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العة املراجع املشار ، ميكنكم إثراء معارفكم فيها مبطروس امللخصةإليكم هذه الد  •

 كن للطالب أن يرجع إىل الوثيقة ، كما ميإليها أعاله
املساعدة الواردة بعد هذا امللخص لالستفادة من بعض العناصر املتعلقة ابحملاور الكربى 

 (ألدب اإلسالمي )املفهوم والقضيةا:  ، وعنواهناأهم قضاايهدب اإلسالمي و لأل
 

عمر يظهر يف القدس ، هي رواية "قراءاهتا وحتليلهاالمية املطلوب  الرواية اإلس •
 ونالين لقراءهتا كاملة .متوفرة أ هيو "لألديب اإلسالمي: جنيب الكيالين،  

 



 اإلسالمي:مدخل إىل األدب    
 متهيد:

اليت تنبع من الوجدان واخلواطر املفعمة   ريةالتجربة الشعو إن حقيقة األدب اإلسالمي أنه  
لفاظ الفصيحة األقناع من  اإلابلقيم اإلسالمية يف بناء غين يعتمد على وسائل التأثري و 

العقل معا( واالتساق يف و   م )اخليال،كالدقيق والتصوير احملواألسلوب البليغ، والنظم  
ا يف الشعر أو منوا وتطويرا يف كان وزان أو ايقاعأاإليقاع املتدفق أبشكاله املتعددة سواء  

 ا يف العبارات واجلمل كأنواع املقالة األدبية.ر  ص  األحداث كالقصة واألقصوصة أو ق  
 واإلسالم:الصلة بني األدب اإلسالمي 

 وحياهتا، ومنبعا من منابع طاقتها،     يعد األدب يف كل أمة مرآة فكرها 
، ولكنها أجلى ما تكون عليه والعقيدة صلة وثيقة األدب  شك فيه أن الصلة بني  الومما  

يف اإلسالم، إذ مل يعرف دين من األداين أو مذهب من املذاهب البشرية عالقة وشيجة 
بينه وبني األدب كما عرف ذلك اإلسالم ذلك أن معجزة هذا الدين هي معجزة أدبية، 

لفين التعبريي ولذلك نبه  قمة الروعة البيانية وذروة االرتقاء امتثلت يف القرآن الكري 
املشاعر   دور الكلمة يف بناء اإلنسان والكون ومن مث تكوين  اإلسالم منذ حلظة نزوله إىل

وتشكيل الرؤى والتصورات ونشر القيم واألفكار  واألحاسيس وصياغة الوجدان 
 والرساالت.

، بني أقامها اإلسالم  اليت  ة القويةاشجمرورا سريعا على هذه الو   وال ينبغي أن مير املسلم
 .أو مبعىن أخص بني األدب والعقيدة اإلسالمية  العقيدة والكلمة

مثل األدب يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم سالحا فعاال يف وجه الكفار قد و 
واملشركني واملنافقني وخري دليل على ذلك شاعر الرسول حسان بن اثبت _ رضي هللا عنه 

 النيب الكري بشعره._ الذي هب لنصرة اإلسالم و 
عليه الصالة والسالم _حني الرد على افرتاءات املناوئني للدين  حيث قال له الرسول
ين عناية القدس معك " ومن مث فإن اإلسالم ع  اهجهم وروح"  :    اجلديد ) اإلسالم (_



الشر ع  يف مواجهة الكلمة اخلبيثة ، ويف رد خاصة ابلكلمة الطيبة واعتربها أداة ذات قيمة  
 وحتجيمه.

وعلى هذا الصعيد القيمي والعقدي يقف األدب اإلسالمي يف مقام اإلسهام يف إعطاء 
الصورة املشرقة الصادقة حلقيقة اجملتمع وطبيعة احلضارة اليت ينشدها املسلم احلق وابملعىن 

هتا رؤية اإلسالمية فإن األدب تعبري متكامل عن احلياة يف شىت حلظاهتا وحاالالالعام ووفق  
 االنسانية املتعددة.

ويوافق هذا قول السد قطب:" إن األدب أو الفن املنبثق عن التصور اإلسالمي أدب أو 
 يه للحياة.حبكم أن اإلسالم حركة جتديد وترق فن موجه،

 

 األدب اإلسالمي:أسس  
 : اإلسالمي وأسسه على النحو اآليت  وهبذا املفهوم تتحدد معامل األدب

 اء موقف انساين معني.إز  الشعوريةبة  ــ التجر   1
 ة اإلسالم.عألفكار اليت متتد جذورها إىل شريــ اخلواطر وا2
 داء الرسالة.آخالص األديب وصدقة يف  إـ العاطفة الصادقة اليت تعرب عن  ـ  3
 لسوقية والعامية.ــ اللفظ الفصيح الصحيح اجملرد من اخلطأ واللحن وا  4
 ــ األسلوب البليغ والنظم الدقيق الذي يتخذ القرآن مثال أعلى.  6
يف ك العقُل اخليال  منطلقا رت خليال والعقل معا، فال ياملستعني اب  ــ التصوير األديب احملكم   7

  العقل يعتمد على   وال يرتك اخليالُ مجوحه ومبالغاته  
منا يتعاون العقل واخليال معا يف توازن واتزان لصوغ الصورة إو و املسلمات  املقدمات    

تقدي فنون القول كال  األدبية املتنوعة من استعارة وكناية وتشبيه وجماز وغري ذلك من  
 .العريب  من أبواب "علم املعاين " وروعة النظم  ذلك  شابهوما    كريوالتنتعريف  ال و ريتأخالو 

، فاملوسيقى يف الشعر حسب اختالف الفنون األدبية، وهذا خيتلف واملوسيقىــ اإليقاع    8
 ،رحية أو املقالةختتلف عنها يف القصة أو املس



وأبسس     بقواعد اللغة العربية من جهة   وهذا املفهوم لألدب اإلسالمي يُلز م االرتباط
 التشريع اإلسالمي.ومصادر  

 
 :تعريف األدب اإلسالمي

لبيان اعتقاد اإلسالم وتعاليمه، لسمحه ابملعىن الشامل، وهو ما هو األدب الذي وضع  
 ينبع من روح اإلسالم ومبادئه.

 وهو مصطلح جديد له تعريفات وأمهها:
 ت ابشا:الرمحن رأفعبد  يقول الدكتور:  _  1
األدب اإلسالمي هو التعبري الفين اهلادف عن واقع احلياة والكون واإلنسان وعن   "

 يفاي للخالق عز وجل وخملوقاته، وال جياألديب، تعبريا ينبع من التصور اإلسالموجدان  
 ".القيم اإلسالمية

 كتور مأمون جرار :د ال_ ويقول  2
قدم التصور اإلسالمي للكون واحلياة واإلنسان، ن األدب اإلسالمي هو األدب الذي ي" إ

 وهنا جيب الرتكيز على شرط األدبية واإلسالمية معا ".
 :لنعيم الغو   يقول القاص اإلسالمي األستاذ_ و 3

"ينبغي اخلروج من العفوية يف التعريف، ولذلك أقول األدب اإلسالمي هو التعبري الفين 
ن املهم أن يكون اجلميل اهلادف وفق التصور اإلسالمي عن الكون واحلياة واإلنسان، وم

 أنه التزام ابإلسالم". تعبريا هادفا أي
الفكر دب وضع على منهج القرآن والسنة و أ إن األدب اإلسالمي هو كما ميكننا القول

 .وثقافته اإلسالمي
 نشأة األدب اإلسالمي واشكاالت املصطلح

نظرا ألن وضع األمة يف حاضرها خيتلف عن وضعها يف ماضيها، فإن إطالق مصطلح 
األدب اإلسالمي جاء مسايرا جملاالت أخرى، حيث يقول جنيب الكيالين:" وكان منطقيا 



أن نطلق على هذا األدب مصطلح األدب اإلسالمي، متاما كما وضع املسلمون 
اإلسالم الكربى_ كمصطلحات الفقه مصطلحات أخرى وثيقة الصلة بتلك القيم _قيم  

اإلسالمي، واالقتصاد اإلسالمي واحلكم اإلسالمي، والتاريخ اإلسالمي، والفتوحات 
وما جيب التنويه به أن استعمال مصطلح األدب اإلسالمي مل حيدث فجأة   "اإلسالمية،

 وأدب الدعوةصدر اإلسالم    هبا: أدبوإمنا سبقته مصطلحات قريبة منه ونقصد  
 .املسلم، ..مية وأدب الشرق  اإلسال

ومل يوظف مصطلح األدب اإلسالمي توظيفا دقيقا إال يف ظروف اترخيية استلزمت ذلك، 
صياغة الفكرة والكلمة والعبارة   حني بدأ رواد الرعيل األول من أدابء األمة اإلسالمية يف

ب اإلسالمي من مصادر الدين اإلسالمي وفلسفته يف احلياة والوجود إذ يستنبط هذا األد
لقرآن والسنة، وبفرادة هذا التصور األديب اهلادف إىل بناء من املوروث الديين املرتبط اب

 األرض. يف  هللااإلنسان كخليفة  
وهناك توجهات وآراء متعددة يف النظر هلذا النوع من األدب بني من يربطه بكل حمتوى 

من منتوج شعري ونثري  إسالمي متشبع ابلقيم اإلسالمية الراشدة منذ صدر اإلسالم
ا تضمنته اإلنتاجات األدبية )شعر ونثر( من مفاهيم أدبية مب  متنوع وما تاله من عصور

 إسالمية، ومنهم من يرى أن 
لدراسة األدبية ويف دور ااألدب اإلسالمي هو أدب جديد من جهة وضعه يف مناهج  

احلديثة واملعاصرة   تتماشى واملستجداتمبا اعرتاه من مفاهيم وتصورات    ومعاهده،العلم  
 .ايت اليت يصادفها اإلنسان املسلم يف واقع احلياة والعصرد وابلتح

لة الشيخ أبو احلسن أول من كتب يف هذا املوضوع فضيويشري بعض الدارسني إىل أن   
ه إىل دمشق حيث قدم دعا في مع العلمي العريب يفالندوي وذلك حني اختري عضوا يف اجمل

 ة األدب اإلسالمي والعناية به.إقام
 إذ ابدر قطب،مني األديب الناقد سيد  مث تاله شهيد اإلسالم واملسل

مام هبذا اجملال احليوي من سالمي ابلعمل اجلاد الداعي إىل االهتفكرة األدب اإل  إىل  



يف حتت عنوان منهج لألدب خوان املسلمني" : "اإليف اجلريدة املسماة ، وجاء ذلكاألدب
 (. كتابة يف التاريخ )فكرة ومنهاجيف  سالمياألدب اإلوكذا تناول الفكرة    1952سنة  

اإلسالمي استجابه لرغبة   منهج الفن  كتابهأصدر األستاذ حممد قطب    1961  ويف عام
 .سيد قطب

ألدب ائدة يف التعريف ابجاء الدكتور عماد الدين خليل فخطا خطوة ر   1974ويف عام  
ا انفتح املضمار واسعا وهكذ   اإلسالمي املعاصر""يف النقد    اإلسالمي من خالل كتابه

 سني.للمنشئني والدار 
الندوة   ابسم:ولتقدي فكرة الشيخ أيب احلسن الندوي عن األدب اإلسالمي عقد مؤمتر  

ء املذهب اإلسالمي يف اخللفية التارخيية األصلية لنشو   اإلسالمي، فهوالعاملية لألدب  
يف دار العلوم ابهلند يف أبريل املذاهب األدبية األخرى، وقد عقدت الندوة األدب مثل  

والبلدان العربية   اهلند علمية واألدبية من  ال  وبو اجلاهات واملراكزوحضر فيها مند  1981
 .واإلسالمية

 :اإلسالمي  خصائص األدب
 هادف:غائي  أنه أدب     .1

ص هذه خلللفن وإان هو وسيلة إىل غاية، تتألن األدب اإلسالمي ليست غايته الفن 
 .وأتصيل القيم الفاضلة يف النفوس  الغاية يف ترسيخ اإلميان ابهلل

إلسالم وقيمه اب املتزم: حيث جيب أن يكون األديب املسلم  ب االلتزامأنه أد .2
 .وغاايته مثلهه و وتصوراته ومقيدا مببادئ

 :أنه أدب أصيل   .3
وتتجلى هذه األصالة يف التزام األديب اإلسالمي ابألصيل من اخلصائص والنقي من 

 الصفات واألخالق.
عقله وقلبه فيكون   االستقاللية يف  تملك األديب املسلمتأي أن   االستقالل:   .4

يت ال ترى إال بعني اإلسالم وال تسمع إال أبذنه وال الالشخصية األدبية اإلسالمية  



 س إال ابإلحساس اإلسالمي العميق.حت
 الثبات والرسوخ:   .5

فإنه وتصوراته من اإلسالم الثابت الراسخ    األدب اإلسالمي لكونه يستمد قيمه ومضامينه
يه وإذا تغري فيه شيء على مر وتفكريه وذكرايت ماض  وروحهحيتفظ دائما بشخصيته 

 .املبادئالعصور فإمنا التغري يف اإلنسان وليس يف  
 األخالقية:  .6

ألن  ما حتمله هذه الكلمة من الدالالت القيميةاألدب اإلسالمي أدب أخالقي بكل  
وانتمائه العقدي إىل اإلسالم املرشد   املسلمةعبقريته  اخللق عند األديب املسلم انشئ عن 

 .دوما إىل حسن اخللق مع املسلم وغريه
 :تقان اإل   .7

أن   لألدب الرديء  ، وعلى هذا فإنه ال يشفعاملضمون و  يتم ذلك إال بتآزر الشكلوال  
مستبعدة من األدب اإلسالمي وذلك   املدائح النبويةيكون موضوعه إسالميا، فكثريا من  

 ألن هذا النوع من األدب ينبغي أن جيمع إىل مسو الغاية مسو الوسيلة.
 الوعي:   .8

شعر شعورا عميقا ابملسؤولية اليت يوأن    املؤمنة،األديب اإلسالمي ذاته    ويراد به أن يعي
 .االكلمة وقيمتهوأن يقدر خطورة    كاهله،ألقاها هللا على  

فإن األدب اإلسالمي هو تصوير احلياة واإلنسان والكون يف صورة فنية ملتزمة   ومن مث   
فعلينا أن هنتم هبذا األدب حق االهتمام لنشر   واملعنوي،املادي    بفلسفة اإلسالم للجمال

 .الساميةاإلسالم السمح يف العامل كله على أن يلتزم هذا األدب ابخلصائص  
 
 
 
 



 :والنقد اإلسالمي هلا  الغربية وأثرها يف األدب العريب احلديثاملذاهب األدبية  
 متهيد:

بعض   ، وأتثروا هبا، ودعاالغربية  املذاهب  ء العرب يف العصر احلديث علىاطلع األداب
وقد أثري األدب العريب بفضل هذا   إىل تبين بعض أصوهلا ومبادئها، النقاد  األدابء  و

 موضوعاته وأشكالهية من حيث مستواه الرفيع و عاملالتأثر، وغدا جياري أعظم اآلداب ال
، أما من  جهة عالقة هذه املذاهب ابلتصور اإلسالمي فإن هذا من جهة الفنية يف األدب

 املبادئمع   املوظفة  ى توافق الفكرة واملعىن والفلسفةمبد   املعايري القيمية تكون متعلقة
والسنة والتاريخ اإلسالمي والرتاث العريب املتشبع ابملفاهيم   ابلقرآناإلسالمية املرتبطة  

 .واليت تكون على األغلب يف خدمة احلضارة اإلسالمية مبقوماهتا السمحة  السوية دينيا
 :أو الكالسيكية املذهب الكالسيكي  .1
رع مباشرة بعد حركة وقد ترع ،عد املذهب الكالسيكي أقدم مذهب أديب نشأ يف أوروابي

اليت انبعثت يف القرن اخلامس عشر. وكان بعث الثقافة واآلداب اليواننية ية  النهضة العلم
 التينية القدمية أساس هذه النهضة،وال

بري يف وفصاحة التع ة حترص على جودة الصياغة اللغوية،الفنيفالكالسيكية من الناحية  
وملا كان ذلك دأهبا، فإنه من الطبيعي أن يكون اعتمادها   غري تكلف وال زخرفة لفظية،

ع فهي تش  كبح الغرائز، ويسيطر على العواطف؛األول على العقل الواعي املتزن، الذي ي
 إسراف عاطفي . بنور العقل، وتنفر من كل

ترى أنه من   1585_   1525وقد كانت مجاعة )البلياد( اليت يتزعمها )رنسار(  
الضروري أن يتمرس األدابء الناشئون طويال بشعر قدماء اليوانن والالتني من أجل بلوغ 

 اإلبداع احلقيقي. وقد أكبت هذه اجلماعة 
لكن  دين ،يف ذلك تقديس أشبه بتقديس ال  وهاألدب اليوانين ابلدراسة، وكان حيذ على ا

ادس عشر، وبتأثري من فلسفة ذه اجلماعة يف األدب مل يظهر إال يف القرن السأتثري ه
 ت العقلية.ديكار 



حسب قواعدها إال يف اللغة   ية، ومل ينتج الُكتَّاُب أداب على" ومل يتم نضج الكالسيك
 ويف ظل القواعد الكالسيكية راج الشعر املسرحي، وضعف الشعر الغنائي  الفرنسية"

 وتقهقر، واختفت النزعة الذاتية حتت وطأة النظام األرستقراطي.
إن األدب الكالسيكي يتناول اإلنسان يف ابطنه، ال مظهره اخلارجي، يف كونه منطا و 

ومنوذجا، ال فردا متميزا. فاألديب )البرويري( صنف كتااب عرض فيه مناذج بشرية، و 
شخص بعينه، وإمنا أراد تشريح )موليري( مل يقصد من خالل مسرحية البخيل وصف  

ني(، وهو رسام األهواء البشرية، يف األدب الفرنسي، فلم يقف ظاهرة البخل. وأما )راس
 إال عند ما هو جوهري من القيم والنوازع البشرية.

واألدب الكالسيكي، بعد هذا، يعتمد على التقيد ابلضوابط والقواعد اليت وضعها   
القدماء، وعلى حماكاهتم ابقتباس موضوعاهتم وأساليبهم وطرقهم اليت ضمنت آلاثرهم 

 اجلودة واخللود.
 أثر الكالسيكية يف األدب العريب:

املسرحي، فبعد أن عربت اقتصر أتثري الكالسيكية الغربية يف األدب العريب، على الشعر  
بعض املسرحيات الكالسيكية، ظهرت آاثر هذا املذهب يف مسرحيات أمحد شوقي 

والواجب،   التارخيية. وتتمثل هذه اآلاثر يف بناء مسرحياته على أساس الصراع بني اهلوى
اده على الشعر أسلواب للتعبري، ويف استخدامه اللغة الراقية، ويف بشىت أشكاهلا، ويف اعتم

 ستمداده موضوعات مسرحياته من التاريخ القدي.ا
 سالمي للمذهب الكالسيكي:نقد اإلال

دب أ  إن املذهب الكالسيكي "قام أصال على حماكاة أدب قدماء اإلغريق والرومان، وهو
وثين يدين بتعدد اآلهلة ويؤمن ابلصراع بينها من جهة وبينها وبني االنسان من جهة 

ساطري اآلهلة عندهم حدا  ال يكاد حيصى... وقد دارت كثري من األاخرى. وقد بلغ هؤالء  
دب من عبادة مسلم ما يف هذا األكل اليواننية حول هؤالء اآلهلة.... وال خيفى على  

سالم الجتثاثها من جذورها والقضاء عليها إىل غري رجعة " ومن لألواثن اليت جاء اإل



وماين وأتثرهم ابلروح الوثنية فيهما، فقد صوروا ارتباط الكالسيكيني ابألدبني اليوانين والر 
القدر يف صورة ظامل شديد يقوم على الكيد لإلنسان وايذائه وهذا خمالف للتصور 

 .الناصعة للقدر  االميانية  اإلسالمي ورؤيته
ومما يؤخذ على هذا املذهب أن أتباعه انصرفوا عن مشكالت احلياة االجتماعية 

إىل الطبقة االرستقراطية العليا يف اجملتمع دون االهتمام   والسياسية ووجهوا اهتمامهم
يقتصر على فئة من   دب الأيف حني يدعو املنهج اإلسالمي إىل  ،ابلطبقات االخرى

الناس بل يهتم هبم مجيعا  ويعاجل مشكالهتم املتنوعة ، ويكاد الكالسيكيون يقصرون 
دبية على اجلوانب املادية من حياة االنسان وما يدور حول هذه اجلوانب من عماهلم األأ

أما اجلوانب الروحية وما فيها من أتلق وصفاء فهي ال حتظى بشيء   ،العواطف واملشاعر
واالدب اإلسالمي يعطي احلياة املادية حقها كما يعطي الروح حقها أيضا    ،هتمامهممن ا

 .  األوىف من االهتمامظ  بل إن حقوق الروح عند األديب املسلم تنال احل
إىل ما سبق فإن الكالسيكية تطرفت يف منح العقل سلطة مطلقة يف جمال   وابإلضافة

ج اخلاطئة من وثنية اليوانن واستبداد الرومان دب والفن رغم أتثر العقل لديهم ابملناهاأل
أما يف املنظور اإلسالمي فإن العقل ينتج ويبدع  ،وحتريفات النصرانية يف القرون الوسطى

ر السليم ذا راعى يف ذلك كله منهج الدين احلنيف يف االعتقاد والنظر والتصو إويكتشف  
 للكون واحلياة.

 :  _ املذهب الرومنسي أو الرومانسية2
يف أواخر القرن الثامن عشر بعد أكثر من قرن ونصف من ظهور الكالسيكية فرضت 

الرومانسية نفسها مذهبا أدبيا يقوم على الثورة ضد الكالسيكية وعلى كافة أصوهلا 
وقواعدها حىت ميكن القول إهنا قد كانت يف جوهرها ثورة حتريرية لألدب من سيطرة 

ة، ومن كافة القواعد واألصول اليت استنبطت من تلك اآلداب اليواننية والالتينية القدمي
 للكالسيكية.اآلداب، وأصبحت مبثابة الكتاب املقدس 

 الرومنسي ما يلي:  وأهم املالمح العامة للمذهب



 اإلغراق يف الغنائية، وطلب احلرية واالنطالق. •
 ابجلربية.الشعور  لكآبة والتشاؤم، وأتزم الفكر، و التعبري عن القلق وا •
رار من الواقع، وتفضيله على التحليل النقدي، والفتقدي اخليال على العقل،    •

 وااللتجاء إىل احللم.
 اختاذ الطبيعة مالذا وأنيسا، وحماورا يف حتليل االنفعال النفسي.   •
 بروز الفردية، وعبادة الذات، واملغاالة يف عرض شؤوهنا.   •
 ضل تسوده مبادئ العدل واملساواة.الدفاع عن الضعفاء والتوق إىل عامل فا •

وعلى اإلمجال من املمكن الكالم عن األدب الرومنسي أنه: " أدب العاطفة واخليال 
 قة األصول الفنية التقليدية لألدب".رار من الواقع، والتخلص من ربداين والفوالتحرر الوج

والقواعد، وتركز على التلقائية ومن الناحية الفنية، فالرومنسية تنادي بتحطيم القيود  
أن الرومنسيني ال حيرتمون قواعد الكتابة،   ال يعين ائية والفطرة والسليقة واملوهبة، وهذاوالغن

املضمون واألفكار أهم عندهم من األسلوب، فتخلصت عندهم لغة الشعر   وإن كان 
 وعورهتا، وأصبحت سهلة مشرقة العبارة، شديدة املرونة.

 نضج الرومنسية يف إجنلرتا أبشعار )توماس جراي( وقد بدأت مرحلة  
ها )المارتني( و أما يف فرنسا، فقد مهد هلا )فلتري( و )روسو(، ودعم أسسو )كولر يدج( 

( صاحب القول املشهور: "جيب أن خنلص الشعر من )الفريد دي موسى( و )فكتورهيجو
 املوضوعات املأخوذة من عصور غريبة عنا". 

 الرومنسية الغربية يف األدب العريب:أثر  
إن املذهب الرومانسي الغريب ترك آاثرا عميقة يف األدب العريب احلديث، ويرجع ذلك إىل 

 سببني مها:
ن احلاجة إىل التجديد فرضت نفسها إبحلاح على مستوى احلياة السياسية إ   •

 واألدبية، والسيما يف فرتة ما بني احلربني العامليتني.
احلرمان، ومبا ختتص نسية مبا تتميز به من ثورة على شىت أشكال الظلم و ن الرومإ   •



فيها   وجد  واملساواةحرية، والتوق إىل عامل تسوده مبادئ العدل  للبه من تقديس 
األدابء مالذا يعربون يف جوها عما جتيش به صدورهم، وما تتوق إليه أنفسهم، 

 وما تطمح إليه شعوهبم من كرامة وحترر ورقي.
وقد ظهرت الرومنسية يف األدب العريب احلديث، على صورة مذهب نظري نقدي اثئر، 

 فين ممتاز.  قبل أن جيسدها األدابء الرومنسيون يف إنتاج
ره عباس الذي أصد الديوان   ب النظري يف كتابني نقديني أوهلماوقد تبلور هذا املذه     

الغرابل تاب  مث ك  ،1921، سنة  ينحممود العقاد ابالشرتاك مع إبراهيم عبد القادر املاز 
أدبية أمهها:   ، وحتت ظل الرومنسية نشأت مدارس1922الذي ألفه ميخائيل نعيمة سنة  

وقد برز يف نطاقها شعراء رومنسيون   والرابطة القلمية، ومجاعة أبولو،  مدرسة الديوان،
 كثريون اشتهروا بتجديدهم يف مضمون الشعر وشكله. 

 مدرسة الديوان:
احلركة األدبية على الصعيدين اإلبداعي   1921أثرت مدرسة الديوان اليت أتسست يف  

ر العقاد، وعبد الرمحن شكري والنقدي، وبثت يف الشعر روحا جديدة جتلت يف أشعا
وقد تبني أن هذه املدرسة أتثرت بصفة خاصة مبختارات الشعر اإلجنليزي  خاصة،

 .(سي الذي مجع يف كتاب أطلق عليه )الكنز الذهيبالرومن
 (: 1931-1920الرابطة القلمية )

ات طابع خاص كانت الرابطة القلمية أول مدرسة أدبية منظمة تنزع إىل تكوين مجاعة ذ
ة األمريكية، وضمت الشاعر  الوالايت املتحد من التفكري والتعبري، وقد أتسست يف

إىل جانب  ،، وايليا أبو ماضيالكاتب جربان خليل جربان، والناقد املبدع ميخائيل نعيمة
 أدابء آخرين.

ومع أن مدرسة الديوان والرابطة القلمية تتفقان يف جوهر الدعوة إىل التجديد إال أن 
 يبالغون يف  مجاعة الديوان، فإن املهجرينيعكس  بينهما بعض مظاهر االختالف، وب

 نوصف الطبيعة والنزوع إىل االندماج فيها ويغالون يف ذكر األوطان يف حني ال يتحرو 



 .والصرف  النحويتساهلون يف مراعاة قواعد  الدقة اللغوية، و 
 مجاعة أبولو:

أبو أتلفت مجاعة أبولو، وقد دعا إىل أتسيسها أمحد زكي   1932يف سبتمرب من عام 
شادي، وتوىل رائستها الشاعر أمحد شوقي، لكن املوت اختطفه يف أكتوبر من العام 

وقد جعلت اجلماعة هدفها السمو  شاعر الرومنسي الكبري خليل مطران.نفسه، فخلفه ال
ت شعراء من اجتاهات ومشارب خمتلفة، فإن أهنا ضم ابلشعر والعناية ابلشعراء، ومع 

االجتاه الرومنسي، وقد انضم إليها شعراء من شىت البالد العربية لغالب عليها هو  االجتاه ا
، والتيجاين يوسف بشري من السودان، وأمحد الشامي من تونس القاسم الشايب  مثل: أبو

 من مصر، وغريهم كثري.  طه من اليمن، وإبراهيم انجي وعلى حممود
 

 الرومانسي:لمذهب  ل  اإلسالمي  نقدال

عليه هو التطرف واملغاالة يف  ذ الرومنسي أو الرومانتيكي فإن أول ما يؤخأما املذهب  
ديب، وسبب ذلك أن هذا املذهب ميثل رّد فعل واخليايل من العمل األ  اجلانب العاطفي

ذ مبقابل ذلك مجحت الرومانسية حنو القلب املفعم إقوي جلموح الكالسيكية حنو العقل،  
يدة عن الواقع االجتماعي الرازح حتت أغالل الكنيسة ابلعواطف واألوهام والتخيالت البع

وقيودها املدعومة بقوة السلطة احلاكمة املتحالفة معها، فقد جلأ الرومانسيون إىل ذواهتم  
واحتكموا إىل عواطفهم واختذوا منها مصدرا  للمعرفة يرونه أشد إخالصا  وصدقا  من 

عليهم الطبع والسليقة   هما ميليديال  عنه ولذلك فقد تنكروا لألدب القدي واختذوا ب ،العقل
ومن مث برز يف أدهبم النزوع الفردي والتعبد للطبيعة مبواجهة سلطان الكنيسة مع   ،الفنية

ولذلك   .معاهنم يف العزلة واالنطواء على الذات إاسرافهم يف التغين ابآلالم واستعذاهبا و 
انت تنقصه الدعامة الدينية ديب الرومانسي حالة من فقدان التوازن وكفقد عاش األ



والفكرية واالجتماعية اذ غرق يف ذاتيته وأصبح عاجزا  يف أكثر األحوال عن التكيف مع 
ديب جمتمعه هائما  على وجهه يف بيداء الشك واحلرية والكآبة، وهذه حالة ال يرضاها األ

صيد هو الطمأنينة املسلم لنفسه وهو ميلك رصيدا  عقائداي  كبريا  وأهم ما يقدمه له هذا الر 
 .الراسخة اليت حتفظه من احلرية والشك

ومن املعلوم أن منهج األدب اإلسالمي ال يرفض جتاوب اإلنسان مع ذاته وعواطفه أو 
فيما تطرفت فيه الرومانسية تطرفا     وال يعد ذلك احنرافا بل يرى االحنراف   الطبيعة،مع  

"حتول املذهب الرومانسي عند الشبان الفرنسيني إىل مآمت وأحزان وزين   اذ  وثنيا ،عبوداي   
الطبيعة وإىل التشاؤم من  واللجوء إىل حمادثة  نفسهم ومداراة أحزاهنمأهلم االنطواء على  

دب اجيايب بّناء يفعم نفوس دب اإلسالمي أألوكل الكون والتعامل بسلبية، بينما االناس  
 ه ثقة ابهلل عز وجل وامياان  حبكمته ورضاء  بقضائه وقدره"يقرائ 

واآلالم   ،وإن الرؤية االسالمية لألدب ال تقبل أن يصطبغ دائما  ابحلزن والكآبة
الرومانسية ال تنسجم مع الشخصية االسالمية، واحلزن دون سبب مرفوض يف اإلسالم 

 األخذ مواجهة ظروفه بشجاعة والتسليم لقضاء هللا من جهة و وإن املسلم مدعو اىل 
 .سباب للخروج من األزماتألاب

ومن هنا فاإلسالم ال يرفض احلزن العارض وال ينكره وال يرفض التعبري عنه ابألدب   
وغريه ولكنه يرفض االستغراق فيه، ألن هذا االستغراق مبا فيه من االنطواء والسأم والقنوط 

بداع غص على االنسان حياته ويورثه نظرة سوداوية ويقتل يف نفسه روح اإلوالتشاؤم، ين
وما يطلبه اإلسالم هو التزام التعبري عن العواطف  ،ودافع التغيري وحب السعادة احلقة

الصاحلة واملشاعر النبيلة واألحاسيس النفسية املثمرة بدل فسح اجملال لكل البدائل  
 ة.والدوافع وامليول النفسية اهلدام



وحيارب االحنالل اخللقي ويكافح   تكلفالتصنع وال  نبذ سالم هو دين الفطرة يواإل  
سراف الرومانسيني يف إطالقهم العنان إويرفض    ابسم األدب أو غريه ،ارتكاب الرذائل  

 .لذواهتم الفردية إىل درجة أن صارت شيئا  مقدسا  ال مُيس بسوء

ديب بداع األاملوقف السليب للرومانسيني من العقل فقد أنكروا دوره يف اإل  كما ال خيفى
ديب من قيود العقل والواقعية واالنطالق يف رحاب اخليال اجملنح واندوا بتحرير األ

والعواطف املشبوبة حىت يف معاجلة السياسة و قضااي اجملتمع، فقد كانوا عاطفيني موغلني 
رقني يف ذواهتم ورؤاهم الشخصية احلاملة بعيدا  عن توازن مستغ ،  األحالم  يف العاطفة و

 بداع، وهذا املوقف الرومانسي املتطرف من العقل ودوره يف اإل  العقل يف رؤيته للواقع 

والسلوك يتناقض أوال  مع طبيعة الكيان األديب الذي تؤلف األفكار جزءا  مهما  منه،   
ديب املسلم طبيعة اإلسالم الذي يدعو األويتناقض اثنيا  مع   ،فكار هو العقلومصدر األ

ال إإىل االهتمام املتعقل بقضااي احلياة واألمة وال يرضى له أن يكون نرجسيا  ال يعرف 
قصاء العقل واالعتماد على املعتقد العاطفي الذي يهون االمث وخيفف إذاته، وال يرضى له 
فاإلسالم عقيدة وسلوك وال قيمة لطيب السريرة اذا كان ،    و يسقطهاأاملسؤولية عن اآلاثم 

السلوك خالفها  هذا جممل ما سجله النقاد االسالميون من املؤاخذات على املذهب 
تنوع مالعامة اليت تبلورت بعد خماض طويل   الرومانسي يف االدب ابلنظر إىل خصائصه

 .تفاوت عرب املراحل التارخيية املختلفةمو 
 الواقعية: املذهب الواقعي أو _ 3

يف الثلث الثاين من القرن التاسع عشر حتت أتثري احلركة العلمية   قام املذهب الواقعي
والفلسفية من جهة، ونتيجة رد فعل لإلفراط العاطفي الذي اتسمت به الرومنسية من 

 جهة اثنية.
 لرومنسي، فقد ازدهرا معا وجتاورا إىل حد ما،ومل يكن املذهب الواقعي معاداي للمذهب ا



وملا كان األدابء الواقعيون يرغبون يف حتليل الواقع، وتقدي صور عنه قصد عالج أمراضه، 
وتوفري الدواء لكل أدوائه، اجتهوا إىل الفنون النثرية مثل القصة واملسرحية؛ ألهنا أقدر على 

 .الواقع وحتليل مشكالت اإلنسان تصوير  
ا إىل تشخيص اآلفات االجتماعية، وقد اثر األدابء الواقعيون على شرور احلياة، فعمدو 

وتصوير ما تعانيه الطبقة الدنيا من حيف، وما تنشده من إنصاف، وابلغوا يف ذلك حىت 
اتسم أدهبم بطابع تشاؤمي، ومتيز مبسحة سوداء؛ فما بدا يف حياة الناس وسلوكهم من 

 خري ما هو يف حقيقة 
ابئن، فالشجاعة واالستهانة األمر _ حسب رأي الواقعيني _ إال بريق كاذب وزيف  

والكرم يف   ابملوت لو نقبنا عن حقيقتها لوجدانها أيسا من احلياة أو ضرورة ال مفر منها،
 حقيقته أثرة أتخذ مظهر املباهاة، واجملد 

 وإيهام النفس بدوامها أو استمرارها،   احلياة،واخللود تكالب على  
فهي ليست واقع احلياة   خرية،ا قيما وهكذا األمر يف كافة القيم املثالية اليت نسميه

وإمنا هذا الواقع هو األثرة وما ينبعث عنها من شرور احلقيقية_ حسب رأي الواقعيني _
 ووحشية.وقسوة  

وهكذا يتضح كيف أن الواقعية ليست األخذ عن واقع احلياة وتصويره خبريه وشره كاآللة 
وحماولة حلها أو التوجه حنو هذا كما أهنا ليست معاجلة ملشاكل اجملتمع    الفوتوغرافية،

وإمنا هي فلسفة خاصة يف  العاجية،احلل، كما أهنا ليست ضد أدب اخليال أو األبراج  
فهم احلياة واألحياء وتفسريمها، أو هي وجهة نظر خاصة ترى احلياة من خالل منظار 

 أسود.
سوعة يف األدب األول للواقعية يف فرنسا، فقد ترك مو الرائد    (ونوريه دي بلزاكأ)عد  وي

الواقعي تشمل حنو مئة ومخسني قصة أطلق على جمموعها آخر حياته اسم : الكوميداي 
 البشرية .

وابسان، كما م واقعي؛ مثل غوستاف فلوبري، ووقد اشتهر عدة ُكتَّاب فرنسيني إبنتاجهم ال



مثل شريدان، وتشارلز دكننز الذي قدم وصفا عميقا للمجتمع  اشتهر كتاب إجنليز
 اإلجنليزي يف رواايته املتعددة.

 :ة يف املدرسة الواقعية وهيبني ثالثة اجتاهات رئيسومييز النقاد  
موقفا انتقاداي إزاء اجملتمع، وقد اشتهر يف هذا   الواقعية االنتقادية: ويقف أصحاهبا   .1

 وإبسن النروجيي، وإرنست مهنجواي األمريكي.االجتاه دوستويفسكي الروسي،  
 الواقعية الطبيعية: هي شكل حاد جدا من أشكال الواقعية،يلتصق  .2

فقد عمل الواقعيون الطبيعيون على توثيق صلة   دي وامللموس التصاقا مبالغا فيه،ابملا
وم األدب ابحلياة، فراحوا يصورون الواقع االجتماعي مبختلف أبعاده.. واستعانوا ابلعل

 (إميل زوال  )وأخذو يطبقون نظرايهتا يف أدهبم . وعلى هذا االجتاه بىن  العصرية.التجريبية  
ونظرية  األديب أن يطبق نظرية التطور لداروين  الفرنسي قصصه التجريبية معتقدا أن على
 .على االنتاج األديب  أصل األنواع ، وقانون األثر احلاسم للبيئة

ابلعلوم جتريبية، جعلها تنفي عن اإلنسان حرية اإلرادة واالختيار، إن تقيد الواقعية الطبيعية  
ففي   وجيناته وأجهزته العضوية ،ده نسان يتصرف وفق ما متليه عليه غد وتعتقد أبن اإل

رأي أصحاهبا، أن أفكار اإلنسان واحساسه وسلوكه إمنا هي كلها من نتاج اجلانب 
ه، وهذا ما جعل بعض النقاد ينعتون الواقعية الطبيعية ابجلربية ، العضوي املادي في

 العمل املخربي.  هما يشبويؤكدون أن االبداع األديب لديهم استحال إىل 
إىل الفن  املاركسيةوهي حصيلة النظرة    اجلديدة،الواقعية االشرتاكية: أو الواقعية  .3

ب االحتاد السوفيايت وبلدان واألدب، كما هي حصيلة التجربة األدبية املعاصرة لكتا
أبهداف الطبقة العاملة   هو: االلتزام  وموقف هؤالء الكتاب املشرتك  الشرقية،أورواب  

 االشرتاكية.والنضال يف سبيل حتقيق  
 احلديث:  العريب  الواقعية يف األدب

فقد   الغرب،مل يسر على آاثر الواقعية يف    الواقعي،العريب احلديث يف اجتاهه  إن األدب  
يف  السياسية وكان رسم هنجا خاصا مستوحى من واقع الشعوب العربية مبشكالته وقضاايه  



  إصالحية.وه أهداف  ذلك حّتذ 
العريب اإلسالمي اكتسبوا نظرة متفائلة إىل   لعرب حبكم اتصاهلم الوثيق ابلرتاثفالواقعيون ا

 والفطرة فيه تنزع إىل اخلري ،  احلياة ؛ فاإلنسان خري وشر
ه بسبب الضغوط اليت خيضع هلا يف صيل فيه، ألن الشر إمنا يتولد لديجانب اخلري هو األف

 يكون مالكا.  منه أن  بال تطلمث إن احلياة   حياته،
أتثر   ي األول يف األدب العريب احلديث ، والواقعويعد حممود تيمور بقصصه القصرية  

يف  1925وقد أكد منذ   ابلكاتب الفرنسي موابسان ،  أسلوبه وطريقة تناول موضوعاته
على ضرورة األخذ  "  الشيخ مجعة وقصص أخرى"مقدمة جمموعته القصصية األوىل  

 ابملذهب الواقعي يف التأليف القصصي.
وكان   ألرايف " من أتليف توفيق احلكيم ،مثرته الواقعية : "يوميات انئب يف اومن خري ما أ

عرب فيها   "املعذبون يف األرض" طه حسني قبله قد ألف جمموعته القصصية املشهورة :  
 .  العريب  ها معظم الشعبعن رفضه ملظاهر احلرمان والفاقة اليت حييا في

 االجتماعيةمث توالت القصص الواقعية يف شىت بالد الوطن العريب متناولة شىت القضااي  
 والسياسية اليت حتياها اجملتمعات العربية .

 نقد املذهب الواقعي :

إذ " إن الطبيعية مذهب   ،  لقد كانت الواقعية الطبيعية نكسة كبرية يف عامل األدب
فلسفي إحلادي يتصّدى لألداين السماوية مجيعها ويعمل على اجتثاثها من جذورها 

وإحالل الطبيعة حمل اإلله واستبداهلا به. واملسلم ال يتحقق إسالمه إاّل إذا آمن ابهلل فاطر 
ن من وإوبكتبه ورسله واليوم اآلخر و القضاء والقدر خريه وشره ،    السماوات واألرض

ديب اإلسالمي الوقوف يف وجه املذاهب األدبية املنحرفة واقتالعها من مهمات األ
جذورها وإنشاء أدب إسالمي بديل ميتع النفوس ويغين العقول ويرّسخ االميان وحيّض على 
اخلري وينهى عن الشر ". وال بد ملنهج النقد اإلسالمي من الكشف عن األصول الفلسفية 



ادعى يف جمال األدب أبنه  واقعي الطبيعي الذيب اهلّدامة كاملذهب الالضالة هلذه املذاه
يسلك مسلك العلم مع أنه يف احلقيقة يعترب مرآة أدبية مشّوهة تعكس آراء املاديني 

إن األدب بعكس ذلك يتطلب ابلضرورة أن ينبع من ذات و والفالسفة الطبيعيني،  
واقعية تفيد اإلنسان حياءات وأبعاد  اإلنسان وأن جيّسد من حني آلخر يف مضامني ذات إ

 وتبصره بعواقب أعماله.

كما أن الواقعية اتسمت نظرهتا للحياة والكون ابلتشاؤم والسوداوية بينما يدعو األدب 
اإلسالمي إىل التفاؤل واليسر ، فإن بعد العسر يسرا ، وما بعض شدائد احلياة وخطوبه 

عدنه أو خبثه ، لذلك فإن املذهب الواقعي إال اتالءات خيترب هبا اإلنسان ليعرف طيب م
مبنظوره الغريب جيانب املفهوم اإلسالمي للواقعية ببعديها الدنيوي واألخروي  وما يتسم به 

 تدال وانصاف وتكري لإلنسان كأفضل املخلوقات. عاملنظور اإلسالمي من توسط وا

 أدبية اخرى:  غربية مذاهب
قامت لتعرب عن اجتاهات فكرية أخرى ،  دبية ظهرت يف القرن التاسع عشر مذاهب أ

الذي ظهر على يدي الكونت دي ليل ، يدعو إىل اعتبار   الربانسيخمتلفة؛ فاملذهب  
 األدب غاية يف حد ذاته، وإىل االمتناع عن 
وقد تطور هذا املذهب إىل اجتاه   والسياسية،استعماله وسيلة لعالج القضااي االجتماعية  

الذي يرى أن األدب ينبغي أن ينتج بعيدا عن الفن للفن  هب  آخر أطلق عليه اسم مذ 
جوتيه أحد زعماء وقد خلص ذلك تيوفيل    ،واالجتماعية والسياسيةاالعتبارات الوطنية  

 بقوله:هذا املذهب  
ه اخلاصة دون أية اإلنسانية، وأن يفكر فيها من خالل نظرت"على الشاعر أن يرى األشياء 
 مصلحة اجتماعية أو مذهبية".

أما املذهب الرمزي فيؤمن أصحابه بعامل اجلمال املثايل ، ويعتقدون أن هذا العامل يتحقق 



خالل ممارسة العمل الفين ، فاألشواق اليت جيدها العابد خالل صالته تتحقق للشاعر 
 الرمزي خالل عمله .

 اجتاهات:  ةوللرمزية ثالث
الذهين الذي ينحصر فيه أو   اجتاه غييب خاص بطريقة إدراك العامل اخلارجي وابلوجود   .1

 الوجود الفعلي.
 اجتاه ابطين وهو السعي إىل اكتشاف العقل الباطن وعامل الالوعي.   .2
اجتاه لغوي خاص ابلبحث يف وظيفة اللغة وامكاانهتا ومدى تقيدها بعمل احلواس    .3

وتبادل تلك احلواس، على حنو يفسح أمام الكاتب أو الشاعر جمال اللغة وتسخريها 
 وظائف األدب.  لتأدية

وهي مذهب متأثر آبراء ونظرايت فرويد يف السرايلية  وإثر احلرب العاملية األوىل ظهرت  
 النفسي، لكنه مل يلق النجاح خارج وطنه األول فرنسا .  لالتحلي

يذكر، فإذا كان شعور األدابء العرب   ايف األدب العريب أتثري  األخرية  وليس هلذه املذاهب
حال دون التفاهتم إىل الربانسة ، فإن السرايلية اليت مل بواجباهتم حنو جمتمعاهتم وأوطاهنم  

 ورواب نفسها، مل تسرتع انتباههم.تكن هلا أصداء يف أ
وتستثىن الرمزية اليت لقيت بعض االهتمام لدى لفيف من الشعراء يف الشام يتقدمهم   

 .  وغريهم ل ويوسف غصوبسعيد عق
 نقد املذاهب األدبية الغربية األخرى :

و ما عرف بنظرية )الفن للفن(، فأول ما يؤخذ عليه أمذهب الربانسي  ل لابلنسبة            
هو ما تشري اليه تسمية هذا املذهب من االرتباط ابألصل اليوانين الوثين، اذ "تعود هذه 

، ذراها مكللة   سلسلة جبال يف وسط اليوانن شاهقة االرتفاعالتسمية إىل )الربانس( وهو  
ابلثلوج وتنتشر فيها الكهوف اليت تزعم أساطري اليوانن أهنا مسكونة ابآلهلة الريفية 

ديونيزوس ورابت االهلام الشعري   هلني أبولو وواحلورايت، والربانس هو مأوى اإل
 االرتباط النفسي والعاطفي ولكن واملوسيقى"، ويف احلقيقة فإن هذه التسمية تشري إىل



،   االرتباط الفكري يظل قائما  على صورة من الصور انبعا  من النظرة الوثنية والفكر املادي
كما تعتمد ايديولوجية هذا املذهب على الفن للفن بينما يعتمد األدب اإلسالمي على 

تية ، وإمنا الفن و اجلمال فكرة الغائية والقيمية وأن األدب يف خدمة اإلنسان وقضاايه احليا
عامالن يساعدان على تقبل احلياة واالستمتاع برونقها ضمن أدب راق يدعو إىل الفضيلة 

 ومسو األخالق واألعمال .
ابلسرايلية ما فوق الواقعية أو ، ويعىن   فهي من مذاهب األدب الغريب اهلدامة أما السرايلية  

اد أن يتحلل من واقع احلياة الواعية، وزعم ما بعد الواقع، وهي مذهب أديب فين فكري أر 
أن فوق هذا الواقع أو بعده واقع آخر أقوى فاعلية وأعظم اتساعا ، وهو واقع الالوعي أو 
الالشعور وهو واقع مكبوت داخل النفس البشرية وجيب حتريره واطالق مكبوته وتسجيله 

مضامني غري مستقاة من يف األدب والفن. وتسعى السرايلية إىل إدخال عالقات جديدة و 
   ، كما ترفض كل مذاهب األدب ، بينما تستمد  الواقع التقليدي يف األعمال األدبية

من األحالم سواء يف اليقظة أو املنام ومن تداعي اخلواطر الذي ال خيضع ملنطق مضامينها  
السبب والنتيجة، ومن هواجس عامل الوعي والالوعي على السواء حبيث جتسد هذه 

، وإن هذا املنظور املتطرف يف النظر  م واخلواطر واهلواجس اجملردة يف أعمال أدبية  األحال
إىل األدب واإلنسان من أنه جيب أن يرتبط ابلعامل الالواعي وابلالشعور مما يرفضه األدب 
اإلسالمي واألديب املسلم الذي حيمل رسالة وتوجها عقداي ، يدعوه إىل التدبر يف احلياة 

 ا العقل و الوعي رديف العقل واالتزان . والكون ، وإمن
أما النقد املوجه إىل الرمزية أهنا ابلغت يف طلب الغلو واجلري احلثيث وراء كل غموض 

 ، فقد طالب الرمزيون أبن يكون الشكل غامضا  ال يصرّح أبي سّر أو داللة خلفهوتعمية
وهل يكتب   ولكن ما جدوى ذلك االنتاج إذا كان يلفه الغموض من كل جانب،  
ديب الرمزي لنفسه أم لغريه؟ وقد أساءت الرمزية فهم االحياء يف جمال اللغة األدبية األ

فزعمت أن اإلشارة البعيدة إىل الشيء كفيلة أبن حتافظ على مجاله ورونقه وقوة أثره يف 
نفس املتلقي، ولكن هذا الزعم ينكشف خطؤه وقصوره من خالل اعرتاضني أوهلما: أن 



اء حتقق للنص األديب مجاله بشرط أاّل ختّل بعنصر االيضاح الذي يقابله املتلقي لغة االحي
دراك الوجداين أما حني يتلقى نصا  كثري الطالسم ببذل جهد معقول يف الفهم العقلي واإل

 ة قراءاته .ويصيبه النفور من متابع مليئا  ابأللغاز فإنه سوف يعجز عن تذوقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 وحتليل لقصة:" عمر يظهر يف القدس" للدكتور جنيب الكيالين:عرض  
 :امللخص

ختيل الكاتب يف هذه الرواية عودة اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه إىل الدنيا 
 1967ليظهر يف القدس بعد النكبة اليت أصابت العرب واملسلمني عام  بشكل مفاجئ 

ينة ويتأمل للوضع السيء الذي يعيشه م، فيدهش من مظاهر التغري اليت حدثت يف ملد 
 الناس فيها، فيشخص األدواء ويعطي حلوال هلا.

ومن خالل خوف الصهاينة من هذه الشخصية وعدم تصديقهم حبقيقتها، وأن يكون 
صاحبها راشيل يكشف هوية هذا القادم، فتعجب به وأتثر أبحواله. مث يلقى القبض عليه 

 مستشفى يضم عددا من األطباء العرب.بعد حادثة تفجري، ويؤتى به إىل 
ومن خالل الضجة اليت أحدهتا وجوده وحتاول السلطات احملتلة اغتياله ويسعى األطباء إىل 

ويف أحد األايم يستيقظ اجلميع فال جيدون له أثرا، إذا خيتفي فجأة كما ظهر،   هتريبه.
عمها شبح فدائي فتقتل راشيل، ويسجن األطباء بتهمة اإلشراك يف شبكة جاسوسية يتز 

 يتدعى أنه عمر بن اخلطاب.
 :التحليل

صورت هذه الرواية واقع اهلزمية والضعف، وتعرضت لعدد من القيم واخلصال اليت عرف هبا 
عمر، لتظهر مدى ما يتعرض له اإلنسان املسلم من أزمات ومعاانة يف هذا العصر. حني 

 ميضي متمسكا هبدى ربه.
املاضي واحلاضر أبسلوب جديد مبتكر وسرد وحوار رفيعني، وموضوعها والرواية تربط بني  

متيز ابجلرأة والوضوح وهي تتقارب كثريا مع قصة _العريف عمر ميوت مرتني_ للكاتب 
 ابراهيم عاصي من أن كل منها مل يتطلع على ما كتبه اآلخر حبسب اتريخ البشر.

ب اإلسالمي املعاصر. دراسة دويف تعليق عليها للناقد حسن بريغس يف كتابه يف األ
، أهنا من اإلاثر األدبية اليت استطاعت أن أتخذ مكاهنا يف عامل األدب املعاصر تطبيق

فتدخل معرتك احلياة املعاصرة لتعاجل قضااي الواقع ومشكالت اإلنسان من خالل املنظار 



اإلسالمي الصحيح، وشخصية عمر هي شخصية املسلم احلقيقي بوضوحه وإشراقه  
إبميانه الصلب وإسالمه القوي الواعي وإدراكه االمياين املخلص واستقامته وعدله و

 النادرين.
_ إن اختيار الكيالين لشخصية عمر مل يكن عبثا كون عمر بن اخلطاب ميتلك بعدا 

واترخييا وإسالميا وهذا غري متحقق يف شخصيات أخرى فهي شخصية عاطفيا ونفسيا 
إلضافة إىل أن عمر بن اخلطاب كان أول من فتح بيت متيزها الشجاعة والصرامة. اب

املقدس، وإن الراوي يف الرواية مل خيرت مدان أخرى سوى القدس لتكون موقع أحداث 
الرواية وذلك إدراك منه للمكانة الرمزية والعمق التارخيي والديين واحلضاري الذي ال مييز 

 أي أمكنة أخرى بقدر ما مييز مدينة القدس.
ضار الشخصيات التارخيية هلا أثرها يف النفوس خاصة يف حاالت الضعف أثرها وإن استح

 تلم ابألمة اإلسالمية.
 احلديث عن الفدائيني املستعدين للتضحية.  _

 _ صنف اليهود إىل قسمني:
صنف هم على الفطرة وهم من قد يسلمون ابحلق واخلري وصنف ارتدوا صوب احلقد 

 ال )أهل راشيل(.واالهتمام ابملوالكره واملؤامرة  
 _ دور الصحافة يف الرواية. تباين يف األداء تضخم الصغري وتقزم الكبري.

 _ من أمجل سطور الرواية قول عمر:" احفروا قربا لكل ابدرة من بوادر التفرقة ".
 وقوله:" ليس بني هللا وبني أحد نسب سوى طاعته ".

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


