الرف�ض..
ومنا ..ثم منا يف
ِ
جبا ًرا عنيدا
يركب املوت ليحيا رافع الر�أ�س
ُ
جميدا
ال يبايل
حي اجل�سم
كان َّ
�أم حيا �شهيدا
�صائحا :اهلل �أكرب
ً
قهر ال�صعب بب�أ�س من حديد
 -1ال�سابق.117 :
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لي�س ُيقه ْر
يتحدى النار كالإع�صار
ي�صالها ..ويج�أ ْر
�ضارعا ال ينثني
ً
ميعنُ يف الزحف املظ ّف ْر
�صائحا :اهلل �أكرب
ً
�أز ًال :اهلل �أكرب
�أبدً ا :اهلل �أكرب
(((
با�سمه نعلو و ُن ْن َ�ص ْر
 �شعر االغرتاب:�    شعر االغرتاب لون وا�ضح الق�سمات يف �أدبنا العربي مثل �شعر الغزل،
و�شعر الرثاء ،و�شعر املديح ،و�شعر الفخر ،بل لعله يتميز مبالمح قلما تكاملت
يف لون من الألوان الأخرى(((.
وال يختلف اثنان يف �أنه �أ�صدق �ألوان ال�شعر تعب ًريا عن لواعج النف�س ب�سبب
الفراق واحلنني �إىل الأه��ل والأوط���ان ،وم��دارج ال�صبا ،ومراتع ال�شباب،
وم�صدر كل �أولئك كما يقول اجلاحظ« :توقد النار يف الأكباد»(((.
    ويعترب �شعر الغربة من الأغ��را���ض الغالبة يف دواوي��ن الأم�يري ،وكل
ق�صائد الغربة التي نظمها تلتقى يف مالمح م�شرتكة تتلخ�ص فيما ي�أتي:
 -1ال�سابق.120 ،119 :
 -2ماهر ح�سن فهمي :احلنني والغربة يف ال�شعر العربي احلديث� ،ص( 5معهد البحوث والدرا�سات
العربية ،القاهرة 1970م).
 -3اجلاحظ :احلنني �إىل الأوطان� ،ص ( 4املطبعة ال�سلفية ،القاهرة 1351هـ).
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1- 1انطالقها  -يف �أغلبها  -من بالد غري موطن ال�شاعر ،مثل :لبنان،
واملغرب ،واجلزائر ،وباك�ستان ،وال�سعودية ،واليمن ،وهي البالد
التي ق�ضى فيها ال�شاعر �أغلب عمره ال�شعري.
2- 2ت�صويرها لواعج النف�س و�أ�ساها ب�سبب الفراق� ،أو لو�ضع �سيا�سي
�أو اجتماعي م�ؤ�سف.
وخ�صو�صا يف �أوق���ات الأزم��ات
�3- 3صدق االنفعال ،وتوهج ال�شعور،
ً
النف�سية اخلا�صة� ،أو النكبات التي تنزل بالأمة الإ�سالمية.
4- 4احل�س الديني املتدفق ،فال تكاد ق�صيدة من ق�صائد الغربة تخلو
من ب�صمات الدين وم�شاعر الإميان.
5- 5انتهاء الق�صيدة غال ًبا بالنظرة الآملة الطاحمة.
وهذه املالمح امل�شرتكة ال تنفي طب ًعا ما بني ق�صائد الغربة من �سمات
ومالمح فارقة.
ً
ارتباطا بامل�سرية الزمنية� ،أو
    وبا�ستقراء �شعر الغربة عند الأمريي -
العمر ال�شعرى ،وهو يزيد على ن�صف قرن من الزمن  -نرى �أن ق�صيدة
الغربة ميكن توزيعها على ث�لاث مراحل زمنية متتابعة ،ك��ان لها يف كل
مرحلة «�شخ�صيتها الفنية املتميزة» ،مع االعرتاف طب ًعا بنقاط التالقى التي
ذكرناها �آن ًفا:
 ففي املرحلة الأوىل :كانت ق�صيدة الغربة احلنني. ويف املرحلة الثانية :كانت ق�صيدة الغربة املزيج.وهي التي جتمع بني احلنني والأ�شواق اخلا�صة من ناحية ،وال�شعور بالغربة
والأمل احلاد ملا ي�صيب الأمة من عدوان وانك�سارات من ناحية �أخرى.
 ويف املرحلة الثالثة :كانت ق�صيدة الغربة الروحية ،وهي الق�صيدة التيإح�سا�سا نور ًيا،
يرتد فيها ال�شاعر �إىل ذاته ،لي�صبح �إح�سا�سه بالغربة هنا � ً
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ميتح من �صفاء روح��ي م��وار ،وي�ستظل مبقام رفيع تنمحي فيه الزمانية
واملكانية ،كما نرى يف ق�صيدته (حلم بني �صحوتني)(((� ،إذ نح�س بنربة
ال�شاعر دامعة دامية ،وهو يعرب عن حدة غربته:
�أحيا املكابد َة الأبيــ ْة
واغربتى بني ال ُّدنـــا
ـم�شرقي
و�أنا رهني ال
ْ
وك�أننى بني ال�صخـو

ي ِة يف الديار املغربي ْة

ر ملـــــوج ُم ْعتَزَ لىِ رم ّي ْة
َ
امل�سعف املنقذ هذه املرة يف لقيا الأهل والأبناء والأحقاد،
   وال يجد ال�شاعر
ولكن يف «التجلى» ،وتخلي�ص الروح من رينها ،والأثقال التي تنوء بها.
	�أين التجلي يرتقي بي

يف معـــــارجه العـلية؟

	�أين ال�صفـــاء لليلة الـ	ـقد ِر املباركة ال�صفي ْة
	�أين ال�سعــادة يا �إلهي

يف عواملنــــــا ال�شقية؟

    ويهمنا -ب�صفة خا�صة -النوع الثاين من ق�صائد الغربة ،ففي هذا النوع
ينطلق ال�شاعر من اخلا�ص �إىل العام ،ومن املحدود �إىل الوا�سع الرحيب
كما نرى يف الأبيات التالية من �إحدى ق�صائده التي نظمها يف «هرهورة»
باملغرب:
وللهم ..ز�أْر ٌة
		
وحيدً ا مع الذكرى ِّ
�صخوب ي�ؤج الر ْوع من �أ ْز ِلها ُ�ض َّرا
		
ففي �أ�سرتي -وال�شرق والغرب دارها-
		
		�أفانني من لأْوا َء ما يوقر الظهرا
ويف �أمتى ُ
فتك التناحر دائب
		
اخل�سران ي�أط ُرها �أطرا
�ضرو�س �إىل
		
ِ
ٌ
 -1الأمريي :ديوان :الزحف املقد�س� ،ص  ،103دار ال�ضياء  -عمان ،الأردن 1989م.
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ويف بلدي  -واجرح قلبي ومهجتي
(((
على بلدي َ -غ ْ�شم تفاقم وا�ست�شرى

    وكث ًريا ما كان يف�ضل ذكر �أ�سرته و�أهله ،ويفرد ق�صيدة الغربة لآالمه
احلادة التي ت�ستبد به ،وت�أخذ بخناقه ،وترتكه يف حالة يرثى لها ب�سبب
ما نزل بالأمة والدين ،فيقول يف ق�صيدة (جناوى �سجينة)(((.
ج��ل�����س��ت ويف ال����ر�أ�����س م���ن ه��م�� ِةال��ـ
ـ��ن��ف��و���س ال���ك���ب���ار جن������اوى ���س��ج��ي��ن�� ْة
�أف�����ك�����ر يف �أم���������ر دي�����ن�����ي وق����وم����ي
���ي ح������� ّرى دف��ي��ن��ـ��ـ��ة
و�أ ْد ُم�������������� ُع ع���ي���ن َّ
وط��������������ر َيف ي������رن������و وراء امل�������دى
�������ش���ف م��ب��ي��ن��ـ��ـ��ة
ول���ل���ح���ب �أن����������وار ك
ِ
وك�����ن�����ت م������ن ال�����ه�����م يف �������ش������ ْرد ٍة
ت���ل���م ب����ر�أ�����س����ي ط����ي����وف ح��زي��ن��ـ��ـ��ـ��ة
ك�����������أ َ
����ات ال����ـ
ين �أمل��������ح يف ع����ا�����ص����ف ِ
ـ���ع���ب���اب ت���ع�ث�ر ج������� ْري ال�����س��ف��ي��ن��ـ��ـ��ة
و�أل�����ق�����ي ب��ن��ف�����س��ي ح����ن����ا ًن����ا ع��ل��ي��ه��ا
لأوث�����ق�����ه�����ا ب����احل����ب����ـ����ال امل��ت��ي��ن��ـ��ـ��ة
ف��ي��رت�����د ل���ل�������ص���ح���و ب������ي م���ف���زع���ا
����ام امل��دي��ن��ـ��ـ��ـ�� ْة
ي���ط�ي�ر ب���وج���ه���ي ح����م ُ
   فال عجب �أن يكون طعم الأ�شياء م ًرا يف حلقه ،فال يفرح للمنا�سبات
 -1الأمريي :ديوان :جناوى حممدية� ،ص ( 285املدينة املنورة 1407هـ (الروع :القلب .الأ ْزل
واللأواء :ال�شدة وال�ضيق .ي�أطرها :ي�شدهاْ .
الغ�شم :الظلم).
 -2ال�سابق.34 :
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ال�سعيدة التي يفرح لها النا�س:
ما العيد والقد�س يف الأغالل رازحة

لف�ساق؟!
وامل�سلمات �سب َّياتٌ
ِ

(((

   ونحن نعلم �أن ال�شاعر مل يهجر وطنه غ�ض ًبا لنف�سه ملن�صب مل ينله� ،أو
حري�صا على الظفر بها ،ولكنه هاجر واغرتب لأنه رف�ض
مكانة فائتة ،وكان
ً
اخلنا والظلم ،وا�ست�شرف �آف��اق احلق والدين والقيم الإن�سانية ،فانطلق
ي�ضرب يف فجاج الأر�ض يجاهد بـ«الكلمة احلرة» �شع ًرا ون ًرثا ،م�صو ًرا �آالمه
ومعاناته ،مع ًربا عن م�شاعره التي �أثقلتها النكبات التي تنزل بالأمة ،ومنها
ما هو من �صنع الكبار والقادة ،داع ًيا �إىل اجلهاد بكل الو�سائل والآليات،
باع ًثا �أجماد الأمة ،وتراثها احل�ضاري ،متبنيا «الفقه احل�ضاري الإ�سالمي»،
فكان �إبداعه مناذج عليا «ل�ل�أدب الإ�سالمي» الذي ندعو به و�إليه ،وجمع
بكتاباته و�شعره بني �شخ�صية الأديب الفذ ،والداعية املخل�ص لدينه ،و�أمته،
والقيم الإن�سانية ال�شاخمة.
 نرثيات رائعة يف �شعره:    ومن قبيل االعرتاف بالف�ضل لأ�صحابه ،وتقدي ًرا لهذا ال�شاعر الداعية
العظيم ،ننوه بجديد �أرى �أن��ه رائ��ده �أو من رواده ،وهو ت�صدير ق�صائده
مبقدمات نرثية تعاي�ش جو الق�صيدة  -يف �أكرث من مو�ضع منها  -ب�أ�سطر
من هذه القطع النرثية الراقية،كما كان بنرثه يخلل بع�ض ق�صائده ال�شعرية،
وقد ي�أتي بالنثرية م�ستقلة .
****
لقد ر�أينا يف ال�صفحات ال�سابقة كيف عا�ش الأمريي حياته منوذجا
حيا �شاخما للأديب الإ�سالمي الر�سايل امللتزم .
الأديب امل�سلم «�أديب ر�سايل»؛ لأنه يف �إبداعه ينطلق من الت�صور الإ�سالمي
 -1الأمريي :ديوان� :أ�شواق و�إ�شراق� ،ص ( 23دار القر�آن الكرمي  -بريوت 1973م).
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�سوي نزيه ال
يف التعامل الفني مع احلياة ،والكون ،والإن�سان .وهو ت�صور ّ
مكان فيه للنق�ص ،وال ال�شذوذ ،وال الهوى ،وهو بذلك يتفق مع الفطرة
الإن�سانية بال عوج ،وال تخبط.
وانطالق الأديب امل�سلم من هذا «الت�صور الإ�سالمي» يف �إبداعاته يعني �أنه
«�أديب ملتزم» والتزام الأديب امل�سلم هنا يختلف عن االلتزام املادي الذي
تراه يف الأدبني ال�شيوعي ،والوجودي ،وما دار يف فلكهما ،و�أدق تو�صيف له
هو �أنه "�إلزام" ال التزام.
�إن��ه التزام الأدي��ب امل�سلم ،كما يقول الدكتور حممد م�صطفى هدارة
ـ رحمه اهلل ـ يعد جز ًءا ال يتجز�أ من عملية الإلهام الفني ،ولي�س خا�ض ًعا
لعن�صر االخرتاع الواعي املتعمد� ..إنه جزء من ن�سيج التجربة التي هي لب
الأدب ،وك�أن االلتزام يف الأدب الإ�سالمي يعني جتارب حية يف وجدان الأديب
امل�سلم ،وفكره اللذين ت�شربا التعاليم الإ�سالمية ،بحيث �صارت هذه التعاليم
وحدها قرا ًرا طبيع ًيا لتجاربه التي تت�سع لكل معاين الوجود واحلياة».
فالتزام الأديب امل�سلم �إذن �إمنا هو ا�ستجابة لفطرته ال�سوية من ناحية،
وت�شربه القيم الإ�سالمية عقيدة ،وديانة ،وعل ًما ،وثقافة من ناحية �أخرى،
حتى �أ�صبحت «ميزان» الأ�شياء يف كل �شئون حياته ،و�أ�صبح االلتزام �-شك ًال
ومو�ضوعا -هو الطابع الأ�سا�سي -بل الوحيد -يف م�سلكه اخللقي والفني،
ً
وخروجا على الأ�صل النبيل الكرمي.
وما عداه يعد ن�شو ًزا
ً
***
وقد يذهب بع�ضهم �إىل �أن الأديب امل�سلم ـ بهذا االلتزام ـ يتنازل عن ن�سب
كبرية من حريته ،ويح�صر نف�سه يف نطاق �ضيق من املو�ضوعات.
ولكن احلرية مبفهومها الإن�ساين ال�سوي ال يقف �أمامها الإ�سالم ،فهو
الدين ال��ذي حرر الإن�سان من ا�ستعباد الآخ��ري��ن ،ومن عبودية الدنايا،
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والغايات اخل�سي�سة ،والتعبد لغري اهلل .ومنطق العقل والواقع يقرران
�أنه ال حرية بال «�ضوابط» ،و�إال حتولت من حرية بانية �إىل فو�ضوية مدمرة.
وااللتزام باملفهوم الإ�سالمي ال ي�ض ّيق احلدود املو�ضوعة �أمام الأديب،
بل على العك�س ،يجعل كل ما قد خلق اهلل من م�شهود ومغ َّييب يف الأر�ض
وال�سماء ،وعامل الإن�سان ،واحليوان ،والروح والطبيعة� ..إلخ كلها مو�ضوعات
معرو�ضة للأديب امل�سلم بال حرج ،وال حتديد ،ما دام يعالج مو�ضوعاته من
خالل «ت�صور �إ�سالمي» �شريف والأمثلة يف هذا املجال �أكرث من �أن حت�صى.
وقد كان ال�شاعر عمر بهاء الدين الأم�يري من ال��رواد الذين حتققت
يف �أدبهم قيمة االت��زان فلم متنعهم من ارتياد خمتلف �آفاق املو�ضوعات،
والتعلق مبختلف الأ�شكال الفنية واجلمالية.
***
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خامتة
خال�صات وا�ستنتاجات
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�أخذ م�صطلح الأدب الإ�سالمي طريقه �إىل �ساحة الواقع الأدبي ،و�أ�صبح
له مكانة على الرغم مما يواجهه من اعرتا�ضات مبنية على الظن و�أحادية
التحليل.
وقد تعددت تعريفات هذا امل�صطلح ما بني تعريف موجز وتعريف مف�صل،
ولكنها جميع ًا تلتقي وتتفق على ما ي�أتي:
�1- 1إطالق التعددية املو�ضوعية للأدب الإ�سالمي ،فال حتديد ملو�ضوعات
خا�صة به.
�2- 2إطالق تعدد الأ�شكال التعبريية من �شعر ونرث وق�صة وملحمة.
3- 3ان��ط�لاق ه��ذا الأدب م��ن الت�صور الإ���س�لام��ي وال��ر�ؤي��ة الإميانية
ال�صادقة ال�سوية.
�4- 4إ�سالمية املبدع ،فال يكون الأدب �إ�سالمي ًا �إال �إذا كان املبدع م�سلم ًا.
وهذه اخلطوط الرئي�سة هي الثوابت التي ال يختلف عليها �أو فيها �أحد،
و�إن كان هناك خالف يف التف�صيالت �أعتربه يف ذاته ظاهرة �صحية ،م�ؤمن ًا
ب�أن الإبداعات املتوالية هي التي حتدد التعريف املن�شود ب�صورة عفوية غري
مق�صودة.
وكان علينا �أن نقف وقفة مت�أنية �أمام الأدب الآخر ،مثل :الأدب املارك�سي،
والأدب الوجودي ،والأدب امل�سيحي ،والأدب ال�صهيوين ،وهي �آداب تلتقي يف
النقاط الآتية:
1- 1االنطالق من ت�صورات مذهبية �أو دينية لها مالحمها و�أبعادها
املعروفة على امل�ستويات الفل�سفية واالجتماعية وال�سيا�سية.
2- 2االنت�شار الوا�سع ،والعمل على اخرتاق جمتمعات الآخرين ب�إعالم
له �إمكانات �ضخمة ،وخطط وتنظيمات تفيد �إىل �أق�صى حد من كل
جديد يف عامل التقنية والإعالم.
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3- 3والء املبدعني للمذهبية �أو الدينية التي يعتنقونها ،والتي متثل نخاع
هذه الآداب ،وكثري من ه�ؤالء املبدعني رجال دين :ق�س�س وحاخامات.
4- 4احل��ر���ص على حتقيق الهادفية �أو الغائية م��ن ال��ت���أث�ير الديني
الأيديولوجي يف الآخرين وخ�صو�ص ًا ال�شباب ،فهي �آداب ملتزمة،
«مربجمة» �إن �صح هذا الو�صف.
�أثر الدين يف املدر�سة الكال�سيكية:
وقد �أملحنا �إىل ت�أثري الدين امل�سيحي على �آداب الغرب و�أدبائه ،وخ�صو�ص ًا
املدر�سة الكال�سيكية اجلديدة �أو مدر�سة الإحياء الكاثوليكي التي �أ�س�سها
«ت� .س� .إليوت».
وك��ان لليازجيني يف لبنان وغريهم من رج��ال الدين ب�صمات م�سيحية
وا�ضحة على �آداب��ه��م ،وم��ن رواده��م خليل اليازجي مب�سرحيته ال�شعرية
«امل���روءة وال��وف��اء» ،ويف م�صر ن�ش�أ �أدب قبطي عربي اب��ت��داء من �أواخ��ر
القرن الأول الهجري ،وا�ستمرت م�سريته بل انطالقاته حتى الآن معاجل ًا
كل الأجنا�س الأدبية �شعر ًا ونرث ًا ،مقاالت ،وق�ص�ص ًا ،وم�سرحيات وق�صائد
غنائية ،عدا الرتنيمات املنظومة التي تن�شد داخ��ل الكنائ�س ،ومن �أهم
مالمح هذا الأدب امل�سيحي �أو القبطي:
 1- 1االعتزاز بالفرعونية؛ تاريخ ًا و�شخ�صيات و�آداب ًا.
2- 2الدعوة �إىل املحبة واالحتاد والتالحم بني عن�صري الأمة :امل�سلمني
والأق��ب��اط ،و�إن رف��ع بع�ضهم دع��وى مناق�ضة حتمل روح العداء
والكراهية واملواجهة.
3- 3ظهور ب�صمات امل�سيحية يف الأفكار وال�صور والألفاظ والرتاكيب
والإ�شارات التاريخية.
4- 4ت�أثر بع�ض �شعرهم بالقوالب والألفاظ وال�صور القر�آنية.
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5- 5تدفق كثري من الق�صائد ال�شعرية برنة حزن عالية النربة ،ت�شي
ب�شعور حاد بالقلق والغربة الروحية.
الن�ش�أة الدينية للأدب ال�صهيوين:
وخرجنا من وقفتنا مع الأدب ال�صهيوين ب�صفة خا�صة ب�أنه �أدب له كيانه
و�إمكاناته ومالحمه التي تتلخ�ص فيما ي�أتي:
1- 1معاي�شة الواقع اليهودي وال�صهيوين قدمي ًا وحديث ًا؛ تعبري ًا عن الآالم
وا�ست�شراف ًا لتحقيق الآمال.
2- 2الن�ش�أة الدينية ،ارتباط ًا بالتوراة والتلمود؛ انطالق ًا �إىل حتقيق الأمل
يف �أر�ض امليعاد �أو الأر�ض اخلالية ،التي تت�شوق �إليهم لتعمريها.
3- 3االلتزام ال�شديد ،وهذا هو �سر هيمنة االجتاه الواقعي على الأعمال
الأدبية ال�صادرة من قبل رواد ذلك الأدب.
4- 4العدوانية والعن�صرية التي تتلب�س لبو�سا دينية .
م�شروعية الأدب الإ�سالمي:
وهذا الأدب الآخر يجعلنا �شديدي الإميان ب�أن «الأدب الإ�سالمي» الذي
يتواله م�سلمون �ضرورة من �ضرورات احلياة الأدبية والفنية حت�صينا للذات،
وقدرة على التدافع ومواجهة االخ�تراق الذي تعر�ضت له العقلية العربية
امل�سلمة يف العديد من املجتمعات .ونحن حينما ن�شرتط «�إ�سالمية الأديب»
للحكم ب�إ�سالمية �أدبه؛ جند �أنه ا�شرتاط طبيعي ال غرابة فيه:
�ص م�ستحيل؛ فالأخري نتاج الأول الذي
النا�ص وال َّن ّ
1- 1لأن الف�صل بني ّ
تلون بلون عقيدته وم�شاعره واجتاهه الفكري وطوابعه النف�سية.
2- 2ولأن الأدب الإ�سالمي ال ينطلق �إال من ت�صور �إ�سالمي ،وهذا الت�صور
يف �صورته املثلى ال يتوافر �إال للأديب امل�سلم.
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3- 3وهناك الداعية التاريخية �أو داعية اال�ست�صحاب التاريخي ..فالأدب
الإ�سالمي على مدار التاريخ مل يقم به �إال امل�سلمون.
4- 4وهناك الداعية النف�سية ،فنحن نعي�ش ع�صر اخللل العام ،لذلك
يجب �أن يثبت «امل�سلمون» وجودهم وهويتهم اعتزاز ًا بالن�سب الكرمي
} ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ{(املنافقون.)8:
5- 5والواقع الأدب��ي ال��ذي ي�سيطر عليه االجتاهات الأخ��رى لن يعتدل
م�ساره �إال بقيام �أدبنا الإ�سالمي ووق��وف الأدب��اء امل�سلمني لإثبات
وج��وده��م ومتيزهم ،و�إ�سالمية الأدي���ب تقت�ضي �أن يكون ملتزم ًا
باملفهوم ال�صحيح ال�سديد لاللتزام؛ معتقد ًا وقو ًال وعم ًال و�إبداع ًا،
ات�ساق ًا مع «الت�صور الإ�سالمي» الذي ينطلق منه الإب��داع ،هذا هو
الأ�صل حتى يحكم على الأدب ب�أنه �إ�سالمي.
واالل��ت��زام الإ�سالمي يف الأدب لي�س نوع ًا من قابلية «�أم��ر �سيادي»
�أو «�أيديولوجية مذهبية و�ضعية» ،ولكنه ا�ستجابة طبيعية ل�صوت الفطرة
الربانية التي فطر اهلل النا�س عليها� ..إنها فطرة اهلل ومن �أح�سن من اهلل
فطرة؟ وامل�سلم ال�سوي التقي النقي يعي�ش ممتلئ النف�س والعقل والوجدان
بفيو�ض هذا الدين الذي �أكرم اهلل به هذه الأم��ة ،فالأديب امل�سلم حينما
«يلتزم» يف �أدب��ه ال ِق َيم العليا واخللق النبيل ال يفعل ذلك ب�صورة «واعية
متكلفة» ،بل ينطلق ب�صورة عفوية تلقائية ال تكلفه جمهود ًا ،وال تقت�ضي
معاناة �أو افتعا ًال ،لأن طبيعة «املعني» الدافق يف �أعماقه ال ت�سمح بغري ذلك.
هذا هو الأ�صل ،وهذا هو الو�ضع الطبيعي ،ومن ثم ال ي�س�أل الأديب امل�سلم
«مل��اذا تلتزم؟» ،ولكن ُي�س�أل �أو يحا�سب �إذا مال  -بع�ض امليل  -عن ذلك
اخلط الرباين الكرمي.
ولكن قد تثور م�شكلة تطرح يف ال�س�ؤال التايل :ما حكم الأدب الذي توافرت
له كل خ�صائ�ص الأدب الإ�سالمي �إذا مل يكن الأدي��ب «امل�سلم» ملتزم ًا
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�سلوكي ًا..؟ و�أرى يف هذه املرحلة �أن ي�صدق على هذا الأدب و�صف الإ�سالمي
من م�سلمي «الهوية» ال و�صف الأديب الإ�سالمي؛ لأن غري هذا �سترتتب عليه
م�شكالت متعددة �شرحتها يف �صلب البحث.
الأدب الكادي:
�أما الأدب ذو املوا�صفات الإ�سالمية الذي ينتجه غري م�سلمني من �أمثال:
طاغور ،و�سينج ،وخليل مطران و�إيليا �أبي ما�ضي ،فنحن ال ن�ست�سيغ �أن يو�صف
ب�أنه �إ�سالمي ،وقد اتخذ �أو�صاف ًا �أخرى ترددت يف كتب النقاد واملنظرين
الإ�سالميني مثل :الأدب املوافق� ،أو امل�ساير� ،أو املالئم� ..إلخ ،ولكننا نرى �أن
�أدق الت�سميات هي ما اهتدى �إليه الأ�ستاذ الناقد حممد �إقبال عروي وهي
«الأدب الكادي».
وهذا امل�صطلح اجلديد يتميز عن غريه من ال�صفات الأخرى مثل :املوافق
واملوائم واملالئم ..وما دار يف فلكها مبا ي�أتي:
1- 1ال�سهولة الن�سبية يف نطقه ،وخفته على الل�سان ،ومن ثم �سهولة
حفظه ون�شره ،فهو �أ�سهل من املعرو�ضات اال�صطالحية ال�سابقة مثل
الأدب امل�ساير� ،أو املقارب� ،أو املوافق �أو املوائم� ..إلخ.
�2- 2أحادية املعنى والداللة ،فالفعل «كاد» ال ي�ستعمل على وجه التحديد
�إال للمقاربة ،واليحتمل الت�أويل واخلروج �إىل معنى �آخر �ش�أن امل�شرتك
اللفظي.
3- 3ارتكاز امل�صطلح عملي ًا على واقع تاريخي تراثي كرمي ال ينكره �أحد،
ف�شهادة النبي  ¤لأمية بن �أبي ال�صلت جاءت يف الروايتني بالن�ص
الآتي:
 «�إن كاد لي�سلم». «قد كاد ي�سلم يف �شعره».125

وكلتا الروايتني ت�ؤكدان املقاربة من �إ�سالم ال�شاعر ب�إبداعه ال�شعري :فهو
�أدب كان ميكن �أن يكون �إ�سالمي ًا لو �أن �صاحبه كان م�سلم ًا ،ي�ؤيد ذلك �أغلب
وح َكم ًا و ِق َيم ًا علوية جاء
ما نظمه �شعر ًا ،فقد عالج فيه معاين دينية فطريةِ ،
الإ�سالم ليب�شر بها.
و�أنا �أدعو الأدب��اء �إىل �أن يتبنوا هذا امل�صطلح اجلديد؛ لأنه �أن�سب من
غريه مبنى ومعنى ،كما �أنه يرتكز على مرجعية نبوية كرمية ،و�إن كنت �أرى
�أن يقت�صر هذا الو�صف على �أدب غري امل�سلمني الذي ا�ستكمل كل خ�صائ�ص
الأدب الإ�سالمي ،وال �أميل �إىل تعددية هذا الو�صف �إىل مثل هذا الأدب
الناجت من «م�سلمني» �ضعف الزامهم بقيم الإ�سالم من �أمثال �أبي نوا�س،
ونزار قباين ،غفر اهلل جلميع امل�سلمني؛ لأن ذلك �سيجرنا �إىل م�شكالت نحن
يف غنى عنها ،واالن�شغال بها �سيهدر من الطاقات ما يجب �أن يوجه للإبداع
والتفكري.
حتديد املعيار:
ومن هذه امل�شكالت  -بل من �أهمها  -حتديد «املعيار» الذي نحتكم �إليه
يف احلكم على الأديب «امل�سلم هوية» ،بانحراف يحول �شعره ذا املوا�صفات
الإ�سالمية من �شعر �إ�سالمي �إىل �شعر كادي ،وملن يكون مثل هذا احلكم؟
وهل يكون لعرف البلد �أو الأ�سرة والعادات والتقاليد التي تختلف باختالف
الزمان واملكان ..هل يكون لكل ذلك دخل يف �إن�شاء «احلكم» وتوجيهه؟
وت�أتي م�شكلة املتابعة!! هل �سرن�صد عيون ًا ملراقبة ال�شاعر «امل�سلم» للخروج
بنتيجة «املراقبة» التي تربئ �أو تدين(!!) وغري ذلك مما ف�صلناه يف �صلب
البحث؟ �أما معيار الدين «م�سلم �أم غري م�سلم» فهو معيار حمدد ،والو�صول
�إليه ال يحتاج �إىل جمهود ،و�أك��رر دعوتي �إىل امل�شتغلني ب��الأدب الإ�سالمي
�إىل تبني هذا امل�صطلح اجلديد «الأدب الكادي» دون �أن نحجر على فكر
�أو ر�أي ،وعلينا جميع ًا �أن جنتهد ،فقد يهتدي بع�ضنا �إىل ما هو �أح�سن فيفوز
بالأجرين �إذا �أ�صاب ،ويفوز بالأجر الواحد �إذا �أخط�أ.
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قائمة م�صطلحات:
وقد يكون من متام الفائدة �أن نعر�ض يف هذا املوجز قائمة امل�صطلحات
التي ميكن توظيفها يف جمال الأدب الإ�سالمي ،وهي:
1- 1الأدب اجلاهلي :كل ما �صدر قبل الإ�سالم �أي ًا كان م�ضمونه.
2- 2الأدب الفطري �أو العفوي :كل ما �صدر من �أدب قبل الإ�سالم ويتفق
يف م�ضامينه مع الت�صورات والطوابع الإ�سالمية.
�3- 3أدب الأم��ة الإ�سالمية :وهو كل ال�تراث الأدب��ي للأمة الإ�سالمية
على امتداد الع�صور ابتداء من بعث النبي  ¤ب�صرف النظر عن
م�ضامينه ،ومدى اتفاقه �أو جمافاته للت�صورات الإ�سالمية ،وميكن
تقييد هذا الو�صف فنقول� :أدب الأم��ة الإ�سالمية العربية � -أدب
الأمم الإ�سالمية غري العربية� ..إلخ.
4- 4الأدب الإ�سالمي :وهو كل ما �صدر عن �أديب م�سلم متفق ًا مع الت�صور
الإ�سالمي للكون والإن�سان واحلياة ،ب�صرف النظر عن ع�صر الأدب.
5- 5الأدب الكادي :وهو ما ي�صدر عن �أديب غري م�سلم ،ابتداء من ع�صر
النبي  ¤ويتفق مع الت�صور الإ�سالمي.
6- 6الأدب املباح :وهو �أي �أدب ال يخالف الت�صور الإ�سالمي  -و�إن
مل يلتزم به  -وذلك يت�سع للأدب اجلمايل املح�ض �أو �أدب الت�سلية
وال�تروي��ح عن النف�س ،كالغزل ال��ع��ذري ،وبع�ض املديح وال��رث��اء،
وي�سميه الأ�ستاذ حممد قطب «الأدب املحايد» ،ويعرفه ب�أنه الأدب
الذي ال يحمل �سمات معينة تقربه من املنهج الإ�سالمي ،وال يحمل
كذلك �سمات ت�صطدم بهذا املنهج ،وت�سري منه يف اجتاه م�ضاد.
7- 7الأدب املجايف :وهو كل �أدب يخالف �صراحة الت�صور الإ�سالمي
والقيم الإ�سالمية والطوابع الإن�سانية ،وي�سميه بع�ضهم ب��ـ«الأدب
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املك�شوف» ،و�إن غلبت الت�سمية الأخرية على الأدب اجلن�سي ،والعقاد
ي�سمي هذا اللون من الأدب «الأدب الواقع» �أي ال�ساقط.
�8- 8صفة الأديب الإ�سالمي :ال يطلق هذا الو�صف على �أي �أديب م�سلم،
نظم ق�صيدة �أو ق�صيدتني� ،أو كتب ق�صة �أو ق�صتني انطالق ًا من
الت�صور الإ�سالمي ،ولكن يقت�صر الو�صف على من غلبت «الإ�سالمية»
على �إبداعه مثل عمر بهاء الدين الأمريي ،وجنيب الكيالين .وتفادي ًا
لإثارة احل�سا�سيات التي نحن يف غنى عنها ،ال داعي لأن نطلق �صفة
«�أدي��ب غري �إ�سالمي» على مبدع ي�سري يف اخلط املناق�ض ما دام
م�سلم ًا ولو «هوية» فقط ،بل ن�صرف الو�صف �إىل �شعره ،فن�صف
�شعره �أو بع�ضه ب�أنه جماف للإ�سالم� ..إلخ ،وح�سابه على اهلل.
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املراجع
1- 1الأدب الإ�سالمي �إن�سانيته وعامليته :د .عدنان النحوي.
2- 2الأدب الإ�سالمي بني �إ�شكالية امل�صطلح ومعيارية التطبيق :د .جابر
قميحة.
3- 3الأدب ال�صهيوين ب�ين حربي يونيو 1967م � -أك��ت��وب��ر 1973م:
د�.إبراهيم البحراوي.
4- 4الأدب ال�صهيوين احلديث بني الإرث والواقع :جودت ال�سعد.
5- 5الأدب العربي بني ال�صدق الفني والأخالقي :د� .شوقي حمادة.
6- 6الأدب القبطي قدمي ًا وحديث ًا :حممد �سيد كيالين (د.ت).
7- 7الأدي���ب و�صناعته :درا���س��ات يف الأدب والنقد لعدد م��ن النقاد
الغربيني.
�8- 8أدب ونقد :حممد املجذوب.
9- 9الأ�ساطري :د� .أحمد كمال زكي� ،سل�سلة املكتبة الثقافية رقم - 170
القاهرة.
�10-10أ�سد الغابة يف معرفة ال�صحابة :عز الدين ابن الأثري.
11-11الإ�سالمية واملذاهب الأدبية :جنيب الكيالين.
�12-12إ�شكالية االندماج الطائفي يف �شعر يهود ال�شرق يف «�إ�سرائيل»:
د.جمال �أحمد الرفاعي.
13-13الأغ����اين :لأب��ي ال��ف��رج الأ���ص��ف��ه��اين :علي ب��ن احل�سني ب��ن حممد
القر�شي.
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14-14االلتزام يف الأدب الإ�سالمي :د .حممد م�صطفى ه��دارة  -بحث
ن�شر �ضمن بحوث ندوة الأدب الإ�سالمي املنعقدة يف الريا�ض بتاريخ
1405/7/16هـ.
�15-15إيليا �أبو ما�ضي �شاعر الت�سا�ؤل والتفا�ؤل� :إيليا حاوي.
16-16بني الكتب والنا�س :عبا�س حممود العقاد.
17-17ترنيمات روحية (�شعر) كني�سة الإخوة.
18-18ثقافة الأ�سئلة :عبداهلل الغذامي  -النادي الأدبي بجدة.
19-19جاهلية القرن الع�شرين :حممد قطب.
20-20اجلمالية املارك�سية :هرني �أورفون.
21-21جوته والعامل العربي :كاتارينا مورن ،ترجمة عدنان عبا�س.
22-22خ�صائ�ص الت�صور الإ�سالمي� :سيد قطب.
23-23اخلطيئة والتكفري :عبداهلل الغذامي  -النادي الأدبي بجدة.
24-24خواطر �شاعرية يف املزامري ال�سنية :د .زكريا عو�ض اهلل �إبراهيم.
25-25الدرامات ال�شعرية� :أحمد حممد مظهر ،جملة «�أبولو» ،القاهرة،
نوفمرب 1934م.
26-26ديوان اخلليل :اجلزء الثاين :خليل مطران.
�27-27سارتر والوجودية :د .م�صطفى غالب.
�28-28ساعات بني الكتب :عبا�س العقاد.
29-29ال�سرية النبوية البن ه�شام.
30-30ال�شامل :معجم يف علوم العربية وم�صطلحاتها :حممد �سعيد �أ�سري
وبالل جنيدي.
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31-31ال�شخ�صية العربية يف الق�صة العربية الق�صرية املعا�صرة (1948م
 1967م) :د .حممود حميدة ،جملة «عامل الفكر» الكويتية ،املجلد ،24العدد  ،3يناير 1996م.
�32-32شرح ديوان �أمية بن �أبي ال�صلت� :سيف الدين الكاتب و�آخر.
33-33ال�شعر ال��ع��رب��ي املعا�صر :ق�ضاياه وظ��واه��ره الفنية واملعنوية:
د.عزالدين �إ�سماعيل ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط.3
34-34ال�شعر وال�شعراء :ابن قتيبة.
35-35فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري :ابن حجر الع�سقالين.
36-36ال�صهيونية غري اليهودية :جذورها يف التاريخ الغربي :ريجينا
ال�شريف.
37-37طبقات فحول ال�شعراء :حممد بن �سالم اجلمحي� ،شرح حممود
حممد �شاكر.
38-38الظاهرة اجلمالية يف الإ�سالم� :صالح �أحمد ال�شامي.
39-39يف الأدب الإ�سالمي جتارب ومواقف :د .حممد الها�شمي.
40-40يف الأدب الإ�سالمي املعا�صر ..درا�سة وتطبيق :حممد ح�سن بريغ�ش.
41-41يف الأدب والأدب الإ�سالمي :حممد احل�سناوي.
42-42يف التاريخ فكرة ومنهاج� :سيد قطب ،دار ال�شروق ،القاهرة 1989م.
43-43يف النقد الإ�سالمي املعا�صر :د .عماد الدين خليل.
44-44قامو�س الكتاب املقد�س :ت�أليف جماعة من الالهوتيني.
45-45قراءة يف نظرية الأدب الإ�سالمي :حممد �إقبال عروي.
46-46ق�ضايا معا�صرة يف الأدب والنقد :د .حممد غنيمي هالل.
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47-47الكتاب املقد�س (العهد القدمي والعهد اجلديد).
48-48لباب النقول يف �أ�سباب النزول :ال�سيوطي.
49-49اللزوميات (لزوم ما ال يلزم)� :أبو العالء املعري.
50-50اللغة الثانية :فا�ضل ثامر ،املكتب الثقايف العربي.
51-51جمموعة قواعد الفقه :جمعها وعلق عليها ال�سيد حممد عميم
الإح�سان املجددي (كرات�شي  -باك�ستان) (د.ت).
52-52مدخل �إىل الأدب الإ�سالمي :د .جنيب الكيالين.
53-53املدخل �إىل القيم الإ�سالمية :د .جابر قميحة.
54-54املذاهب الأدبية والفنية عند العرب :د� .شكري حممد عياد.
55-55مذاهب فكرية معا�صرة :حممد قطب.
56-56املروءة والوفاء (م�سرحية �شعرية) :خليل اليازجي.
57-57املزامري :طبعتها ب�شكل م�شطر دار الكتاب املقد�س.
58-58م�صطلح الأدب الإ�سالمي :د .مرزوق �صنيتان ابن تنباك.
59-59معجم م�صطلحات الأدب :د .جمدي وهبة.
60-60املعجم الوجيز� ،إ�صدار جممع اللغة العربية بالقاهرة.
61-61املفردات يف غريب القر�آن :الراغب الأ�صفهاين.
62-62مفهوم الأدب الإ�سالمي وخ�صائ�صه :د .ح�سن الأم���راين ،بحث
مقدم �إىل ن��دوة الأدب الإ�سالمي املنعقدة يف جامعة عني �شم�س
بالقاهرة.
63-63املالمح العامة لنظرية الأدب الإ�سالمي :د .الطاهر حممد علي.
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64-64ملحمة �آالم امل�سيح (م�سرحية �شعرية) :د .عزت زكي.
65-65من ق�ضايا الأدب الإ�سالمي :د� .صالح �آدم بيلو.
66-66منهج الفن الإ�سالمي :حممد قطب.
67-67موت امل�ؤلف :روالن بارت.
68-68موقف الأدب الإ�سالمي من املذاهب الأدبية املعا�صرة :د .حممد
م�صطفى هدارة.
69-69نحو ر�ؤية �إ�سالمية للأدب :د .عبدالرحيم الرحموين.
70-70نحو مذهب �إ�سالمي يف الأدب والنقد :د .عبدالرحمن ر�أفت البا�شا.
71-71نعم مل�صطلح الأدب الإ�سالمي :د .جابرقميحة.
72-72النقد الأدبي احلديث :د .حممد غنيمي.
73-73يوميات :عبا�س حممود العقاد ،املجلد الأول.
74-74يوميات :عبا�س حممود العقاد ،املجلد الرابع.
75-75اليهود يف تاريخ احل�ضارات الأوىل :غو�ستاف لوبون.
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�سل�سل ــة �إ�صـ ــدارات
 -1ال�شهود احل�ضاري للأمة الو�سط يف ع�صر العوملة.
					

د.عبد العزيز برغوث.

 -2عينان مطف�أتان وقلب ب�صري( رواية).
					

د .عبد اهلل الطنطاوي.

 -3دور ال�سياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�سريية.
					

د .حممد �إقبال عروي.

� -4إ�شكالية املنهج يف ا�ستثمار ال�سنة النبوية.
					

د .الطيب برغوث.

 -5ظالل وارفة ( جمموعة ق�ص�صية) .
					

د� .سعاد النا�صر( �أم �سلمى).

 -6قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل.
					

د .م�صطفى قطب �سانو.

 -7من ق�ضايا الإ�سالم والإعالم بالغرب.
					

د .عبد الكرمي بوفرة.

 -8اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.
					

د� .إدهام حممد حن�ش.

 -9االختيار الفقهي و�إ�شكالية جتديد الفقه الإ�سالمي.
					

د .حممود النجريي.

 -10مالمح تطبيقية يف منهج الإ�سالم احل�ضاري.
					

د .حممد كمال ح�سن.

 -11العمران والبنيان يف منظور الإ�سالم.
					

د .يحيى وزيري.

 -12ت�أمل واعتبار :قراءة يف حكايات �أندل�سية.
					

د .عبد الرحمن احلجي.

 -13ومنها تتفجر الأنهار( ديوان �شعر).
					

ال�شاعرة �أمينة املريني.

 -14الطــريــق ...مـ ــن هن ـ ـ ـ ـ ــا.
					

ال�شيخ حممد الغزايل

 -15خطاب احلداثة :قراءة نقدية.
					

د .حـمـيــد �سـم ـيـ ــر

 -16العودة �إىل ال�صف�صاف (جمموعة ق�ص�صية لليافعني).
					

فريد حممد معو�ض

 -17ارت�سامات يف بناء الذات.
					

د .حممد بن �إبراهيم احلمد

 -18هو وهي :ق�صة الرجل واملر�أة يف القر�آن الكرمي.
					

د .عودة خليل �أبو عودة

 -19الت�صرفات املالية للمر�أة يف الفقه الإ�سالمي.
					

د .ثــريــة �أقـ�صـ ــري

� -20إ�شكالية ت�أ�صيل الر�ؤية الإ�سالمة يف النقد والإبداع.
					

د .عمر �أحمد بو قرورة

 -21مالمح الر�ؤية الو�سطية يف املنهج الفقهي.
					

د� .أبو �أمامة نوار بن ال�شلي

� -22أ�ضواء على الرواية الإ�سالمية املعا�صرة.
					

د .حلمي حممد القاعود

 -23ج�سور التوا�صل احل�ضاري بني العامل الإ�سالمي واليابان.
					�أ.د�.سمري عبد احلميد نوح
 -24الكليات الأ�سا�سية لل�شريعة الإ�سالمية.
					

د� .أحمد الري�سوين

 -25املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ص ال�شرعية.
					

د .جنم الدين قادر كرمي الزنكي

 -26معامل منهجية يف ت�أ�صيل مفهوم الأدب الإ�سالمي.
					

د .ح�سن الأمراين

					

د .حممد �إقبال عروي

� -27إمام احلكمة (رواية).
					

الروائي /عبد الباقـي يو�سـف

 -28بناء اقت�صاديات الأ�سرة على قيم االقت�صاد الإ�سالمي.
					�أ.د .عبد احلميد حممود البعلي
� -29إمنا �أنت ...بل�سم ( ديوان �شعر).
					

ال�شاعر حممود مفلح

 -30نظرية العقد يف ال�شريعة الإ�سالمية.
					

د .حممد احلبيب التجكاين

 -31حممد  ¤ملهم ال�شعراء

		

�أ .طالل العامر

 -32نحو تربية مالية �أ�سرية را�شدة.
					

د� .أ�شرف حممد دوابه

 -33جماليات ت�صوير احلركة يف القر�آن الكرمي .
					

د .حكمت �صالح

 -34الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�سيا�سة ال�شرعية.
					

د .عبد الرحمن الع�ضراوي

 -35ال�سنابل( ...ديوان �شعر).
					

�أ .حميي الدين عطية

 -36نظرات يف �أ�صول الفقه.
					

د� .أحمد حممد كنعان

 -37القراءات املف�سرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القر�آنية.
					

د .عبد الهادي دحاين

� -38شعر �أبي طالب يف ن�صرة النبي .¤
					

د .حممد عبد احلميد �سامل

� -39أثر اللغة يف اال�ستنباطات ال�شرعية.
					

د .حمدي بخيت عمران

 -40ر�ؤية نقدية يف �أزمة الأموال غري احلقيقية.

					�أ.د .مو�سى العرباين
					

د.نا�صر يو�سف

 -41مرافىء اليقني (ديوان �شعر).
					

ال�شاعر ي�س الفيل

 -42م�سائل يف علوم القر�آن.
					

د .عبد الغفور م�صطفى جعفر

 -43الت�أ�صيل ال�شرعي للتعامل مع غري امل�سلمني.
					

د .م�صطفى بن حمزة

 -44يف مدارج احلكة (ديوان �شعري).
					

ال�شاعر وحيد الده�شان

� -45أحاديث ف�ضائل �سور القر�آن :درا�سة نقدية حديثية.
					

د .فاطمة خديد

 -46يف ميـ ـ ـ ــزان الإ�س ــالم.
					

د .عبد احلليم عوي�س

 -47النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.
					

د .م�صطفى قرطاح

 -48درا�سات يف الأدب الإ�سالمي.
					

د .جابر قميحة

