الدكتور جميل حمداوي

الجديـــــد فــــي األدب اإلســــــــالمي

مكتبة المثقف

1

/ttp://almothaqaf.com

إهــــــــــداء
أهدددي هددلد الدراسددو المتوا د و إلددو والدددي ال ي د ا راجيددى أ ددىلو أ
يمت ه بىلخير والس ىدة والهنىءا متمنيى له الصحو الدائموا وطدو ال مدرا
والفالح في الدنيى واآلخرة.
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المقدمـــــــو
يتناول هذا الكتاب  -الذي بين أيدييك  -مجموعدة مدن اليساتداا وااب دا
التددت دندديسن ددمن اادب اإلتدديمت ،بعددي أ أصددب هددذا اادب  -اليددو -
ادجاهددا دقددييا وأدبيددا بدداس ا والفتددا ليدتبددا فددت اللددافة الثقافيددة فددت الددو ن
العربت ،وخاصة بعي ظهوس مجموعة من المجيا اإلتيمية هندا وهندا ،
مثل :مجلة اادب اإلتيمت اللدعودية ،ومجلدة المكدكا المغربيدة  ،ومجلدة
الفرقدددا ااسدديدددة ،ومجلدددة الفرقدددا المغربيدددة ،ومجلدددة الدددوعت اإلتددديمت
الكويتية ،ومجلة فراء التركية ،ومجلة دعو ال ق المغربيدة ،وغيرهدا مدن
المجيا اادبية اإلتيمية ااخرى.
ومددن  ،د  ،ياددرا الكتدداب النقريددة النقييددة اإلتدديمية ديددوسا ودابيقددا فددت
مختلددف اااندداد اادبيددة ،ويتعددرل أي ددا للنقريددة النقييددة عنددي الباف د
العراقدددت عمددداد الددديين خليدددل ،ويادددرا دقريدددة ملدددرفية تددديمية اييدددي
ليافب هذا الكتاب ،ويلتجلت مميزاا القييي اإلتيمية المعاصر بناء
وداللة ومقييية.
وعلي د  ،ل د يقتيددر الكتدداب علددي مدداهو دقددري مددن اليساتدداا وااب ددا
اادبيدددة والنقييدددة ف لدددب ،بدددل ،مدددة دابيقددداا دقييدددة فدددول مجموعدددة مدددن
النيددوا اإلبياعيددة لمجموعددة مددن المبدديعين واادبدداء المغاسبددة ،مثددل:
فلددين سو  ،وفا مددة عبددي ال ددق ،ووفدداء ال مددري ،تددواء أكاد د دلدد
النيوا دنتمت لي مجال الكعر أ دنتمت لي مجال القية القيير ايا.
وعلددي الددرغ مددن أهميددة اادب اإلتدديمت فددت مقاسبددة النيددوا اادبيددة
والفنيددة ،فمددا ال هددذا اادب يغددر فددت االداباعيددة ،والتد سي  ،والتقريريددة
المباشر  ،واالفتكا لي الوعقية ،والوقوف موقفا تلبيا من بعد الفندو
الجميلة ،مثل :التككيل ،والملرا ،واللينما...
عيو علي ذل  ،ي تك هذا اادب لي مقاييس الم مو أكثر مما ي تك
لي المقاييس الفنية والجمالية التت دميز النص اادبت عن باقت النيدوا
ااخدرى .عديو لدي االفتكددا لدي مقيداد العقيددي والديين وااخدي  ،وقددي
خددال النقددي العربددت القدديي كثيددرا فددت هددذ المقدداييس القيميددة بددا العيددر
العباتت .ومن  ، ،فن ن فت فااة ماتة لي دجييي اادب اإلتيمت دقرية
ودابيقا ومنقوسا ،واتتلها المنداه النقييدة الغربيدة ال ييثدة والمعاصدر ،
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بغية داوير أدوادنا اإلارائية دقرية ودابيقا .ومن ،د  ،اليمكدن ،ب دال مدن
اافوال ،أ دكتفت باتتخيا اادواا النقيية القييمة دفلها فت دساتة أدبندا
اإلتيمت عاد ودقلييا وااتراسا.
وأساددو مددن هللا عددز واددل أ يلقددي هددذا الكتدداب المتوا ددق س ددا القددراء،
وأشكر هللا شكرا ازيي علدي دعمد الكثيدر  ،وأفمدي علدي علمد وصد ت
وف ائل التت الدعي وال د يي.
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الفصـــــل األو :
النظريـــــو اإلسالميــــو في األدب والنقـــــد

مكتبة المثقف

5

/ttp://almothaqaf.com

دعي النقرية اإلتيمية من أه النقرياا اادبية والنقيية التدت ظهدرا فدت
العقود ااخير من القر العكرين ،وهت فت ال قيقة امتياد بيعدت لدبدب
اإلتيمت القيي وال ديي علدي فدي تدواء .ومدن ،د  ،فقدي دبلدوسا النقريدة
اإلتدديمية المعاصددر فددت اللددافة الثقافيددة العربيددة ،بعددي أ دزايددي االهتمددا
بالفللددفاا التكددكيكية ،كالواوديددة ،والتفكيكيددة ،والماسكلددية ،والبنيويددة،...
والعناية بالتيوساا اإلبافية والعيمية  ،مثدل :الت ليدل النفلدت الفرويديي،
وأدب اليمعقدددول ،والنقريددداا الجنلدددية ...ومدددن ،ددد  ،أصدددب النقريدددة
اإلتيمية المعاصر اليو بييي ف اسيا ،وفي دااعا ل ل اميق المكداكل
التدددت دوااددد اادب بيدددفة عامدددة ،والفدددن والجمدددال بيدددفة خاصدددة .وقدددي
اتتااع النقرية اإلتديمية المعاصدر أ دفدرل واودهدا  ،بكدكل مدن
ااشددكال ،فددت اللددافة الثقافيددة اادبيددة والنقييددة العربيددة ،فددت الوق د الددذي
دزدف في النقرياا اادبية ،ودت اوس بككل كبير غربا وشدرقا ،ف صدب نا
 اليددو  -دت ددي عددن دقريدداا مابعددي ال يا،ددة  ،مثددل :النقريددة الثقافيددة،والنقرية المادية الثقافيدة ،والنقريدة الجماليدة الجييدي  ،والنقريدة العرقيدة،
والنقرية النلوية ،والنقرية الجنلية ،والنقرية البيئية ،والنقرية الجينية،
والنقرية التاسيخادية الجييي  ،ودقرية مابعي االتتعماس...
هددذا ،وينيددب ب ثنددا فددول مقومدداا النقريددة اإلتدديمية فددت النقددي اادبددت
دقرية ودابيقا ومنهجا ،مق دقدوي هدذ النقريدة النقييدة فدت شدتي مجاالدهدا
وفروعها اادبيدة .ومدن ،د  ،فهديفنا مدن االشدتغال علدي هدذا المو دو هدو
دعريدددف القددداسب العربدددت بالنقريدددة اإلتددديمية فدددت النقدددي اادبدددت ،ودبيدددا
مقومادها التيوسية والتابيقية ،ود ييي آليادها المنهجية ،مق سصي مختلدف
دواقيها ،ودبيا دقط قودها ود جها.
هددذا ،وقدددي ادالقنددا فدددت دساتددتنا مدددن مجموعددة مدددن اإلشددكالياا وااتدددئلة
الجوهرية التت يمكن فيرها فيمدا يلدت :مدا النقريدة اإلتديمية فدت اادب
والنقدديو ومددا تددياقها التدداسيختو ومددا أه د مردكزادهددا النقريددة والتابيقيددة
والمنهجيةو وما أه دمقهرادها بياعا ودقياو وما أه االدتقاداا التت يمكن
دوايهها لي النقرية اإلتيمية فت مجال اإلبيا والنقيو
هذا ،و،مة دساتاا عييي دناولد اادب اإلتديمت بيدفة عامدة ،والمدنه
اإلتيمت بيدفة خاصدة ،ومدن بينهدا)فدي األدب واألدب اإلسدالمي( لم مدي
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ال لناوي ،1و( قضيو اإلسدال والعد ر) إلدسيدس النداقوسي ،2و( إشداىليو
األدب اإلسدددالمي) لوليدددي قيددداب ومدددر و بدددن دنبدددا  ،3و(فدددي العددد ر
اإلسددالمي الم ى ددر) لعبددي الددرفمن فددو  ،4و(المددنها اإلسددالمي فددي
روايددو التددراد األدبددي و دويندده) لل لددن بودبيددا ،5و( نحددو نظريددو ل د دب
اإلسالمي) لم مي أفمي فميو  ،6و( جمىليو األدب اإلسالمي) لم مي قبال
عدددروي ،7و( مددددخل إلدددو المدددنها اإلسدددالمي فدددي النقدددد األدبدددي) لعلدددت
الغزيددوي ،8و( مدددخل إلددو األدب اإلسددالمي) لنجيددب الكييدددت ،9و(مقدمددو
لنظريو األدب اإلسالمي) لعبي الباتط بيس ...10
هددذا ،ودمتددا دساتددتنا بددالتركيز والتدديقيق فددت اتددتقراء معايدداا النقريددة
اإلتيمية فت النقي اادبت ،مدق اتدتقراء كدل مقاهرهدذ النقريدة فدت شدتي
فروعها ومجاالدها اإلبياعيدة والفنيدة  ،باريقدة اتتعرا دية كليدة وشداملة،
مددق دبيددا االدتقدداداا المواهددة لددي هددذ النقريددة  ،ودقدديي مجموعددة مددن
الددردود التددت دفنددي هددذ االدتقدداداا بكددكل مددن ااشددكال.وبهددذا ،دكددو هددذ

 - 1م مددي ال لددناوي :فدي األدب واألدب اإلسددالميا المكتددب اإلتدديمت  ،بيددروا ،لبنددا  ،داس
عماس ،عما  ،الابعة ااولي . 1896
 - 2د .دسيس الناقوسي :قضيو اإلسال والع ر ،داس النكدر المغربيدة ،الدياس البي داء ،الابعدة
ااولي بيو داسي للابعة.
 - 3د.وليي قياب ود.مر و بن دنبا  :إشاىليو األدب اإلسالمي ،داس الفكدر ،دمكدق ،تدوسيا
 ،الابعة ااولي تنة . 2008
 - 4د.عبي الرفمن فو  :في الع ر اإلسالمي الم ى در ،مكتبدة الاالدب ،وادي  ،المغدرب،
الابعة ااولي تنة . 2010
 - 5د.ال لن بودبيا :المنها اإلسالمي في روايدو التدراد األدبدي و دوينده ،المابعدة والوساقدة
الو نية ،مراك  ،المغرب ،الابعة ااولي تنة . 2009
 6د.م مي أفمي فمديو  :نحدو نظريدو لد دب اإلسدالمي ،صدياساا المنهدل ،ادي  ،اللدعودية،
الابعة ااولي تنة . 1896
 - 7م مددي قبددال عددروي :جمىليددو األدب اإلسددالمي ،المكتبددة اللددلفية ،الددياس البي دداء ،الابعددة
. 1896
 8د.علت الغزيوي :مدخل إلو المنها اإلسالمي في النقد األدبي ،دعو ال ق ،المغرب ،العديد
اللادد. 2000 ،
 - 9د .دجيب الكييدت :مدخل إلو األدب اإلسالمي ،كتاب اامة ،قار ،عيد 1407، 14هـ.
 - 10د .عبي الباتط بيس :مقدمو لنظريو األدب اإلسدالمي ،داس المنداس  ،ادي  ،الابعدة ااولدي،
تنة . 1896
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اليساتة ميخي عاما لبدب اإلتديمت ،ال يمكدن االتدتغناء عنهدا بد ي فدال
من اافوال فت فه هذا اادب ،ودفلير  ،ودقويم .
وبما أ هذا المو و ميخل لدبدب اإلتديمت ،فقدي اخترددا مجموعدة مدن
المنهجيدداا لمعالجددة هددذا المو ددو  ،مثددل :المقاسبددة التاسيخيددة ،والمقاسبددة
الفنية ،والمقاسبة النقيية الت ليلية...
وعلي وا العمو  ،فقي قلمنا دساتتنا لدي مجموعدة مدن المبافد  ،وهدت:
مفهددو النقريددة اإلتدديمية فددت النقددي واادب ،وتدديا النقريددة اإلتدديمية،
والمردكددزاا النقريددة والمنهجيددة ،ومجدداالا النقريددة اإلتدديمية :شددعرا،
وتردا ،وملرفا ،ودقيا ،وأدب أ فال ،ودقوي النقرية اإلتيمية فت النقدي
اادبددت ،وخيصددة دركيبيددة واتددتنتااية فددت شددكل ميفقدداا وخيصدداا
ودوصياا عامة وخاصة.
المبحث األو  :مفهو النظريو اإلسالميو في النقد واألدب
دردكز النقرية اإلتيمية علي االلتزا الهادف القائ علي اإليما الربادت،
والتيوس اإلتيمت الكامل لإلدلا والكو وااشياء والمعرفة .و من ، ،
د اول النقرية اإلتيمية ااهي أتلمة اادب والنقي شكيً وم مودا ً سغبة
فت دغييدر اإلدلدا  ،ودوايهد الواهدة اللدليمة واليد ي ة التدت دتمثدل فدت
التكب بالذكر ال كي  ،ودمثل اللدنة النبويدة الكدريفة ،وبنداء فيدا متوا ددة
دجمق بين الجادب اليديوي والجادب ااخروي .وليلد النقريدة اإلتديمية
دقرية واودية  ،والدقرية بافية ،والدقرية ماسكلية شديوعية  ،وليلد
كدذل دقريدة تدريالية فو دوية بديو هديف وال مبديأ ،فـدـ "اإلتديمية فدت
اادب دعندددت كدددل أدب ينالدددق مدددن التيدددوس اإلتددديمت للكدددو وال يدددا
واإلدلا  ،أو ـ علي ااقل ـ ينلج مق هذا التيوس ،وال يعاس " .11أي :
اادب اإلتيمت" أدب ملؤول ،والملؤولية اإلتيمية التزا  ،دابق مدن

 -11د .فلن اامرادت( :اإلتيمية فدت الكدعر المعاصدر بدالمغرب) ،منعدورا كييدو اآلداب
وال يو اإلنسىنيو ،ديو اوادب من اادب فت المغدرب ااقيدي ،تللدلة دديواا ومنداظراا،
سق  ،9تنة  ، 1894واي  ،المغرب ،ا.144-143 :
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قلب المؤمن وقناعاد  ،التزا دمتي أواصر لي كتداب هللا الدذي اداء بللدا
عربت مبين". 12
هذا ،ويرى م مي قاب ب الفن اإلتيمت " هو التعبير الجميل عن الكو
وال يا واإلدلا  ،هو الفن الدذي يهدتء اللقداء الكامدل بدين الجمدال وال دق،
فالجمال فقيقة فت هذا الكو  ،وال ق هو ذسو الجمدال .ومدن هندا ،يلتقيدا
13
فت القية التت دلتقت عنيها كل فقائق الواود".
ومددن اهددة أخددرى ،ينبددذ التيددوس اإلتدديمت فددت اادب النزعدداا ال دديقة،
والمبادب الكوفينية العرقية " ،ويتعاسل مق التياس الذي يقول بفنية الفدن،
ال بإتيميت  ،كما يتنداق مدق المدذاهب اادبيدة التدت دغدر اإلدلدا فدت
ااوهددا  ،والخيدددال المجددافت ،والمتدددق الم رمددة ،أو دددديعو لددي الفرديدددة
اادادية ،أودقود لي التيوس المادي ماسكليا كا أوشيوعيا ً.
ومن  ، ،درفق اإلتيمية اإلدلا  ،ودلموب أخيقيا ً وعملياً ،عقيً وسوفاً،
ودزس في فب اإلدلادية بيفة عامدة ،مدق دكلدير قيدود الزمدا والمكدا ،
وال وااز الو نيدة والقوميدة القائمدة علدي العرقيدة والتيدوساا اإلقليميدة،
د ددو د قيددق وفددي دلددادية عالميددة قائمددة علددي الروفاديددة ،والعقيددي
الي ي ة ،والمود النقية.
ودبعا ً لهذا التيوس ،ينالق ااديب بعيياً وساء فيود الزما والمكا  ،فإد
يتجداو اإلقليميدة ال ديقة لييدب دلدادياً ،وبقديس دمثلد اإلتديمية ددزداد
دلاديت  ،وليس معني هذا أد يتخلص من الكعوس بالزمن ،بل بالعكس مدن
ذل  ،ذ اإليما يفجر فت واديا الفندا الملدل ـ أكثدر مدن غيدر ـ شدعوساً
فاداً بالزمن ،وييفع لي مزيي من التعبير ،باعتبداس عمديً يتقدرب بد لدي
هللا ،علي الاريقة اإلتيمية الفذ ".14
ويعنددت هددذا أ ااديددب اإلتدديمت كددودت الرإيددة ،و دلددا منفددت  ،ومبددي
دلادت ييافق عن ال ق ،ويناصر فقو اإلدلا الابيعية والمكتلدبة  ،مدن
خدديل سإيددة تدديمية تددم ة قائمددة علددي التواصددل ال ميمددت ،والتعدداي
اللددلمت ،والتعدداو فددت المجددال المعرفددت واإلدساكددت .ومددن هنددا ،يددرف
ااديدددب اإلتددديمت اليدددرا الجددديلت ،والعددديوا  ،والتندددافر ،واإلقيددداء،
 -12د .دجيب الكييدت :مدخل إلو األدب اإلسالمي ،كتاب اامة ،قار ،عيد ، 14ا.32:
 -13م مي قاب :منها الفن اإلسالمي ،داس الكرو  ،الابعة الثالثة ، 1860 ،ا.6 :
 -14د.فلن اامرادت :دفل  ،ا.144 :
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والتغريددب ،ويددرى أ عيقددة اادددا واالخددر هددت عيقددة يجابيددة ،مردكزهددا
الواودي وال اسي هو اليياقة والم بة والتآخت.
ود تيلا علي ماتبق ،فاادب اإلتديمت هدو ذلد اادب الدذي ينالدق مدن
سإية دينية سبادية قائمة علي عباد هللا وفي الشري ل  ،وأ م ميا عبدي
وستول  .ويعنت هذا أ الرإية اإلتديمية هدت سإيدة التوفيدي ،وسبدط الفدن
بال ق ،وو وا البيا  ،واليفا عدن ستدالة ال دق ،واالبتعداد عدن اإليغدال
فت الخيال والغمول والتجريي المجادت بات الفن من أال الفن.
ومددن هنددا ،فدداادب اإلتدديمت أدب ملتددز  ،لدديس كددالتزا اادب الواددودي
اإلبددافت ،أوالتددزا اادب الماسكلددت المددادي ،بددل هددو أدب معتدديل ،يردكددز
علددي الوتدداية القرآديددة  ،واالعتدديال البكددري الابيعددت بدديو فددرا وال
دفدددريط  ،واالدفتددداا علدددي اإلدلدددادية امعددداء ،والجمدددق بدددين مددداهو مدددادي
وسوفت ،وبين ماهو دديوي وأخروي .كما أد أدب دلادت أخيقت ،يهيف
لي دغيير اإلدلدا ممدا هدو أتدوأ لدي مداهو أفلدن وأف دل وأكمدل ،بغيدة
د قيق اال مئندا النفلدت  ،واللدعاد ال قيقيدة التدت الددت ال بدذكر هللا عدز
وال.
هددذا ،وهنددا مددن يعددرف اادب اإلتدديمت باالتددتعادة بالتدداسي  ،ذ" يمكددن
العدددود بددد فلدددب المفهدددو القائدددل ب دددد اادب المتمثدددل لمبدددادىء العقيدددي
اإلتدديمية وديددوسها للواددود لددي بددياياا الدديعو اإلتدديمية  ،فقددي كددا
الرتول (صلي هللا عليد وتدل ) ي د فلدا بدن ،ابد علدي المناف دة عدن
اإلتدددي  ،وكدددا شدددعر فلدددا دموذادددا مبكدددرا ليلتدددزا العقددديي اإلبدددياعت
بالعقيي اإلتيمية .وقدي اتدتمر ذلد االلتدزا فيمدا عدرف بدـ" شدعر الديعو
اإلتدديمية" ددوال العيددوس الما ددية ،وفتددي العيددر ال دديي الددذي أكددي
بع أعي اإلتي في مر أخدرى علدي دوس اادب ،والكدعر علدي واد
الخيوا ،فت اليفا عن اإلتي  ،وفرا الكثير من الكدعراء والكتداب
علدي بددرا اإلتددي ومثلد ومبادئد فددت دتددااه  ،كمددا دجدي لدديى البدداسودي،
وشوقت ،وفافظ براهي .
وعلي هذا الملتوى التداسيخت ،يمكدن العدود بداادب اإلتديمت أي دا لدي
لددو مددن اادب ،ل د يهدديف لددي الدديفا عددن اإلتددي  ،بقدديس ماكددا يتمثددل
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العقيي أو التيوس اإلتيمت للواود والعيقاا اإلدلادية وما ليها ،ككدعر
الزهي ،وشعر المتيوفة ،وماكتب مدن دثدر ييديس عدن سإيدة يماديدة .فدإذا
أخددذدا هددذ االددوا بعددين االعتبدداس ادلددعتا دائددر اادب اإلتدديمت مكادددا
15
و مادا عما دبيو فت بع الكتاباا المعاصر ".
ويعنددت هددذا كل د أ اادب اإلتدديمت هددو الددذي يتمثددل العقيددي اإلتدديمية
ديوسا وتلوكا ومنهااا وسإية  ،وقي ظهر هذا اادب الربادت مدق الديعو
اإلتدديمية النبويددة ،وداددوس شددكي وم ددمودا عبددر مجموعددة مددن ال قددب
اادبية ميا وازسا ،لي أ وصل لدي مداهو عليد اال مدن د د ودادوس
وادتكاس فت عيردا ال يي والمعاصر.
المب

الثادت :سيــــىق النظريــــو اإلسالميو

يعتبدر الديكتوس دجيدب الكييددت أول مدن وظدف ميدال (اإلتديمية) فدت
كتابد ( اإلسدالميو والمدلاها األدبيدو) ،16واتدتعمل ااتدتاذ الديكتوس أددوس
الجندديي هددذا الميددال بعددي فددت كتاب د (اإلسددالميو) ،17فل قهمددا فددت ذل د
الديكتوس فلدن اامراددت فدت أب ا،د ودساتداد  ،وبال دبط فدت مقالد القدي
(اإلسالميو في الع ر الم ى ر بىلمغرب) ، ،18البافد العراقدت الديكتوس
عماد اليين خليل الذي يقول " :ااديب الملل الملتز يتواب أ يعتمي
(اإلتيمية) فت دعبير  ،من أال أ يكو صيوس مناقيا ً ومنلجما ً مق مدا
يددؤمن ب د ويعتقددي  ...ويقينددا ،فددإ (اإلتدديمية) هددت غيددر (الكيتدديكية) أو
(الرومادلية) أو (الكيتيكية الجييدي ) أو (الابيعيدة) أو (الواقعيدة النقييدة)

 - 15د.تعي البا عت وميجا الرويلت :دليدل النىقدد األدبدي ،المركدز الثقدافت العربدت ،بيدروا،
لبنا  ،الابعة الثادية  ،تنة . 2000ا.20-18:
 - 16دجيدب الكييدددت :اإلسدالميو والمددلاها األدبيددو ،مؤتلدة الرتددالة ،بيدروا ،لبنددا  ،بعددة
. 1897
- 17أدوس الجنيي :اإلسالميو نظى مجتمع ومنها حيىة ،د ، .القاهر  ،ميدر ،الابعدة ااولدي
تنة . 1878
 -18د.فلن اامرادت :دفل  ،ا.144:
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أو (الواقعيددة االشددتراكية) أو (الرمزيددة) أو (اللددريالية) أو (الاليعيددة) أو
(الملتقبلية) ..لي آخر ".19
ومن هنا ،فقي أصب هذا المفهو االصايفت شائعا بين اادباء والنقاد فت
العال العربت واإلتيمت ،وظهرا كتابداا د مدل هدذا الميدال  ،ودديافق
عند بكددل شددجاعة واددرأ  .كمددا فر د بعد المجدديا دفلددها مددن خدديل
دروي ميال اادب اإلتيمت ،والتعريف بالتيوس اإلتيمت ،كما هو
فددال مجلددة(األدب اإلسددالمي) اليددادس مددن اللددعودية ،و يكددرف عليهددا
اليكتوس عبي القيود أبو صال  ،ومجلة ( المعداىة) المغربيدة التدت يكدرف
عليهددا الدديكتوس فلددن اامرادددت .أ دف لددي ذلد  ،أ اامعددة م مددي ااول
بواددي  ،منددذ الثمادينيدداا مددن القددر العكددرين ،أصددب مركددزا علميددا
ومعرفيا ليساتة اادب اإلتيمت  ،من خيل ما يلقي فيها من م ا راا
فت هذا المجال من قبل ،لة من أتادذ اادب اإلتيمت :ك لن اامراددت ،
وم مي علت الرباوي ،وعبي الرفمن فو  ،وعلت الغزيوي ،و تماعيل
علوي ،وم مي بنعماس  ،وم مي قبال عروي...
وال دنلي أي ا اليوس الكبير الذي دقو ب ساباة اادب اإلتيمت العالميدة
فت شخيية ااتتاذ اليكتوس عبدي القديود أبدو صدال  ،ويتمثدل هدذا الديوس
الها فت ،راء اادب اإلتيمت بياعا وأدبا ودقيا ،و غنائ بمجموعدة مدن
النيواا والمؤدمراا الثقافية واليساتاا القيمة ،ودكر مجموعة من الكتب
وااب ا واإلبياعاا التت دنيسن من اادب اإلتيمت.
وهكذا ،ل دتبلوس النقرية اإلتيمية المعاصر فت اادب والنقي فت ال قل
الثقافت العربت ال فت تنواا اللدبعين والثمدادين مدن القدر العكدرين ،سد
فعدددل علدددي ادتكددداس الفللدددفاا الماديدددة واإلبافيدددة  ،كالفللدددفة الواوديدددة،
واللريالية ،والعبثية ،والماسكلدية ،والبنيويدة ،وأدب اليمعقدول ....فمدثي،
لد دت د ميمد تدديمية الكددعر المعاصددر فددت المغددرب ال فددت أوائددل
اللبعينياا من القر العكرين ،سد فعل علدي الكدعر اإليدييولوات اللدائي
آدددذا فددت اللددافة الثقافيددة واإلبياعيددة .وكددا ظهددوس الكددعر اإلتدديمت فددت
بيايت د عبدداس عددن ميم د " الدعدديو أ دكددو ملدداقط ددوء فددت القددي
متنا،ر  ،دقهر بين ال ين وال ين ،تافر أو فية ،ممتاية أتلوب المباشر
 -19ادقر د.عماد اليين خليل( :ميفقاا فدول الندو اادبدت والم دمو والمدذهب) ،مجيدو
المعاىة ،المغرب ،العيد ،4:تنة  ، 1894ا.39:
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فينددا  ،ملددتجير بددالرمز التدداسيخت أو الددواقعت فين دا ً آخددر ،وكددا الددوعت
الكددعري دابع دا ً بابيعت د للددوعت الفكددري واإليمددادت .ولددذل  ،ل د دكددن هددذ
الميم فت كثير من اافيا دتجاو اتدتلها التدرا اإلتديمت ،كمدا دجدي
عني الكاعر م مي علت الرباوي خيل المرفلة التت كا ينكر فيها قيائي
فت مجلة (العهىب) البيرودية.20".
و ذا كنا دؤكدي ظهدوس اادب اإلتديمت أو النقريدة اإلتديمية فدت تدنواا
اللبعين من القر العكرين أو سبما قبل ذلد  ،فدإ تدعي البدا عت وميجدا
الرويلددت يريددا ب د ميددال اادب اإلتدديمت ل د يقهددر ال فددت تددنواا
الثمادين والتلعين من القر الما دت .وفدت هدذا اليديد ،ييدرفا بكدكل
قددا ق" شددا ميددال اادب اإلتدديمت فددت العقدديين ااخيددرين مددن القددر
العكرين للياللة علي لو من اادب المنت فت البيد العربيدة واإلتديمية،
يت تس علي العقيي اإلتيمية ،وما دت من مدن ديدوس للوادود  ،ويلدعي
لتمثلهددا فددت ماييدديس عن د  ،تددواء عل دي ملددتوى الق ددايا واالهتمامدداا ،أو
علي ملتوى الككل واللغة والقي الجمالية عموما .وينالق النقي الميافب
لذل اادب من ااتس اإلتديمية دفلدها ،فدت الوقد الدذي يلدعي فيد لدي
درتددي دل د ااتددس ،و شدداعتها ،ودساتددة اادب المنددت وفددق ديددوسادها،
ودقي مايخالف دل التيوساا.
لي اادب هذا المفهو ال يي لبدب اإلتيمت ودقي  ،كا قي شا مفهدو
آخدددددر يكدددددير لدددددي أدب ،أو آداب ،الكدددددعوب اإلتددددديمية بوصدددددف "أدبدددددا
تددديميا".أي :علدددي د دددو ديدددنيفت ،قدددافت يقابدددل اادب العربدددت أو اادب
الغربت أو غير ذل  ،بمعني أد ينلب اادب لي منتجي  ،بغ النقر عن
ميى التزا أولئ المنتجين بالعقيي اإلتيمية وديدوسادها ومبادئهدا .وهدذا
المفهو ااخير شائق فت كتاباا الملتكدرقين الغدربيين فدين يكديرو لدي
مددا أدتجت د  ،ودنتج د الكددعوب اإلتدديمية مددن أدب .فه د يعتبددرو ذل د أدبددا
تيميا بما هو صادس عن مللمين ،ودؤ،ر في العقيدي اإلتديمية بكدكل أو
بددآخر .وهددذ العيقددة بددين الملددلمين ومددا ينتجود د مددن أدب ،العيقددة التددت
يت ددمنها المفهددو الددذي شددا لدديى الملتكددرقين ،هددو مددا يبنددت عليد بعد
21
منتقيي المفهو ال يي لبدب اإلتيمت موقفه ".
 -20فلن اامرادت :دفل  ،ا.146
 - 21د.تعي البا عت وميجا الرويلت :دليل النىقد األدبي ،ا.18:
مكتبة المثقف

13

/ttp://almothaqaf.com

وعلي د  ،فمهمددا اختلفنددا فددول ددداسي ظهددوس اادب اإلتدديمت المعاصددر أو
النقرية اإلتيمية المعاصر فت اادب والنقي ،فإدنا دت دي عدن مفهدومين
متياخلين هما :النقريدة اإلتديمية المعاصدر  ،واادب اإلتديمت .والفدر
وا د بينهمددا ،فدداادب اإلتدديمت هددو مددا أدتج د اادبدداء والمبدديعو مددن
كتاباا و بدياعاا ودساتداا ذاا دابق تديمت .أمدا النقريدة اإلتديمية،
فهت التت دفكر فت هدذا اادب وصدفا ودنقيدرا ودقعيديا .بمعندي أ النقريدة
اإلتيمية المعاصر عباس عن دد ميا دقريدة ،وديدوساا أدبيدة ودقييدة
عامدددة ،ومبدددادب كليدددة مجدددرد  ،وقواعدددي صدددوسية عامدددة  ،ديدددف اادب
اإلتدديمت شددكي و م ددمودا و مقيدديية .كمددا يمكددن التمييددز بددين
أدوا عي من اادب اإلتيمت فت مرافلد التاسيخيدة والتاوسيدة ،فنقدول:
اادب اإلتدديمت القدديي  ،واادب اإلتدديمت الوتدديط (دلددبة لددي العيددوس
الوتاي)،واادب اإلتيمت ال يي  ،واادب اإلتيمت المعاصر.
المبحث الثىلث :المر ا ا النظريو والمنهجيو
دلددتني النقريددة اإلتدديمية فددت اادب ودقددي لددي مجموعددة مددن التيددوساا
النقرية ،والمردكدزاا التابيقيدة والمنهجيدة واإلارائيدة ،ويمكدن فيدرها
فت المبادب التالية:
 الرؤيدددو اإلسدددالميو :يتكدددأل اادب اإلتددديمت  ،بكدددل أاناتددد وأدواعددد
وأدما اإلبياعية والوصفية ،علي الرإية اإلتيمية الرباديدة .بمعندي أ
يكدددو لبديدددب اإلتددديمت سإيدددة لإلدلدددا والكدددو دابعدددة مدددن التيدددوس
اإلتدديمت "،اادب البددي أ يلددتني لددي معتقددي ،وأ ييدديس عددن ديددوس
يكو خلف التعبير ،وقي أدى االسدبا الخا  ،و فلاد التيدوس ،لدي يداد
قلق اإلدلا  ،و ياد آالم الم نية ،فإذا أفلنا سبا بالعقيي اإلتديمية،
ص نا ملاس  ،وهي دا ل فرا بيا عقيمة".22
ويعنددت هددذا أ اادب اإلتدديمت هددو الددذي يقددو علددي التيددوس اإلتدديمت
والمنقوس الربادت بياعا ودقيا ودوايها.
 -22د .عبي الباتط بيس :مقدمو لنظريو األدب اإلسالمي ،داس المناس  ،اي  ،الابعة ااولدي،
تنة  ،1896ا.46:
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 الجمددددع بددددين الفىئدددددة والمت ددددو :مددددن ال ددددروسي أ يتدددد سا اادب
اإلتيمت بين الجي والتروي عن النفس درفيها ودللية مدن اهدة ،والجمدق
بددين الفائددي والمتعددة مددن اهددة أخددرى .وال ينبغددت أ يكددو الترفيد مجاديددا
ومجرد عب  ،بل يكو هادفا ومفييا مردباا بتنمية الوعت ،وداوير ذهنيا
وواياديا وعمليا فت خيمة النفس اإلدلادية ،بعي العمل المتعب الكا .
التوفيق بين المضىمين الهىدفو واألشداى الفنيدو الجمىليدو الجيددة :البدي
لبديددب والمبددي اإلتدديمت مددن دقدديي م ددامين تدديمية متنوعددة ،و ددرا
مو وعاا ااد  ،وعرل أفكداس بنداء وملدؤولة فدت سإاهدا وديدوسادها
المقييية ،والبي أ درفق دل الم امين اإلتيمية الهادفدة بآليداا اماليدة
وفنية وشكلية لتقيي أدب تيمت متميز .
 االلتد ا اإلسددالمي :يقددو اادب ال قيقددت عل دي االلتددزا اإلتدديمت بدديل
االسدكددددا علددددي االلتددددزا الماسكلددددت ،كمددددا فددددت الكثيددددر مددددن اإلبددددياعاا
واليساتدداا النقييددة العربيددة والغربيددة ذاا الاددابق الددواقعت أو المددادي ،أو
االلتدزا الواددودي العبثدت ،كمددا فدت الكثيددر مدن الكتابدداا العربيدة والغربيددة
التددت د د ،را بتيددوساا :اددا بددول تدداسدر ،وت ديمو دوبوفددواس ،وألبيددر
كددامو ،...أو االلتددزا الرأتددمالت الليبرالددت المتددوف  ،كمددا هددو ال ددال فددت
الكثير من الكتاباا العربية والغربية الياعيدة لدي ال ريدة الفرديدة ،وفريدة
التمل والتبراز .ومن هنا ،يتناق اادب اإلتديمت كليدا مدق االلتدزامين:
الماسكلت والكيوعت؛ اد قائ علي التدوا بدين المداد والدروا ،والفدرد
والجماعة .وفت هذا الليا  ،يقدول م مدي علدت الربداوي ،وهدو مدن شدعراء
المغددرب اإلتدديميين المعاصددرين ":الكدداعر فددين يكتددب ،فإدمددا يكتددب
ادايقدددا مدددن عقيدددي معيندددة ،هدددذ العقيدددي هدددت التدددت دملدددت عليددد الكدددكل
والم ددمو  ،هددت التددت دواهد الختيدداس هددذا ال ددل أو ذا  ،فكددذل الكدداعر
الذي يرف كل العقائي الملتوسد ليلتز بعقيي تدماوية .هدذ العقيدي ذاا
النقر الكمولية ،هت التت دوا خا الفنت و المو وعت".23

 -23العربددت بددن الددو  :جدددا وسددجى  ،مابعددة المعدداسف بالربددا  ،الابعددة ااولددي تددنة
 ، 1896ا.64 :
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 الخى دددديو األخالقيددددو والروحىنيددددو :يعنددددي اادب اإلتدددديمت بددددالتغيير
ااخيقت الروفادت ،والعمل علي اإلصيا اليينت اإليجابت ،ودعييل القدي
واللدلوكياا اللدلبية المكدينة ،علدي ملدتوى الرصدي والتلقدت فدت مجددال
الملرا ،فين يت االشتبا الديسامت والنفلدت بدين الممثدل والمتفدرن ،و
فددت مجددال اإلبدديا فينمددا يتفاعددل القدداسب والمبددي معددا .ومددن ،د  ،فيبددي أ
يلمو اادب اإلتيمت باإلدلدا الديا وسوفدا ،مدق درتدي القدي ااصديلة
فت تبيل د قيق الخير ،والنماء ،وال ق ،والعيل ،وال رية ،والجمال.
 أولويدددو المقصدددديو اإلسدددالميو :يكددديد اادب اإلتددديمت كثيدددرا علدددي
الرتددالة اإلتدديمية فددت بندداء الكددخص ف دداسيا ،ودوعيتدد أخيقيددا ،قبددل
التكدددييي علدددي الكدددكل والجمدددال والزيندددة .فدددالمه هدددو بنددداء اإلدلدددا قيميدددا
ليكاس " اامة فت د قيق أهيافها اإليمادية الثابتة و المرفلية ،وليلاه فت
عماس ااسل ،وبناء ف اس يمادية ظاهر  ،وفيا دلدادية دقيفدة ،وهدو
يخ ق فت ذل كل لمنهان هللا ال ق المتكامل قرآدا وتنة".24
 الثقىفددو اإلنسددىنيو :د مددل النيددوا اادبيددة اإلتدديمية ،قافددة سباديددة
دلادية منفت ة ،ودت من أي ا ،قافة م رس ومت رس وا د ة ومتوا ددة
وملددؤولة وواعيددة ميددياقا لقددول الرتددول (صددلع )" :كياددر را ،ا وكياددر
25
مسؤو عن رعيته".
دلك د هددت  -ذاً -أه د المردكددزاا والمقومدداا الجوهريددة التددت ينبنددت عليهددا
اادب اإلتيمت فت بيا النيوا الكعرية ،ود بي النيوا اللردية
واليسامية  ،وعرل الفرااا الرك ية من أال فاد المتلقت والمتفرن من
اهة ،و متاع دروي ا ودرفيها ودللية من اهة أخرى..
المبحث الرابع :مجىال النظريو اإلسالميو

 -24م مي فلن أبريغ  :األدب اإلسالمي :أ دوله وسدمى ه ،داس البكدير ،عمدا  ،ااسد ،
الابعة ااولي  ،1882 ،ا.109:
 - 25د .فلددن اامرادددت ( :د ددو ،قافددة باديددة :الخيددائص) ،مجيددو المعدداىةا واددي  ،المغددرب،
العيد5و ،6يوديو ، 1896اللنة  ،2صص.11-1:
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دتجلي النقرية اإلتيمية أدبيا فت الكعر ،والملدرا ،والنقدي ،واللدردياا،
بمدددا فيهدددا  :الروايدددة  ،والقيدددة القيدددير  ،والقيدددة القيدددير اددديا ،وأدب
اا فال ،والنقي اادبت ،والببليوغرافيا.
المطيا األو  :الع ـــر اإلسالمي
ادالددق الكددعر اإلتدديمت المعاصددر مددق مجموعددة مددن المجدديا اإلتدديمية
الرائددي  ،مثددل :مجلددة( المعدداىة) التددت يددييرها الدديكتوس فلددن اامراد دت،
ومجلة (الفرقى ) التت يدييرها ام مدي يبدت ،ومجلدة ( األدب اإلسدالمي)
التت يييرها اليكتوس عبي القيود أبو صال  ،ومجلة ( حراء) التدت يكدرف
عليها دو اد صواش .وقي كثر الكعر اإلتيمت المعاصر فدت شدكل قيدائي
ومجموعاا ودواوين شعرية ،فلقي أدت تماعيل وير بمفرد أكثر من
عكرين ديواددا شدعريا تديميا ،ودبعد فدت ذلد الكداعر فلدن اامراددت ،
فالكاعر م مي علت الرباوي ،وهل ارا...
هذا ،ودلت ر مجموعة من الكعراء اإلتيميين المعاصدرين مدن بيدنه :
تددماعيل ويددر  ،وفلددن اامرادددت  ،وم مددي علددت الربدداوي  ،وم مددي
بنعمدداس  ،وعبددي الرفمـــددـن عبددي الددوافت  ،وأ تددلمي ،و م مددي المنتيددر
الريلددودت ،و فريددي ااديدداسي ...مددن المغددرب .وهنددا م مددي التهددامت،
وعيدا الغزالدت ،وأمدين عبدي هللا تدال  ،وصدابر عبدي الدياي  ،وعبدي المدنع
العربت ،و عبي هللا شرف ،وعبي المنع عدواد يوتدف ،وم جدوب موتدي ،
وأفمددي م مددود مبدداس  ،وأفمددي ف ددل شددبلول ،وم مددي فددؤاد م مددي علددت،
وفلددين م مددي علددت ،و يددس الفيددل ،و دداهر م مددي العتبددادت ...مددن ميددر.
وهنا أي ا م مود مفل  ،وفلمت الزوادت  ...مدن فللداين .وهندا كدذل
ميافي النجداس ،و عمدر بهداء الديين ااميدري ،و تدلي دجيدر  ،و م مدي
ال لددناوي  ...مددن تددوسيا .ودكددير لددي ي يددي فددان ي يددي مددن ااسد ...
وأفمي مار ،وفكم صدال مدن العدرا  ،وب دري العرفداوي مدن ددودس،
وفلدددين عبدددرود مدددن الجزائدددر ،ومبددداس الخدددا ر مدددن الب دددرين ،وعبدددي
القيود أبو صال من اللعودية ،وم يت اليين عاية من الكوي ...
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هدددذا ،ولقدددي دنددداول الكدددعر اإلتددديمت ال ددديي والمعاصدددر مجموعدددة مدددن
الموا يق والق ايا الم لية ،والجهويدة ،والو نيدة ،والقوميدة ،واإلدلدادية.
كمددا سكددز علددي موا دديق ذاديددة ( الغربددة -ال ددب -االدفعدداالا -المواقددف
الذاديددة-االكتئدداب-اليددرا النفلددت ،)...وموا دديق تياتددية (دبيددا عيقددة
ال ددداك بدددالم كو ) ،وموا ددديق ااتماعيدددة (سصدددي القدددواهر االاتماعيدددة
المتفكدددية فدددت المجتمدددق مدددن فقدددر ،واد دددراف ،وظلددد  ،وفلددداد ،و ددديلة،
وصرا بقت وااتماعت ،)...وموا يق اقتيادية (التعبير عدن اا مداا
االقتيدددادية ومكددداكلها وآ،اسهدددا فدددت اإلدلدددا الملدددل ) ،وموا ددديق ،قافيدددة
(موقددف المثقددف الملتددز مددن مختلددف الق ددايا والمكدداكل التددت دعتددرل
الملدددلمين) ،وموا ددديق داسيخيدددة (سصدددي دددداسي الملدددلمين فدددت اامدددس
وال ا ددر) ،وموا دديق دينيددة (المدديي النبددوي -الزهددي -ااخددي  -الددوعظ
واإلسشاد-التيوف ،)..وموا يق ف اسية (ايلية الكر والغرب عيوادا
ودعايكا).
المطيا الثىني :السرديـى
دقيي باللردياا ما يكتب فت مجال الرواية  ،والقيدة القيدير  ،والقيدة
القيير ايا .وقي فقت اادب اإلتيمت المعاصر  ،فت مجال اللردياا،
بدوفر فددت اإلدتددان ،ودندو فددت الق ددايا وااشدكال  ،ووفددي فددت المقيدديية
والهيف والوظيفة.
وعلي د  ،فمددن أه د كتدداب الروايددة اإلتدديمية المعاصددر  ،دلددتيعت :دجيددب
الكييدت (قاددل فمدز  ،وددوس هللا ،وليدل وق دبا  ،وسادال وذئاب،وفكايدة
ااد هللا ،ومواكب اافراس،وعمر يقهر بالقيد،وليالت دركلتا  ،وعمالقة
الكددمال،وأمير الجبددل ،)...وعلددت أفمددي بدداكثير(الثدد س اافمددر ،وتدديمة
القس ،وتير شجا  ،ووا تيما ! ،والفاسد الجميل ،وليلة النهدر ،وعدود
المكددددددتا  ،)...وعمدددددداد الدددددديين خليددددددل (اللدددددديف والكلمددددددة ،)...وفريددددددي
اادي داسي(آخددر الفرتا ،وككددف الم جددوب ) ،وأفمددي سيددق(ب ثددا عددن
ظدددل) ،وميدددافي الجبددداسي(التددداسي يمدددزا ،وسمددداد الخيمدددة العكدددائرية،
والكي والجبل ،و قود المتاهدة ،والواد االخدر) ،وتدي أفمدي دسيلدو
(شددجر المريددي ،و ددو النددوسد ،والعائددي ) ،والمدديادت عددياد (بريددي مددن
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ذاكددددر المنفددددي) ،و دسيددددس اليزمددددت(انددددة الاددددواس ) ،وعبددددي الجليددددل
الددو ادت(ال ددفاف المتجمددي ديكلدداد) ،وأفمددي القدداسي(ال أفددي يعددرف مددا
أسيي !) ،واهاد الرابت(لن أموا تيى)... ،
ودلت ددر فددت مجددال القيددة القيددير كددي مددن :دجيددب الكييدددت (عنددي
الرفيدددل ،موعددديدا غددديا ،والعدددال ال ددديق ،وسادددال هللا ،وفددداسد هدددوا ،
وفكاي داا بيددب ،والكددابود ،)...وعمدداد الدديين خليددل(كلمددة هللا ،ووسفلددة
اليددعود التددت الدهايددة لهددا ،واددياول ال ددب واليقددين ،وابتهدداالا فددت مددن
الغربة ،)...وعدود هللا القيلدت(يدو الكدر ااس دية) ،ويوتدف البوسقدادي
(آخر مككا ) ،وعبي المجيي بن ملعود (ااخيود) ،وأفمدي س يدق( أبداك
كا ساميا) ،وأ تلمي ( يقاعاا فت قلب الزمن ،وظديل واسفدة) ،وم مدي
سيددال لفقيهددت (اافمييددة) ،والمدديادت عدديادي (دفكهدداا دعليميددة :لوفدداا
شدداهي ) ،و دسيددس اليزمددت(الجددياس ،وسفيددل اللودجددة) ،وم مددي منتيددر
الريلودت( ال ب فت هللا) ،وأفمي ااشهب(فكاية ينت مق النهر) ،وأفمدي
يادي (خرائط بي ب ر ،وشاهي من فدرب البلدود ،وشدقايا ،والكلمداا،
ووا د فددت المرايددا ،ووالئ د الب ددر) ،وفلددن الددوساكلت(الددري والجددذو )،
والمختددداس لقمدددا (فدددت ادتقددداس الفجدددر) ،وميدددافي الجبددداسي( مزسعدددة
النفايددداا) ،ودبيلدددة عدددزو ي( الدئددديدت مدددردين ،وللتدددراب عكدددق آخدددر)،
وصال ة سفودت(وم اا من ذاكر اايا منها و ليها)...
والبي من اإلشاس فت مجال القية القيير ايا لي المبديعين المغدربيين:
ال لدددين سو  ،ووفددداء ال مدددري .فقدددي صددديسا لل لدددين سو أسبدددق
مجموعدداا قييددية قيددير ادديا هددت(الخيددل والييددل) التددت ظهددرا فددت
بعتها ااولدي تدنة  6991ا عدن مابعدة الندوس الجييدي بالدياس البي داء.
ود د هددذ المجموعددة خمددس وخملددين ( )55وفددي قييددية فددت تدد
وتددبعين( )76صددف ة مددن ال ج د القيددير ،وقددي تددماها صددافبها بلقادداا
قييددية .وييفددظ أ هددذ المجموعددة القييددية ل د دتيدديس بيساتددة أو
مقيمدددة دقييدددة أو دقري دددية .وبعدددي ذلددد  ،دكدددر أ دددمومت الثاديدددة د ددد
عنددوا ( ددرير) ،وقددي ظهددرا فددت بعتهددا ااولددي تددنة  ، 2002فددت أسبددق
وتددتين ( )64صددف ة مددن ال ج د المتوتددط  ،عددن مابعددة النجدداا الجييددي
بالياس البي اء ،دمن منكدوساا مجلدة (المعداىة) التدت ييديسها أتدتاذدا
اليكتوس فلن اامرادت  ،والتت يت دو يعها مدن مييندة وادي  .ود د هدذ
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المجموعة القييية القيير ايا تدبق وتدتين ( )67لقادة قييدية .أمدا
مجموعتد (السددىل ) ،فهددت بمثابدة أقاصدديص ،وقددي صديسا هددذ المجموعددة
القييية القيدير اديا تدنة  ، 2010عدن مابعدة أدفوبرادد بفداد ،فدت
أسبق وتدتين ( )64صدف ة مدن ال جد المتوتدط .ود د المجموعدة خمدس
وأسبعين ( ) 45قية قيير ايا .ودخلو المجموعة من أي ديديير دقديي
أو مقيمة دقريقية .وقي صيسا مجموعت الرابعة( أبراج) فت ت عكدر
( )16صددف ة مددن ال جدد المتوتددط ،عددن مابعددة أدفوبراددد بفدداد ،فددت
بعتها ااولي تنة  . 2010ود د المجموعدة فديى عكدر ( ) 11قيدة
قيددير ادديا .ودخلددو المجموعددة بدديوسها مددن أي ديدديير دقدديي أو مقيمددة
دقريقية.
هذا ،وقي دكرا وفاء ال مري مجموعتها ااولي ( بىألحمر الفدىني :امدرأة
مددن نمددن الحددرب)ا ودجمددق هددذ اا ددمومة بددين انلددين أدبيددين :القيددة
القيير والقية القيير ايا ،وقدي صديسا هدذ المجموعدة القييدية ،
فددت بعتهددا ااولددي ،عددن مابعددة ديددال ديلدديو  2000بالددياس البي دداء،
تنة  . 2008ود هذ المجموعة أسبق وأسبعدين (  ) 44لقادة قييدية
من دو القية القيير ايا ودلق ( )8قيدص قيدير  .ودقدق المجموعدة
فددت دلددق وتددبعين ( ) 78صددف ة مددن ال جد المتوتددط ،والكتدداب -كمددا هددو
معروف -من دقيي الناقي المغربت ااتتاذ م مي معتي .
المطيا الثىلث :فـــــن المسرح
،مددة مجموعددة مددن التيددوساا النقريددة اإلتدديمية فددت مجددال الملددرا
واليساما ،وهت متنوعة فت الادرا والتيدوس والمنالدق والمراعيدة .وفدت
هذا الناا  ،دلت ر اليكتوس عماد اليين خليل صافب كتابت ( في النقدد
اإلسالمي الم ى ر) 26و( فو و ال ىلر في المسرح الغربدي الم ى در)،27

 - 26عماد اليين خليل:في النقد اإلسدالمي الم ى در ،مؤتلدة الرتدالة ،بيدروا ،لبندا  ،بديو
د ييي لتاسي الابعة.
 - 27عمدداد الدديين خليددل :فو ددو ال ددىلر فددي المسددرح الغربددي الم ى ددر ،مؤتلددة الرتددالة،
بيروا ،لبنا  ،بيو د ييي لتاسي الابعة.
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ودجيب الكييدت فدت كتابيد ( مددخل إلدو األدب اإلسدالمي)  28و( المسدرح
اإلسالمي)29ا و الباف العراقت فكم صدال فدت دساتداد العييدي فدول
الملددرا اإلتدديمت المعاصددر ،30وم مددي عزيددز فددت كتابد القددي ( اإلسددال
والمسرح)  ،31وعمر م مي الاالدب فدت كتابد (مالمد المسدرحيو ال ربيدو
اإلسالميو)32ا واميدل فمدياوي فدت دساتدت الملدما ( النظريدو المسدرحيو
اإلسالميو)...،33
هذا ،وقي ظهرا مجموعة من الملرفياا اإلتيمية المعاصر فت ال قدل
الثقافت العربت ،كملرفياا علت أفمي باكثير(الللللة والغفرا  ،وملدرا
اللياتة ،وليلة النهر،والتوسا ال دائعة ،وعدود الفردود،وم تدا يندب،
وتر ال اك ب مر هللا ،وهكذا لقي هللا عمدر،ومن فدو تدبق تدماواا ،و لد
تدددرائيل ،وهددداسوا ومددداسوا ،وتدددر شدددهر اد ،وقادددط وفيرا ،والددديديا
فو ي،وملماس ا ا،وأبودالمدة ،وقيدر الهدودن ،وم تدا أوديدب ،وفبدل
الغليل ،وشيلو الجييي ،وفا  ،وأو يدريس ،والفديا الفيدي  ،وعاشدق
مدددددن ف دددددرموا،والفرعو الموعدددددود ،والددددديود والثعبدددددا  ،وسوميدددددو
واوليي د  ،)...وملددرفياا عمدداد الدديين خليددل(الم تددوسو  ،ومعجددز فددت
ال فة الغربية ،وخمس ملرفياا تيمية ،والمغول ،والعبدوس ،والكدمس
والدددديدس،والت قيق والهدددد الكبيددددر) ،وملددددرفياا علددددت اليددددقلت(أباددددال
ال جدداس  ،والمعركددة الكبددرى ،والفددت ااكبددر) ،وملددرفية م مددي ال لددوي
(أدوال) ،وملرفية م مي المنتير الريلدودت(أعدراد الكدهاد فدت موتد
الكنق) ،وملرفية غا ي مختاس ليماا(م كمة اابرياء) ...ل
 - 28دجيب الكييدت :مدخل إلو األدب اإلسالمي ،كتاب اامة ،قار ،العيد ،14:تنة . 1897
 - 29دجيب الكييدت :حو المسرح اإلسالمي،مؤتلة الرتدالة،بيروا ،لبندا  ،الابعدة الثاديدة
تنة . 1897
 - 30فكم صال  ( :د و ملرا تيمت معاصر) ،الجزء ااول ،مجيو المعداىةا المغدرب،
اللددنة ااولددي ،العدديد ،4:مدداسد  ، 1895ا88:؛ والجددزء الثددادت ،المعدداىةا العدديد الخددامس
واللادد ،اللنة الثادية ،يوديو ، 1896ا.90:
 - 31م مي عزيدز  :اإلسدال والمسدرح ،درامدة :سفيدق اليدبا  ،منكدوساا عيدو المقداالا،
الياس البي اء ،الابعة ااولي تنة . 1899
 - 32د .عمددر م مددي الاالددب :مالم د المسددرحيو ال ربيددو اإلسددالميوا منكددوساا داس االفددا
الجييي بالياس البي اء ،المغرب ،الابعة ااولي تنة. 1897
 - 33د.اميل فمياوي( :من أال دقرية تيمية اييي ) ،مجيو الفرقى  ،المغرب ،العديد،64:
 ، 2010صص.65-53:
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كما د من مجلدة ( األدب اإلسدالمي) ،مندذ عديدها ااول لدي يومندا هدذا،
العييددي مددن الملددرفياا اإلتدديمية النثريددة والكددعرية المتنوعددة مددن في د
ااشددكال الفنيددة والجماليددة ،والمختلفددة مددن في د التيمدداا والمو ددوعاا.
ومددن بددين الملددرفياا التددت دكددرا فددت مجلددة اادب اإلتدديمت ،دددذكر:
ملدددرفية ( مديندددو ال يتدددو ) لعدددز منيدددر ،34وملدددرفية ( الهيمدددى ) ،35
وملرفية ( حديث اليحظى األخيرة) 36لوليي قياب ،وملدرفية (فسدطىط
سبيطيو) ،37و ملرفية( أبو حنيفو الن مى والايدى ) 38افمدي أبدو شداوس،
وملرفية ( كوندوا أمدىمي هدلد المدرة) 39لندزاس تدال بافميدي ،وملدرفية(
أفضددددل ال مددددل) ، 40وملددددرفية ( الدددددعوة المسددددتجىبو)  ،41وملددددرفية(
المعددرا األو )42ا وملددرفية ( لبيد اليهددر لبيد )  ،43وملددرفية ( كسددوة
ال يد) ، 44وملرفية ( إمى عظير) ، 45وملرفية (مدن قددر أ...إلدو قددر
أ)  ،46وملرفية( العدىعر والربيدع) ، 47وملدرفية ( وادي السدبى،48)،
 -34عدز منيدر (:مييندة الزيتدو ) ،مجيدو األدب اإلسدالمي ،اللدعودية ،العديد1429 ،55:هدـ،
ا.93-90:
 -35وليي قياب (:الهيما ) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ، ،19:ا.47-45 :
 -36وليي قياب (:فيي الل قاا ااخير ) ،المرادق المدذكوس تدابقا ،العديد1431 ،66:هدـ،
المواقف للنة  ، 2010ا.90-79 :
 -37أفمدي أبدو شداوس (:فلداا تدبيالة) ،ملدرفية شدعرية ،المرادق المدذكوس تدابقا ،العديد
 ،42:ا.98-94 :
 -38أفمي أبو شداوس (:أبدو فنيفدة النعمدا والكيدال) ،المرادق المدذكوس تدابقا ، ،العديد ،59:
1428هـ ،المواقف للنة  ، 2009ا.78-76 :
 -39دددزاس تددال بافميددي (:كودددوا أمددامت هددذ المددر ) ،المراددق المددذكوس تددابقا ،العدديد،64:
1430هـ ،المواقف للنة  ، 2008ا.85-84 :
 -40أفمي علت باكثير (:أف ل العمل) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،63:ا.94:
 -41أفمي علت باكثير (:اليعو الملتجابة) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،1:ا.70-65:
 -42أفمي علت باكثير (:المكر ااول) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،21:ا. 79-74:
 -43أفمي علت باكثير (:لبي الله لبي ) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،2:ا. 75-70:
 -44أفمي علت باكثير (:كلو العيي) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،24:ا.59-56:
 -45أفمي علت باكثير (:ما عقي ) ،المراق المذكوس تدابقا1417 ،هدـ ، 1886،العديد،63:
ا.71-69:
 -46أفمددي علددت بدداكثير (:مددن قدديس هللا ...مددن قدديس هللا) ،المراددق المددذكوس تددابقا ،العدديد،04:
ا.67-65:
 -47أفمددي علددت بدداكثير (:الكدداعر والربيددق) ،ملددرفية شددعريةا المراددق المددذكوس تددابقا،
العيد ،05:ا.82-99:
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وملرفية( قصر في الجنو) 49افمي علت باكثير ،وملدرفية( مصد ا بدن
عميددر) 50إلبددراهي فمدداد  ،وملددرفية ( عبددد أ بددن حلافددو السددهمي) ،51
وملرفية ( عرس فيسطيني) 52لم مي سفع دجير ،وملرفية (ال بور)
53لعماد اليين خليل ،وملرفية( ذريدو ب ضدهى مدن ب د  :والدة أحمدد بدن
55
حنبددل) 54لعلددت شددلق ،وملددرفية( مركبددو التقددو )(ملددرفية شددعرية)
لم مدددي عدددادل تدددليما  ،وملدددرفية ( :االبدددن) لخيدددري اللددديي بدددراهي ،56
وملددرفية( األسددير) ليوتددف عبددي التددواب ،57وملددرفية( أال مددن يعددتري
سدددددددهرا بندددددددو )  ،58وملدددددددرفية( دددددددجو فدددددددي مديندددددددو الرقدددددددو)،59
وملددرفية(الحنيفيددو والوفددىء) 60لم مددي ال لددناوي ،وملددرفية ( العددىعر
والسوقو) لندوال مهندي ،61وملدرفية ( القصدى ) للكاددب التركدت ديدا ى
 -48أفمي علت باكثير (:وادي اللبا ) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،13:ا.53-50:
 -49أفمددي علددت بدداكثير (:قيددر فددت الجنددة) ،المراددق المددذكوس تددابقا1430 ،هددـ، 2008 ،
العيد ،61:ا.81-96:
 - 50براهي فماد  (:ميعب بن عمير) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،62:ا.99:
 -51م مي سفع دجيدر (:عبدي هللا بدن فذافدة اللدهمت) ،المرادق المدذكوس تدابقا1431 ،هدـ،
 ، 210العيد ،32:ا.99-94:
 -52م مددي سفعد دجيددر (:عددرد فللدداينت) ،المراددق المددذكوس تددابقا1431 ،هددـ، 210 ،
العيد ،65:ا.83-80:
 -53عمدداد الدديين خليددل (:العبددوس) ،المراددق المددذكوس تددابقا ،العدديد1415 ،03:هددـ، 1884/
ا.71-65:
 -54علدت شدلق (:ذسيدة بع دها مدن بعد  :والد أفمدي بدن فنبدل) ،المرادق المدذكوس تدابقا،
 ، 1885 /1416،العيد ،61:ا.27-24:
 -55م مدددي عدددادل تدددليما  (:مركبدددة التقدددوى) ،المرادددق المدددذكوس تدددابقا، 1885 /1416 ،
العيد ،61:ا.67-66:
 -56خيددري اللدديي بددراهي  (:االبددن) ،المراددق المددذكوس تددابقا ، 1885 /1416 ،العدديد،61:
ا.95-94 :
 -57يوتددف عبددي التددواب( :ااتددير) ،المراددق المددذكوس تددابقا ، 1996 /1417 ،العدديد،61:
ا.58-71 :
 -58م مددي ال لددناوي( :أال مددن يكددتري تددهرا بنددو ) ،المراددق المددذكوس تددابقا ،العدديد،47:
1426هـ ، 2005،ا. 83-80 :
 -59م مي ال لناوي ( :جة فت ميينة الرقة) ،المراق المذكوس تابقا ،العديد ،07:ا-59 :
. 61
 -60م مي ال لناوي( :ال نيفية والوفاء) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،50:ا.69 :
 -61دوال مهني (:الكاعر واللوقة) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،52:ا.76 :
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بردجدددت ودرامدددة دلدددني م مدددي فدددرب ،62وملدددرفية ( أ دددىعوني) ،63
وملرفية( لييو دمعدق) 64ليدال م مدي المايدري ،وملدرفية( لدن قدو
حددرب البسددوس) لجميددل فمددياوي ،65وملددرفية ( ذو الوشددىح األسددود)
67
لنجيب فا ل ،ودرامة مااي مخلوف ،66وملرفية (الفىرس الالحدق)
لم مي مدراا ،وملدرفية( و ديو أبدي أيدوب األنصدىري) ، 68وملدرفية (
عودة الخنسىء)  ،69وملرفية (العهىدة) ،70وملدرفية ( مدىلي ...وسد يد
بدن جبيددر) 71لغددا ي ليمدداا ،وملدرفية ( بددىئع الحامددو) لم مددود م مددي
ك يلة ،72وملرفية ( ممىلي ليبيع) إلبدراهي عبدي ال ميدي ،73وملدرفية (
الر ى) لفييل يوتدف غمدري ،74وملدرفية ( الماىفدةة) ، 75وملدرفية (

 -62ديا ى بردجت (:القياا) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،48:ا.94 :
 -63صددال م مددي المايددري (:أ دداعودت) ،المراددق المددذكوس تددابقا ،العدديد1426 ،17:هددـ،
 ، 2005ا.54-44:
 -64صددال م مددي المايددري (:ليلددة دمكددق) ،المراددق المددذكوس تددابقا ،العدديد1426 ،45:هددـ،
 ، 2005ا.97-79:
 -65اميدددل فمدددياوي (:لدددن دقدددو فدددرب البلدددود) ،المرادددق المدددذكوس تدددابقا ،العددديد،58:
1428هـ ، 2009،ا.64-62:
 -66دجيب فا ل ( :ذو الوشاا ااتود) ،درامة:اليكتوس ماادي مخلدوف ،المرادق المدذكوس
تابقا ،العيد1417 ،14:هـ ،ا.35-29:
 -67م مي مراا ( :الفاسد اليفق) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد1422 ،28:هدـ، 2009 ،
ا.76-74:
 -68غددا ي مختدداس ليمدداا ( :وصددية أبددت أيددوب ااديدداسي) ،ملددرفية شددعرية ،المراددق
المذكوس تابقا ،العيد1429 ،15:هـ ، 2007،ا.85-82 :
 -69غدددا ي مختددداس ليمددداا ( :عدددود الخنلددداء) ،المرادددق المدددذكوس تدددابقا ،العددديد،56:
1429هـ ، 2007،ا.91-76 :
 -70غدددا ي مختددداس ليمددداا ( :الكدددهاد ) ،ملدددرفية شدددعرية ،المرادددق المدددذكوس تدددابقا،
العيد ،،33:ا.78-76 :
 -71غا ي مختاس ليماا ( :مالت ...وتعيي بن ابير) ،ملدرفية شدعرية  ،المرادق المدذكوس
تابقا ،العيد ،،46:ا.97-94 :
 -72م مددددود م مددددي ك يلددددة (:بددددائق ال كمددددة) ،المراددددق المددددذكوس تددددابقا ،العدددديد،53:
1427هـ ، 2007،ا.98-94 :
 -73براهي عبي ال ميي (:ممالي للبيق) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،05:ا.72-70:
 -74فييل يوتف غمري (:الر ا) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،20:ا.48-46:
 -75علت م مي الغريب (:المكاف ) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،25:ا.74-72:
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الرؤيددى الصددىدقو)، 76وملددرفية( الس د ىدة...وبددىئع الددوهر) 77لعلددت م مددي
الغريب ،وملرفية( الغال الصدوق) لميافي فيديس ،78وملدرفية (أيدى
يضددياهى اإلسددال ) للددمي تددرفا  ،79وملددرفية ( غريبددو ج فددر الطيددىر)
ليوتدددف وغليلدددت ،80وملدددرفية ( حتدددو ال خسدددر يدددى أبدددي) لعبدددي الفتددداا
تدددم  ،81وملدددرفية ( عيدددو أسدددوار القسدددطنطينيو) لعدددادل باداعمدددة، 82
وملرفية( الفون ال ظير) لعديء فلدنت المدزين ،83وملدرفية ( الحضدىرة
السوداء) لم مدي علدت بديوي ،84وملدرفية( ندور اإليمدى ) لم مدود م مدي
كلددزي ،85وملددرفية( مددىلر ياتبدده الجددىح ) للددمير عايددة ،86وغيرهددا مددن
الملرفياا ااخرى المنكوس فت هذ المجلة فت ااعياد ااخير ...
المطيا الرابع :أدب األطفـــــى
،مة العييي من المؤلفاا اادبية والنقييدة التدت دنديسن دمن أدب اا فدال،
وقدي ادخدذا هدذ الكتابداا اإلبياعيدة والوصدفية صدبغة تديمية معاصددر ،
 -76علت م مي الغريب (:الرإيا اليادقة) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،36:ا.62-60:
 -77علت م مي الغريب (:الر ا) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،23:ا.26-24:
 -78ميدددافي فيددديس (:الغدددي اليددديو ) ،ملدددرفية شدددعرية  ،المرادددق المدددذكوس تدددابقا،
العيد ،23:ا.50-49:
 -79تددمي تددرفا  (:أيددا ي دديئها اإلتددي ) ،المراددق المددذكوس تددابقا ،العدديد ،31:ا-96:
.816
 -80يوتددف وغليلددت (:دغريبددة اعفددر الايدداس) ،ملددرفية شددعرية  ،المراددق المددذكوس تددابقا،
العيد ،37:ا. 99-96:
 -81عبي الفتاا تم  (:فتي ال دخلر يدا أبدت) ،المرادق المدذكوس تدابقا ،العديد ،39:ا-92:
.97
 -82عادل باداعمة( :علي أتدواس القلداناينية) ،ملدرفية شدعرية ،المرادق المدذكوس تدابقا،
العيد ،38:ا. 81-80:
 -83عيء فلنت المزين( :الفو العقي ) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،40:ا.85-80:
 -84م مي علدت بديوي ( :ال داس اللدوداء) ،المرادق المدذكوس تدابقا ،العديد ،41:ا-80:
.82
85
 م مددود م مددي كلددزي ( :دددوس اإليمددا ) ،ملددرفية شددعرية  ،المراددق المددذكوس تددابقا،العيد ،،49:ا.93-92 :
 -86تدددددددمير عايدددددددة ( :مدددددددال يكتبددددددد الجدددددددافظ) ،المرادددددددق المدددددددذكوس تدددددددابقا،
العيد57،1428:هــ ، 2009،ا.110-109 :
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وقددي دكدددرا مجلدددة ( األدب اإلسدددالمي) ،فدددت شدددخص عبدددي القددديسود أبدددو
صال  ،مجموعة من الكتاباا الافلية .ومن أه كتاب أدب اا فال ودقاد ،
ددددذكر :سفعددد عبدددي الوهددداب المرصدددفت(شدددرو والقمدددر ،)...وتدددعي أبدددو
الر دددا(الدددنص اادبدددت لب فدددال) ،وم مدددود مفلددد (ديدددوا ( غدددرد ياشدددبل
اإلتي ))،وأبدو ال لدن النديوي( قيدص مدن التداسي اإلتديمت) ،وي يدي
ال ان ي يي (دغريي البيبل) ،واميل فمياوي(ي يا اللدي ) ،وم مدي علدت
الربدداوي(ديددوا البلددتا ) ،وأفمددي ف ددل شددبلول(أشددجاس الكدداس أخددوادت،
وفدديي الكددمس والقمددر ،واماليدداا الددنص الكددعري لب فددال) ،وفددو ي
خ ر( أشهر الرفيا لي ازير العرب) ،والعربت بدن الدو (قيدص
ابنددائت ،وتللددلة ي كددي أ  ،...وتللددلة أفكددت فكايددة ،وتللددلة مغددامراا
تامت ،وتلللة سي وكري ،)..وعبدي اللايدف بن يدي (تللدلة أدبيداء هللا فدت
قيدددص ،وتللدددلة قيدددص الناشئين،وتللدددلة مدددن وفدددت اللدددير النبويدددة،
وتلللة الخلفاء الراشيين ،)...وعمر بهداء الديين ااميدري(سيدافين الجندة،
شعر فت الافولة واا فال)...
المطيا الخىمس :النقــــد األدبــــي
،مة مجموعة من النقاد اإلتيميين المعاصرين الذين اهتموا بتقوي اإلبيا
اإلتيمت دنقيرا ،وقراء  ،ود ليي ،ودقويما ،ودوايها ،ود سيخا ،ودو،يقدا،
وأسشفة .ومن هؤالء :الكي أبو ال لن علت ال لنت النيوي ،وعماد اليين
خليل ،وم مدي قادب ،واللديي قادب ،واللدفير صديا الديين اللدلجوقت ،و
عبي الرفمن سأف الباشا ،و أفمي بلا تاعت ،و دجيب الكييدت ،و فلن
اامرادددت ،وعبددي القدديود أبددو صددال  ،واميددل فمددياوي ،وعبددي الددرفمن
فدددو  ،وم مدددي قبدددال عدددروي ،وم مدددي أفمدددي فمددديا  ،وفلمدددت م مدددي
القددداعود ،وميدددافي عليا ،وم مدددي ال لدددناوي،وفكم صدددال  ،وعلدددت
الغزيوي ،و دسيس النداقوسي ،وصدال آد  ،وبديس عبدي الباتدط ،وتدعي أبدو
الر ي ،وأتامة يوتف شهاب ،وفلن الوساكلت ،وتعيي لغدزاوي ،وعبدي
الرفي الرفمودت ،وال لدن بودبيدا ،ووليدي بدراهي قيداب،و م مدي فلدن
بريغ  ،وعيدا س ا الن وي ،و م مي ميافي هياس  ،و عبي الدرفمن
العكماوي…واليئ ة داول.
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ومددن أه د الكتددب النقييددة التددت صدديسا لددي اال فددول اادب اإلتدديمت
المعاصددددر ،دددددذكر :دساتددددتت عمدددداد الدددديين خليددددل( فددددي النقددددد اإلسددددالمي
الم ى ددر)،87و( محددىوال جديدددة فددي النقددد اإلسددالمي) ،88وكتددب دجيددب
الكييدددددت( مدددددخل إلددددو األدب اإلسددددالمي) ،89و( اإلسددددالميو والمددددلاها
األدبيو) ،90و( آفىق األدب اإلسالمي) ، 91وكتاب م مي قاب( مدنها الفدن
اإلسدددددالمي) ،92وكتددددداب تددددديي قادددددب( خصدددددىئص التصدددددور اإلسدددددالمي
ومقومى ه) ،93وكتاب م مي ال لدناوي( فدي األدب واألدب اإلسدالمي) ،94
وكتددداب عبدددي الدددرفمن سأفددد الباشدددا ( نحدددو مدددلها إسدددالمي فدددي األدب
والنقدددد) ،95وكتددداب صدددال آد بيلدددو( مدددن قضدددىيى األدب اإلسدددالمي )، 96
وكتاب فكمد صدال ( نحدو آفدىق شد ر إسدالمي م ى در) ،97وكتداب عبدي

 - 87د.عماد اليين خليل :النقد اإلسالمي الم ى درا مؤتلدة الرتدالة ،بيدروا ،لبندا  ،الابعدة
الثادية . 1891
 - 88د.عمدداد الدديين خليددل :محددىوال جديدددة فددي النقددد اإلسددالمي ،مؤتلددة الرتددالة ،بيددروا،
لبنا  ،الابعة ااولي تنة . 1891
 - 89د.دجيب الكييدت :مددخل إلدو األدب اإلسدالمي ،كتداب اامدة ،العديد ،14 :الابعدة ااولدي
1407هـ.
 - 90دجيدب الكييدددت :اإلسدالميو والمددلاها األدبيددو ،مؤتلدة الرتددالة ،بيدروا ،لبنددا  ،بعددة
. 1897
 - 91د.دجيددب الكييدددت :آفددىق األدب اإلسددالمي ،مؤتلددة الرتددالة ،بيددروا ،لبنددا  ،الابعددة
ااولي تنة . 1895
 - 92م مددي قاددب :مددنها الفددن اإلسددالمي ،داس الكددرو  ،بيددروا ،لبنددا  ،الابعددة الخاملددة،
. 1891
 - 93م مددي قاددب :خصددىئص التصددور اإلسددالمي ومقومى دده ،داس الكددرو  ،بيددروا ،لبنددا ،
الابعة اللابعة . 1890
 - 94د.م مددي ال لددناوي :فددي األدب واألدب اإلسددالميا المكتددب اإلتدديمت ،بيددروا  ،لبنددا ،
بعة . 1896
 - 95عبي الرفمن سأف الباشا :نحو ملها إسالمي في األدب والنقد ،اامعة اإلما م مدي بدن
تعود ،الريال ،بعة . 1895
 - 96صال آد بيلو :من قضىيى األدب اإلسالمي ،داس المناس للنكر ،اي  ،الابعة ااولدي تدنة
. 1895
 - 97فكم صال  :نحو آفىق ش ر إسالمي م ى ر ،مؤتلة الرتدالة ،بيدروا ،لبندا  ،بعدة
. 1878
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الباتط بيس( مقدمو لنظريو األدب اإلسالمي) ، 98وكتاب تعي أبدو الر دي
(األدب اإلسالمي قضيو وبنىء) ،99وكتاب أتامة يوتف شدهاب( نحدو أدب
إسالمي م ى ر) ،100وكتاب فلمت م مي القاعود فت( الواق يو اإلسدالميو
في روايى نجيا الايالني) ،101ودساتة م مي قبال عدروي د د عندوا
( جمىليددو األدب اإلسددالمي) ،102وكتدداب م مددي الر وقددت( الخصو دديى
الفنيو واللهنيو في ش ر حسن األمراني)  ،103وكتاب علت الغزيوي د
عنوا ( مدخل إلدو المدنها اإلسدالمي فدي النقدد األدبدي) ،104وكتداب فميدي
تدددمير( العددد ر ال ربدددي القددددير – رؤيدددو إسدددالميو ) ،105وكتددداب دسيدددس
الندداقوسي( قضدديو اإلسددال والع د ر)  ،106وكتددابت فلددن اامرادددت( األدب
والبنددىء الحضددىري) ،107و( سدديميىء األدب اإلسددالمي)  ،108وكتدداب بلقاتد
الجادداسي ومهددياد بدديل وأ وا فددافظ د د عنددوا ( أبددواب ونوافددل ...
 - 98عبي الباتط بيس:مقدمو لنظريو األدب اإلسالمي ،داس المناس للنكر ،اي  ،الابعدة ااولدي
تنة . 1895
 - 99د .تعي أبو الر ي :األدب اإلسالمي قضيو وبندىءا عدال المعرفدة ،ادي  ،الابعدة ااولدي
تنة . 1893
 - 100أتامة يوتف شهاب :نحو أدب إسدالمي م ى در ،داس البكدير  ،عمدا  ،ااسد  ،الابعدة
ااولي تنة . 1895
 - 101د.فلمدت م مددي القدداعود :الواق يدو اإلسددالميو فددي روايدى نجيددا الايالنددي ،داس البكددير،
عما  ،ااسد  ،الابعة ااولي تنة . 1886
 -102م مي قبال عروي  :جمىليو األدب اإلسالمي  ،المكتبة الللفية ،الياس البي داء ،الابعدة
ااولي ،تنة . 1896
 -103م مي سوقت :الخصو يى الفنيو واللهنيو في ش ر حسن األمرانيا مؤتلة النخلدة
للكتاب ،واي  ،الابعة ااولي . 2002
 -104د.علت الغزيزي :مدخل إلو المنها اإلسالمي فدي النقدد األدبدي ،العديد اللدادد ،كتداب
دعو ال ق ،بعة . 2000
 -105فميي تمير :الع ر ال ربي القدير :رؤيو إسدالميو ،كتداب دعدو ال دق ،المغدرب ،العديد
الثال عكر. 2002 ،
 -106دسيس الناقوسي :قضيو اإلسال والع ر ،داس النكر المغربية ،الدياس المغربيدة ،بديو
د ييي لتاسي الابعة.
 -107فلن اامراددت :األدب والبندىء الحضدىري ،منكدوساا كليدة االداب والعلدو اإلدلدادية،
سق  ،28تلللة ب و ودساتاا ،مابعة شمس ،واي  ،الابعة ااولي . 2000
 -108د .فلن اامرادت :سديميىء األدب اإلسدالمي ،الابعدة الثاديدة ،مؤتلدة النديوي ،وادي ،
. 2005
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مقىربى فنيو فدي العد ر اإلسدالمي الم ى در) ، 109وكتداب عبدي الدرفمن
فو ( في الع ر اإلسالمي الم ى ر) ،110وكتاب اميل فمياوي(مدخل
إلو الع ر اإلسالمي)  ،111وكتاب م مي أفمي فميا ( نحدو نظريدو لد دب
اإلسالمي)،112وكتاب ال لن بودبيدا( المدنها اإلسدالمي فدي روايدو التدراد
األدبي و دوينه)113ا...
ويمكدن ال ديي أي دا عدن كتددب ببليوغرافيدة فدول اادب اإلتديمت مثددل:
كتددداب ال لدددين سو د ددد عندددوا ( ماتبدددو األدب اإلسدددالمي المغربدددي
(114.))7119-6991ا وكتاب اليكتوسعبي الباتط بيس د د عندوا ( دليدل
ماتبددو األدب اإلسددالمي فددي ال صددر الحددديث) ،وهددو مددن منكددوساا ساباددة
اادب اإلتيمت العالمية تنة . 1886
المبحث الخىمس :قوير النظريو اإلسالميو
واه للنقرية اإلتيمية بيفة عامدة ،واادب اإلتديمت بيدفة خاصدة،
مجموعدددة مدددن االدتقددداداا الذاديدددة والمو دددوعية ،ومدددن بينهدددا أ اادب
اإلتدددديمت يهددددت بددددالوعظ واإلسشدددداد والتوايدددد أكثددددر ممددددا يهددددت بددددالفن
والجماليددداا .ويعندددت هدددذا أ اادب اإلتددديمت هدددو أدب يعادددت ااولويدددة
لبخي والقي والوعظ والزهي علي فلاب الخيائص الفنيدة والجماليدة .
وفت هذا الناا  ،يقول عبي الرفمن فو  ":أتدلوب الدوعظ يرف د
الفن ،وال يقدي لد و ددا ،ا العقدة قيمدة مو دوعية ،يمكدن أ دت قدق لدو
 -109بلقات د الجادداسي وآخددرا  :أبددواب ونوافددل ،مابعددة الجلددوس ،واددي  ،الابعددة ااولددي
. 2001
 - 110د.عبي الرفمن فو  :في الع ر اإلسالمي الم ى ر ،مكتبة الاالدب وادي  ،المغدرب،
الابعة ااولي تنة . 2010
 - 111د.اميددل فمددياوي :مدددخل إلددو الع د ر اإلسددالمي ،مكتبددة المعدداسف ،الربددا  ،المغددرب،
الابعة ااولي تنة . 2010
 - 112د.م مدددي أفمدددي فمددديو  :نحدددو نظريدددو لددد دب اإلسدددالمي ،صدددياساا المنهدددل ،ادددي ،
اللعودية ،الابعة ااولي تنة . 1896
 - 113د .ال لدددن بودبيدددا :المدددنها اإلسدددالمي فدددي روايدددو التدددراد األدبدددي و دوينددده ،المابعدددة
والوساقة الو نية ،مراك  ،الابعة ااولي تنة . 2009
 -114ال لين سو د عنوا  :ماتبو األدب اإلسالمي المغربي ()7119-6991ا مابعة
آدفوبراد  ،فاد ،المغرب ،الابعة ااولي تنة . 2009
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صدي العمددل اادبدت ،والكددعري مند علدي واد الخيدوا ،صددياغة فنيددة
م كمة ،يت منها وال ييرا بها ،ومن  ،أايدت م ارا لي دعو كثيدر
من شعراء هذا التياس لي المرااعة الملتمر لعملية اإلبيا الكعري ،وأ
اليندديفعوا فددت غماسهددا اددديفاعا يفلددي علدديه سإاه د  ،وي ددعف عبقددريته
الفنية ،لبا للكهر أو لكلب مواقق موهومة علي خاس ة الكعر اإلتيمت
المعاصر الذي هو ب ااة ماتة لي مزيي من الكعراء الفنادين الملتزمين ،
ال لددي مزيددي مددن الوعدداظ الددذين ه د كثيددر -وهلل ال مددي -يمددبو اامدداكن
115
واللافاا علي ول البيد اإلتيمية وعر ها".
بيي أ هنا مدن يعتبدر هدذ الوعقيدة اليينيدة خاصدية يجابيدة الدتندافي مدق
اادب بكددددكل مددددن ااشددددكال .وفددددت هددددذا اإل دددداس ،يقددددول م مددددي أفمددددي
فميو ":ليامئن بع دقادددا الدذين يتيدوسو أ سبدط الديين بداادب قدي
ي ول لي دعو وعقية ،دقلل من قيمت الفنية ،مؤكيين لهد أ كثيدرا مدن
اادمددا اليساتددية الجدداد فددت الغددرب دددرى مددن واقددق المددنه العلمددت فددت
معالجة ق ايا النقي اادبت أهميدة الديين وأ،در فدت دوايد ال يدا  ،ودادوير
116
تلو اإلدلا  ،من  ،صلت الو،يقة باادب".
وهنددا مددن يعيددب علددي اادب اإلتدديمت بيددفة عامددة ،والكددعر اإلتدديمت
بيفة خاصة ،ادغيق علي الترا  ،وعي ادفتاف علي المذاهب والتياساا
الغربية فت مجال اادب وشعر  .وفت هذا الك  ،يقول فكم صال ":أمدا
الككل فبقيس ما د ن ب ااة لي درا،نا القيي  ،د ن ب ااة لي التجييي.ومن
 ،د  ،العمددل بكددل بيددير وفددذس علددي صددهرهما فددت بودقددة وافددي  ،إلدتددان
أعمدددال شدددعرية دخدددرن أدبندددا العربدددت مدددن دوائدددر اللدددقو  ،وم ياددداا
التقوقددددق ...االدفتدددداا علددددي العددددال وال يددددا  ،واالتددددتفاد مددددن المددددذاهب
المعاصددر فددت اادب العددالمت ،هددو اللددبيل الوفيددي الددذي يكفددل الدجاهادنددا
الجييي  ،التعبير عن دجاسبنا ال يادية المعاصر  ،والمدادق ادبندا اإلتديمت
مددن االتدددتفاد مددن الرمزيدددة واللددريالية فدددت قوالبهمددا و ريقدددة رفهمدددا

 - 115د.عبدي الددرفمن فددو
.353
 - 116د.م مي أفمي فميو  :نحو نظريو ل دب اإلسالمي ،ا.21:

 :فدي العد ر اإلسددالمي الم ى در :قضددىيى واددواهر ،ا-352:
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للم ددامين ،المددا كادد مجددرد م دداوالا ودجدداسب ،و المددا كددا ااديددب
117
ملتزما الخاو العامة لملاس الكخيية اإلتيمية وأخيقيادها".
فيمدا ذهدب ليد  ،فينمدا
وأخالف  -شخييا -أتدتاذي عبدي الدرفمن فدو
الب الكعراء اإلتيميين المعاصرين بالم افقدة علدي ااشدكال الكدعرية
التقلييية ذاا الاابق الترا،ت ،وعدي دوظيدف ااشدكال الكدعرية الجييدي ال
عني ال روس القيوى .فت فين ،يمكدن داويدق الكدكل لخيمدة الم دمو
اإلتدديمت ستددالة وسإيددة ومقيدديية .واالدددت ،أ الكددكل لدديس قالبددا ،ابتددا
مقيتدا ،بددل يمكددن دنويعد ودجييددي وداددوير  ،ليكددو قددادسا علددي اتددتيعاب
الم ددامين الكددعرية الجييددي  ،فددي يعقددل -ذاً -أ دبقددي منغلقددين وم ددافقين
علددي أشددكال موسو،ددة ،دو االدفتدداا علددي أشددكال فنيددة أخددرى لتجريبهددا
واالتتفاد منها فنيا واماليا ،بل البي مدن دنويعهدا دمن سإى وديدوساا
تدديمية اييددي  .وهددذا ينابددق علددي الكددعر واللددرد والملددرا واللددينما
فيمدا ذهدب ليد مدن سأي ":أمدا فيمدا
والتككيل .يقول عبي الرفمن فدو
يتعلق بالقوالب الموتيقية؛ أي :ااشكال الفنية لعملية اإلبيا الكعري وفدق
التيوس اإلتيمت ،فإد الاناا علي الكعراء اإلتيميين أ يلدتفييوا مدن
كل شكل يخي الكعر ،وال يتياد مق الرإيا اإلبياعية ،تواء أدعلق اامدر
بالقوالب الموتيقية التقلييية ،وهت علي د و واتدق مدن التندو والثدراء ،أ
بالقوالددب الجييددي الوافددي ود درى أد د علددي الكددعراء أ يلددتنفذوا أوال هددذ
القوالب التقلييية ،وأ يلدتعملوها اتدتعماال يتدي لهد بلدط أفكداسه  ،ودقدل
ادفعدداالده ودو ددي مددواقفه مددن مختلددف الق ددايا والمكددكيا واالمددال
والاموفاا التدت يريديو التعبيدر عنهدا بواتداة فدن الكدعر ،وأال يلتجئدوا
لددي ااشددكال الجييددي ال عنددي ال ددروس القيددوى ،وعنيئددذ علددي الكدداعر
اإلتددديمت أ يلتدددز ااددددب ال يادددة فدددت اتدددتعمال هدددذ ااشدددكال الجييدددي
د ،ير سوا ماد مل من أفكاس وديداساا ومدذاهب،
الوافي  ،فتي اليقق د
ليل العملية اإلبياعية الكدعرية مدن الزاويدة اإلتديمية ب اادة ليهدا ،و ال
118
فلتنتفت الخيوصية التت لهذا الكعر المنلوب لي اإلتي ".
 - 117فكم د صددال  :نحددو آفددىق ش د ر إسددالمي م ى ددرا مؤتلددة الرتددالة ،بيددروا ،لبنددا ،
الابعة ااولي تنة  ، 1878ا.8:
 - 118د.عبي الرفمن فو  :دفل  ،ا.353:
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وهنا من يربط اادب اإلتيمت بالثباا وال عف ،وكل مدن يتمدرد عدن
المنقومة اإلتيمية ،وينكدق عنهدا سد وادزيافدا  ،فإدد بيشد يمثدل أدب
الت ول والتجييي وال يا،ة ،كما يذهب لي ذل أدوديس فت كتابد ( الثىبد
والمتحو ) ،119قائي ":فكر المللمو ااوائل وتلكوا ادايقدا مدن يمداده
ب اليين اإلتيمت أتاد ومقياد للنقر لي الغيب و لي ال يا اإلدلادية
معا .وقي سبادوا سبادا ع دويا بدين الديين ودنقدي ال يدا مدن اهدة ،وبيند
وبين اللغة والكعر والفكر ،من اهة ،ادية .وبما أ الديين ددزل فدت قدري ،
وداددق باللغ دة العربيددة ،فقددي اعلددوا مددن القرشددية شددر ا لي د ة اإلمامددة،
واعلوا من النموذن الكامل للغة ،أي الكعر الجاهلت ،دموذاا ومقياتا لكل
شددعر ي د دت بعددي  .وهكددذا ،قردددوا الفكددر واللياتددة بالدديين ،فيد ة الموقددف
اللياتت دقاد بي ة دين .ومن هنا ،دجليا الثقافة اإلتيمية – العربيدة،
عمليا ،فت مؤتلة الخيفة.أي :فت اليولة ودقامها .وأصدب كدل شدتء فدت
هذ الثقافة ،تواء كا شعرا أو لغة أو فللفة أو غير ذل شكي مدن أشدكال
اليين أو امتيادا ل أو دفريعا علي .
وقي اتتني مفهو االدبا أو الثباا فت اليين واللياتة والكعر علدي دعدوى
متابعة اللنة النبوية ،ودمثل هذ المتابعة فكريا ،فت ادخداذ اللدنة والقدرآ
120
معاير لي ة الفكر وال ك وينابيق لهما".
ويعنت هذا أ الثاب فت اادب ،بيفة عامدة ،وفدت الكدعر بيدفة خاصدة،
هددو ادبددا القددرآ واللددنة منهجددين للمعرفددة وال ك د واإلبدديا  ،بددل يددذهب
أدوديس لي أ اإلتي هدو اللدبب فدت دقريريدة الكدعر فدت صديس اإلتدي
وعيددددددر الفتوفدددددداا ،وهددددددو كددددددذل اللددددددبب المباشددددددر وساء سداءددددددد
واد اا "والواقق أ اإلتي بذاد ل يله الكعراء العرب الدذين اعتنقدو
فت بياياد شدعرا ذا قيمدة ،فبداافرى أ الدلهمهد الفتدوا.فقدي بقدت الكداعر
العربدددت ،مدددن دافيدددة التعبيدددر الفندددت أتددديرا ل لاتددديت البيويدددة وعقليتددد
الجاهلية.والكعر العربت الذي كتب فت الفتوا أو فت الفتن والثوساا داخل
المجتمددق اإلتدديمت ،ملددتلهما ،بكددكل أو آخددر ،مبددادب اإلتددي أو ألفدداظ
 - 119ادقر :أدوديس :الثبى والتحدو ،مابعدة داس اللداقت ،بيدروا ،لبندا  ،الابعدة العاشدر ،
تنة . 2001
 - 120أدوددديس :الثىب د والمتحددو  ،ااصددول ،داس اللدداقت ،بيددروا ،لبنددا  ،الابعددة التاتددعة
 ، 2006ا.315:
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القرآ  ،ومعادي  ،دما كا كلد شدعرا مباشدرا دقريريدا ،أي :دد كدا  ،مدن
121
النافية الفنية ،شعرا سديئا".
عددديو علدددي ذلددد  ،فقدددي سبدددط أدودددديس الثابددد بالددديين  ،وسبدددط المت دددول
بالخرون عن  "،و ذا كا التقليي أو االدبا أخذا مباشرا أو دقي عن اللنة،
وكاد اللنة دق ت فتدي علدي اللغدة ،فإدهدا بداافرى دق دت علدي الفكدر.
فالتقليي ذو منكإ دينت ،غير أ اليرا الذي بيأ بين العرب وغيدره  ،مدق
فركددة الفتوف داا واالتددتقراس فددت البلدديا المفتوفددة ،كددا  ،علددي اليددعيي
التدداسيخت ،عددامي فاتددما فددت درتددي التقليددي ،سوفددا ومنهجددا .فقددي ولددي هددذا
اليرا ليى العربت شعوسا ب لغت ودين وكياد القومت وفي ال دتجزأ،
وأ كل ملاد ب ي من هذ اا راف الثي،ة ،ملاد بها اميعا .ومن هنا،
أخذ ي دافظ عليهدا كمدا وس،هدا ،أو كمدا فهمهدا أتديف المؤتلدو  ،ولد يعدي
يميددز بددين معنددي اللغددة بددذادها ،مددثي ،أو الدديين بذاد د  ،وبددين دقددر أتدديف
122
ليهما ،ودبني هذ النقر بوصفها فقيقة مالقة"...
أما المت ول واإلبيا عني أدوديس ،فيتمثل فت التخلص من اليين والعقيدي
وااخي بات الثوس الكعبية ،و دلدادية اإلدلدا  ،وم اسبدة ظلد اللدلاة.
ومن  ، ،يمثدل كدل مدن أبدت ددواد وأبدت دمدا والدرا ي والروادديي دمداذن
لل يا،ددة والت ددول واإلبدديا  ،علددي عكددس أبددت العتاهيددة والب تددري ،فهمددا
يمددثي  -مددثي -الثابدد بكددل مقاييلدد  "،لقددي دقددي الددرا ي النبددو والددوفت
وأبالهما ،وكا فت ذل متقيما ايا علي دقي النيوا اليينية فدت أوسوبدا
القر اللابق عكر .موقف العقلت دفت للتيين اإليمدادت ،ودعدو لدي فكدر
يقدددي الابيعدددة والم لدددود مقدددا الغيدددب ،ويدددرى فدددت د ملهمدددا ودساتدددتهما
الكرو ااولي للمعرفة .وفلول الابيعة م ل الوفت اعدل العدال مفتوفدا
أما العقل :فإذا كا للوفت بياية ودهاية ،فليس للابيعة بيايدة ودهايدة .دهدا-
ذا -خاسن الما ت وال ا ر :دها الملتقبل ،أبيا.
لقي مهي الرا ي وابن الرواديي للت درس مدن االدغيقيدة اليينيدة.ففدت مجتمدق
د تس علي اليين ،بات اليين ،كالمجتمق العربت البي أ يبيأ النقي فيد بنقدي
اليين ذاد  .و بيعت أ هذا النقي ال يجو أ يكو هيفا بذاد ولذاد  ،و دما
 - 121أدوديس :الثىب والمتحو  ،ااصول ،ا.110:
 - 122أدوديس :دفل  ،ا.236:
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يجب أ يكو وتيلة للهديف ااتدمي :ادعتدا اإلدلدا ممدا يغربد  ،ادعتاقدا
اذسيا وكامي.
وهكذا ،اد يا فركة الت ويل ،أي دغيير المعني القيي  ،ب ركة التثوير ،أي
123
دغيير الواقق -الواقق القائ بوصف دجلييا للمعادت القييمة".
وهكذا ،يييس أدوديس عدن فكدر عيائيدة دجدا اإلتدي قرآددا وتدنة ،فيد
اليقدددي للقدددي وااخدددي و ددددا ،فيجعدددل مدددن المجدددو واإلل ددداد والتفلددد
واالدليخ عن اليين تبيي لي ال يا،ة والت دول والعقيديدة .وبهدذا ،يكدو
أدوددديس ملددخرا لخيمددة ميددال أعددياء اامددة العربيددة اإلتدديمية ،وبوقددا
سخييا فت خيمة اليعاية الغربية وأهيافها الجهنمية من خيل دروي أدب
التفل والمجو واإلل اد والك واالد راف.
عدديو علددي ذلد  ،فهنددا مددن يددته النقددي اإلتدديمت ب دد دقددي أدبددت منغلددق،
الينفت علي المناه النقيية المعاصر  ،كالبنيوية ،والليميائية ،والتفكيكية،
والت ويليدة ،واماليدة التلقدت ،...وأدد اليعندي تدوى بالمقيديية اإلتدديمية ،
وال ك علي المبيعين والكتاب مدا بدالكفر و مدا باإليمدا  .بمعندي أ النقداد
اليقاسبو النيوا ال فت وء المقاسبة اليينية وااخيقية ،وهذا يتنافي
مق خيوصدياا اادب والفدن .وفدت هدذا ،يدرى م مدي أفمدي فمديو ":
كثيرا من النقداد -فدت الغدرب ،ويتدبعه بعد دقادددا -اليزالدو يعتر دو
علي مثل هذ اليساتة (ااخيقية واليينية) ب جدة اتدتقيل اادب ،ويدرو
أ اليساتاا اادبية اليينية فيها خلط أو دكوي  ،وأدها لذل دخرن بالنص
اادبت عن م توا  ،ود مل أفيادا ما ال اقة لد بد  .وقدي ادبدرى للدرد علدي
هذا االعترال دقاد آخرو يرو أ د ميل النص ماال يايدق أو الخدرون
ب عن م توا ليس مككلة الناقي الذي ينلي اتتقيل كل من المداددين فدين
يددزاون بينهمددا ،يلددتوي فددت ذل د مؤسخددو اادب والم للددو االاتمدداعيو
والنفليو ومؤسخو الفكر ،بل وميستة النقي ال يي ذادها ،وهت أكثر مدن
124
عاسل هذا االدجا المتياخل".
ودعود هذ الق ية  -فعي -لي الناقي اادبدت دفلد  ،فهداهو الناقدي المغربدت
م مي قبال عروي ،فدت كتابد ( جمىليدو األدب اإلسدالمي) ،ي لدل مجموعدة
مددن النيددوا اادبيددة اإلتدديمية فددت ددوء مندداه دقييددة فيا،يددة ديددية
 - 123أدوديس :دفل  ،ا.247-246:
 -124د.م مي أفمي فميو  :دفل  ،ا.32-31:
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وبنيويددة وشددعرية .125وهددذا دليددل علددي قابليددة هددذا اادب ا دابددق علي د
المناه ال يا،ية  ،كدا الناقدي قدادسا علدي ذلد دكدري ا وبنداء ،ومتمكندا
من أدواد النقرية والمنهجية دفكيكا ودركيبا.
كما يتهمود أي ا بالتقليدي والتكدراس والردابدة ،وعدي القديس علدي التجييدي
واإلبيا واالداي ؛ ا اليين يقيي اإلبيا  ،وكما قال ااصمعت قييما فدت
ف ولددة الكدددعراء ":ذا دخدددل الكدددعر بددداب الخيدددر دددعف وال " .126بينمدددا
درف النقرية اإلتيمية فدت ال قيقدة التقليدي واالاتدراس .وفدت هدذا ،يقدول
فلدددن اامراددددت ":أهددد شدددتء عنددديي هدددو سفددد التقليدددي ،فالتقليدددي عددديو
127
اإلبيا ".
وهنا من يعتبر اادب اإلتيمت أدبا يييولوايا يلتخي الكعاساا اليينية
واإلتيمية لتمرير أهياف وستائل ومقاصي علي فلداب ال قيقدة ،وأدبيدة
اادب ،والرتددالة الفنيددة والجماليددة .وفددت هددذا اليدديد ،يقددول أدوددديس فددت
كتاب ( الثىب والمتحو )":أقر اإلتي الكعر شرياة أ يكو أدا لخيمة
اليين والنقا الذي يؤتل .والدقو اادا بذادها ،بل بوظيفتها.فهو ،كوتيلة
لغاية أشرف من وأعلي ،يكرف ويعلو بقديس مايلدتله هدذ الغايدة ويدردبط
بهدددا ،ويخددديمها ويفيددديها .والنبدددت هدددو أول مدددن تدددن ادخددداذ الكدددعر وتددديلة
يييولواية تيمية لي اسب بها اإليييولواية الجاهلية .ومدن ،د  ،درتدخ
هذ اللنة فت اليرا داخل اإلتي  ،فياس الكاعر يكتب قيدييد ب يد
دولي فت دفس تامعها دياعياا فكرية ،ومكاعر ،وفاالا  ،د رك لنيدر
فكدددر أو لم اسبتهدددا ،وكدددا ذلددد شدددكي متادددوسا منق دددا لاريقتدددت المددديا
128
والهجاء".
هدددذا الكدددي الدددذي يقولددد أدودددديس هدددراء وادعددداء ،فيلدددت يل أ يكدددو
الرتدددول (صدددلع ) يتخدددذ الكدددعر أدا يييولوايدددة لم اسبدددة اإليييولوايدددة
الجاهلية ،فالرتول (صلع ) لديس عيمدا تياتديا يريدي المناصدب اليديويدة،
ول يكن خايبا برلماديا يبغت دير منقومة تياتدية معيندة ،أو يديافق عدن
 - 125م مي قبال عدروي :جمىليدو األدب اإلسدالميا المكتبدة اللدلفية ،الدياس البي داء ،الابعدة
ااولي تنة . 1896
- 126ادقر :د.تامت مكت العادت :اإلسال والع ر ،تلللة عال المعرفدة ،الكويد  ،العديد،66:
اللنة ، 1880:ا.15:
 - 127دقي عن م مي قبال عروي :دفل  ،ا.76:
- 128أدوديس :الثىب والمتحو  ،ااصول ،ا.188-189:
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فزب أو بردام تياتت معين ،بل كا يدتكل عدن وفدت وبيدير سباديدة،
فكا النبت (صلع ) قرآدا يتمكي علي ااسل ،ول يكن دلادا براماديا أو
منفعيددا ل د يددييولوايا فكريددة معينددة ،دخددي أغرا ددا شخيددية أو ميددال
فزبية يقة ،بل كا يخي اليين والعقيي  ،وكا يهيف لي خدران النداد
مددن القلمدداا لددي النددوس  ،ولد يكددن يريددي ملكددا أو تددلاة ،ولد يكددن يدديلت
ب فكا وآساء من عندي  ،بدل كدا وفيدا يدوفي ،وهدذا يتعداسل يقدا مدق
مفهددو اإليددييولوايا التددت هددت عبدداس عددن أفكدداس وديددوساا ومعتقددياا
بكرية ،مردباة اسدبا ا و،يقا بالميدل ة والمنفعدة والهدوى والدييماغوايا.
وفت الليا دفل  ،ييافق علت الغزيدوي عدن التيدوس اإلتديمت فدت مجدال
النقي اادبت ،وينفدت عند البعدي اإليدييولوات ":النقدي اإلتديمت لديس مدن
قبيل النقي اايييولوات بمفهوم العا اللائي فت التيوساا ااخرى ،لكو
المددنه اإلتدديمت فددت النقددي يلددتمي مقوماد د وأصددول مددن القددرآ الكددري
واللددنة النبويددة ،أمددا اإليددييولواياا ااخددرى ،فو ددعية دابعددة مددن الفكددر
الذي يخ ق لي النلبية ،و كا هنال دو من التكاب
البكري الم
بين النقي اإلتيمت والنقدي اإليدييولوات فهدو دكداب شدكلت فقدط ،ال يتجداو
المقهدددر الخددداسات ،وال يتددد دي دسا ذلددد ال بفهددد بيعدددة اإلتددديمية،
129
وخيائيها ومقومادها".
ومددن اهددة أخدددرى ،فهنددا مدددن يقددول بددد هنددا ادفيددداما بددين ااقدددوال
واافعال ،فكثير من كتاب اادب اإلتيمت يقولو مااليفعلو  ،فهل تنهت
 ذاً -بدددااقوال والنقريددداا  ،فدددنغ الادددرف عدددن المماستدددة واافعدددالالكددائنة، ،د دتددر الندداد لددرب النددادو!! وفددت هددذا  ،يقددول علددت الغزيددوي
ميافعا عن ايلية القول والفعدل ،وايليدة الم دمو والكدكل":وفدر كبيدر
بين أدب يييس عن ملل يؤمن باإلتي ستالة وتدلوكا دابيقيدا بدين أبنداء
اامة ،فت مختلف مجاالا ال يا  ،عمليا ودقريدا ،وبدين أدب ييديس عمدن
يفيل اليين عن شؤو ال يا وتدلو النداد ،وفدت أفلدن اافدوال يعتقدي
أد د عيقددة خاصددة بددين اإلدلددا وسب د  .وبقدديس صدديوس ااول عددن ديددوس
تيمت والتزا بالمنه الم ميي.ال يفر بين ااقوال وااعمال واإلدتان،
دجي الثادت ال يلتز بذل  ،وال يعتي ب .
 - 129د.علت الغزيوي :دفل  ،ا.118-119 :
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والم ددمو فددت اادب اإلتدديمت اليمكددن أ يكددو ال منلددجما مددق القددي
اإلتيمية اللامية ،اليتناق معها وال يتعداسل ،ا دلد القدي هدت التدت
د يد بيعة الموقف ،وبناء علي ذل كل يمكن د ييي تيمية اادب ،دو
أ دجدددزب النقدددر  ،فنفيدددل بدددين الم دددمو والكدددكل ،ودهددديس الجهدددود
والااقاا فت الب فت اديليتهما ،أو االدتيداس لهدذا الجاددب أو ذا  ،ا
ذل النقاش ال يخرن عن دابق الممافكداا الجياليدة التدت ال ائدل د تهدا،
130
".
والتيما فين دبقي فبيلة الجيل النقري الم
وهنددا مددن يددرى ب د اادب اإلتدديمت بيددفة عامددة ،واادب اإلتدديمت
بيددفة خاصددة ،اليهددت تددوى بالكددعر والروايددة والقيددة والنقددي ،واليعنددي
بددالفنو الجميلددة  ،كالملددرا ،واللددينما  ،والتكددكيل ،والغندداء ،والددرقص،
في يعتبرها فنودا مذمومة أقرب لي لغو الكياا  ،علي الرغ من واود
فتاوى لعلماء ملدلمين د لدل الفندو التدت دلتدز بدال ق والهيايدة والكدر ،
ودنالدق مدن ديدوساا تديمية سباديدة ،ككدي اا هدر علدت م مدي تديي
نادداوي الددذي أفددل الغندداء الددذي اليخددالف الكددر  ،وال يخدديش أخددي
المللمين .أما الفنو ال الة ،فهت منبوذ وممنوعة من مماستتها ،وي ر
االهتما بهدا بد ي فدال مدن اافدوال .ودلت در فدت هدذا اليديد ،مدا قالد
علددددت الغزيددددوي الددددذي أخددددرن هددددذ الفنددددو قا بددددة مددددن خادددددة اادب
اإلتدديمت":والميفددظ أ اادب غيددر اإلتدديمت ،بمددا فيد الفددن الملددرفت
واللينمائت والرت  .يلعي فدت الغالدب لدي د دخي الجواددب المثيدر التدت
د دددر الغرائدددز الددديديا ،لتغادددت علدددي ماعدددياها ،ويلدددلط عليهدددا اا دددواء
الكاشفة ،وك دها كل شتء فت ال يا  ،وك د ليس هنا ما يكغل اإلدلا ال
شبا الغرائدز التدت دلدتعبي ودواهد  ،مهمدا كادد الاريقدة،دو فيداء أو
مراعددددا لبعددددراف وااخددددي والمكدددداعر ،...وهددددذا مددددا يرف دددد اادب
اإلتيمت املة ودفييي ،و كا اليتجاهدل عا فدة ال دب ،وال يرف دها
بابيعدددة ال دددال ،بدددل يتناولهدددا دنددداوال ف ددداسيا مهدددذبا بدددالمفهو اإلتددديمت
لل دداس  ،اد د يددؤمن ب د الددذي يدديو ويلددتمر هددو دل د العا فددة النبيلددة
المكروعة التت دلدمو فدو الماديداا الملموتدة ،وال ااداا االديدة القريبدة
التت يجاهي اإلدلدا دفلد اامداس باللدوء مدن أادل الت درس مدن عبوديتهدا
و غرائها ،لتغيو مالبا دلاديا تاميا ،يتلق للجميق فتكبر القلوب والعقدول،
 - 130علت الغزيوي :دفل  ،ا.113-112:
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ودتاهر العوا ف .وقلب المؤمن ايير بد يلدق ذلد ال دب العقدي الدذي
131
ياهر من كل أدوا اليدس ،ويلمو ب فو أدوا الراس".
ويبيو أ هذا الموقف غريدب اديا ،فاإلتدي ال يتعداسل البتدة مدق الفندو
الجميلة ،و دمدا يتعداسل مدق تدوء ااخدي والرذيلدة والفافكدة ،فتدي فدت
اااناد اادبية التت دعي من صمي اادب اإلتديمت ،كالكدعر ،والروايدة،
والقية ،فكثير من الملدرفياا واافدي واللوفداا التكدكيلية والرقيداا
فيهددا التددزا هددادف  ،ود مددل فددت يادهددا ستددالة تدديمية بندداء  ،دقددو علددي
دوعية اإلدلا فت فكر وعقييد  ،ودنوير ذهنيدا ووادياديا وفركيدا .ومدن
يكاهي أفدي ميدافي العقداد اليينيدة والتاسيخيدة ،مثدل( الرسدىلو) و( عمدر
المختىر) ،فليخرن بفكر أتاتية دتمثدل فدت مديى التدزا المخدرن بالرإيدة
اليينية الملتزمة م مودا وقالبا وسإيدة .ومدن اهدة أخدرى ،كد مدن أشدعاس
وقيص وسواياا ذاا م امين بافية ويائلة ومل ي ! فالمقياد ذا ليس
هددو الفددن أو الجددنس اادبددت فددت فددي ذادد  ،بددل المقيدداد هددو االلتددزا الدديينت
وااخيقت.
هذا ،وديفظ أ هنا الكثير من الكتاب والياستين ،تواء أكادوا غربيين
يقدا
أ عربا ،يييسو عن سإية تيمية فت كتاباده  ،لكنه الينتمدو
لي اادب اإلتيمت ال من قريب وال من بعيدي، ،د اليعلندو عدن دوايداه
بككل صري  ،وال يو و ديوساده دنقيرا ودقعيديا أو ديدري ا"،
هذا الموقف ال ذس من المؤ،راا الللبية ل ي ل بين دقداد االدب اإلتديمت
وبين الت كيي علي أ اوهر الرإية اإلتيمية فت ذل اادب يمكدن العثدوس
عليها فت أعمال غيدر تديمية بدالمعني المتعداسف عليد .أي :أعمدال كتبد
من منالقاا ،قافية وفللفية مغاير  ،ولكنها دلتقت مق الرإية اإلتيمية فدت
اوهر سإيتها ،ومن  ،يمكن وصدفها و ازئيدا باإلتديمية .وكدا م مدي
قاددب أفددي أوائددل الددذين أكدديوا هددذ النافيددة فددت كتابد الكددهير( مددنها الفددن
اإلسالمي) فت دساتت لكتاب وشعراء غير مللمين ،مثل :الهنديي داغوس
واإليرلنيي ن. .تين  .وقي اتتمر دقاد تيميو آخدرو فدت هدذا المدنه ،
فنجددي فددت دساتدداا عمدداد الدديين خليددل ،ومنهددا كتاب د ( فددي النقددد اإلسددالمي
الم ى دددر) ،ب ثدددا مكدددابها ،كمدددا فدددت د ليلددد لملدددرفية الكاددددب اإلتدددبادت
- 131د.علت الغزيوي :ميخل إلو المنها اإلسدالمي فدي النقدد األدبدي ،دعدو ال دق ،المغدرب،
العيد اللادد ، 2000 ،ا.112-111:
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المعاصددر أليخاددديسو كاتددودا ( مركبددو بددال دديىد) ،فهددو يددرى فيهددا ذل د "
االدبثددا العفددوي للتيددوس اإليمددادت الددذي كثيددرا مادقنددا لي د فددت معاي داا
132
اإلتيميين اادبية والفنية ،فل دجي ال فت القليل النادس""
عديو علدي ذلد  ،فهندا مدن يقددول بد الكدعر اإلتدديمت يوظدف الرمددو
وااتددا ير ب دواعهددا المختلفددة دوظيفددا مكثفددا تدداذاا مق مددا ،دو دوظيفهددا
بككل يجابت وظيفت ،دلتيعيها اللياقاا النيية باريقة فواسية دفاعلية.
وفت هذا الليا  ،يقول عبي الرفمن فو :
" -1ولعددل مددا يددنقص دلد الرمددو هددو عنيددر ال بكددة الفنيددة ؛ فقددي ادداءا
كلماا ائكدة فدت اابيداا ،أو الجمدل الكدعرية التدت وظفد فيهدا .ولدذل ،
فهت دكاد أ دكو منبتة اليلة بين مو و القييي  ،وبين ما ي يل عليد
الرمز من قي دعبيرية مجا ية خاصة.
 -2افتقاس دلد الرمدو لدي القديل الجماليدة وموفيادهدا ،وذلد فقدي غلبد
عليها الكعاسية والنكا .والقاسب الش م تان لي القيا بعملية الت ويل فت
بعدد اافيدددا  ،لددتلمس العيقدددة التددت يريدددي الكدداعر قامتهدددا بددين الرمدددز
والمرمو لي  ،ويبني كبنية مجا ية ش ن بيالالا خاصة ،وهو ما يفقي
"الددددييالكتي " أو العيقددددة الجيليددددة التددددت يفتددددرل أ دكددددو بددددين الرمددددز
والمرمو لي .
 -3عددرل املددة مددن ااتددماء باعتباسهددا سمددو ا فددت قيدديي وافددي ،
يجعل دل القييي فقي لكلماا أشب ب عكاب داس الينتفدق بهدا فدت بنداء
الخددط الدديسامت المتنددامت داخددل القيدديي  ،وف دو هددذا وذا  ،قددي يدديل هددذا
الينيق علي دو من اللا ية الفكرية ،وعدي الدتمكن مدن دوظيدف الرمدز
دوظيفا يخي الغر ين :الياللت والجمدالت فدت اال دفلد  ،ذلد بد الرمدز
الكددعري فددت دهايددة اامددر ل قددة داسيخيددة فريددي  ،ملددتقلة باددابق مددادت
موتو بالمفاسقة  ،وهو من هذ الواهة ،بنية مركبة علدي د دو تدتايقت،
كل د دددودر ،ومكدداقة بددين العددابر الموقددوا ،واابدديي الدديائ  ،بددين المقهددر
ال لت المتغير الذي يكو ددوا اليدوس الكدعرية ،وبدين ماهيداا ااشدياء
بوصفها أتاتا للكينودة ،وليوا ماهو وافي وال متغير؛ د دلي أو دركيب
تتايقت اامق بين الييروس والكينودة؛ صيروس المقهدر ال لدت الدذي
يعبر الرمز عن بالنكا التخيلت المتمثل فت اليوس واإلشاساا المجا ية،
 - 132تعي البا عت وميجا الرويلت :دليل النىقد األدبي ،ا.21 :
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وكينوددة ااشدياء بتلدميتها علددي مداهت عليد  ،بالتوغددل فدت لبابهدا وأتاتددها
133
ااول".
وهدددذا شدددتء بيعدددت ،فهندددا شدددعراء متمكندددو مدددن داصددديته الكدددعرية،
يوظفددو الرمددو وااتددا ير دوظيفددا أدبيددا ايدديا ،و،مددة شددعراء مبتدديئو
ومتعلمو يكثدرو مدن الرمدو التناصدية فكدوا ودكثيفدا ،دو أ يتالبهدا
الليا النيت والذهنت واإلفالت.
وينابق هذا النقي علدي التيدوير البيغدت ،ذ ديفدظ خيداال شدعريا د ي
فت كثير من القيائي الكدعرية اإلتديمية المعاصدر باتد الو دوا البنداء
و الهادف ،والمقاسبة بين أ راف االتتعاس  ،والمناتبة بين أسكا التكدبي .
وفت هذا الييد ،يقول عبي الدرفمن فدو  ":ومدن ،د  ،فدإ علدي الكدعر
اإلتدديمت المعاصددر أ يغددامر أكثددر ،وأ يبددذل الكددعراء مددا وتددعه مددن
الجهي من أال فل المجال أما الخيال الكعري ،بالمقدياس الدذي يلدم بد
الكعر كفن قولت اميل ،أ يماسد د ،ير الجمالت علي المتلقت ،فت فيود
ما دلم ب العقيي اإلتيمية للمخيلة من النكا واالبتكاس ،وأ يكو ذل
فت شكل صوس موفية يتناغ فيها ال لت والعقلت والجمالت ،دناغما يابع
االدلددجا والتددآلف.ولكددعراء اإلتددي المعاصددرين المثددل ااعل دي لليددوس
الفنية فت القرآ الكري  ،وال م يي لهد مدن االقتبداد مند فدت هدذا المجدال،
134
إلغناء دجاسبه اإلبياعية والفكرية فت اال دفل ".
ويعنددت هددذا أ التجربددة الكددعرية اإلتدديمية المعاصددر متفاودددة مددن في د
ااداء والمماستة والتوظيف ،ودت سا بين الجود والرداء من اهة ،كما
دت سا بين ال عف والن د مدن اهدة ،اديدة ،كمدا أدهدا  -مدن اهدة ،الثدة-
فبيلة النزعة الكعاسية بككل الف ليدتبا  "،دجربة الكدعر اإلتديمت
المعاصر ،ليل علي دسادة وافدي مدن الن د الفندت واتدتكمال اادواا
ال روسية للعملية الكعرية ،ذ اليزال بعد الكدعراء يرتدف فدت أغديل
التقليي اللا ت ،وبخاصة فت مجال اللغدة الكدعرية ،وفدت اإل داس الجمدالت
للقيدديي الجييددي  ،مغلبددين الجوادددب الكددعاسية التددت الدعتقددي أدهددا دخددي فددن
الكددعر اإلتدديمت الددذي دريددي هاملددا موفيددا عميقددا ،ييمددس المو ددو
 - 133د.عبي الرفمن فو
 - 134د.عبي الرفمن فو
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ميملة فنية مؤ،ر  ،وي ي اإلفلاد بالجمال ليى المتلقين قبل أ يدركن
135
لي الفكر  ،أو المو و  ،كيفما كاد دساة شرف ودبل وغايت ".
وعلي العمو  ،وسدا علي ما تبق ،فاادب اإلتيمت هدو فدت ال قيقدة أدب
ييافق عن الهوية اإلتيمية وخيوصيتها ال داسية  ،فهدو ينالدق "،مثدل
كثير غير مما دجي ليى المكاغلين فدت هدذا ال قدل ،مدن وعدت ساتد بد
بيئة ،قافية مغاير  -بل ومعادية غالبا -د يط بمثل ذل التوا  ،ودنالق مدن
أتددس صدداغتها الثقافددة الغربيددة المعاصددر  .فدداادب اإلتدديمت علددي هددذا
ااتاد أدب دينت ملتز يواا ديداساا فكريدة وأدبيدة مدا ددرف ااديدا
أتاتا ،أو دكرد أديادا أخرى .د دوا أدبت يقو فت موااهة آداب عبثيدة
أو واوديددة ،أو آداب ملددي ية أو يهوديددة/صددهيودية ،لددي غيددر ذلدد مددن
دواهاا معاصدر معروفدة .وادغدراد ذلد اادب ودقدي فدت بيئتد الثقافيدة
لدديس بدديعا ،كمددا يكددير دجيددب الكييدددت ،فكددل المددذاهب اادبيددة ديدديس هددت
136
ااخرى عن بيئاا ،قافية و يييولواية م يد ".
و ياد علي ذل  ،فن ن ال دتفق مق الدذين يقولدو بد اادب فينمدا يدردبط
بمنقومة الثباا عقيي وديندا وأخيقدا يكدو بعيديا عدن التجييدي والكداعرية
ال قددة .فددن ن دخددالفه الددرأي ،فددالمه فددت اادب هددو الرتددالة والمقيدديية،
فيبي لبدب من أ يؤدي وظيفة فت المجتمق ،وأال يبقي أدب لهو ومجو
وهدددراء واد دددراف وخيدددال مجدددادت ،فيبدددي مدددن أ يقدددو اادب بوظيفدددة
اإلصيا ،واليفا عن ال ق والعيالة ،ودقي المجتمق تلبا و يجابا ،ودغيير
بما هو أفلن وأف ل .لكن الدريي  ،فت الوق دفل  ،أدبا تيميا تدا يا
دقريريددا مباشدددرا  ،بدددل البدددي مدددن العمدددق المنهجدددت فدددت الت ليدددل والددديسد
والف ددص ،والبددي م دن االدفتدداا علددي المندداه النقييددة الغربيددة ،ب ددال مددن
اافدوال  ،والتديما دلد المنداه التدت الدتعدداسل مدق الرإيدة اإلتدديمية ،
ود ددن دكدديي فددت هددذا اللدديا بكتابدداا عمدداد الدديين خليددل النقييددة فددت مجددال
الملرا ،والتيما فدت كتابد ( فدي النقدد اإلسدالمي الم ى در) ،137وكتابداا

 - 135د.عبي الرفمن فو :دفل  ،ا.351:
 - 136د.تعي البا عت وميجا الرويلت :دليل النىقد األدبي ،ا.21:
 - 137د.عمدداد الدديين خليددل :فددي النقددد اإلسددالمي الم ى ددر ،مؤتلددة الرتددالة ،بيددروا ،لبنددا ،
بيو داسي للابعة.
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م مدددي قبدددال عدددروي ،وخاصدددة فدددت كتابددد ال ددديا،ت القدددي ( جمىليدددو األدب
اإلسالمي) .138
هذا ،ويمكن د ييي المنهجيدة اإلتديمية فدت النقدي اادبدت فدت عدي قدراءاا.
أوال :القراء االفترا ية التت دارا فر ياا وأتئلة و شكالياا.
،اديا :القراء المناصدية التدت دب د فدت العتبداا الفوقيدة والم يادة ،كعتبدة
المؤلدددددف ،واإلهدددددياء ،والعنددددداوين ،والهدددددوام  ،واليدددددوس ،وااغلفدددددة،
والمقتبلددداا ،والمقددديماا ،والفهددداسد ،والتعيدددين الجنلدددت ،واايقودددداا،
وال واساا ،والكهاداا ،والكتاباا الكخيية والغيرية....
و،الثا :القراء الياخلية التت دلدتني لدي مجموعدة مدن المقاسبداا التدت دنفدق
فددت فهد الددياخل النيددت ،كالبنيويددة ،والكددكيدية ،والكددعرية ،واللدديميائية،
وااتلوبية ،والمو وعادية ،والتياولية...
وسابعددا ،القددراء اللددياقية باالدفتدداا علددي اللدديا االاتمدداعت ،واللدديا
التددداسيخت ،واللددديا االقتيدددادي ،واللددديا الثقدددافت ،واللددديا اللياتدددت،
والليا اليينت ،والليا ال اسي.
وخاملددا :القددراء الددـت ويلية التددت دعتمددي علددي د ويددل الددنص ،ودفلددير فددت
وء الرإية اإلتيمية والمنه الربادت.
وتادتا ،القراء االتتنتااية القائمة علي التقوي  ،والتينيف ،واالتدتنتان،
وبناء اافكا القرائية.
وبعددي ذل د  ،دنتقددل لددي القددراء التركيبيددة التددت دلددتعرل مجموعددة مددن
الخيصاا والميفقاا ،ما فت شكل دوصيفاا وا ة ودقيقة ،و ما فت
شكل بنياا عميقة ومجرد وصوسية ،و ما فت شكل أفكا خاصة وعامة.
وخال و القو  :دلتنت  ،مما تبق ذكر  ،أ النقرية اإلتيمية فت اادب
ودقدددي هدددت دلددد النقريدددة التدددت ظهدددرا فدددت العقدددود ااخيدددر مدددن القدددر
العكرين ،لتعيي النقر فت التيداساا اادبيدة والنقييدة الموادود فدت اللدافة
الثقافيددة العربيدددة  ،دلددد التيددداساا التدددت كاددد دنالدددق مدددن فللدددفاا ماديدددة
ودككيكية و بافية ،ودجعل اإلدلدا كائندا ماديدا بديو قدي وال أخدي  .لدذا،
ااءا النقرية اإلتيمية لتي ي مفهو اادب ،ودبيا بيعت وماهيتد ،
 - 138م مي قبال عروي :جمىليو األدب اإلسالمي ،المكتبة الللفية ،الياس البي داء ،المغدرب،
الابعة ااولي . 1896
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ود ييي وظائف فت وء سإية تيمية سبادية .ومدن ،د  ،فقدي تداه اادب
اإلتدديمت المعاصددر فددت غندداء اادب العربددت المعاصددر شددعرا وسوايددة
وقيددة ودقدديا وفنددا .كمددا اتددتاا أ يقددي بددييي ف دداسيا إلدقدداذ اإلدلددا
المعاصددر مددن شددر الماديددة واإلبافيددة واإلل دداد ،بغيددة اللددمو ب د أخيقيددا
ودينيا و دلاديا .ومن  ، ،فالنقرية اإلتيمية هت التت دمي اادب اإلتيمت
بنب ال يا  ،فالرإية الكودية الي ي ة ، ،دواه الواهة اللدليمة للنقدر
لي الواود والمعرفة والقي دقدر فقيقيدة يقينيدة ،قوامهدا االلتدزا بالكدر
الربددادت  ،ودمثددل العقيددي اإلتدديمية اليد ي ة الخاليددة مددن شددوائب المدداد ،
والمجرد عن الميل ة الفردية ،والبعيي عن ااهواء الكخيية.
ود تيلا علي ماتبق ،يمكن اقتراا مجموعة من التوصياا التت يمكدن أ
دخي اادب اإلتيمت بككل مدن ااشدكال ،ويمكدن د ييدي هدذ التوصدياا
فت النقط التالية:
 روس االهتما باادب اإلتيمت دقرية ودابيقا وسإية ودواها. ددددديسيس اادب اإلتدددديمت فددددت المؤتلدددداا التربويددددة وكليدددداا االدابوالمعاهدددي الجامعيدددة  ،باريقدددة فيا،يدددة ومنفت دددة علدددي مختلدددف التجددداسب
اإلدلادية ااخرى.
 عاد النقر فت دساتة الفنو الجميلة فت وء الرإية اإلتيمية. روس دو،يق اادب اإلتيمت وأسشفت فت مجاالد المتنوعة. االهتمددا بالملددرا والتكددكيل واللددينما والموتدديقا ديددوسا ودابيقددا فددتوء النقرية اإلتيمية.
 ستددداء مدددنه تددديمت فدددت مجدددال النقدددي اادبدددت مفهومدددا ،واصدددايفا،وديوسا ،ومنهجا ،ودابيقا.
 ددروس االدفتدداا علددي اميددق التيدداساا والنقريدداا وااشددكال اادبيددةوالفنية الغربية من أال االتتفاد منها.
 داددوير أدب اا فددال بددياعا ووصددفا ودو،يقددا ،و غنائ د تددرديا وشددعرياودساميا  ،مق االتتفاد من التقنياا الاباعية المعاصر .
 دعميددق اادب اإلتدديمت فددت شددتي أانات د وأدواع د وأدما د اإلبياعيددةدخييي وشاعرية وسمزية و ي اء ودناصا.
 االبتعددداد عدددن الوعقيدددة ،والكدددعاسية ،والتقريريدددة المباشدددر  ،و ددد الةاافكاس ،وتا ية المعادت ،فت مختلف أاناد اإلبيا اإلتيمت.
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 دع المجيا والي ف والمابوعاا التت دعني باادب اإلتيمت مادياومعنويا.
 دكجيق المنتون اإلتديمت فدت مجدال اادب والنقدي والفدن بدالابق والنكدروالتو يق والب واليساتة والف ص ،تواء أكا ذل من قبل المؤتلداا
الرتمية أ من قبل المؤتلاا شب الرتمية أ الخاصة.
 دنقي ديواا علمية وفكرية فول اادب اإلتيمت ،وعقي مؤدمراا عديلمياستت فت مختلف دجلياد الفنية والجمالية واإلبياعية.
 روس االتتفاد مدن االدتقداداا المواهدة لدي اادب اإلتديمت ،تدواءأكاد ذادية أ مو وعية ،والعمل بها بعي مناقكتها ،وف يها ،وغربلتها،
ودنقي ها...
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الفصـــــل الثىني:
النظريو المسرحيو اإلسالميو عند عمىد الدين خييل
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هل يمكن القول مق مجموعة من الياستين ب الملرا عالمت ليس ل مدن
شكل ال ما دعاسف علي اإلدلا مندذ دكد ذلد الفدن فدت التربدة اليوداديدة،
فادخذ العلبة اإلياالية ف اء ل لتقديي فراداا ملدرفية متنوعدة دعبدر عدن
اإلدلددا فددت صددراع مددق القدديس أو فددت صددراع مددق أخي د اإلدلددا أو فددت
صددراع مددق دفلد  .واالدددت ،أ الملددرا ال عيقددة لد بالدديين أو الددو ن أو
الهوية الم ليدة ،بدل هدو دتدان دلدادت و بديا عدالمت يمكدن فهد لغتد مهمدا
دنوع د واختلف د  ،مددادا الملددرا فنددا امدديي يتوتددل بال ركددة واليددوا
والموتيقا والجلي (الكوسيغرافيا).
بيي أ هنا من يرى أ الملرا فن ل خيوصدياد  ،خاصدة ذا اعتمديدا
الم ددمو معيددداسا للتمييدددز والتيدددنيف والتقددوي  ،فثمدددة فدددر شاتدددق بدددين
الملرا اإلتيمت والملدرا الغربدت ،فالملدرا الغربدت ينالدق مدن سإيدة
درااييية و،نية قائمة علي صرا اإلدلا مق القيس ،أو صرا اإلدلا مق
أخي فت اس اليرا الجيلت الماسكلت  ،أو يعكس صدرا اإلدلدا مدق
ذاد  ،من فللدفاا العبد والمجدو واإلل داد والكد والفو دي والعزلدة
والعييا والتمرد .فت فين ،يتميز الملرا اإلتيمت برإية سبادية قائمدة
علي دوفيي هللا ال ش د  ،ودير ال ق ،و باال البا ل ،ودكيا العيالة،
ود قيددق الملدداوا  ،وخيمددة اإلدلددادية قا بددة .ومددن ،د  ،يتعدداسل الملددرا
اإلتيمت داللة وسإية ،بل فتي فت بع المقوماا الفنيدة والجماليدة ،مدق
الملرا الغربت المردبط بالفو ي والبؤد والكقاء و فيد منقومة القي .
وعلي  ،فقدي بدادس بعد المثقفدين العدرب ،مندذ تدنواا الثمدادين مدن القدر
الما ت ،لي بلوس دقرياا فول الملدرا اإلتديمت ،مدنه  :عمداد الديين
خليددل ،ودجيددب الكييدددت ،وفكمد صددال  ،وم مددي عزيددز  ،وعمددر م مددي
الاالب ،واميل فمياوي...
هذا ،ويعدي المفكدر العراقدت عمداد الديين خليدل مدن المنقدرين الدرواد الدذين
قدددديموا ديددددوسا متكددددامي فددددول الملددددرا اإلتدددديمت مقاسدددددة بالملددددرا
الغربت .ذاً ،ماهت مقوماا الملرا اإلتيمت  -فلدب عمداد الديين خليدل-
من في المو و والككل والرإيةو هذا ما توف درصي فيما يلت:
المبحث األو  :بدايى التنظير ليمسرح اإلسالمي
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،مددة مجموعددة مددن التيددوساا النقريددة اإلتدديمية فددت مجددال الملددرا
واليساما ،وهت متنوعة فت الارا والتيدوس والمنالدق والمراعيدة .ومدن
،دد  ،دلت ددر كددي مددن :عمدداد الددديين خليددل صددافب كتددابت ( فددي النقدددد
اإلسدددددالمي الم ى دددددر) 139و( فو دددددو ال دددددىلر فدددددي المسدددددرح الغربدددددي
الم ى ر) ،140ودجيدب الكييددت فدت كتابيد ( مددخل إلدو األدب اإلسدالمي)
 141و( المسدددرح اإلسدددالمي)142ا و البافددد العراقدددت فكمددد صدددال فدددت
دساتاد العييي فول الملرا اإلتيمت المعاصر ،143وم مدي عزيدز فدت
كتاب القي ( اإلسال والمسرح)  ،144وعمر م مي الاالب فت كتابد (مالمد
المسددرحيو ال ربيددو اإلسددالميو)145ا واميددل فمددياوي فددت دساتددت الملددما
(النظريو المسرحيو اإلسالميو)...،146
هذا ،وقي ظهرا مجموعة من الملرفياا اإلتيمية المعاصر فت ال قدل
الثقافت العربت ،كملرفياا علت أفمي باكثير(الللللة والغفرا  ،وملدرا
اللياتة ،وليلة النهر ،والتوسا ال ائعة ،وعود الفردود ،وم تا ينب،
وتر ال اك ب مر هللا ،وهكذا لقي هللا عمر ،ومن فو تدبق تدماواا ،و لد
تددرائيل ،وهدداسوا ومدداسوا ،وتددر شددهر اد ،وقاددط وفيددرا  ،والدديديا
فو ي ،وملماس ا ا ،وأبو دالمة ،وقير الهودن ،وم تا أوديب ،وفبل
 - 139عماد اليين خليل:في النقد اإلسالمي الم ى ر ،مؤتلدة الرتدالة ،بيدروا ،لبندا  ،بديو
د ييي لتاسي الابعة.
 - 140عمدداد الدديين خليددل :فو ددو ال ددىلر فددي المسددرح الغربددي الم ى ددر ،مؤتلددة الرتددالة،
بيروا ،لبنا  ،بيو د ييي لتاسي الابعة.
 - 141دجيدددب الكييددددت :مددددخل إلدددو األدب اإلسدددالمي ،كتددداب اامدددة ،قادددر ،العددديد ،14:تدددنة
. 1897
 - 142دجيب الكييدت :حو المسرح اإلسالمي،مؤتلة الرتالة،بيروا ،لبنا  ،الابعة الثاديدة
تنة . 1897
 - 143فكمددد صدددال  ( :د دددو ملدددرا تددديمت معاصدددر) ،الجدددزء ااول ،مجيدددو المعددداىةا
المغرب ،اللنة ااولدي ،العديد ،4:مداسد  ، 1895ا88:؛ والجدزء الثدادت ،المعداىةا العديد
الخامس واللادد ،اللنة الثادية ،يوديو ، 1896ا.90:
 - 144م مي عزيز  :اإلسال والمسرح ،درامدة :سفيدق اليدبا  ،منكدوساا عيدو المقداالا،
الياس البي اء ،الابعة ااولي تنة . 1899
 - 145عمر م مي الاالب :مالم المسرحيو ال ربيو اإلسالميوا منكوساا داس االفا الجييي
بالياس البي اء ،المغرب ،الابعة ااولي تنة. 1897
 - 146اميل فمياوي( :من أال دقرية تيمية اييي ) ،مجيو الفرقدى  ،المغدرب ،العديد،64:
 ، 2010صص.65-53:
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الغليل ،وشيلو الجييي ،وفا  ،وأو يدريس ،والفديا الفيدي  ،وعاشدق
مددددن ف ددددرموا ،والفرعددددو الموعددددود ،والدددديود والثعبددددا  ،وسوميددددو
واوليي د  ،)...وملددرفياا عمدداد الدديين خليددل(الم تددوسو  ،ومعجددز فددت
ال فة الغربية ،وخمس ملرفياا تيمية ،والمغول ،والعبدوس ،والكدمس
والددديدس،والت قيق والهددد الكبيدددر) ،وملدددرفياا علدددت اليدددقلت (أبادددال
ال جدداس  ،والمعركددة الكبددرى ،والفددت ااكبددر) ،وملددرفية م مددي ال لددوي
(أدوال) ،وملرفية م مي المنتير الريلودت (أعراد الكدهاد فدت موتد
الكنق) ،وملرفية غا ي مختاس ليماا (م كمة اابرياء) ...ل
كما د من مجلة ( األدب اإلسالمي)  ،مندذ عديدها ااول لدي يومندا هدذا،
العييددي مددن الملددرفياا اإلتدديمية النثريددة والكددعرية المتنوعددة مددن في د
ااشددكال الفنيددة والجماليددة ،والمختلفددة مددن في د التيمدداا والمو ددوعاا.
ومددن بددين الملددرفياا التددت دكددرا فددت مجلددة اادب اإلتدديمت ،دددذكر:
ملددرفية ( مدينددو ال يتددو ) لعددز منيددر ،147وملددرفية ( الهيمددى ) ،148
وملرفية ( حديث اليحظى األخيرة) 149لوليي قياب ،وملرفية (فسطىط
سدددبيطيو) ،150و ملدددرفية( أبدددو حنيفدددو الن مدددى والايدددى ) 151افمدددي أبدددو
شدداوس ،وملددرفية ( كونددوا أمددىمي هددلد المددرة) 152لنددزاس تددال بافميددي،
وملدددرفية( أفضدددل ال مدددل) ، 153وملدددرفية ( الددددعوة المسدددتجىبو) ،154
وملددددرفية( المعددددرا األو )155ا وملددددرفية ( لبيدددد اليهددددر لبيدددد ) ،156
 -147عز منير (:مييندة الزيتدو ) ،مجيدو األدب اإلسدالمي ،اللدعودية ،العديد1429 ،55:هدـ،
ا.93-90:
 -148وليي قياب (:الهيما ) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ، ،19:ا.47-45 :
 -149وليي قياب (:فيي الل قاا ااخير ) ،المراق المذكوس تدابقا ،العديد1431 ،66:هدـ،
المواقف للنة  ، 2010ا.90-79 :
 -150أفمي أبو شداوس (:فلداا تدبيالة) ،ملدرفية شدعرية ،المرادق المدذكوس تدابقا ،العديد
 ،42:ا.98-94 :
 -151أفمي أبو شاوس (:أبو فنيفدة النعمدا والكيدال) ،المرادق المدذكوس تدابقا ، ،العديد ،59:
1428هـ ،المواقف للنة  ، 2009ا.78-76 :
 -152دددزاس تددال بافميددي (:كودددوا أمددامت هددذ المددر ) ،المراددق المددذكوس تددابقا ،العدديد،64:
1430هـ ،المواقف للنة  ، 2008ا.85-84 :
 -153أفمي علت باكثير (:أف ل العمل) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،63:ا.94:
 -154أفمي علت باكثير (:اليعو الملتجابة) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،1:ا.70-65:
 -155أفمي علت باكثير (:المكر ااول) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،21:ا. 79-74:
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وملددرفية ( كسددوة ال يددد) ، 157وملددرفية ( إمددى عظددير) ، 158وملددرفية
(مدددن قددددر أ...إلدددو قددددر أ)  ،159وملدددرفية( العدددىعر والربيدددع)، 160
وملددرفية ( وادي السددبى ،161)،وملددرفية( قصددر فددي الجنددو) 162افمددي
علت باكثير ،وملرفية( مص ا بن عمير) 163إلبراهي فماد  ،وملدرفية
( عبددددد أ بددددن حلافددددو السددددهمي)  ،164وملددددرفية ( عددددرس فيسددددطيني)
165لم مدددي سفعددد دجيدددر ،وملدددرفية (ال بدددور) 166لعمددداد الددديين خليدددل،
وملرفية( ذريو ب ضهى من ب  :والدة أحمد بن حنبدل) 167لعلدت شدلق،
وملدرفية( مركبدو التقدو )(ملدرفية شدعرية)  168لم مدي عدادل تدليما ،
وملرفية ( :االبن) لخيري الليي براهي  ،169وملرفية( األسير) ليوتدف

 -156أفمي علت باكثير (:لبي الله لبي ) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،2:ا. 75-70:
 -157أفمي علت باكثير (:كلو العيي) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،24:ا.59-56:
 -158أفمي علت باكثير (:ما عقي ) ،المراق المذكوس تابقا1417 ،هـ ، 1886،العيد،63:
ا.71-69:
 -159أفمددي علددت بدداكثير (:مددن قدديس هللا ...مددن قدديس هللا) ،المراددق المددذكوس تددابقا ،العدديد،04:
ا.67-65:
 -160أفمددي علددت بدداكثير (:الكدداعر والربيددق) ،ملددرفية شددعريةا المراددق المددذكوس تددابقا،
العيد ،05:ا.82-99:
 -161أفمي علت باكثير (:وادي اللبا ) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،13:ا.53-50:
 -162أفمددي علددت بدداكثير (:قيددر فددت الجنددة) ،المراددق المددذكوس تددابقا1430 ،هددـ، 2008 ،
العيد ،61:ا.81-96:
 - 163براهي فماد  (:ميعب بن عمير) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،62:ا.99:
 -164م مي سفع دجير (:عبي هللا بن فذافدة اللدهمت) ،المرادق المدذكوس تدابقا1431 ،هدـ،
 ، 210العيد ،32:ا.99-94:
 -165م مدي سفعد دجيدر (:عدرد فللداينت) ،المرادق المدذكوس تدابقا1431 ،هدـ، 210 ،
العيد ،65:ا.83-80:
 -166عمدداد الدديين خليددل (:العبددوس) ،المراددق المددذكوس تددابقا ،العدديد1415 ،03:هددـ، 1884/
ا.71-65:
 -167علت شلق (:ذسيدة بع دها مدن بعد  :والد أفمدي بدن فنبدل) ،المرادق المدذكوس تدابقا،
 ، 1885 /1416،العيد ،61:ا.27-24:
 -168م مددي عددادل تددليما  (:مركبددة التقددوى) ،المراددق المددذكوس تددابقا، 1885 /1416 ،
العيد ،61:ا.67-66:
 -169خيدري اللديي بدراهي  (:االبدن) ،المرادق المدذكوس تدابقا ، 1885 /1416 ،العديد،61:
ا.95-94 :
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عبي التواب ،170وملرفية( أال مدن يعدتري سدهرا بندو )  ،171وملدرفية(
ددجو فددي مدينددو الرقددو) ،172وملددرفية(الحنيفيددو والوفددىء) 173لم مددي
ال لناوي ،وملدرفية ( العدىعر والسدوقو) لندوال مهندي ،174وملدرفية (
القصى ) للكادب التركت ديا ى بردجت ودرامة دلني م مدي فدرب،175
وملددرفية ( أ ددىعوني)  ،176وملددرفية( لييددو دمعددق) 177ليددال م مددي
المايددري ،وملددرفية( لددن قددو حددرب البسددوس) لجميددل فمددياوي،178
وملددددرفية ( ذو الوشددددىح األسددددود) لنجيددددب فا ددددل ،ودرامددددة مااددددي
مخلددوف ،179وملددرفية (الفددىرس الالحددق) 180لم مددي مددراا ،وملددرفية(
و ددديو أبدددي أيدددوب األنصدددىري) ، 181وملدددرفية ( عدددودة الخنسدددىء) ،182

 -170يوتدف عبدي التدواب( :ااتدير) ،المرادق المدذكوس تدابقا ، 1996 /1417 ،العديد،61:
ا.58-71 :
 -171م مددي ال لددناوي( :أال مددن يكددتري تددهرا بنددو ) ،المراددق المددذكوس تددابقا ،العدديد،47:
1426هـ ، 2005،ا. 83-80 :
 -172م مدي ال لدناوي ( :دجة فدت مييندة الرقدة) ،المرادق المدذكوس تدابقا ،العديد ،07:ا:
. 61-59
 -173م مي ال لناوي( :ال نيفية والوفاء) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،50:ا.69 :
 -174دوال مهني (:الكاعر واللوقة) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،52:ا.76 :
 -175ديا ى بردجت (:القياا) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،48:ا.94 :
 -176صدال م مددي المايدري (:أ داعودت) ،المرادق المددذكوس تدابقا ،العديد1426 ،17:هددـ،
 ، 2005ا.54-44:
 -177صدال م مدي المايدري (:ليلدة دمكدق) ،المرادق المدذكوس تدابقا ،العديد1426 ،45:هدـ،
 ، 2005ا.97-79:
 -178اميدددل فمددياوي (:لدددن دقددو فددرب البلدددود) ،المراددق المدددذكوس تددابقا ،العددديد،58:
1428هـ ، 2009،ا.64-62:
 -179دجيب فا ل ( :ذو الوشاا ااتود) ،درامة:اليكتوس مااي مخلوف ،المراق المدذكوس
تابقا ،العيد1417 ،14:هـ ،ا.35-29:
 -180م مددي مدددراا ( :الفدداسد اليفددق) ،المراددق المدددذكوس تددابقا ،العدديد1422 ،28:هدددـ،
 ، 2009ا.76-74:
 -181غددا ي مختداس ليمدداا ( :وصدية أبددت أيدوب ااديدداسي) ،ملدرفية شددعرية ،المراددق
المذكوس تابقا ،العيد1429 ،15:هـ ، 2007،ا.85-82 :
 -182غدددا ي مختددداس ليمددداا ( :عدددود الخنلددداء) ،المرادددق المدددذكوس تدددابقا ،العددديد،56:
1429هـ ، 2007،ا.91-76 :
مكتبة المثقف

50

/ttp://almothaqaf.com

وملدددرفية (العدددهىدة) ،183وملدددرفية ( مدددىلي ...وسددد يد بدددن جبيدددر)
لغددا ي ليمدداا ،وملددرفية ( بددىئع الحامددو) لم مددود م مددي ك يلددة،185
وملرفية ( ممىلي ليبيع) إلبدراهي عبدي ال ميدي ،186وملدرفية ( الر دى)
لفييل يوتف غمري ،187وملرفية ( الماىفدةة) ، 188وملدرفية ( الرؤيدى
الصىدقو)، 189وملرفية( الس ىدة...وبىئع الوهر) 190لعلت م مي الغريدب،
وملرفية( الغال الصدوق) لميافي فييس ،191وملدرفية (أيدى يضدياهى
اإلسددال ) للددمي تددرفا  ،192وملددرفية ( غريبددو ج فددر الطيددىر) ليوتددف
وغليلددت ،193وملددرفية ( حتددو ال خسددر يددى أبددي) لعبددي الفتدداا تددم ،194
وملددرفية ( عيددو أسددوار القسددطنطينيو) لعددادل باداعمددة ، 195وملددرفية(
الفون ال ظير) لعديء فلدنت المدزين ،196وملدرفية ( الحضدىرة السدوداء)
184

 -183غدددا ي مختددداس ليمددداا ( :الكدددهاد ) ،ملدددرفية شدددعرية ،المرادددق المدددذكوس تدددابقا،
العيد ،،33:ا.78-76 :
 -184غا ي مختاس ليماا ( :مالت ...وتعيي بن ابير) ،ملرفية شعرية  ،المراق المدذكوس
تابقا ،العيد ،،46:ا.97-94 :
 -185م مددددود م مددددي ك يلددددة (:بددددائق ال كمددددة) ،المراددددق المددددذكوس تددددابقا ،العدددديد،53:
1427هـ ، 2007،ا.98-94 :
 -186براهي عبي ال ميي (:ممالي للبيق) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،05:ا.72-70:
 -187فييل يوتف غمري (:الر ا) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،20:ا.48-46:
 -188علت م مي الغريب (:المكاف ) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،25:ا.74-72:
 -189علدت م مدي الغريدب (:الرإيدا اليدادقة) ،المرادق المدذكوس تدابقا ،العديد ،36:ا-60:
.62
 -190علت م مي الغريب (:الر ا) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،23:ا.26-24:
 -191ميددافي فيدديس (:الغددي اليدديو ) ،ملددرفية شددعرية  ،المراددق المددذكوس تددابقا،
العيد ،23:ا.50-49:
 -192تدمي تدرفا  (:أيدا ي ديئها اإلتدي ) ،المرادق المدذكوس تدابقا ،العديد ،31:ا-96:
.816
 -193يوتف وغليلدت (:دغريبدة اعفدر الايداس) ،ملدرفية شدعرية  ،المرادق المدذكوس تدابقا،
العيد ،37:ا. 99-96:
 -194عبي الفتاا تم  (:فتي ال دخلر يا أبت) ،المراق المدذكوس تدابقا ،العديد ،39:ا-92:
.97
 -195عادل باداعمة( :علي أتواس القلاناينية) ،ملدرفية شدعرية ،المرادق المدذكوس تدابقا،
العيد ،38:ا. 81-80:
 -196عيء فلنت المزين( :الفو العقي ) ،المراق المذكوس تابقا ،العيد ،40:ا.85-80:
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لم مي علت بيوي ،197وملرفية( نور اإليمدى ) لم مدود م مدي كلدزي،198
وملرفية( مىلر ياتبه الجىح ) للمير عاية ،199وغيرها من الملدرفياا
ااخرى المنكوس فت هذ المجلة فت ااعياد ااخير ...
المبحث الثىني :مقومى النظريو المسرحيو عند عمىد الدين خييل
دنبنت النقرية الملرفية اإلتديمية عندي عمداد الديين خليدل علدي مجموعدة
من المقوماا الياللية والمردكدزاا الفنيدة والجماليدة والدرإى الهادفدة علدي
الن و التالت:
المطيا األو  :مفهــــو المســـرح بصفو عىمو
يددرى عمدداد الدديين خليددل أ الملددرا ،بكددل آلياد د ودقنياد د اليالليددة والفنيددة
والجماليددة ،هددو فددن مركددب وشددامل ،يعبددر عددن أ مددة اإلدلددا فددت مختلددف
اوادبهدا الذاديدة والمو دوعية ،ويرصدي م تدا العيدر فدت شدتي دجليادهدا
المتنوعة .وفت هذا الييد ،يقول عماد اليين خليل ":ذا كاد تائر الفنو
دنبثق عن دجربة دلا وافي اء عيدر  ،فدإ العمدل الملدرفت يتجداو
هذ التجربة ااتاتية الوافي لدي دجداسب أخدرى دلده فدت دقدييمها شدتي
اإلمكادددداا والااقددداا التدددت ال يدددت العمدددل الملدددرفت ال بهدددا ،كالممثدددل
أي فن من الفنو المعاصر
والمخرن والوتائل المادية والجماهير،...
لن يت دي ل أ يبل ما بلغد الملدرا مدن سوعدة وعمدق فدت ديدوير أ مدة
العيددر الددراهن بكددل أبعادهددا الفرديددة والجماعيددة ،باعتبدداس امددا الفنددو
كلها :الكلمة وال ركة والموتيقي واليوس والتعبير واا دواء والقديل،
وخاصة بعيما هي ا ل التكنولوايا ال ييثة من وتائل آليدة مكنتد مدن أداء
مهمت أسو أداء .هذا لي أ الكادب الملرفت دفل ال يمداسد دتااد ال
 -197م مي علت بيوي ( :ال
.82
198
 م مددود م مددي كلددزي ( :دددوس اإليمددا ) ،ملددرفية شددعرية  ،المراددق المددذكوس تددابقا،العيد ،،49:ا.93-92 :
 -199تدددددددمير عايدددددددة ( :مدددددددال يكتبددددددد الجدددددددافظ) ،المرادددددددق المدددددددذكوس تدددددددابقا،
العيد57،1428:هــ ، 2009،ا.110-109 :

اس اللدوداء) ،المرادق المدذكوس تدابقا ،العديد ،41:ا-80:
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وهدددو يتخيدددل شخوصددد وأفيا،ددد دت دددر علدددي خكدددبة الملدددرا ،ودعكدددس
بو وا ما يريي أ يقول  .وهذ الكرو التت دلز العمل الملرفت دجعل
200
أكثر واعية للتعبير عن أ مة العير وديوير معالم الكبرى".
ومددن ،د  ،يعددي الملددرا أي ددا مددرآ لنقددل دجدداسب الددذاا ودناق دداا الواقددق
المو ددوعت ،والتقددا دفاصدديل المجتمددق فددت صددراع الجدديلت ،وديددوير
معادا ال يا اإلدلادية وفو ي العال والكدو واإلدلدا فدت عدال معاصدر
فقدددي دلددداديت وأصدددالت وقيمددد ال قيقيدددة .201ومدددن هندددا ،فدددإ " الملدددرا
المعاصر ،علي اختيف ادجاهاد  ،ما هدو ال دجلديي فدت للقدي والمدؤ،راا
التت دعمل عملها فت ف اس هذا القدر  ،وفدت دجاسبد اإلدلدادية فدت شدتي
أبعادها"202.
وأكثدددر مدددن هدددذا ،فقدددي أصدددب الملدددرا المعاصدددر ملدددرا قلدددق وفو دددي
واغتراب وافتجان ي القي المادية الكميدة .بمعندي أ الملدرا المعاصدر
دعبيددر صدداد وأمددين عددن مجتمددق فقددي قيمد وأصددالت ود دداسد وتددعادد ،
وغيا يغر فت الفو ي والكقاء والنكي والخايئة .وفت هذا اإل اس ،يقدول
عماد اليين خليل ":دزايي النتان الملدرفت فدت العقدود ااخيدر مدن هدذا
القر  ،وظهوس ادجاهاا ملرفية اييي بين فتر وأخدرى ،وم اولدة عديد
كبير مدن الكتداب اعدل الملدرا منيدة افتجدان دي قلدق القدر العكدرين
وفو ا وعذابد  ...مدا هدت ال شدواهي علدي أ هدذا اللدو مدن الفندو يكدي
اال أدقدداس قدداد الفكددر والفددن ليعبددروا مددن خيل د عمددا يعادود د فددت خ د
ف اس ال دعرف اإلدلا  .وليس أسو من أ دت ول اافكاس لي فركدة،
والكلماا لي صراخ ..قردندا العكدرين ي داول أ يلدي ويغمد عينيد ،
وينالددق بالبكددرية المنكددود لددي ميدديرها المفجددق..و الكددعر والهمددس
واللرد اليدام الم يدوس بدين دفتدت كتداب ،لدن يجديي اء هدذا العمدي
وهذا اليم .في أقل من أ يكو الملرا ملج ي وي لي كل أولئد الدذين
يرييو أ يرفعوا صوده لدي أعلدي بقدة ،علهد يلدتايعو أ يلدمعوا

 - 200عماد اليين خليل:في النقد اإلسالمي الم ى ر ،المراق المذكوس تابقا ،ا.177:
 - 201ادقر :عماد اليين خليدل :فو دو ال دىلر فدي المسدرح الغربدي الم ى در ،داس ابدن كثيدر،
دمكق -بيروا ،توسيا لبنا  ،الابعة ااولي تنة . 2007
 - 202عماد اليين خليل:في النقد اإلسالمي الم ى ر ،ا.177:
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قرده المنكود ما يجول فت خدوا ره مدن أمدل فدت الخديا...أو يفت دوا
203
عيني كت يتجاو الهاوية التت دنقر فت دهاية الاريق".
وهكددذا ،يعددي الملددرا فنددا شددامي مركبددا يلددتخي أدا للتعبيددر عددن التجدداسب
الذادية والمو وعية ،ويعتبر أي ا وتيلة اماليدة لنقدل الواقدق المديس مدق
دفلير ودغيير .
المطيا الثىني :مفهو المسرح اإلسالمي
ييعو عماد اليين خليل لي ملرا تيمت يقدو علدي التمثيدل والتكدخيص
واإلخران ،بغية التعبير عن همو اإلدلا الذادية ،وديوير مكاكل ال يدا
الفردية والجماعية ،وسصي مختلدف اا مداا التدت يعاديهدا اإلدلدا الملدل
فت عير هذا ،ودجلييها فنيا واماليا من خيل االقتدراب مدن الجمداهير.
وفت هذا الليا  ،يقول عماد اليين خليل ":أفليس من فق الفندا الملدل أ
ييلت بيلو فت هذا المييا المؤ،ر الخايرو أليس من فقد أ يردداد االفدا
الجييي الرفبة التت يارفها هذا الفن ،ويعرل علدي قومد وأمتد صدوسا
دعتمي ال ركة واإليماء  ،يقتاعها من واقعها المرير ..صوسا د يل الهملة
لي صرخة ،والكلمة لي ادايقة ،واللكو لي مدزي مدن التكداب الديائ
بين اا واء والقيلوو أليس من فق الفنا الملل أ يعتمي كل ما يقيم
لد هددذا الفددن مددن مكاددداا ،كددت يجلددي أمددا الندداد اافكدداس التددت ددديوس فددت
خا ر  ،والعوا ف التت دعتمل فت فؤاد  ،والمكاعر التت دجي فدت دفلد
وواياد د  ،والددرإى التددت دناغي د مددن بعيددي ..يجلدديها علددي الخكددبة ،واهددا
لوا د أمددا ال كددود التددت دهزهددا ال ركددة واإليمدداء والتعبيددر واليددرخة،
ودلتثيرها بعمق يقاعاا ال وء والقيل ،والقهوس والغيدابو! بدل ألديس
مددن وااددب الفنددا الملددل هددذا ،أ يلدده فددت أي ميدديا مددن ميددادين الفددن
الفلي ة ،مادا يرى فيها فاعلية معااء يمكن أ دقرب مدن هيفد أو دقدرب
204
الجماهير من و!"
وهكذا ،درى أ عماد اليين خليل يقف موقفدا يجابيدا مدن الملدرا ،ويديافق
عن كثيرا  ،وال ي رم كما يفعل االخرو الذين يقفو مند موقفدا تدلبيا ،
 - 203عماد اليين خليل :دفل  ،ا.178:
 - 204عماد اليين خليل :دفل  ،ا.190-178:
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ملتيلين فت ذل بموقف اإلتي من اليوس بيفة عامة .ومن ،د  ،يديعو
عمدداد الدديين خليددل لددي االدفتدداا علددي ملددتجياا ال دداس الغربيددة بيددفة
خاصدددة ،وال ددداس اإلدلدددادية بيدددفة عامدددة ،بكدددر التكدددب باإلتدددي ،
والتملد باالختيدداس ال دداسي اإلتدديمت .وفددت هددذا الناددا  ،يقددول عمدداد
اليين خليل ":هذا اليسد العقي  ،أو ما يمكن دلدميت (االختيدىر الحضدىري
اإلسالمي)  ،هو الذي هيد لهد [للملدلمين]أ يتلدلموا مدا المبدادس  ،وأ
يتولوا قياد الترا البكري بنجاا منقاق النقير وتط عواصدف الجاهليدة
به من كل مكا ..وهو ...هو الذي يتدي لكدل دلدا
وأدوائها التت أفا
ملل  ،فت كل آودة وفت أي مكا  ،فرصة االختيداس اء مدا ي ديط بد مدن
ف اساا .وهل أايس من الفنا الملل  ،ذل الذي ي تدر وايادد بال دب
والكو  ،ويت ر لكل ما من ش د أ يتدي لد فرصدة التعبيدر عمدا يعتمدل
فددت دفلدد اء عيددر التمددرد والقلددق واالدعددزالو! هددل أادديس مندد بهددذا
االختيدداس ،وكلددب هددذ الفرصددة التعبيريددة الرائعددة التددت أدافهددا ل د الدديين
العقي الذي علم يا اإلتي و!"205
وعيو علدي ذلد  ،يعتدرف عمداد الديين خليدل بالنكد الغربيدة أو اليوداديدة
للملرا م دمودا وشدكي فينمدا قدال " :والملدرا شدكل وم دمو  ...ومدا
أظن أفيا يماسي فت أ الككل الملرفت دبتة دفت فت الغرب ، ،أينع
وأد د أكلهددا هنددا  ،و هددذا الكددكل الددذي بدديأ بالتراايدديياا اليوداديددة فددت
المعابددي والعددراء المككددوف ،ظددل يتاددوس – عبددر العيددوس -فتددي بلد قمددة
دعقيي وسوعت فت العير ال يي بما أدافت ل التكنولوايا المعاصر من
مكادياا ،وبما دهي ل من متخييين علدي دسادة كبيدر مدن الدتمكن فدت
شتي فقول العمل الملرفت"206.
بيددي أ عمدداد الدديين خليددل يجيددز للمبددي الملددرفت الملددل أ ينفددت علددي
ااشكال واالدجاهاا ومدياسد اإلخدران والتكدخيص ،لكند البدي أ يختداس
الم مو الذي يتناتب مق بيئة اإلتي وشرو ها وظروفها ومقاييلها.
بمعنددي أ ااشددكال الفنيددة والجماليددة والتجدداسب اإلخراايددة (الميزادلددينية)
يمكدن االتددتفاد منهددا قديس اإلمكددا  ،مادامد دجداسب عالميددة و دلددادية ال
دتعددداسل مفاهيمهدددا النقريدددة والتابيقيدددة مدددق القدددي اإلتددديمية .وفدددت هدددذا
 - 205عماد اليين خليل :دفل  ،ا.191:
 - 206عماد اليين خليل :دفل  ،ا.191:
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االدجددا  ،يقددول الدديكتوس عمدداد الدديين خليددل ":وفرصددة االختيدداس الماروفددة
أمددا الفنددا الملددل  ،ذاً ،هددت أ يقبددل الملددرا ككددكل فنددت وأ يددرف
الم ددمو  ...واإلتددي ل د يقددف يومددا اء ااشددكال ،ال فددت ميدديا ال ك د
واإلداس  ،وال فدددت ميددديا االقتيددداد واالاتمدددا  ،وال فدددت ميددديا االداب
والفنو  ،علي العكس -هو علمنا -أ ااشدكال ق دية ديناميكيدة ال يقدر لهدا
قراس ،ودكني مت در ال يقدف عندي فدي ،ال لتجداو لدي فديود أخدرى...
ومددن ،د  ،فددإ التكددب بالكددكل الوافددي عبددر العيددوس هددو مندداق لابيعددة
ااشددياء .واإلتددي يددرف مددن ااشددكال فقددط دلدد التددت دددردبط ع ددويا
بم امينها ،وأصب من اليعب فيل فياها عن ااخدرى ،و ال دعر دتا
للقتل ،أو أخراتا المتكبثين بهما عن قواعيه العقائيية ااصيلة.
أشدددكال فكريدددة أو عقائييدددة مدددن هدددذا الندددو  ،دعدددا اإلتدددي لدددي سف دددها،
واالتتعيء عليها ،وعلي ما دبكر ب من م امين ،صوب أشدكال ابتكرهدا
207
اإلتي دفل  ،وسباها سباا فيويا بقيم وأهياف ".
ود تيلددا علددي مددا تددبق ،يددرف الملددرا اإلتدديمت الم ددامين العبثيددة
والفو وية واليمعقولة ،ويديعو لدي بنداء اإلدلدا بنداء تديميا صد ي ا،
مق اللمو ب ف اسيا وأخيقيدا ودينيدا ،ف دي عدن االتدتفاد مدن ااشدكال
واإلمكادياا اللينوغرافية العالمية ،ودمثدل دجداسب االدجاهداا اإلخراايدة
المعروفدددة فدددت اللدددافة الفنيدددة العالميدددة " .و ذا كدددا الفندددا الملدددل يكدددعر
باتتعيئ اء ما يارفد الفدن الملدرفت مدن م دامين عبثيدة خاويدة ،أو
مادية مغرقة ،أو خيالية مري ة ،أو واقعية هاباة ،أو بيعيدة ملدرفة ،أو
سمزيددة و،نيددة ،فإدد – مددن اهددة أخددرى -يفددت صدديس لبشددكال الملددرفية
اليينامية التت بيأا فت العراء المككوف ،وظل دتاوس فتي بلغ – فت
العير ال ا ر -الملرا االلت اليواس الذي يتي عرل أشي الملدرفياا
ددديلي ودمنعددا علددي ساددال الددييكوس ومهنيتددت اإلددداس  ،وادديسا الملددرا
الثي ".208
ذا كدا عمداد الديين خليددل يفيدل بدين الكدكل والم ددمو  ،ويدرى أدد مددن
ااف ل االتتفاد من ااشكال؛ ا الم مو يمكن الت ك في و خ اع
لمكر اإلتي  ،فإ لت موقفا معاكلدا ،فلديس هندا م دمو وشدكل ،بدل
 - 207عماد اليين خليل :دفل  ،ا.194:
 - 208عماد اليين خليل :دفل  ،ا.194:
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هنددا شددكل يدديل .بمعنددي أ الكددكل ي مددل فددت ياد د دالالا وم ددامين
دعبيريددددة .ومددددن ،دددد  ،فااشددددكال الملددددرفية هددددت فددددت ال قيقددددة م ددددامين
وأ روفاا فكرية وديوساا فللفية ،ال يمكن االعتماد عليها ،فدإذا أخدذدا
القالب العبثت أو ملرا اليمعقول أو الملرا الابيعت ،فدإ هدذ ااشدكال
الملرفية د مل فت يادها دالالدها الخاصة من عبثيدة وفو دوية وككدف
وعراء .ومن  ، ،علينا أ د تا فت اختياس الم امين وااشكال معا.
المطيا الثىلث :أهداف المسرح اإلسالمي
يهدديف الملددرا اإلتدديمت  -فلددب عمدداد الدديين خليددل -لددي دغييددر الواقددق
كاددد ماديدددة أو عبثيدددة أو
الي تدديمت بدددالثوس عليدد  ،وديددد ي قيمددد
واوديدددة .بمعندددي أ عمددداد الددديين خليدددل يدددرف االلتدددزامين :الماسكلدددت
والواددودي ،ويدديعو لددي االلتددزا اإلتدديمت القددائ علددي ال ددق والرباديددة
والعيالة وال نفية الف دلي .ومدن ،د  ،فالهديف مدن الفدن اإلتديمت  -بيدفة
عامددة -هددو داهيددر اامددة مددن أدوائهددا وأوبئتهددا الماديددة والمعنويددة ،بخلددق
أاواء اليفاء والم بة واالدلجا وفب العمل ،وغرد التفاإل فدت دفدود
المللمين .وفت هذا ،يقول عماد اليين خليل ":من أال هذا كا علي الفنا
الملدددل أ يثدددوس علدددي الواقدددق الي تددديمت لكدددت ي قدددق الجددديوى واامدددل
واليددفاء واالدلددجا  ،دل د التددت ال يمك دن أ ي يددل عليهددا أبدديا فددت واقددق
كهذا ..الذي يعدي فدت بيئدة يجتااهدا الوبداء ال يمكدن أ ينجدو مند فتدي
ولو ع وادخذ كل االفتيا اا الذادية والوقائية ..الوبداء تتيديب لعنتد
ب د ي شددكل مددن ااشددكال ،علددي ااقددل فددت أد د تدديمنع مددن فريددة ال ركددة
وي جددر علي د فددت ميينددة وافددي وأسل ص دغير ...علددي ااقددل فددت ت د ق
لواياد بالكآبة ومناظر االفتقاس التت دخدي علدي المكدا ...علدي ااقدل فدت
د ايم كل فرفة أو أمل من فياد  ،اد يرى أهلد و خودد يموددو أمدا
عيني دو أ يلتايق أ يعمل شيئا..
وهكذا ،فإ الفنا الملل الذي ي يا واقعا ال تيميا يمكن أ يتعدرل فدت
أية ل قة للخدرون مدن الاريدق القدوي  ،وهدذا الخدرون يتخدذ أشدكاال شدتي
دبيأ باسدكاب أخااء خاسايدة بلدياة ،ودنتهدت بتمدز دفلدت مدؤل ود اد
أخيقت كامل...ولن يكو ال ما  ..ال ما الوفيي ال فت أ يثوس الفندا
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مددن أاددل عددياد ااس ددية التددت دمكند و خوادد أ يعيكددوا بلددي وادديوى
ودقدددي  ،ودمدددن ه ال ريدددة الكاملدددة فدددت ال ركدددة ود قيدددق مكددديئة هللا فدددت
ااسل ..وصددي ستددول هللا وهددو ينددادي أدباع د ( ااهدديوا فددت تددبيل هللا
القريب والبعيدي ،فدت ال در واللدفر ،فدإ الجهداد بداب مدن أبدواب الجندة،
209
و د ينجت صافب من اله والغ )!!"
وفددت هددذا اللدديا أي ددا ،يقددول ااتددتاذ شددوقت خمدديس ... ":دالددب مددن
الملرا دائما شيئا أعمق من مجرد الترفيد  ،دالدب مند ذلد الدوعت الدذي
ي اعف ال يا داخلنا ،ويزييها عمقا وادلاعا ود رسا و متاعا ،لقي د دول
الملرا فت عيوس االد اا لي مجرد أدا للترفيد عدن البكدر المتعبدين
وال ائعين ،ولكن ذل الت ول كا االتتثناء الذي يؤكدي القاعدي  ،وهدت أ
الملدددرا ال يجدددب أ يكدددو مجدددرد أدا درفيددد ف لدددب، .ددد فدددي ،النقلدددة
المعاصدددر  ،ولددد يعدددي هندددا اتدددتثناء وال قاعدددي  ،وصددداس للترفيددد فللدددفت
كافتيان دلدادت ،يؤكدي فريدة اإلدلدا  ،وسف د  ،يكدو مجدرد آليدة ددؤدي
دوسهددا المرتددو داخددل أدقمددة ااتماعيددة شددييي التعقيددي ،دلددتلب مددن ذادد ،
ودقهدر ب دغو ال قبدل لد بهدا ،وهدذا بدالابق ال يتنداق مدق الديوس الجداد
للملرا الذي د اعف ملدؤوليت ودوس ا فدي اسدت ىدة اإلنسدى المغتدرب
210
عن عىلمه المتمثل في أخو ه ومجتم ه وعصرد"...
ومن اهة أخرى ،يرى دعما عاشوس أ الملرا البي أ ي مل فت يادد
ستددالة دغييددر وبندداء وداهيددر أخيقددت وف دداسي  ،مبنددت علددي االلتددزا
الربادت  .وفت هذا الييد ،يرى هذا الباف أ الملرا أصدي " يقدو ال
علي التللي بما هو قائ ومواود ،و دما باليعو لي مدا هدو أف دل وأسقدي
من  ،والملرا أتاتا فن سف الواقق ،اد يقو علدي سإيدة اييدي لواقدق
اييي  ،ودقر مغداير للواقدق القدائ  ،ومدن هندا فااصدل أ دتبلدوس الجهدود
فددول دعددييل ملدداس الملددرا ،لكددت يكددو أقددرب لددي االلتددزا والجييددة فددت
عرل ومعالجة مكاكل ال يدا  ،ال لهداء النداد عنهدا بال د ااادوف ،
والتللية الفاسغة211 "...؛
 - 209عماد اليين خليل :دفل  ،ا.194:
 - 210دقي عن دجيب الكييدت :حو المسرح اإلسالمي ،ا.51-50:
 - 211دقي عن دجيب الكييدت :دفل  ،ا.51 :
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وعلي  ،يهديف الملدرا اإلتديمت لدي د ريدر اإلدلدا مدن شدوائب المداد
وأدسا الجلددي ،ودخلييدد مددن عددال الفتنددة والغوايددة والرذيلددة ،بتاهيددر
أخيقيا ودينيا وسوفيا ،مق الرفق من مكادت اإلدلادية وال اسية ،لييير
كائنددا بكددريا مبدديعا وصددال ا لو ند وأمتد وعقييدد  ،لد ستددالة تددامية فددت
ااسل التددت دتمثددل فددت البندداء الهددادف واالتددتخيف الجدداد .واالدددت ،أ
اإلدلددا فددت هددذا الكددو لدديس ذادددا ددائعة عابثددة ويائلددة ،أو ذادددا تدديزيفية
مقذوفة بها من أادل أ دعدذب أو د اتدب ادوسا وظلمدا ،بدل خلدق اإلدلدا
ليعبددي هللا عبددداد خاليدددة لذادددد  ،ويلدددعي ادددادا مدددن أادددل بنددداء ال ددداس
اإلدلادية ،ودعمير الكدو مدن أادل اليدال العدا  ،وخيمدة الديديا واالخدر ،
والعمل من أال العاالة واالالة  ،ميياقا لقول دعالي دعالي ":ومى خيقد
الجن واإلندس إال لي بددو ا ومدى أريدد أ يط مدو  .إ أ هدو الدرناق ذو
212
القوة المتين"
لددذا ،البددي أ يكددو للملددرا اإلتدديمت ستددالة هادفددة وباديددة دخددي اإلدلددا
أينمدددا فدددل واسد دددل ،ودلدددمو بعقلددد ووايادددد والدددي دلددداديا وأخيقيدددا
ومييريا ،فيتخدذ الوتداية مدذهبا لد فدت هدذ ال يدا الااف دة بالتناق داا
والمكدداكل واليددراعاا النفلددية واالاتماعيددة والواقعيددة؛ بلددبب غيددا
الرذيلة ،ودفل ااخي  ،واد اا اإلدلدا  ،ودراادق القدي ااصديلة التدت
د اتتبيالها بالقي الكمية االتتعمالية فت عالمنا الم نط بالمادياا والمعايير
الزائفة.
وعليد  ،يديعو عمداد الديين خليدل لدي ملدرا تديمت يتنداغ فيد الكدل فدت
دداس الوفددي الرباديددة ،واالبتعدداد عددن العقددو والعيدديا والعبثيددة" ،
ديوس اإلدلا الملل للفن وموقفد مدن الابيعدة ينبثدق -أوال وأخيدرا -عدن
هذ القاعي الكبرى التت أدي لإلدلا والابيعدة أ يت ركدا علدي ملدرفها
ذي اابعددداد اليمرئيدددة...الوفدددي التدددت د ددد كدددل الجزئيددداا والتناق ددداا
القاهريددة والقددي المتعاس ددة ،فددت كيددا وافددي متمات د  ،أو عددال متندداغ
اميدددل ،أو ل دددن يادددرب ااتدددما ويهدددز القلدددوب ويعمدددق مجدددالت الفكدددر
واإلدسا  .ااديا اميعا ااءا لكت دكير لدي أ اإلدلدا  ،عالمدا كدا
أ فنادا ،واب أ يلعي من أال هذا الميير العقي  :الوفي والتوافق بين
 - 212القرآ الارير ،توس الذاسياا ،االياا.59-57-56:
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اإلدلا والعدال والابيعدة والكدو  ...الوفدي التدت ددرف الدذوبا اللدالب
والفنددداء ...كمدددا ددددرف  -فدددت الوقددد دفلددد  -التمدددز والتبعثدددر واال دوان
213
والعييا ".
وعليد  ،فالهدديف مددن الملددرا اإلتدديمت هددو دخليددق المجتمددق البكددري فددت
ددوء القددرآ الكددري واللددنة النبويددة ،وداهيددر اإلدلددا دفلدديا وااتماعيددا
وأخيقيا وف اسيا.
المطيا الرابع :مضىمين المسرح اإلسالمي
ي ق للملرا اإلتيمت أ يعبر عن اميق الم امين التت ددؤس اإلدلدا
والمجتمق معا فت عيردا هذا ،بكر أ يكو ذل الم توى صدادسا عدن
سإيددة تدديمية و دلددادية ملتزمددة ،أو معبددرا عددن سإيددة ف دداسية سباديددة
منفت ة .بمعني أ يبتعدي الفندا الملدل عدن الم دامين العبثيدة والفو دوية
واإلبافيددة ،ويند ى عددن كددل مددا يدديعو لددي االدعددزال واالغتدراب والتاددرف
والعياء والكراهيدة والمجدو واإلل داد والتكدكي  .وفدت هدذا اليديد ،يقدول
عماد اليين خليل ":من هذا االختياس الملاير لمناق اإلتي  ،والمنبثق عن
دكوين ال داسي ،يجدي الفندا الملدل دفلد وقدي أدي د لد فرصدة اييدي
للتعبيددر...ا يقدددول مدددا يكددداء بكددكل أكثدددر دددد ،يرا ود ريكدددا...ا يادددرا
م ددامين الكبددرى ابتددياء مددن موقددف اإلدلددا فددت الكددو  ،وق ددية واددود
وميير  ،وفريت وقيس  ،وم يا وم يا وممادد  ،وفتدي أعمدق أعاميقد
البا نية ،وأشي دياساا واياد خفاء ودعقييا... ،يارا م امين وهدو فدر
ليددق مددن قيددود المددياسد الملددرفية التددت فر د دفلددها علددي العيددوس:
كيتدديكية وكيتدديكية اييددي  ،وسومادلددية وواقعيددة ،و بيعيددة وسمزيددة،
ودعبيرية وواوديدة ،مل ميدة وعبثيدة .فكدل ادجدا مدن هدذ االدجاهداا كدا
ينبثق من ديوس ي با اإلتي ويرف أشي الرف  ،اد ال ينلدج أتاتدا
ودقرد لي الكو وال يا وااشدياء ،أو ادد ادعكداد -بيسادة أو أخدرى-
لعيددوس تددادها داددرف مددا ،فددت اادددب مددن اوادددب ال يددا والفكددر ،بينمددا
ادكمك الجواددب ااخدرى وأصداب ال دموس...أو ا هدذا التيدوس لديس
 - 213عمدداد الدديين خليددل :فددي الفددن التعدداييي والم مددىري ،داس ابددن كثيددر ،دمكددق -بيددروا،
توسيا ولبنا  ،الابعة ااولي تنة  ، 2007ا.11:
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تدددوى فدددرا اا مر دددية ،يادددرا غثاءهدددا فدددرد أو اماعدددة أو ف ددداس
ي اصرها الوباء ،وينخر فت بنيادها اللود ،وينتقرهدا التديهوس واللدقو
214
فت دهاية الاريق".
ومدددن، ،ددد يددديعو عمددداد الددديين خليدددل الفندددا الملدددرفت الملدددل لدددي دقددديي
م امين بكل ارأ  ،وفت شتي الم امين التت ال دتنافي مدق اإلتدي  ،بدل
ي ول م امين الملرفية لي ستائل دلادية سبادية وأخيقيدة ،دديعو لدي
الم بة واللي والتعاو والتعاي وااخو  .وفت الوق دفل  ،يجعل منهدا
ستائل ،وس وافتجان ي القمق والتارف والكراهية .ويعندت هدذا كلد أ
ينالددق فددت م ددامين وم تويادد مددن سإيددة تدديمية متزدددة ومعتيلددة .لددذا،
يقددول عمدداد الدديين خليددل " :أفلدديس مددن فددق الفنددا الملددل  ،ال أ يلددتعلت
ف لب علي م امين دنبثق عن ديوساا خا ئة من رفة كهذ  ،بل -وهذا
هددو المه د  -أ يتقددي خاددواا أخددرى لددي اامددا  ،وأ يلددتخي هددذ اادا
الفنية الرائعة لارا م دامين هدو ،الم دامين التدت يلدتميها مدن ديدوس
الكلت الكامل ،المتكامل ،الي ي  ،للكو والعال ولموقق اإلدلا وااشياء
فيهما ،ولابيعة العيقاا التت دلود المواوداا ،وكن اسدبا ها باهلل خدالق
الكو والعال واإلدلا وااشياء...والمواوداا...وو
أما آ للفنا الملل أ يعول ما فاا أاياد من دقص فت مجدال التغايدة
التعبيرية للتيوس اإلتديمت الواتدق ،وأ ينالدق مدن هدذا التيدوس دفلد ،
وبيي دعبيرية أكثر اي وفيوية و رافة ،صدوب االفدا التدت دديعو أ
ي الخاي ليها ،لكت يكتل فت ريق فنو المرل والغثيا واليواس،
ويالدددق علدددي العدددال بفنددد اإلدلدددادت ااصددديل الدددذي ي ت دددن فدددت الل قدددة
المكددددد ودة الوافدددددي كدددددل مدددددا ي دددددم الكدددددو مدددددن شددددد ناا ال دددددس
والوايا ..ويجتا برإيا أمياء الزما والمكا م امدا اديسا المرئيداا
القريبة ،تاعيا أبيا صوب اكتنا اللر العقي والنامود اابيي الذي يلدير
بددد هللا مدددن عليائددد قدددوى اللدددماواا وااسل وال يدددا وااشدددياء ..اسفدددا
عليه  -هذا الفنا  -دياء ال ب وال ندا فيندا ،والثدوس والتمدرد فيندا آخدر،
متقيما به  -فت فنود  -صوب تدافاا الدروا واإلشدرا فيندا ،داخدي بهد
منعافاا تعيه اليومت وكيفه المكتر فينا آخر ،ميوسا له دفاصيل
فا ددره الددراهن وميم دد اليائمددة ،متخايددا فدديود الزمددا  :ددداس لددي
 - 214عماد اليين خليل :النقد اإلسالمي الم ى ر ،ا.195:
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الما ت في الخيال الفندت الممتدزن بوقدائق التداسي الكبدرى  ،ومنعافادد
الفاصددلة ،ومواقف د المكددهوس  ،وددداس أخددرى لددي الملددتقبل في د الددرإى
واافي ..وو
ليس ،مة مدا ي دي الفندا الملدل أو يوقفد عدن ال ركدة فيثمدا شداء وفدت أي
وق شاء ...ليس ،مة ما يقف فت ريقد صدوب التعبيدر عدن أكبدر الق دايا
215
وأصغرها...عن أشيها قلو وصيبة ،وأكثرها لينا ودياو "...
وعلي د  ،البددي أ ينبنددت الملددرا اإلتدديمت  ،فددت م ددامين وأشددكال الفنيددة
والجمالية والياللية ،علي الرإية اإلتيمية الي ي ة ،ويقو علي التيوس
ال ددداسي العقددديي البنددداء ،واالدادددي مدددن االلتدددزا اإلتددديمت دقريدددة
ومماستددة ووظيفددة .فهددذا" هددو مفهددو اإلتددي ليلتددزا الفنددت ،أ يمتل د
الفنددا  -أوال -ديددوسا شددامي متكددامي ص د ي ا للكددو وال يددا واإلدلددا ،
يوا ي ادفتاا واديادت دائد  ،وددودر دفلدت ال ين دب لد معدين اء الكدو
وال يدددا واإلدلدددا  ..ومدددن بعدددي هدددذا يجدددتء االلتدددزا ..عفويدددا ..متلددداوقا..
منلابا..عيقت بالعااء الفنت ال دقو مالقا علي القلر والتكلف واإلكرا ..
216
وال دعترف أبيا بالميستية أو الوعقية أو المباشر "...
وهكددددذا ،فالملددددرا اإلتدددديمت قابددددل ا يلددددتوعب اميددددق الم ددددامين
والم تويدداا المتنوعددة والمختلفددة ،بكددر أال دتنددافي مددق الكددريعة الرباديددة
والفار اإلتيمية النقية التت الدكوبها شائبة.
المطيا الخىمس :التةليـــف المسرحـــي
دلتلز الكتابة الملرفية من المؤلف اليسامت أ يركز سيكدت الفنيدة علدي
المعني قبل الككل؛ ا المعني هو ااه فت الملرا اإلتيمت ،خاصة ذا
اسدددبط بددال ق والددوفت والعقيددي الرباديددة ،وكددا ينالددق مددن سإيددة دلددادية
وا د ة دجددا اإلدلددا والكددو والعددال  ،بعيدديا عددن فللددفاا الكد والعبد
واإلل دداد والت ددليل .وفددت هددذا ،يقددول عمدداد الدديين خليددل":هنددا  -بيددوس
عامة -دوعا من ااتاليب الفنية فت العال  ،أفديهما يؤكدي علدي ااتدلوب،
التكوين ،التناتق ،الككل ،التناتب الهنيتدت ،دو يدق االدوا والملدافاا.
 - 215عماد اليين خليل :دفل  ،ا.197-196:
 - 216عماد اليين خليل :دفل  ،ا.198:
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و،اديهمددا يؤكددي علددي المعنددي ،علددي مددا يلددتثير العمددل الفنددت فددت وادديا
اإلدلا وفكر من معا ودفاتير للق ايا التدت دجابد اإلدلدا اء الكدو
والعال  .والفنا الملل عليد أ يختداس المرفلدة ااولدي علدي الثاديدة ،علدي
المعني ،لي اتتثاس الفكر والوايا  ،لي دقيي التفاتير الكاملة لمدا ي ديط
باإلدلا  .وهذ المرفلة دعنت أ الفنا الملل قي دجاو المرفلدة الجماليدة
عن ال ق..والقرآ الكدري اليؤكدي علدي الجمدال
الككلية لي مرفلة الب
بقيس ما يؤكي علي ال ق ،سغ مدا ينادوي ال دق عليد أفياددا مدن صدوس ال
217
يلتجملها اإلدلا للوهلة ااولي".
وينبغددت علددي المؤلددف الملددرفت اإلتدديمت أي ددا أال يقتيددر عمل د علددي
الملددرفياا التاسيخيددة فقددط ،بددل ينبغددت أ يكتددب فددت كددل الموا دديق التددت
ددمن سإيددة سباديددة فقددة .فالملددرا اإلتدديمت يمكددن أ
دددؤس اإلدلددا
يتنددددداول كدددددل التيمددددداا والموا ددددديق والق دددددايا اللياتدددددية واالاتماعيدددددة
واالقتيادية والثقافية والتاسيخية والفللفية واإلدلدادية ،بكدر أال دتنداق
ال مددددوالا الملددددرفية ومقاصدددديها القريبددددة والبعيددددي  ،المباشددددر وغيددددر
المباشدددر  ،مدددق دعدددالي اإلتدددي  ،ودتعددداسل مدددق مبدددادب العقيدددي الرباديدددة
اليد ي ة والمثلددي  .ا اإلتددي ي مددل فددت يادد سإيددة دلددادية و دقددر
عقيية متكاملة و،ابتة ومتوا دة أكثر واقعية وعيالة من المذاهب الملرفية
والفللفية والنقرياا البكرية التت دخ ق للتغيير واليف والتكذيب.
هذا ،و يلتوعب الملرا اإلتيمت -فلب دجيب الكييددت " -ال يدا بكدل
مددا فيهددا  ،ويتندداول شددتي ق دداياها ومقاهرهددا ومكدداكلها ،وفددق التيددوس
اإلتيمت الي ي لهذ ال يا  ،وال يزيف فقيقة ،أو يخلق وهما فاتديا ،أو
ي ددابت دديال ،أو يددزين دفاقددا ،ويالددق ديراد د علددي شدديا ين االد ددراف
والقهددر والقلدد  ،ومددن ،دد يددنه بعددزائ الملت ددعفين ،وينيددر ق ددايا
المقلددومين ،ويخفددف مددن بييددا وأفددزا المعددذبين ،ويبكددر بددالخير وال ددب
218
وال ق والجمال".
ومن هنا ،فالملرا اإلتيمت ملرا شامل صياغة وداللة ووظيفة ،يمكدن
أ يتناول اميق الق ايا والمكاكل التت دؤس اإلدلدا فدت فيادد اليوميدة،
بيعددة هددذ المكدداكل والهمددو واافددزا  ،ولكددن مددن منقددوس
مهمددا كاد د
 - 217عماد اليين خليل :دفل  ،ا.200:
 - 218دجيب الكييدت :مدخل إلو األدب اإلسالمي ،ا.34:
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أخيقت تيمت متكامل فت مبادئ  ،يبتغت خيمة اإلدلدا عقدي وسوفدا أو
اليا ودفلا.
المطيا السىدس :اإلخــــراج المســـرحي
يلتواب اإلخران الملرفت ،فدت التيدوس اإلتديمت ،أ ي دي المخدرن
دعدددديييا فنيددددة واماليددددة وسك يددددة مختلفددددة علددددي ااشددددكال الملددددرفية
الملتوسد  ،لكدت دلدتجيب لمقداييس العدرل الملدرفت اإلتديمت  ،تدواء
أكا ذلد علدي ملدتوى اختيداس الم دمو أ علدي ملدتوى د ،يد الخكدبة
تينوغرافيا أ علي ملتوى التكخيص ،أ علي ملدتوى التقنيداا اليدودية
والبيددددرية .عدددديو علددددي هددددذا ،يكيددددف المخددددرن اإلتدددديمت التيدددداساا
واالدجاهدداا الملددرفية العالميددة ،بمختلددف مياستددها ودواهادهددا النقريددة
والتابيقية ،مق التيوس اإلتيمت شكي وم مودا وسإية .وفت هذا ،يقول
عماد اليين خليل ":يفرل اإلتي علي اإلخران الملدرفت دعديييا ذاا
أهمية بالغة يجب مراعادها ،ذا ما أسيي للملرفية أ د افظ علدي ابعهدا،
ود فقددداا فدددت ادتقددداء عناصدددر التمثيدددل ،وأ يدددائه  ،وفدددت فجدددب بعددد
الكخيدددياا ذاا المكاددددة اليينيدددة الخاصدددة عدددن اادقددداس واالكتفددداء بنقدددل
أصواده  ،أو اعتماد عناصدر دمثيليدة أخدرى (كالمندادين ،الكدوسد ،دكنيد
الملرا داخل الملرا) لتنقل لي المكداهيين مدا يديوس خلدف المكداهي مدن
أفدديا  ،وفددت ديددمي الددييكوس ود ييددي ابعد العددا  ،وفددت دنقددي مجدداالا
اييي  ،وآفاقا واتعة أما المخرن ،ويديخل علدي الخكدبة شخوصدا وأدواسا
ل د د لفهددا المددذاهب ااخددرى ،وي ددت علي د اتددتخيا مزيددي مددن اإلمكاددداا
والمؤ،راا والوتائل الملرفية ،وأ يجري دغييراا أتاتدية فدت التكنيد
لكدددت يلدددتايق االتدددتجابة لهدددذ الماالدددب مدددن اهدددة ،ولكدددت يغادددت علدددي
219
الت فقاا من اهة أخرى".
وأكثدددر مدددن هدددذا  ،يمكدددن للملدددرا اإلتددديمت أ ي دددتفظ بدددبع الثوابددد
المكددتركة التددت يتفددق فيهددا الملددرا العددالمت بيددفة عامددة ،مثددل :الخكددبة،
وال ركددة ،والممثددل ،ودقنيدداا اليددوا واإل دداء  .لكددن يمكددن للمخددرن أ
يتيددرف فددت الم ددامين وااشددكال الملددرفية واإلخراايددة ااخددرى فتددي
 - 219عماد اليين خليل :دفل  ،ا.182:
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دنلدددج مدددق الرإيدددة اإلتددديمية .وفدددت هدددذا الجاددددب ،يقدددول عمددداد الددديين
خليددل":لدديس مددن ال ددروسي عدداد صددياغة الكددكل الملددرفت بمددا يتفددق
والم امين اإلتيمية ،فيقو علي أ الكدكل الملدرفت -فدت أتاتد  -ظدل
م تفقا بعناصر الرئيلية ،سغ المذاهب واالدجاهاا التت دو عت ابتياء
مددن عيددوس ااولددي وفتددي اللددنين ااخيددر ..ولقددي ظل د هددذ العناصددر
الرئيلددية دمثددل قاتددما مكددتركا أعقد  ،لدديس بملددتاا أي مددذهب ملددرفت
االتدددتغناء عنهدددا ،مهمدددا بلددد مدددن التادددرف فدددت د ادددي القواعدددي التقليييدددة
واإلغراب..هل لمدذهب ملدرفت أ يلدتغنت عدن الممثدل بكدكل دائد و هدل
بإمكاد دجميي ال ركة أو التعبيرو وهل بإمكاد دجريي العمل الملرفت من
اا واء والقيل والمؤ،راا اليوديةو  - ،وهدذا هدو المهد  -هدل بإمكادد
الدددة ال دددوااز الثي،دددة الم يادددة بالملدددافة الم ددديود الملدددما (خكدددبة
الملرا)و!
هدذ الوتددائل ،وغيرهددا ،ظلد باقيددة علددي مددر الددزمن ،سغد التقلبدداا التددت
شهيدها ال ركة الملرفية مندذ عيدر التراايدييا اليوداديدة وفتدي الملدرا
التلددجيلت وملدداسا الغ ددب واليمعقددول ..ومددن ،دد فددإ علددي الملددرا
اإلتيمت أ يلتز هو االخر هذا القات المكتر للكدكل الملدرفت ،ومدن
خيل د يمكددن للمخددرن أ يعيددي صددياغة العوامددل الملددرفية :مددن ريقددة
خران ودمثيدل ،وديدمي للدييكوس ،واختيداس للمدؤ،راا اليدودية ،ودو يدق
لب واء والقيل ،بما ينلج والم امين الجييدي التدت يارفهدا الملدرا
220
اإلتيمت".
بيي أد يمكن للمخرن الملرفت الملتز أ يت رس من العلبة اإلياالية التت
د يددل علددي الثقافددة الغربيددة ،فيلددتبيلها بف دداء دائددري أقددرب لددي درا،نددا
العريق وبيئتندا العربيدة ااصديلة ،كمدا ددذهب لدي ذلد النقريدة الملدرفية
االفتفالية .ذ يرى عبي الكري برشيي ،فت كتاب ( حدود الاىئن والممان في
المسرح االحتفدىلي) ،أ الملدرا العربدت ينبغدت أ يكدو بعيديا كدل البعدي
عددن اابنيددة الغربيددة التددت د دداول أ دلددي الفراددة الرك يددة بددين الجدديسا
والكددواليس واللددتاساا وااعمددي  .وفددت هددذا اليدديد ،يلددتيعت عبددي الكددري
برشيي قولة أواينيو باسبا التت يقول فيها ":الملرا كتلة من أشدخاا،
د د لدديس مجددرد مكددا  ،فاابنيددة المكددا لهددا ،وفيثمددا ك دا هنددا ممثلددو
 - 220عماد اليين خليل :دفل  ،ا.184:
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ومؤلفو وفت أي مكا  ،فإ هنا ملرفا" ،والملرا فدت أي مكدا  ،هدو
شعاس الملدرفيين المعاصدرين .فلد دعدي البنايدة شدر ا ال مدا لتقديي ال فدل
الملرفت .هذ ال قيقة غاب عنا منا ويي ،فربانا الملدرا بالملدرا،
والفن بالبناية واإلبيا بالمكا ...
فت مبي اامر ،لد دكدن لديينا ملداسا ،ولكنندا أواديداها ...وكدا ذلد علدي
الاريقة اإليااليدة ...وكدا شديئا بيعيدا أ دكدو دلد البنايدة غريبدة عندا،
ادهددا و ددع وفددق هنيتددة خاصددة ،ففددت البندداء سوعي د ااذ ااوسبيددة
والعين ااوسبية والروا ااوسبيدة والفكدر ااوسبدت ،وبدذل ظدل الملدرا/
الفن غريبا فت الملرا البناية ،بعييا عن فقيقت وهويت .
الملرا ولي فت العراء بين الناد .دك فرا ليقا كدالري  ،ولكند بعدي ذلد
أصددب خلددف الجدديسا  ،تددجين الجددياس ااول والثددادت والثال د والرابددق...
أصب فعل ت ريا يعتمي علي لعبة الخفداء والتجلدت ،وبهدذا فقدي دوس وفقدي
فقيقت ...
الملرا فت أوسوبا مؤتلة ،وا سأد المال يمتل هنا كدل المؤتلداا
فقددي أصددب الملددرا أي ددا بيددي البوساوا يددة ...د د قنددا عيميددة -مثددل كددل
القنواا ااخرى -وعلي فقي واب أ يقل فت فو المال وأسباب المال،
أي أ يبقدددددي ميدددددنعا لعيندددددة خاصدددددة مدددددن الفكدددددر والفدددددن واالعتقددددداد
221
اإليييولوات".
ومن هنا ،ييعو عبي الكري برشيي لي ف اءاا شعبية مفتوفة ،كالمياشر،
وااتوا الثقافية ،والمواتد  ،وااعيداد ،والمهراادداا اللدنوية .وفدت هدذا
الييد ،يقول برشيي ":دلعي لي د ويل الملرا من دكا ،اب وقاس لبيق
اإلبدديا الفنددت والفكددري لددي أتددوا ومواتد ومهرااددداا تددنوية ،أتدوا
دكددو قريبددة الكددب بلددو عكدداظ وتددو المربددي فيد ديددب الثقافددة شدديئا
داخي فت دلي ال يا اليومية ،وليل شيئا اسئدا وغريبدا كمدا هدو الكد
اال "222.
 - 221عبي الكري برشيي :حدود الاىئن والممادن فدي المسدرح االحتفدىلي ل بدد الادرير برشديد،
داس الثقافة ،الياس البي اء ،الابعة  ، 1895ا.85:
 - 222ب د مابددو علددي اللتادلدديل قيم د الكادددب أ،ندداء اللقدداء الثددادت للجنددة اليائمددة الملددرا
العربددت بلددوسيا ،دمكددق ،فددت  ، 1878/12/05د د عنددوا ( :التيددوس الملددتقبلت لتعريددب
الملرا العربت) ،ا.31:
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ومن اهة أخدرى ،يدرى عبدي الكدري برشديي أ الملدرا العربدت ظدل لمدي
ويلة ،وما يزال ،أتدير الخكدبة اإليااليدة والجديسا ااسبعدة التدت خنقد
الفراددة اليساميددة ،ف يددردها فددت دداس دديق ،وفيددز م دديود ،اليلددم ا
بال ركة والتكخيص وفيوية اللقداء واالفتفدال "،و ذا مدا ألقيندا دقدر علدي
الملاسا العربية ،فإدندا دجديها كلهدا قدي بنيد وفدق ااتدلوب اإليادالت ،أي
دها قائمة علي أتاد الفيل بين شر ت اإلبيا الفنت :المبي والجمهوس.
كما أ الخكبة  -وهدت ف داء اإلبديا  -ليلد مفتوفدة ال مدن اهدة وافدي
فقددط .فالجددياس الددوهمت واللددتاساا المختلفددة وففددر الجوقددة والكددواليس قددي
223
ااتمع كلها من أال د كيي القايعة ودعميقها".
ومن هنا ،ييعو عبي الكري برشيي لدي اتدتبيال الملدرا الغربدت بالملدرا
العربددت ااصدديل ،بف دداءاد االفتفاليددة اليائريددة التددت دتمثددل علددي تددبيل
الخيوا فت ال لقة ،وااتوا  ،والف اءاا العامة ،وذل كلد مدن أادل
خلق عيقة افتفالية فميمية بين الممثل والمتفرن  ،بديال مدن خلدق ادفيدال
بدين الخكددبة والراصددي "،وباختفدداء التمييددز بددين المتفددرن وصددنيو التفددرن
وبين المكاهي(بالكلر) والمكاهي ،بين الواقعت والوهمت ،فقدي كدا البدي أ
درااق كدل البنداء الملدرفت التقليديي وأ دفكدر بالتدالت فدت د تديس ف داء
اييي يمكن أ يلتوعب االفتفال الملرفت  ،ويبعي عن أ يكدو قوتدا
فددت كنيلددة أو فراددة أمددا صددنيو تدد ري ،أو دجمعددا ستددميا فددت بنايددة
224
ستمية".
وعلددي الددرغ مددن هددذ الدديعو النقريددة المثاليددة المتمثلددة فددت دقدديي الفراددة
الملددرفية االفتفاليددة فددت اللددافاا العموميددة ،فإدد علددي ملددتوى التابيددق
العملددت ،ل د دفل د االفتفاليددة فددت دقدديي عرو ددها خدداسن العلبددة اإليااليددة
اتباب أمنية .وفت هذا المن ي ،يقول عبي الكري برشيي  ":أي ملرا هدو
ذا الذي يمكن دقييم فت الكاس و المجتمق العربدت لديس هدو المجتمدق
الغربددت ،هددذ فقيقددة ال دقبددل الجدديل .ومددا ييددل هنددا  ،اليمكددن أ ييددل
هنددا ...دعددرف أ الملددرا بااتدداد دقدداهر  ،د د افتكدداد امدداهيري.هددذا
الفعددل خايددر بيش د  ،خيوصددا عندديما ييددب فددت الكدداس  .فهددل يمكددن
 - 223عبي الكري برشديي( :فدت التيدوس الملدتقبلت لتعريدب الملدرا العربدت) ،مجيدو األقدال ،
العرا  ،ا.14:
 - 224ادقر :البيا الثال لجماعة الملرا االفتفالت ،ا.11:
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ديددوس مثددل هددذ التقدداهراا الجماهيريددة فددت الكدداس العربددتو ويبقددي أ
دكير بعدي هدذا ،لدي أ الملدرا موقدف فكدري ،وكدل موقدف تياتدة .فهدل
دتيوس الموقف الم اد علي قاسعة الاريقو أما الملدرفياا التدت قديمها
اليددييقت – خدداسن الملددرا -فهددت الدعدديو أ دكددو مجددرد اتتعرا دداا
م ايي وبريئة للتاسي  ،وهت بدذل الدمثدل الخادوس ال مدن ااددب وافدي،
225
أي اادب التجمهر ،أما الموقف فهو مهرب".
ومن هندا ،تدتبقي مكدكلة دكدغيل الف داء دائمدا ددؤس الملدرا االفتفدالت،
مادا هنا دناق فادا بين النقرية والمماستدة .وفدت هدذا اللديا  ،يقدول
أتددتاذي ميددافي سم ددادت ":الدديعو لددي د صدديل الخكددبة الملددرفية
دبقي مكروعا دقريا بالرغ من أ فنادا دككيليا 226قدي فداول أ ي دل هدذ
المككلة بتقييم مكرو خكبة دائرية ،اد سأى أ القاعة اليائريدة دلدم
بالتواصل ال ت وال دقي فوااز بقية بين المتفراين .كما فاول أ يجعل
مدن هدذ الخكدبة ف دداء بيعيدا الي تدان لدي دقنيدداا اصداناعية مدن ددداس
وكددواليس وتددتاس ومددا لددي ذلد  .وبددالابق ،فددإ هددذا المكددرو يبقددي فلمددا
اميي بالنلبة ليفتفاليين لن يت قق ال بت دافر الجهدود وبتدوفير الكدرو
227
المو وعية" .
لنا  -فت ااخير -أ عبي الكري برشيي قي ،اس ،فدت دقريتد
وهكذا ،يت
االفتفاليددة ،علددي الملدداسا الكيتدديكية القائمددة علددي العلبددة اإليااليددة التددت
كاد دخنق الجمداهير بقيدا ،فت در اللقداء التواصدلت ال مدي بدين الفندادين
والجمهوس لخلق فراة افتفالية اماعية ":الت ول الذي عرف الملدرا-
من ف اء مفتوا لي ف اء مغلق -ل يكن أبديا فعدي بريئدا؛ ذلد ادد كلمدا
ددا ال يددز المكددادت ال وكددا لددذل معنددي .ومعنددا هنددا اتددتبعاد االخددر
ودغييب ودفي  .دها العود من اييي لي ملرا ااتراس ،في يت ول الفعل
228
الملرفت لي قود خاصة"...

 - 225عبي الكري برشيي :حدود الاىئن والممان في المسرح االحتفىلي ،ا.88:
 - 226يقيي مكت موستيا  ،وهو فنا من ميينة داوا المغربية.
 - 227ميافي سم ادت :المسدرح االحتفدىليا مابعدة اد داد كتداب العدرب ،دمكدق ،تدوسيا،
الابعة ااولي تنة  ، 1883ا.140-138:
 - 228عبي الكري برشيي( :بيا الملرا االفتفالت :كتابة اييي ) ،ا.19:
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ومن منالق آخدر ،يدرى عمداد الديين خليدل أ الملدرا اإلتديمت ال يعندي
فقددط بالم ددامين و ااشددكال الفنيددة والجماليددة واليساميددة ف لددب ،بددل يهددت
أي ددا بملدداءلة اللددينوغرافيا أو د ،يدد الخكددبة الرك يددة .ويعنددي هددذا أ
الملددرا اإلتدديمت يعاددت أهميددة كبددرى للمددؤ،راا اليددودية والتعبيريددة
والبيرية التت دخي اللينوغرافيا  .ومن  ، ،اليتناق الملرا اإلتديمت
مق هذ اإلمكادياا المادية ذا وظف دوظيفدا يجابيدا اليتنداق مدق الرإيدة
اإلتيمية الي ي ة .وفت هذا اإل اس ،يقول عماد اليين خليل ":وخيصدة
دداس الفددن اإلتدديمت دداس كددودت ،ملتددز  ،و دلددادت يمددادت،
القددول
و،وسي دوفييي ،وأخيقت يجابت .وكما يعبدر اإلتدي عدن مرودتد الفنيدة
فت ق ية الم توى الفنت،فإد يمتل ذاا المروددة فدت ملد لة الكدكل ،فهدو
مفتددوا للتعبيددر عددن التجربددة الفنيددة ب يددة وتدديلة كاد د  :الكلمددة ،اليددوا،
ال ركة ،التككيل ...من اإل اس الذي يرد ي ...ذلد أ فديى معجدزاا
القددرآ الكددري دفل د دقييم د أمثلددة عليددا لددبداء الفنددت الددذي يعتمددي الكلمددة
والموتيقي واليوس الفنية ،فت وفي منلجمة سائعة دعبر عدن مثدل لهدت
229
أعلي للعااء الفنت!!"
وأخيددرا ،ال يمكددن ال دديي عددن ملددرا تدديمت فنيددا واماليددا ودساميددا ال
بت صيل الملرا العربت م مودا وشكي وبناية وسإية ولغدة وفدواسا ،مدق
االدفتاا علي كل التجاسب الملرفية العالمية ااخرى اتدتفاد وامتياصدا
ودفاعي وفواسا.
نستنتا -ممى سبق ذكدرد -أ التنقيدر للملدرا اإلتديمت -كمدا عندي عمداد
اليين خليل -ل يبن علي الفدرا المجدادت والتجريدي الخيدالت واالفترا دت،
بل قا علي مجموعة من المراعياا النيية والفنية واإلبياعية ،دتمثل فدت
القرآ الكري  ،واللدنة النبويدة الكدريفة ،واإلبدياعاا الملدرفية اإلتديمية
ديوصا وعرو ا.
وعلي  ،فإ أه ما يمكن ال يي عن فت الملرا اإلتيمت هو الم دمو
الذي يتميز بالخيوصية والفراد والتميز؛ اد م مو دابق من الكريعة
الربادية والهيي النبوي الكريف .ومن  ، ،يتناق هدذا الم دمو  -فعدي-
مدق كدل الفللدفاا الفنيدة الغربيدة الموغلدة فدت التجريدي والترميدز واإلبافيددة
 - 229عماد اليين خليل :دفل  ،ا.42:
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والعبثية والتي وال يل ،دل الفللفاا التائهة التت دعبر عن ذل اإلدلدا
الغربددت الباف د بجييددة وهددود شدديييين عددن ماديدداا الدديديا الفاديددة ومتددق
الجنس الزائلة .أما ااشكال الفنية والجمالية والتجاسب اإلخرااية ،فديمكن
االتتفاد منها قيس اإلمكا  ،مادام دجداسب عالميدة و دلدادية ال دتعداسل
مفاهيمها النقرية والتابيقية مق القي اإلتيمية.
وهكددذا ،ديددل لددي أ الملددرا اإلتدديمت  -فلددب ديددوساا عمدداد الدديين
خليل -هو الملرا ال قيقدت لإلدلدا فدت فا در وملدتقبل  ،مدادا يردكدز
علي دندوير اإلدلدا دندويرا عقدييا ،ودوعيتد أخيقيدا ،وبنائد ف داسيا فدت
وء الكريعة اإلتيمية الربادية والعقيي النير اللليمة والي ي ة .ومن
،د  ،يتعدداسل هددذا الملددرا البددييل مددق كددل ملددرا يقددو علددي دكددر العبد
واليادديوى ،ويلددعي لددي التجريددي المجددادت و اتددتثاس الغوايددة الكددبقية،
ودكجيق الرذيلدة  ،و بافدة الفلداد ،واالتدتهتاس بدالقي ااخيقيدة واليينيدة ،
فإ هذا الملرا  -بي سيب  -ملدرا ائدل بدي م الدة ،تديؤول يومدا لدي
الفكل الذسيق  ،والفناء الابيعت  ،واالدقرال ال تمت.
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الفصل الثىلث:
النظريــــو اإلســــــالميو الجديــــــدة
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ظهرا دقرية ملرفية اييي بالمغرب مق اميل فمياوي ،وقيتماها
بــ(النظريو المسرحيو اإلسالميو) ،والهيف منها خيمة اإلتي فت مجال
اإلتتيتيقا والجمال والفن ،ميياقا لقول دعالي" :إ اللين قىلوا ربنى أ ا
ثر استقىموا ا تن عييهر المالئاو أال خىفوا وال ح نواا وأبعروا
بىلجنو التي كنتر وعدو  .نحن أوليىؤكر في الحيىة الدنيى وفي اآلخرةا
ولار فيهى مى عتهي أنفسارا ولار فيهى مى دعو  .ن ال من غفور رحير.
ومن أحسن قوال ممن دعى إلو أ وعمل ىلحى وقى إنني من المسيمين.
وال ستوي الحسنو وال السياوا ادفع بىلتي هي أحسنا فإذا اللي بين
وبينه عداوة كةنه ولي حمير .ومى ييقىهى إال اللين بروا ا ومى ييقىهى إال
ذو ح عظير( "...فيل .)35-30:
و دنيسن هذ النقرية فت ال قيقة من خادة اادب اإلتيمت الذي دقر
ل كل من :الكي أبو ال لن النيوي ،واإلما الكهيي فلن البنا ،واللفير
صيا اليين الللجوقت ،والليي قاب ،وم مي قاب ،و عبي الرفمن
سأف الباشا ،و أفمي بلا تاعت ،و دجيب الكييدت ،و فلن اامرادت...
أما فت مجال الملرا وفنو اليساما ،فيبي من اتت اس اليكتوس عماد
اليين خليل صافب كتابت ( في النقد اإلسالمي الم ى ر) 230و( فو و
ال ىلر في المسرح الغربي الم ى ر) ،231ودجيب الكييدت فت
كتابي (مدخل إلو األدب اإلسالمي)  232و(المسرح اإلسالمي)233ا
وكتاباا الباف العراقت فكم صال فول الملرا اإلتيمت
المعاصر ،234وم مي عزيز فت كتاب القي ( اإلسال والمسرح)،235
وعمر م مي الاالب فت كتاب ( مالم المسرحيو ال ربيو اإلسالميو)...236
 - 230عماد اليين خليل:في النقد اإلسالمي الم ى ر ،مؤتلدة الرتدالة ،بيدروا ،لبندا  ،بديو
د ييي لتاسي الابعة.
 - 231عمدداد الدديين خليددل :فو ددو ال ددىلر فددي المسددرح الغربددي الم ى ددر ،مؤتلددة الرتددالة،
بيروا ،لبنا  ،بيو د ييي لتاسي الابعة.
 - 232دجيدددب الكييددددت :مددددخل إلدددو األدب اإلسدددالمي ،كتددداب اامدددة ،قادددر ،العددديد ،14:تدددنة
. 1897
 - 233دجيددب الكييدددت :حددو المسددرح اإلسددالمي،مؤتلددة الرتددالة،بيروا ،لبنددا  ،الابعددة
الثادية. 1897
 - 234فكمددد صدددال  ( :د دددو ملدددرا تددديمت معاصدددر) ،الجدددزء ااول ،مجيدددو المعددداىةا
المغرب ،اللنة ااولدي ،العديد ،4:مداسد  ، 1895ا88:؛ والجدزء الثدادت ،المعداىةا العديد
الخامس واللادد ،اللنة الثادية ،يوديو ، 1896ا.90:
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المبحث األو  :التصــور النظــــــري
دردكز النقرية الملرفية اإلتيمية الجييي علي مجموعة من القواعي
والمبادب والمفاهي الفكرية والجمالية التت يمكن فيرها فيما يلت:
المطيا األو  :مفهـــو المســـرح اإلســالمي
من المعلو أ الملرا اإلتيمت -فلب الباف اميل فمياوي -هو ذل
الملرا المتكامل شكي وم مودا وسإية ،وي مل أي ا سإية تيمية
سبادية شاملة ومنلجمة ومتناتقة فت دقردها لي الكو واإلدلا وال يا
والقي  .ومن  ، ،فهت سإية دلادية اامعة ،ودقر متوا دة دجمق بين
الماد والروا ،ودوفق بين اليديا واالخر  ،ودزاون بين العقل والعا فة،
وبين العباد والعمل ،وبين الجلي والنفس .ومن  ، ،ينالق الملرا
اإلتيمت  -دقرية ومماستة -من التيوس القرآدت الربادت المعجز،
ويمت مبادئ الجوهرية من الهيي النبوي الكريف .ويقو كذل علي
االلتزا الربادت الذي قوام الااعة والملؤولية واالتتلي  ،والتمثل
بكريعة هللا دية وقوال وفعي.
ويعنت هذا أ الملرا اإلتيمت ملرا يلتهيف اللمو باإلدلا لي
مرادب الكمال ،واإلعيء ب لي أعلي مياسن الترقت  ،وسفع أخيقيا
وقيميا لي قمة الف يلة واللعاد اليديوية وااخروية ،ودخليي من
شوائب الماد  ،وبرا،ن الاين ،وغواية الجلي ،ومنافق العاالة ،ود رير
من عال الخمر  ،وشر اإلبافية ال يوادية  ،وادتزاع من عال ااهواء
الاائكة ،والميوالا الكياادية ،و دقاذ من الكروس اليديوية اليديئة.
وبناء علي ما تبق ،يرف الملرا اإلتيمت الغواية المجادية ،والنفا
الكاذب ،والغلو المبال في  ،والعبثية الفو وية .وفت المقابل ،ييعو لي
 - 235م مي عزيز  :اإلسال والمسرح ،درامدة :سفيدق اليدبا  ،منكدوساا عيدو المقداالا،
الياس البي اء ،الابعة ااولي تنة . 1899
 - 236د .عمددر م مددي الاالددب :مالم د المسددرحيو ال ربيددو اإلسددالميوا منكددوساا داس االفددا
الجييي بالياس البي اء ،المغرب ،الابعة ااولي تنة. 1897
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اإليما الياد  ،والعمل اليال  ،واليبر فت ال يا من أال ديل النير
المبين ،ميياقا لقول دعالي فت توس الكعراء ":والع راء يتب هر
الغىوو ا ألر ر أنهر في كل واد يهيمو ا وأنهر يقولو مى ال يف يو ا إال
اللين آمنوا وعميوا الصىلحى ا وذكروا أ كثيراا وانتصروا من ب د مى
ايموا ا وسي ير اللين ايموا أي منقيا ينقيبو " ( الع راء-772:
.)779
هذا ،فقي عرف الملرا الغربت مجموعة من النقرياا والمياسد
والمذاهب المتباينة فت التيوس والمماستة .فقي دقل لنا الملرا اليودادت
صراعا دراايييا عموديا بين اإلدلا وفكود االلهة ،فكا البال ينهاس
دائما خائبا أما صفعاا االلهة القوية ،علي الرغ من الت يي الليزيفت أو
البروميثيوتت من أال د يق النير .ويقتفت الملرا الرومادت أ،ر
الملرا اليودادت فت ديوير آلة اإلدلا أما قو االلهة ،ودجبر ااتياد
ال اكمين .لننتقل ،بعي ذل  ،لي ملرا العيوس الوتاي الذي كا ياغي
علي الجادب اليينت والتعليمت ،فتيب الفراة ذاا مل ة دينية دبكيرية،
دجمق فت يادها بين سإية دينية ملي ية مكوهة ،ودبر دعليمية ائفة ،
دجلي صرا اإلدلا مق ااهواء والكيا ين.
ومن ملرا عير النه ة واادواس لي ملرا القر التاتق عكر
المييدي ،عمل الملرا الغربت علي دمجيي الفرد اإلدلادت دمجييا،
ودقييل عقي وعا فة وفلا .ومن  ، ،ادخذ اليرا الملرفت بعيا
دلاديا أفقيا  ،يتاافن في اإلدلا مق أخي اإلدلا  ،من صرا ايلت
قائ علي العيوا والكراهية واالتتغيل ،والتيما مق دقرياا القو
واإلساد ( ديتك  ،وشوبنهاوس ،)...ودقرياا التيوس المادي
الماسكلت(ماسكس ،وفيوسباخ ،وهيجل ،وبيليخادوف ،وأداوديو
غرامكت ،ولوي ألتوتير.)...
وبعي ادهياس أوسبا بعي ال ربين الكوديتين ،ظهرا مجموعة من المذاهب
الملرفية التت دنيد بالعقل والمناق ،فبر ا فللفاا عابثة،ودككل
دقرياا فنية وامالية شاكة ديعو لي الفو ي ،والعب  ،والجنو ،
والعيمية ،والغ ب ،والي د  ،والتكاإ  ،والثوس علي الواقق الكائن،
كاللريالية ،واليادائية ،والرمزية ،والواودية ،وملرا العب
واليمعقول....
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وفت مقابل هذ التياساا المل ي ذاا الرإية اللوداوية ،دجي الملرا
اإلتيمت يعلن فرب علي العبثية والفو ي والعيمية ،ويقف بالمرصاد
فت وا كل اافكاس اليائلة واللمو القادلة .وبقت هذا الملرا اإلتيمت،
وما يزال لي يومنا هذا ،ييعو لي العمل والعااء والبناء واإلبيا والخلق
واالبتكاس ،والتلل باإليما واامل واليبر من أال القفر بلعاد اليديا
واالخر  ،مق التغنت دساميا بقي الخير والم بة وال ق والجمال وال رية،
ميياقا لقول دعالي " :أفحسبتر أنمى خيقنىكر عبثىا وأنار إلينى ال
رج و " (المؤمنو . )115:
المطيا الثىني :أهــــــداف المســـرح اإلسـالمي
يهيف الملرا اإلتيمت لي د رير اإلدلا من شوائب الماد وأدسا
الجلي ،ودخليي من عال الفتنة والغواية والرذيلة ،عن ريق داهير
أخيقيا ودينيا وسوفيا ،مق الرفق من مكادت اإلدلادية وال اسية لييير
كائنا بكريا مبيعا وصال ا لو ن وأمت وعقييد  ،ل ستالة تامية فت
ااسل التت دتمثل فت البناء الهادف ،واالتتخيف الجاد .ومن هنا،
فاإلدلا فت هذا الكو ليس ذادا ائعة عابثة ويائلة  ،أو ذادا تيزيفية
مقذوفة بها من أال أ دعذب أود اتب اوسا وظلما ،بل خلق اإلدلا
ليعبي هللا عباد خالية لذاد  ،واللعت الجاد من أال بناء ال اس
اإلدلادية ،ودعمير الكو من أال اليال العا  ،وخيمة اليديا واالخر ،
والعمل من أال العاالة واالالة  ،ميياقا لقول دعالي دعالي ":ومى خيق
الجن واإلنس إال لي بدو ا ومى أريد أ يط مو  .إ أ هو الرناق ذو
القوة المتين"( توس الذاسياا.)59-57-56:
ومن هنا ،فيبي أ يكو الملرا اإلتيمت ذا ستالة هادفة وبادية دخي
اإلدلا أينما فل واسد ل ،ودلمو بعقل وواياد والي دلاديا وأخيقيا
ومييريا ،فيتخذ الوتاية مذهبا ل فت هذ ال يا الااف ة بالتناق اا
والمكاكل واليراعاا النفلية واالاتماعية والواقعية؛ بلبب غيا
الرذيلة ،ودفل ااخي  ،واد اا اإلدلا  ،ودرااق القي ااصيلة التت
د اتتبيالها بالقي الكمية االتتعمالية فت عالمنا الم نط بالمادياا والمعايير
الزائفة.
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المطيا الثىلث :مقومــــى المســــرح اإلســالمي
يلتني الملرا اإلتيمت لي مجموعة من المقوماا والمردكزاا
والمفاهي ااتاتية التت يمكن فيرها فت المبادب التالية:
 -1الجمق بين الفائي والمتعة ،والت سا بين الجي والتروي عن النفس
درفيها ودللية .وال ينبغت أ يكو الترفي مجاديا ومجرد عب  ،يل يكو
هادفا ومفييا ،مردباا بتنمية الوعت ،وداوير ذهنيا وواياديا وعمليا فت
خيمة النفس اإلدلادية ،بعي العمل المتعب الكا  .ويقول ااتتاذ شوقت
خميس ... ":دالب من الملرا دائما شيئا أعمق من مجرد الترفي  ،دالب
من ذل الوعت الذي ي اعف ال يا داخلنا ،ويزييها عمقا وادلاعا
ود رسا و متاعا ،لقي د ول الملرا فت عيوس االد اا لي مجرد أدا
للترفي عن البكر المتعبين وال ائعين ،ولكن ذل الت ول كا االتتثناء
الذي يؤكي القاعي  ،وهت أ الملرا ال يجب أ يكو مجرد أدا درفي
ف لب ، .في ،النقلة المعاصر  ،ول يعي هنا اتتثناء وال قاعي ،
،
وصاس للترفي فللفت كافتيان دلادت ،يؤكي فرية اإلدلا  ،وسف
يكو مجرد آلية دؤدي دوسها المرتو داخل أدقمة ااتماعية شييي
التعقيي ،دلتلب من ذاد  ،ودقهر ب غو ال قبل ل بها ،وهذا بالابق ال
مق اليوس الجاد للملرا الذي د اعف ملؤوليت ودوس  ،فت
يتناق
اتتعاد اإلدلا المغترب عن عالم المتمثل فت أخود ومجتمع
237
وعير "...
وفت هذا الليا أي ا ،يرى دعما عاشوس أ الملرا  -أصي " -يقو ال
علي التللي بما هو قائ ومواود ،و دما باليعو لي ما هو أف ل وأسقي
من  ،والملرا أتاتا فن سف الواقق ،اد يقو علي سإية اييي لواقق
اييي  ،ودقر مغاير للواقق القائ  ،ومن هنا فااصل أ دتبلوس الجهود
فول دعييل ملاس الملرا ،لكت يكو أقرب لي االلتزا والجيية فت
اااوف ،
عرل ومعالجة مكاكل ال يا  ،ال لهاء الناد عنها بال
والتللية الفاسغة238 "...؛
 - 237دقي عن دجيب الكييدت :حو المسرح اإلسالمي ،ا.51-50:
 - 238دقي عن دجيب الكييدت :دفل  ،ا.51 :
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 -2التوفيق بين الم امين الهادفة وااشكال الفنية الجمالية الجيي أ،ناء
دقيي الفرااا الملرفية ذاا المنقوس اإلتيمت؛
 -3دقيي م امين دسامية متنوعة ااد وبناء وملؤولة فت سإاها
وديوسادها المقييية؛
 -4قيا الملرا ال قيقت علي االلتزا اإلتيمت بيل االسدكا علي
االلتزا الماسكلت كما فت الكثير من الملرفياا البريختية ،أو االلتزا
الواودي العبثت كما فت ملرفياا تاسدر وملرا اليمعقول ،أو االلتزا
الرأتمالت الليبرالت المتوف كما هو ال ال فت الكثير من الملرفياا
الغربية الياعية لي ال رية الفردية وفرية التمل والتبراز؛
 -5التركيز علي التاهير ااخيقت واليرا اليسامت اليينت وااخيقت
وال اسي؛
 -6االهتما بالتغيير ااخيقت الروفادت ،والعمل علي اإلصيا اليينت
اإليجابت ،ودعييل القي والللوكياا الللبية المكينة علي ملتوى الرصي
والتلقت ،أ،ناء االشتبا اليسامت والنفلت بين الممثل والمتفرن؛
 -7التكييي علي الرتالة فت بناء الكخص ف اسيا ،ودوعيت أخيقيا ،قبل
التكييي علي الككل والجمال والزينة؛
 -9أ د مل الملرفية اإلتيمية ،قافة سبادية دلادية منفت ة ،ودت من
أي ا ،قافة م رس ومت رس وا ة ومتوا دة وملؤولة وواعية،
ميياقا لقول الرتول (صلع ) " :كيار را ،ا وكيار مسؤو عن
239
رعيته"؛
 -8أ يكو الملرا اإلتيمت ملرفا شامي فت دقنياد الفنية والجمالية،
ومفييا وممتعا مو وعا وعر ا وسإية؛
 -10أ يلمو الملرا اإلتيمت باإلدلا اليا وسوفا ،مق درتي القي
ااصيلة فت تبيل د قيق الخير والنماء وال ق والعيل وال رية والجمال.
دلك  -ذاً -أه المردكزاا والمقوماا الجوهرية التت ينبنت عليها الملرا
اإلتيمت فت د بي النيوا اليسامية ،وعرل الفرااا الرك ية ،من
أال فاد المتفرن و متاع دروي ا ودرفيها ودللية.
 - 239د .فلدن اامراددت ( :د دو ،قافدة باديدة :الخيدائص) ،مجيدو المعداىةا وادي  ،المغددرب،
العيد5و ،6يوديو ، 1896اللنة  ،2صص.11-1:
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المطيا الرابع :مضـــىمين المسرح اإلسالمي
يمكن للملرا اإلتيمت أ يتناول كل التيماا والموا يق والق ايا
اللياتية واالاتماعية واالقتيادية والثقافية والتاسيخية والفللفية
واإلدلادية ،بل يمكن أ يتعرل لكل الاابوهاا الممنوعة فت المجتمق
العربت اإلتيمت ،من انس ،وتياتة ،ودين ،باليسد والنقي والف ص
والتكري  .لكن بكر أال دتناق ال موالا الملرفية ومقاصيها القريبة
والبعيي  ،المباشر وغير المباشر  ،مق دعالي اإلتي  ،أودتعاسل مق
مبادب العقيي الربادية الي ي ة والمثلي  .ا اإلتي ي مل فت ياد
سإية دلادية و دقر عقيية متكاملة و،ابتة ومتوا دة أكثر واقعية وعيالة
من المذاهب الملرفية والفللفية والنقرياا البكرية التت دخ ق للتغيير
والتكذيب  -فلب ديوس كاسل بوبر  -فت دقي للنقرياا
واليف
العلمية البكرية.
هذا ،و يلتوعب الملرا اإلتيمت" ال يا بكل ما فيها  ،ويتناول شتي
ق اياها ومقاهرها ومكاكلها ،وفق التيوس اإلتيمت الي ي لهذ
ال يا  ،وال يزيف فقيقة ،أو يخلق وهما فاتيا ،أو ي ابت يال ،أو يزين
دفاقا ،ويالق ديراد علي شيا ين االد راف والقهر والقل  ،ومن ،
ينه بعزائ الملت عفين  ،وينير ق ايا المقلومين ،ويخفف من بييا
240
وأفزا المعذبين ،ويبكر بالخير وال ب وال ق والجمال".
ومن هنا ،فالملرا اإلتيمت ملرا شامل صياغة وداللة ووظيفة ،يمكن
أ يتناول اميق الق ايا والمكاكل التت دؤس اإلدلا فت فياد اليومية،
بيعة هذ المكاكل والهمو واافزا  ،لكن من منقوس
مهما كاد
أخيقت تيمت متكامل فت مبادئ  ،يبتغت خيمة اإلدلا عقي وسوفا ،
اليا ودفلا.
المطيا الخىمس :الصـــرا ،في المسرح اإلسالمي

 - 240دجيب الكييدت :دفل  ،ا.34:
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ذا كا اليرا فت الملرا الغربت صراعا دراايييا عموديا بين اإلدلا
والقيس (دعيد االلهة) ،كما دجي ذل اليا فت ملرفياا توفكلود
وأتخيلود ويوسبيييس ،أو يكو صراعا ديناميكيا كما فت ملرفية
(الفرس)  ،أو صراعا فوقيا دلاديا فت الكثير من ااعمال اليسامية كما
فت ملرفية ( أنتيغو )؛بلبب اليرا الجيلت بين الملتغلين (بكلر
الغين) والملتغلين(بفت الغين)،فإ اليرا فت الملرا اإلتيمت هو
صرا أخيقت واقعت بين ال ق والقل  ،بين الروا والماد  ،بين الغواية
والهياية ،أو صرا ااتماعت واقعت بين المتكبرين والملت عفين ،أو
صرا دينت بين الو،نية والتوفيي ،أو صرا دفلت داخلت وبا نت بين
الخايئة والتوبة ،كما يقهر ذل باديا ووا ا  -مثي  -فت ملرا
التعا ي ليى الكيعة ،علي الرغ من غلو هذا الاقس الملرفت ،
واد راف عقييد .241
ومن هنا ،يقو التاهير ااخيقت بيوس ها فت الملرا اإلتيمت ،مادا
مبنيا علي التقوي اإليجابت ،و صيا ما اعون من تلوكياا بكرية ائكة
وشائنة ،ودغيير ما فلي من القي والعقائي بلبب ال يل واالد راف .وفت
هذا الييد ،يقول دجيب الكييدت ":من الابيعت أ يكو اإلبيا – فت
المنه اإلتيمت -وتيلة خاصة من وتائل التربية ،وبعييا عن
الميال اا والمياسد المختلفة لتفلير العيقة بين اإلبيا والتربية ،فإد
اإلبيا الفنت أو اادبت ل د ،ير المتميز علي دفلية
يمكننا القول:
المتلقت وفكر تواء أدس المتلقت ذل أو ل ييسك  ،البهجة أو المتعة
التت يخلقها اا،ر اادبت ،أو اتتئناف التفكير فت المكاكل أو اليراعاا
التت يارفها الفنا  ،أو ادخاذ موقف من المواقف ،دما ينبق ذل كل مما
دلمي بالت ،ير ،فتي ولو افتر نا أ الفنا كا اماليا صرفا ،ودل
الميال اا التت دقرأ عنها فت الترا الملرفت القيي عني اإلغريق أو
الروما كالتاهير أو التعا ف أو التلامت وما لي ذل  ،دما درمز فت
املتها لي اا،ر التربوي لإلبيا  ،كما دعبر عن التفاعل الوايادت بين

 - 241م مي عزيز  :اإلسال والمسرح ،درامة :سفيق اليدبا  ،منكدوساا عيدو المقداالا،
الياس البي اء ،الابعة ااولي  ، 1897ا.39:
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ذل اا،ر والمتلقت ،وال دلتايق أ دفيل الم مو الفكري عن الككل
242
الفنت فت هذا التيوس ،فكيهما درامة لإلبيا الي ي ".
ويرى الباف أي ا أ الملرا اإلتيمت يوظف هذا المفهو اإلغريقت
القائ علي سصي التفاعل المواود بين اا،ر الجمالت والمتلقت أ،ناء التفاعل
مق اإلبيا اليسامت المعرول ":ويوظف [ الملرا اإلتيمت] مكاداد
المختلفة فت فيا اا،ر اإليجابت ،المردبط بذاا ااديب الملل
وديوساد ودالعاد  ،وي دت هذا دلقائيا دو دينق أو يف ،ا التكلف
يوهت من عري اإلبيا  ،ويعال من د ،ير الفعال ،ويهبط بمنزلة ااديب
لي مردبة دجعل قاصرا عن القيا بيوس  ،فت دخليص اإلدلا من الو،نية
واالد راف والتخبط ،ودعزل عن دوس ال اسي واالاتماعت" .243
الملرا اإلتيمت كل اليراعاا الو،نية والتاافناا
وهكذا ،يرف
البكرية القائمة علي االتتغيل والعيوا والكراهية ،ويلتبيل ذل كل
بيرا ملرفت أخيقت ودينت عقيي بين ال يلة والهياية ،بين الكفر
واإليما  ،عبر التاهير ااخيقت اإليجابت ،لتغيير المتلقت ذهنيا
وواياديا وأخيقيا وعقييا.
المطيا السىدس :الممثـــل في المســرح اإلســـالمي
من المعروف أ اإلتي دين الكمال والتوا والف يلة واللعاد اليديوية
وااخروية ،كما أد دين البناء والعمرا والعباد والعمل واامل .ومن ، ،
الي د والقنو والتكاإ والملل والل  ،ويعتبر ذل من
فهو يرف
مهاوي الرذيلة واللقو واالدهياس  ،ويعي كذل من تبل الكفر والكر ،
وعي القناعة بما قل هللا لعباد .
لذل  ،يلتهجن الملرا اإلتيمت الكخيياا الخادعة والفاتي والذليلة
والمتقاعلة ،ويلتبيلها بكخيياا مؤمنة قوية ،ويعو ها ب باال قادسين
علي العمل الجاد ،والفعل الهادف ،والتغيير اإليجابت الملتمر .ومن ، ،
يرف هذا الملرا الكخيياا الفردية الفاشلة وغير المنجز  ،ويعو ها
بكخيياا يجابية فاعلة فر ومبيعة ومبتكر  ،لها كامل اإلساد وال رية
 - 242دجيب الكييدت :دفل  ،ا.120:
 - 243دجيب الكييدت :دفل  ،ا.120:
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والقو والقيس علي دغيير واقعها المن ط ،واتتبيال بواقق أف ل وأتمي
دينيا وأخيقيا وسوفيا.
وال ينقر الملرا اإلتيمت لي الممثلين الملرفيين فو الرك أو وسقة
الكتابة علي أده كائناا وسقية ،أو بنياا دلقية مجرد  ،أو عناصر بنيوية
تادكرودية ،أو عوامل تيميائية شكلية ود وية ،بل ينقر ليه باعتباسه
كائناا بكرية ،وشخيياا م ترمة ،وذواا فاعلة لها كينودة وهوية
وقيمة أخيقية ،دؤدي واابها اليينت والخلقت من أال دغيير الواقق الفاتي ،
واتتبيال بواقق أكثر صيفا وسفعة وف يلة.
ويمكن أ دلت ر فو الخكبة ممثلين يؤدو أدوسا متناق ة ،ك
دلتيعت  -مثي -شخيياا مؤمنة وسعة ودقية فت مقابل شخيياا ادية
أو لوا ية أو مجرمة أو خا ئة ،فنقو تلوكيادها بالجيال المناقت
الوا  ،فنقي لها المواعظ ال لنة  ، ،دي أخااءها بككل ديسيجت
مقنق .ويبيو من هذا أدنا دقيي بذل دغيير أخيقياا الجمهوس ،ودعييلها
يجابيا ،وداهيرها دينيا وأخيقيا.
هذا ،ويكتر فت الممثل الجيي أ يتمكن من مجموعة من االلياا الفنية
والجمالية واادائية ،ودتمثل هذ االلياا فت العناصر التالية:
 -1االستي ىب :ينبغت علي الممثل أ يلتوعب دوس اتتيعابا اييا عن
ريق ففق ودرديي  ،ودكخيي لغويا وفركيا ،والتيسيب علي دقريا
ودابيقيا؛
 -2التعخيص :بعي اتتيعاب اليوس الملرفت اييا ،ينتقل الممثل لي
التيسيب علي فت مرفلة القراء اإلياالية  ،فالتابيق الميزادلينت .والبي
أ يقتر فواس الكخيية بالفعل الهادف والللو ال ركت المعبر من
أال قنا الجمهوس فجااا وداهيرا ودمثي.
 -3التموقـــع :ينبغت أ يختاس الممثل موقع الرك ت بككل ايي ،فيختاس
الوتط أ،ناء د ا اليرا اليسامت ،أو يختاس اهة الفوديو التتراا
الما ت ،أو يتج د و الجهة اللفلي الوتاي للتبكير بملتقبل اهر
ومتنوس ،أو يختاس المنا ق الهامكية لككف ااتراس ،واإلفياا بال قائق
التت ال ينبغت أ يعرفها الجميق.
 -4التحــــرا :يمكن للممثل أ يت ر فو خكبة الرك ب رية دامة ،
وب شكال متنوعة ومختلفة ،فلب م امين الملرفية ومقاصيها الفنية
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والجمالية ،أو فلب تياقادها الليميائية ،ك يت ر الممثل المؤدي لي
ااما  ،أو يترااق لي الخلف ،أو يقل ،ابتا فت الوتط اتتعيادا لخول
اليرا  ،أو يتج د و ااماكن المقلمة والمهمكة يمنة ويلر  ،أو يال
أو من فو أو من عل .ومن  ، ،دتخذ االدجاهاا
علي الخكبة من د
ال ركية الرك ية ليى الممثل أشكاال متنوعة ،ك درد علي الن و
العمودي ،أو اافقت ،أو الككل المتقا ق ،أو الككل الفو وي ( ال ر
اللائب)  ،أو يكلر الجياس الرابق .ويمكن للممثل أ ينو دقراد اادائية،
فيقي دوس بنقر أمامية أو خلفية أو اادبية.
 -5التموقــف :يكتر فت الملرا اإلتيمت أ يارا فو الرك عي
مواقف متباينة وسإى فكرية متناق ة ،لكن البي أ يرا الموقف
اإلتيمت علي باقت المواقف ااخرى ،عن ريق ال واس ال جاات
المناقت والجيال اإلقناعت ال لن الميع بالبراهين واادلة النيية
والعقلية والواقعية .ويعنت هذا أ دكو هنا شخيياا دسامية مختلفة
متناق ة فت أهوائها ودوا عها وسغبادها .بيي أد البي من واود شخيية
م وسية يجابية ديافق عن الموقف اإلتيمت ،ودكرا موقف اليين من
الق ية المعرو ة ،فتفلر دفليرا تيميا ص ي ا من أال هياية الغير،
ودي ي اعتقاد  ،ودقوي تلوك باريقة فلنة ،إلخراا من ال يلة لي
الهياية  ،واالدتقال ب من القلماا لي النوس.
 -6التمثـــل :يكتر فت الممثل الملرفت أ ي لن دمثل ااداءاا والقي
الللوكية ،ويتكرب المكاعر اإلدلادية اليادقة ،فيؤديها أداء اييا
ودكخييا فلنا ال دينق في أو دكلف .كما يعمي لي العمل بالعبر،
ودابيق ال ك دابيقا عمليا ،ودمثل مقاصي الملرفية دمثي دقريا
وميياديا .في يعقل  -مثي ،-ب ي فال من اافوال ،لممثل تينمائت أو
ملرفت أ أدى دوسا فنيا أخيقيا اييا  ،كما فت فيل ( الرسىلو) لميافي
العقاد ،أ يعود ، ،ر ذل  ،لي فيا التي وال يل والعب  ،واسدكاب
الكبائر ،بعي أ يكو قي اتتمتق ب يا الرتالة والنبو واليعو المباسكة
اتتمتاعا سائعا ومفييا.
ويمكن للمرأ أي ا أ دمثل مجموعة من اادواس الملرفية الجاد
والهادفة فو الرك لي اادب أخيها الرال ،مادام الملرفية دلتلز
ف وس المرأ فت مواقف معينة وم يد ادائها ميزادلينيا ،ودكخييها
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دساميا وفنيا واماليا .لكن بكر أ دمثل المرأ دوسها فت فجاب تادر أو
خماس ف فال ال يككف اليها فتنة وغواية ،وال يقهر عوسدها
ومفادنها .ويمكن أ دؤدي دوسها بيو دمييق أو ظهاس لما يخيش ااخي
وال ياء .ومن هنا ،ال دتفق مق ااتتاذ اهر دفق هللا من اللودا فيما
ذهب لي فينما قال ":مو و دمثيل المرأ علي خكبة الملرا من أعقي
المكاكل التت دوااهنا اال  .وال يواي فتي اال  -وهللا أعل  -مخرن يلم
بواود المرأ علي خكبة الملرا ،ذل أد فتي و كا اإلتي يبي لي
في ما االختي بالمرأ من غير خلو فإد فت ذاا الوق ال يبي النقر
بكهو لي هذ المرأ  .ولقي أمر كي من المؤمن والمؤمنة بغ البير.
وهذا من ااشياء التت ال يمكن دعييلها .لهذا ال يمكن أ دعرل علي
خكبة الملرا امرأ فتي و كاد م جبة دو أ دتركز أعين
المتفراين علي واهها ...وال يمكن دكراس النقر من غير أ دثاس شهو
الرال .ا هللا دعالي فين خلق الغريز النوعية فت اإلدلا اعل هذ
الغريز دتعامل بيوس غير مباشر بمجرد أ دتعرل للقروف التت
دثيرها ،لذل من الملت يل فتي اال علي المللمين أ يقيموا امرأ علي
خكبة الملرا من غير أ دلبب فراا شرعيا ....كذل ال يمكن أ ديخل
امرأ متفراة دو أ د ي دفس ال رن .لذل  ،اعتقي أد من الملت يل
دقيي ملرا يمكن أ دمثل في امرأ أما الجمهوس ويمكن أ ينقر ليها
المتفراو  .لذل  ،يمكن دعييل هذ اليوس  ،اد ليس من ال روسي أ
دكو هنا امرأ اليا أو فتي صودا ،يمكن أ يعبر عن ذل
244
باإلشاس ".
هذا ،و ذا كنا دؤمن باالختي ااخيقت المكرو  .ومن  ، ،دؤمن ب
دماسد المرأ التعلي والتعل  ،ودكاس فت ال روب  ،ودقو بمجموعة من
ااعمال المتنوعة ،تواء أكاد بلياة أ شاقة لملاعي واها فت البي
وخاسن البي  .ويمكن أ دقود اللياس أو الاائر  ،ودتولي اإلفتاء
والق اء ،ولها كامل ال رية فت داس المكاسيق والمؤتلاا التت
دلتواب أ دتعامل مق الرال بككل من ااشكال .فإد من اإليجابت أي ا
أ دمثل المرأ مجموعة من اادواس الفنية الهادفة المناتبة فت
 - 244دداهر دفددق هللا ( :فددت الملددرا اإلتدديمت) ،فددواس ،مجيددو المعدداىةا العدديد ،6-5:يوديددو
 ، 1896ا.110-108:
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الملرفياا واافي اللينمائية المعرو ة ،كما هو فال المرأ الممثلة فت
فيل (الرسىلو) أو فيل (عمر المختىر) للمخرن اللوسي الملتز ميافي
العقاد .لكن بكر أ دؤدي المرأ دوسها بككل أخيقت ملتز  ،مق
وابط ال جاب الكرعت سوفا واليا وقالبا ومقييا ،مق التقيي
افترا
باالداب الكرعية ااصيلة والخيل اإلتيمية العامة  ،والتيما فت ملبلها
وفييثها وفركتها.
ويوافقنا فت هذا الرأي ما ذهب لي المنقر الملرفت الميري دجيب
الكييدت الذي قال ":وقي أ،اس مو و ظهوس المرأ علي الملرا
لهذا اامر
اعترا ا كبيرا ليى بع المفكرين اإلتيميين ،وقي دعر
فت كتابت" المسرح اإلسالمي" الذي ألقي ب ثا عن فت المؤدمر الثال
لبدب اإلتيمت بالريال ،وكا مواز ما سأيت أد ال مادق من ظهوس
ب عة شرو أهمها  :الزي
المرأ علي الملرا ،واشتر
الم تك (الكرعت) ،ودجنب اإل،اس فت ال ركاا المككوفة والكلماا التت
دخيش ال ياء ،ا هنا ق ايا وأموسا فلاتة ال يمكن أ دقي ال من
خيل المرأ  ،ف ي عن أ و عية المرأ فت المجتمق وما ييبلها من
م اذير وفرن وتلبياا ال يمكن دناولها ال بالتوااي المباشر للمرأ ".245
دلك – -ذاً -دقر مقت بة لي خيائص التمثيل فت الملرا اإلتيمت،
ودلك أي ا بع شرو التمثيل ليى المرأ المللمة التت ال دخرن عن
وابط الكر الربادت.
داا
المطيا السىبع :الفضـــىء الــــدرامي في المسـرح اإلســالمي
يمكن عرل ااعمال الملرفية اإلتيمية فت اميق اامكنة والف اءاا
الرك ية الميئمة لتقيي العمل اليسامت الهادف والجاد بناء وم مودا
وديوسا وسإية .وقي دكو دل الف اءاا الرك ية مغلقة ،كملرا العلبة
اإلياالية ،وملرا الجيب ،والملرا الميستت ،والمؤتلاا اللجنية،
ومؤتلاا االتتكفاء ،والجوامق والكتاب والملااي وغيرها من
 - 245دجيب الكييدت:مددخل إلدو األدب اإلسدالمي ،كتداب اامدة ،قادر ،العديد ،14:ا-112:
113؛
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مق

الف اءاا التت ال دتنافي مق مبادب الكر اإلتيمت ،و الدتناق
دعالي العقيي اإلتيمية الي ي ة.
كما يمكن أ دكو دل اامكنة الملرفية ف اءاا سك ية مفتوفة،
كااتوا واللافاا العمومية والميعب والكوسا والمقاهت والزوايا
والروابط الروفادية واليينية .أو دكو أي ا ف اءاا افتفالية و قوتية
وف اءاا كردفالية اتتعرا ية.
كما يمكن دنويق الف اءاا المكادية داخل العمل الملرفت اإلتيمت
المعرول ،يمكن أي ا دنويق اا منة (الما ت ،وال ا ر ،والملتقبل)
فت عمل ملرفت وافي أو أكثر ،كما هو فال الملرا االفتفالت الذي ال
يختلف كثيرا فت اوهر ومناوق موافقة ومخالفة عن الملرا اإلتيمت
بناء وصياغة وداللة وموقفا وسإية.
المطيا الثىمن :اليغــو والحــوار في المسرح اإلسالمي
دقو الملرفية اإلبياعية واادبية أتلوبيا  ،تواء فت الملرا اإلتيمت أ
فت غير من الملاسا المعروفة فت الغرب والكر  ،علي ال واس
الخاسات ،وال واس الياخلت ،وال واس اليام  .لذا ،يكتر فت فواس
الملرا اإلتيمت أ يكو فواسا وا ا معبرا وهادفا باديا وملؤوال ،
مق االبتعاد عن مقاهر ال كو والمبالغة واإل ناب واالتتاراد.
ومن هنا ،يكتر فت لغة ااداء والتكخيص والتعبير أ دكو لغة ساقية
وتامية ،تواء أكاد اللغة فيي ة أ عامية شعبية .لكن البي أ دكو
اللغة الملرفية بمن ى عن االبتذال والتقعر واإلتفاف والعري ،وأال
دخيش ااخي وال ياء والمروء  .ويعنت هذا أ دكو لغة العرل
والكتابة علي في تواء لغة دقية وصافية ومهذبة ومعبر  ،دهيف لي بناء
اإلدلا بناء دينيا ص ي ا ،مق الرفق من ملتوا التواصلت واالاتماعت
وااخيقت لفقا و شاس ودلوي ا.
ومن ااف ل بمكا أ دكو اللغة الملرفية بعيي عن اليرخاا القادلة،
واإليماءاا الليميائية المعتمة  ،والخااباا اليائلة  ،وال واساا المتقاعة
التت دعيق اإلفها والتبلي والتواصل ،كما هو ال ال فت ملرا العب
واليمعقول .وعليها أي ا أ دتخلص من لغة الغمول واإلبها والترميز
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الموغل فت التجريي ،كما فت الملرا الرمزي وملرا ال يا،ة والاليعة.
اغيا فت
وينبغت أ دت رس كذل من لغة ااتاوس الو،نية كما كا
الملرا اليودادت .ا الغمول أو اإلبها الذي " تاد االداب المعاصر
رب من الكذوذ وقي أصب
أمر مخيف بالنلبة لل ا ر والملتقبل ،د
قاعي  ،بل فللفة يرون لها النقاد فت مختلف ااد اء ويعتبرودها معياس
ال يا،ة واإلبيا  ،فإذا ال يا المعقي فت الغرب ،والخواء الروفت،
والتخمة المادية ،والنمط الميكاديكت لل ركة اليومية ،والتفك ااتري،
شعاس ال رية،
و غيا الفردية ،والفو ي الفكرية والللوكية د
واامرال النفلية الفتاكة ،ذا كا هذا كل قي أفر فت الغرب آدابا وفنودا
معتلة  ،فما معني أ دختط ل يادنا فت الكر ديوسا شبيها لما يجري فت
هذا الغربوو أيمكن القول :الللاة القاهر الجائر قي خلق اوا مناتبا
شبيها لما يجري فت الغرب؛ لقي أشردا فيما تبق لي فئة من اادباء د
ذل المن ي ،ودوفرا لييها مبرساا كافية لإلغرا فت الغمول ،لكن
البناء النفلت للكعوب اإلتيمية  ،و بيعة دكوينها ومثلها العقائيية
واالاتماعية يمكن أ دقيها شر هذا الفلاد ،وال بي أ دجهز علي الفكر
القائلة ب اإلبيا هو الغمول ،واليوس الفنية المبهمة التت دتيفق من
كنا دؤمن بها -دقت ت
دياس الوعت واليوعت ،فملؤولية الكلمة –
246
الو وا دو هياس للقي الفنية الجمالية".
هذا ،والبي أ دكو لغة الملرا اإلتيمت مؤ،ر ومقنعة  ،وقوية بال جة
واليليل والبرها  ،ودكو أي ا لغة اميلة وتافر البيا  ،ميياقا لقول
(صلع ) ":إ من الع ر حاموا وإ من البيى لسحرا"  ،و دكو كذل
قادس علي اإلقنا الذهنت والعقلت والوايادت عبر التاهير ااخيقت
والتهذيب اليينت .ومن  ، ،دعتمي هذ اللغة علي الم ،وس من كي هللا وهيي
النبت (صلع )  ،ودلتني لي اامثال وال ك وااشعاس وااخباس وال كاياا
الكعبية والموسو الفنت والجمالت دناصا وخلقا و بياعا ،بعييا عن
التهييجت
التقريرية الفجة  ،واالبتذال الوعقت اللا ت ،والت ري
المبال في .
ومن  ، ،فالملرا اإلتيمت فت ال قيقة " ليس قواعي اامي  ،أو صي
معزولة عن ال يا والواقق ،أو خابا وعقية دثقلها النيوا واافكا ،
 - 246دجيب الكييدت :دفل  ،ا.28:
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ولكن صوس اميلة دامية متاوس  ،دتزيي بما يزييها اماال وايال،
ويجعلها أقوى د ،يرا وفاعلية ،و ال يلتنكر هذا [الملرا] أ يبتكر الجييي
النافق الممتق ،فال يا فت دجيد وداوس ،وكذل اإلدلا وأتاليب فياد
العملية والعلمية والترفيهية ،علي أ يقل [ملرفنا] فت داا القي
247
اإلتيمية ااصيلة ،ملتزما بجوهرها وغايتها".
ومن هنا ،فالملرا اإلتيمت ال بي أ يكو بمثابة دعبير فنت اميل مؤ،ر
ومقنق ،دابق من ذاا مؤمنة وسعة ودقية ،مترا عن ال يا واإلدلا
والكو وفق ااتس العقائيية للملل  ،وباع للمنفعة والمتعة ،وم ر
للوايا والفكر علي في تواء ،وم فز الدخاذ موقف معين ،والقيا بنكا
248
هادف ما لخيمة الذاا واليال العا .
المطيا التىسع :السينــوغرافيى في المســـرح اإلســـالمي
يمكن للمخرن ،من التيوس اإلتيمت ،أ يوظف اميق ااشكال الفنية
والفراوية المناتبة والهادفة ،بكر أال دتناق دل ااشكال والتجاسب
اللينوغرافية مق دعالي الكر اإلتيمت .ذ يمكن للمخرن واللينوغراف
معا أ يوظفا اللينوغرافيا الواقعية أو الابيعية أو الرمزية أو التاسيخية أو
ااتاوسية أو التكعيبية أو الملتقبلية أو الترا،ية  ،لكن فت ادلجا دا مق
سوا اإلتي  .ويمكن أ دلتثمر اللوفاا التككيلية واإلكللواساا
الهادفة والجياسياا المعبر اليالة  ،والبعيي عن العب والي د والنقر
اللوداوية ،أ،ناء دقييمنا للفرااا اليسامية الجاد والملؤولة.
ويمكن دلوين خكبة الرك بايء مادي ،كتلوين مناقة اليرا باافمر ،
ودلوين مناقة الما ت باا س  ،ودلوين مناقة الملتقبل بااصفر
البردقالت  ،أو دلوينها معنويا ومجا يا للتعبير عن مختلف القوى التت
249
دت ك فت بناء خكبة الرك الملرفت.

 - 247دجيب الكييدت :دفل  ،ا.36-35:
 - 248دجيب الكييدت :دفل  ،ا.36:
 - 249أفمي ظريف :فيسفو التجىذب في الفن المسرحي -دقريدة االتدتيسا  -مابعدة الرافدة،
المغرب ،الابعة ااولي . 2007
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ويمكن للملرا اإلتيمت أ يلتعين بالتكنولوايا المعاصر واإلعيمياا
الرقمية اليقيقة فت بناء الييكوس والمناظر ،ود ،ي الرك اليسامت  .كما
يمكن ل أ يعمي لي عرل مجموعة من الفرااا الملرفية وااشكال
اليسامية الفارية الواعية واليواعية ،ك يلتيعت  -مثي -الفرااا
الاقوتية الفلكلوسية والرقياا الكردفالية ،واتت اس المكاهي
االتتعرا ية الفنية والجمالية الهادفة ،ودوظيف اااواء االفتفالية البادية،
ودوظيف الجذباا اليوفية الروفادية التت دعبر عن صرا الجلي
والروا ،وصرا اإلدلا مق الكياا  ،واتتراا الميف والمعاس
والباوالا التاسيخية اإلتيمية اليادعة عبر الت بي الفنت واإلي ائت
واليسامادوسات  ،ودمثيل فيا الي ابة والكخيياا التت خيم
اإلتي  ،تواء من قريب أ من بعيي علي ملتوى التكخيص الرك ت.
كما ينبغت لهذا الملرا أ يلتهيي بالموتيقا الروفادية وااوساد العرفادية
واالبتهاالا اليينية واامياا النبوية ،ودكغيل ااغادت الم لية والو نية
والقومية  ،مق التركيز تينوغرافيا علي اإل اء الليميائية المعبر التت
دت سا بين القلمة والنوس للتعبير أخيقيا وعقييا عن ،نائية ال يلة
والهياية .ويمكن أ دلتعين الملرفية اإلتيمية بكل أدوا اإل اء
اللودية للتعبير اادائت  ،ودبيا الت ر اليسامت فو الرك  ،و د ييي
اليوس دمركزا ودموقعا ودمو عا ودخاياا  ،وذل كل من أال دكخيص
المواقف اليسامية الجاد والهادفة.
ويكتر فت الكوسيغرافيا الملرفية أ دكو وظيفية وهادفة ومعبر
وأخيقية من في المعني والمبني  ،في ينبغت أ دوظف الجلي ،ب ي فال
من اافوال ،فت ،اس الغرائز الجنلية  ،ودهيي ااهواء الكبقية من أال
الت ،ير تلبا فت المتلقت والراصي علي في تواء.
وهكذا ،فمن الق ايا التت " يغر بها كتاب الملرا وغيره برا مفادن
الجلي ،كوتيلة لإلغراء واإل،اس  ،وقي قلنا النقر لي هذ الق ية يعتمي
أتاتا علي سد الفعل ليى المتلقت ،هل هذا اإلاراء ييرف عن الهيف
ااتمي للملرفية ،ويلتولت علي لب فت االديمان فت هذ الق ية
الفرعية ،ومن  ،دهتان فوات  ،يكرد ب الفكر ،فين رف لي التفكير فت
مماستة الف  ،ويزيي ل اسدكاب الخايئةوو ذا كا المتلقت علي هذا
الن و من االتتجابة واالدفعال والتفاعل فهو خا الي ي مل الكادب
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عن أتلوب أف ل وأليق،
و س  ،والبي من عاد النقر في  ،والب
ويمكننا القول  :الذي يخيش ال يا فت صمي ال يا وواقعها ،هو دفل
الذي البي من دجنب علي خكبة الملرا ....ذل ما يجب االلتفاا
250
لي "...
ويعنت هذا أ ياو الممثل الي فت خيمة الق ية التت دارفها
الملرفية بكل وعت وملؤولية والتزا أخيقت ص ي .
المطيا ال ىشر :آليـــى اإلخـــراج في المسرح اإلسالمي
يكتر فت المخرن ،من التيوس الملرفت اإلتيمت ،أ ينالق فت
خراا من دص هادف وااد ،في ول لي عمل دسامت ذي منبق تيمت.
ومن  ، ،يككل هذا المنالق أو المييس فت ال قيقة سإية متكاملة
ومتوا دة ،كما يعي دلقا متكامي يكمل ال ق والخير والجمال  ،فتتياخل
في اليياغة والياللة والمقييية بككل متمات ادلاقا وادلجاما.
وعلي المخرن الملرفت  ،أي ا  ،أ يتقن عمل باتتمراس وبككل ايي،
فينتقت الممثلين الملتزمين والممثيا المت جباا ، ،ييسب الجميق علي
التمثيل البناء الياد والتكخيص الهادف ،ملتفييا فت ذل من التيوس
اللتادليفلكت علي ملتوى ااداء الياخلت الياد  ،أو يلتجأل لي ااداء
الخاسات الكوكيدت لتقيي الفراة اليسامية  ،أو يلتفيي من دقرياا
بريخ القائمة علي التغريب أو الياديمان الواعت اليقظ  ،لكن بكر أ
دزيل عن النقرية الاابق الجيلت الماسكلت ،ودنقيها من ش نة اليرا
الابقت واإليييولوات.
هذا ،و يلتلز الوااب المناقت والفنت والجمالت والعملت ،فت هذ
ااداءاا التكخييية واليسامية ،أ د قق التاهير ااخيقت ،والتغيير
الللوكت  ،ومياوا النفود من أمرا ها ووتاوتها و فنها وأفقادها
اليفينة  ،ود ريرها من عقيها الكعوسية واليشعوسية .ا المه فت
الملرا اإلتيمت هو الرتالة اإلدلادية الهادفة قبل كل شتء ،فالتقنياا
فت هذا الملرا الهادف والبناء ليل فت ال قيقة توى مكميا فنية
وامالية.
 - 250دجيب الكييدت :حو المسرح اإلسالمي ،ا49:؛
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ويلت لن أ يكو المخرن ديمقرا يا فت دعامل مق الممثلين ،دو
مماستة تلاة القمق واإلخ ا والتجبر واإلقياء ،فيكجق ممثلي ااكفاء
علي الخلق واالبتكاس واإلبيا  ، ،يلاعيه علي التموقق ال لن،
والتموقف الجيي ،والقهوس فت أفلن ال االا التكخييية البناء والهادفة.
وينبغت للمخرن أ يبتعي عن االاتراس والم اكا والتقليي ،بل علي أ
ينتقل مباشر لي مرفلة التفلير واالاتهاد واإلبيا واالبتكاس .ولن يت قق
عن الذاا ،ودوظيف
ل ذل ال باالداي من سإية الت صيل ،والب
القالب الجمالت العربت اإلتيمت فت الفن والجمال والزينة .فيوظف اميق
ااشكال االفتفالية والاقوتية المعروفة فت درا،نا العربت اإلتيمت ،كفن
ال لقة ،وتلاا الالبة ،واعبيياا الرمي ،وملرا المقاماا ،وخيال
القل ،وملرا الراوي الكعبت ،وملرا ااخباس والفكاهاا وال كاياا
الكعبية.
وبذل  ،يذهب الياسد العراقت عمر م مي الاالب لي أ الملرا
العربت اإلتيمت ليس فيي العهي ،بل هو ملرا موغل فت القي ،
ما يؤكي واهة دقردا بواود ملرا عربت
فييرا الباف قائي":
تيمت قيي  ،أ الملرا ال يي د ،ر د ،را كبيرا بالترا العربت في "
وايوا فت القيص الكعبت ك لف ليلة وليلة واللير الكعبية ماد أولية
ااهز دعينه علي د قيق الهيف الذي ينكيود فت الملرا  .أعنت د قيق
التللية والترفي  ،وذل لما فت هذ القيص من مغامراا عجيبة
ومو وعاا مثير  ،وأاواء خيالية فافلة بعناصر التكويق والمفااآا
التت دتوا لي ف ول المكاهي ودخلق عي عوامل اليهكة والتوقق
أ أغلب هذ القيص
واالدتقاس ومن  ،المتعة واللروس ...ومن الوا
التت قام عليها العرول الملرفية كا قييا شائعا معروفا ليى
الجمهوس الذي ما برا يجي متعة كبرى فين يرى هذ القيص التت
251
يعرفها اييا ،دمثل أمام فت الملرا".
وال يعنت هذا أ المخرن ينبغت أ يناوي علي ذاد ودرا ،شكي
وم مودا ،بل علي أ ينفت أي ا علي التجاسب اليسامية العالمية
وااشكال الفنية دوظيفا واتتثماسا ،دل التجاسب التت دتاوس بككل تريق،
بف ل مؤهيا التكنولوايا المعاصر والثوس الرقمية المعاصر .
 - 251د .عمر م مي الاالب :مالم المسرحيو ال ربيو اإلسالميوا ا.313-312:
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المطيا الحىدي ععر :خصىئص الاتىبـــو في المسرح اإلسالمي
يمكن للمؤلف الملرفت ،فت التيوس اإلتيمت ،أ يلتجأل لي اإلبيا
الكخيت أو االقتباد أو االتتنباا أو الت وير أو الكوالن أو الترامة أو
اليسامادوسايا ،لكن بكر أ ينالق من سإية تيمية وا ة فت
كتاباد اإلبياعية ،ويييس عن عقيي سبادية تليمة وبناء  ،فيعبر دساميا
وملرفيا عن دلق ف اسي ااد وهادف  ،بعييا عن العب والي د والقلق
والل والتكاإ القادل .ويجو ل أ يتناول كل الموا يق التت دؤس
اإلدلا ذاديا ومو وعيا ،لكن بكر وافي أال دتنافي الق ية الماروفة
والمعرو ة فنيا وسك يا مق دعالي الكريعة اإلتيمية والعقيي الربادية
الهادية.
هذا ،وعلي الكادب الملرفت أ يبتعي أيما ابتعاد عن اإلبها والتعقيي
اللفقت والمعنوي ،داهي عن الغمول المجادت ،واتتخيا الرمو
المقنعة التت ييعب دساكها ،وفه ستالتها المباشر وغير المباشر بات
التجييي وال يا،ة واالدزياا وأدب الاليعة .ويعنت هذا أ ستالة الملرا
ينبغت أ دكو وا ة فت مقاصيها ،وبادية فت مراميها ،وهادفة فت
غايادها وأبعادها .لكن ليس عن ريق دكغيل أتلوب التقرير ،واتتعمال
التكراس والردابة ،ودوظيف الخاب الردادة المباشر  ،بل البي من كتابة
فنية ممتعة فت اء ال ق والخير والجمال .وفت هذا الليا  ،يقول
اليكتوس فلن اامرادت ":من شرو الثقافة البادية أ دكو وا ة
ااهياف ،ولكن من شرو ها كذل أ دكو وتائلها منلجمة مق بيعة
ااهياف ،ومن هنا دتياعي القاعي الميكيافيلية (الغاية دبرس الوتيلة).
فالغاية ،فت مفهو الثقافة البادية ،ال دبرس الوتيلة .و ذا كا الهيف
ااتاتت هو دكري اإلدلا  ،ود رير من كل مقاهر الخوف والتواكل
واإلفجا  ،فإ من الخيادة أ دلير بهذا اإلدلا فت تراديب التي  .و ذا
بيعة العمل اادبت ،باعتباس سافيا اوهريا من الروافي الثقافية،
كاد
دتنافي مق التلاي  .ودتالب قيسا من اإلشاساا الم ملة بالرمو  .فإ
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فت اإلبها  .و ال دعال

ستالة

ذل ال ينبغت أ يكو مبرسا لللقو
252
ااديب".
و ذا كا الملرا قي عرف مجموعة من الم ااا الفنية عبر مرافل
داوس الزمنت ،مثل :الم اكا  ،والتجنيس ،والتجريب ،والت صيل ،فقي آ
ااوا لينتقل الملرا اإلتيمت لي مرفلة الت صيل لت قيق هويت
وكينودت وواود وأصالت  ،عن ريق اال ي علي درا ،الممتي منيا
لي العير الجاهلت ،مق االدفتاا علي التجاسب العالمية التت ال دتناق
فت فللفتها مق دعالي الكر الربادت .
المطيا الثىني ععر :الموقــف من التراد
يتعامل التيوس التنقيري الجييي مق الترا من خيل سإية تيمية
منفت ة ،في يمكن للمبي أ يكتغل علي الترا اإلدلادت بيفة عامة،
والترا العربت اإلتيمت بيفة خاصة ،في ول لي أقنعة درا،ية وسمو
دناصية وعيماا اتتعاسية ،لكن بكر أال يخالف هذا التوظيف الفنت
والجمالت القي الربادية ودعالي اإلتي اللم ة ،وال قيقة الم ميية النير .
وأال يت ول الترا لي تب للللف اليال  ،بل البي من قراء الترا
قراء واعية ومت دية قائمة علي عقيي الوالء والبراء ،بعييا عن التعلف
والتينق والت ويل المج ف .ويمكن للترا أ يت ول لي دسود وعبر
وآياا ليعتباس بها ،وأال يت ول هذا الترا لي فلكلوس تيافت سخيص،
بل البي من عملية االدتقاء واالختياس والتركيز علي النقط اإليجابية المثمر
والم يئة ،بعييا عن القراءاا الجيلية المغر ة .كما يمكن أ د تء
ال ا ر عن ريق فه الما ت ،واالتتفاد من تلبياد و يجابياد ،
وااخذ بنقط القو  ،ودر دقط ال عف.
ومن هنا ،فالتعامل مق الترا يلتواب التمثل ،والعمل ب  ،والتموقف
اإلتيمت المتز  ،واالعتباس ،واالهتياء ،وغربلة الذاكر التاسيخية من
الميدس ،ودنقية الموسو من المل والتكوي  ،دو أ دنلي روس
دلقين ودعليم لبايال الياعي لمعرفة درا،ه العربت اإلتيمت  ،بغية
 - 252د .فلدن اامراددت ( :د دو ،قافدة باديدة :الخيدائص) ،مجيدو المعداىةا وادي  ،المغددرب،
العيد 5 :و ،6يوديو ، 1896اللنة  ،2صص.8-9:
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قراءد فت
المتارف.

وء الكر الربادت ،بعييا عن التزييف والنقي الهيا والت ويل

المبحث الثىني :نمــــىذج مسرحيـــو إسالميــــو
من المعلو أ هذا التيوس اإلتيمت للملرا  -بي سيب -قي اتتمي من
النيوا اليينية واادبية ،واتتنبط أي ا من الكتاباا اليسامية
والعرول الملرفية ذاا البعي الفنت والجمالت واإلبياعت .ويعنت هذا
ميى اسدبا النقرية الملرفية بالمماستة وصفا ودفليرا ودقعييا
ودنقيرا .أي :ل دق هذ النقرية التت بين ييي القاسب علي الفرا
والهود والجنو والتخييل المجادت والتنبؤ االسدجالت ،بل اعتميا دقرية
الملرا اإلتيمت علي العييي من الملرفياا الهادفة ،تواء أكاد عربية
تيمية أ كاد عالمية دلادية.
ومن  ، ،يمكن اإلشاس لي العييي من الملرفياا اإلتيمية الهادفة التت
ادالق من التيوس اإلتيمت الربادت ،كملرفياا علت أفمي باكثير كما
فت ملرفيت ( حا الغسيل) ،وملرفية(الدنيى فو و)ا وملرفياا
ميافي م مود كملرفية( العيطى يسان بيتنى) وملرفياا م مود
دياب كما فت ملرفيت ( بىب الفتوح) ،وملرفياا عبي الرفمن
الكرقاوي كملرفية( الحسين ثىئرا) و(الحسين شهيدا)  ،وملرفياا
اليكتوس عماد اليين خليل كملرفية ( المةسورو ) ،وملرفية ( العمس
والدنس)ا وملرفية ( م ج ة في الضفو الغربيو) ،وملرفياا م مي
المنتير الريلودت كملرفية ( أعراس العهىدة في موسر العنق)ا
وملرفياا علت اليقلت كملرفية(الفت األكبر) وملرفية( الم ركو
الابر )ا وملرفية( أبطى الحجىرة) ا وملرفياا م مي ال لوي
كملرفية( أنوا ).
ويمكن اإلشاس كذل لي ملرفية( بىبى عروب يقرأ الغروب) التت قيمتها
فرقة ااشبال بواي  ،فت اس المهراا الو نت الرابق والعكرين
لملرا الهوا ا والتت يقول عنها الناقي الملرفت المغربت ميافي
وأفلن
سم ادت ":ولعل ملرفية ( بىبى عروب يقرأ الغروب)أد
دموذن للملرا اإلتيمت الهاوي بالمغرب ،ادها فاول أ درصي
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العيقة بين المجتمق العربت اإلتيمت وبين التياساا الكرقية والغربية
253
بنو من العمق فت الت ليل مق دجاا كبير فت الملتوى اللينوغرافت".
وهكذا ،دقرس مامئنين ب التنقير للملرا اإلتيمت ل يبن علي الفرا
المجادت ،والتجريي الخيالت واالفترا ت ،بل يقو علي مجموعة من
المراعياا النيية والفنية واإلبياعية  ،وهت دتمثل فت القرآ الكري ،
واللنة النبوية الكريفة ،واإلبياعاا الملرفية اإلتيمية.
وعييها نستنتا  ،مما تبق ذكر  ،ب أه ما يمكن ال يي عن فت
الملرا اإلتيمت هو الم مو الذي يتميز بالخيوصية والفراد
والتميز؛ اد م مو دابق من الكريعة الربادية والهيي النبوي الكريف.
ويتناق هذا الم مو  -فعي -مق كل الفللفاا الفنية الغربية الموغلة
فت التجريي والترميز واإلبافية والعبثية والتي وال يل التت دعبر عن
ذل اإلدلا الغربت الباف بجيية وهود شيييين عن مادياا اليديا
الفادية ،ومتق الجنس الزائلة.
أما ااشكال الفنية والجمالية والتجاسب اإلخرااية والميزادلينية ،فيمكن
االتتفاد منها قيس اإلمكا  ،مادام دجاسب عالمية و دلادية ال دتعاسل
مفاهيمها النقرية والتابيقية مق القي اإلتيمية .وفت هذا الليا  ،يقول
اليكتوس عماد اليين خليل ":وفرصة االختياس الماروفة أما الفنا
الملل  ،ذاً ،هت أ يقبل الملرا كككل فنت وأ يرف الم مو ...
واإلتي ل يقف يوما اء ااشكال ،ال فت مييا ال ك واإلداس  ،وال فت
مييا االقتياد واالاتما  ،وال فت مييا االداب والفنو  ،علي العكس-
هو علمنا -أ ااشكال ق ية ديناميكية ال يقر لها قراس ،ودكني مت ر ال
يقف عني في ،ال لتجاو لي فيود أخرى ...ومن  ، ،فإ التكب بالككل
الوافي عبر العيوس هو مناق ة لابيعة ااشياء .واإلتي يرف من
ااشكال فقط دل التت دردبط ع ويا بم امينها ،وأصب من اليعب
فيل فياها عن ااخرى ،و ال دعر تا للقتل ،أو أخراتا المتكبثين بهما
عن قواعيه العقائيية ااصيلة.

 - 253د .ميددافي سم ددادت ( :االدجاهدداا ااتاتددية فددت ملددرا الهددوا بددالمغرب) ،مجيددو
المعاىةا بواي  ،المغرب ،اللنة  ،1العيد ،4:دانبر  -1894ماسد  ، 1895ا.68:
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أشكال فكرية أو عقائيية من هذا النو  ،دعا اإلتي لي سف ها،
واالتتعيء عليها ،وعلي ما دبكر ب من م امين ،صوب أشكال ابتكرها
254
اإلتي دفل  ،وسباها سباا فيويا بقيم وأهياف ".
وهكذا ،ديل لي أ الملرا اإلتيمت  -تيكو بي م الة -هو ملرا
الملتقبل ،مادا ذل الملرا يردكز فت مبادئ اللم ة علي دنوير اإلدلا
دنويرا عقييا ،ودوعيت أخيقيا ،وبنائ ف اسيا فت وء الكريعة
اإلتيمية الربادية ،والعقيي النير اللليمة والي ي ة.
وكل ملرا يقو  -فت المقابل -علي دكر فللفة العب واليايوى،
ويلعي لي التجريي المجادت  ،ويلتهيف الغواية الكبقية ،ودكجيق الرذيلة،
و بافة الفلاد ،واالتتهتاس بالقي ااخيقية واليينية  ،فإد  -بي ش -
ملرا ائل تيؤول يوما لي الفكل والفناء واالدقرال.

 - 254د .عماد اليين خليل :في النقد اإلسالمي الم ى را ا.194:
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الفصل الرابع:
القصيــــدة اإلسالميــــــو الم ى ــــرة
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المبحث األو  :مفهو القصيدة اإلسالميو
من المعلو أ القييي اإلتيمية هت قيديي االلتدزا الهدادف القدائ علدي
اإليمددا الربددادت والتيددوس اإلتدديمت الكددامل لإلدلددا والكددو وااشددياء
والمعرفدة .و مددن ،د  ،فالقيديي اإلتدديمية د داول ااهددي أتددلمة الكددعر
شددكيً وم ددمودا ً سغبددة فددت دغييددر اإلدلددا  ،ودوايهد الواهددة اليد ي ة
اللدليمة التدت دتمثدل فدت التكدب بالدذكر ال كدي  ،واالهتدياء باللدنة النبويدة
الكددريفة ،وبندداء فيددا متوا دددة دجمددق بددين الجادددب الدديديوي وااخددروي .
وبالتددالت ،فالقيدديي اإلتدديمية ليلد قيدديي عبثيددة واوديددة أو ماسكلددية
شددديوعية ،وال قيددديي تدددريالية فو دددوية بددديو هددديف وال مبددديأ ،فـدددـ
«اإلتيمية فت اادب دعنت كل أدب ينالق مدن التيدوس اإلتديمت للكدو
وال يدددا واإلدلدددا أو ـ علدددي ااقدددل ـ ينلدددج مدددق هدددذا التيدددوس وال
يعاس دددد » .255أي :اادب اإلتدددديمت «أدب ملددددؤول والملددددؤولية
اإلتيمية التزا  ،دابق من قلب المؤمن وقناعاد  ،التزا دمتدي أواصدر لدي
كتاب هللا الذي ااء بللا عربت مبين». 256
ويددرى م مددي قاددب أ الفددن اإلتدديمت " هددو التعبيددر الجميددل عددن الكددو
وال يا واإلدلا  ،هدو الفدن الدذي يهيدأل اللقداء الكامدل بدين الجمدال وال دق،
فالجمال فقيقة فت هذا الكو  ،وال دق هدو ذسو الجمدال ،ومدن هندا يلتقيدا
257
فت القية التت دلتقت عنيها كل فقائق الواود".
وينبذ التيدوس اإلتديمت فدت اادب النزعداا ال ديقة والمبدادب الكدوفينية
العرقية " ،ويتعاسل مق التياس الذي يقول بفنيدة الفدن ،ال بإتديميت  ،كمدا
يتنداق مدق المدذاهب اادبيدة التدت دغدر اإلدلدا فدت ااوهدا  ،والخيدال
المجددافت ،والمتددق الم رمددة ،أو ددديعو لددي الفرديددة ااداديددة ،أودقددود لددي
التيوس المادي ماسكليا كا أوشيوعيا ً.

 -255د .فلن اامرادت( :اإلتديمية فدت الكدعر المعاصدر بدالمغرب) منعدورا كييدو اآلداب
وال يو اإلنسىنيو ـ واي ـ تلللة ديواا ومناظراا  ،سق ، 9ا.144-143 :
 -256د .دجيب الكييدت :مدخل إلو األدب اإلسالمي ،كتاب اامة ،عيد  14ا.32:
 -257م مي قاب :منها الفن اإلسالمي  ،داس الكرو  ،الابعة الثالثة ، 1860 ،ا.6 :
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ومن  ، ،درفق اإلتيمية اإلدلا  ،ودلموب أخيقيا ً وعملياً ،عقيً وسوفاً،
ودزس في فب اإلدلدادية بيدفة عامدة ،مدق دكلدير قيدود الزمدا والمكدا
وال وااز الو نيدة والقوميدة القائمدة علدي العرقيدة والتيدوساا اإلقليميدة،
د و د قيق وفي دلادية عالمية قائمة علي الروفادية والعقيي اليد ي ة،
والمود النقية.
ودبعا ً لهذا التيوس ،ينالق ااديب بعيياً وساء فيود الزما والمكا  ،فإد
يتجداو اإلقليميدة ال ديقة لييدب دلدادياً ،وبقديس دمثلد اإلتديمية ددزداد
دلاديت  ،وليس معني هذا أد يتخلص من الكعوس بالزمن ،بل بالعكس مدن
ذل ذ اإليما يفجدر فدت واديا الفندا الملدل ـ أكثدر مدن غيدر ـ شدعوساً
فاداً بالزمن ،وييفع لي مزيي من التعبير ،باعتبداس عمديً يتقدرب بد لدي
258
هللا ،علي الاريقة اإلتيمية الفذ ».
ويعنددت هددذا أ ااديددب اإلتدديمت كددودت الرإيددة ،و دلددا منفددت  ،ومبددي
دلادت ،ييافق عن ال ق  ،ويناصر فقو اإلدلا الابيعية والمكتلبة ،من
خيل سإية تيمية تم ة قائمة علي التواصل ال مي  ،والتعاي الللمت،
والتعدداو فددت المجددال المعرفددت واإلدساكددت .ومددن هنددا ،يددرف ااديددب
اإلتيمت اليرا الجيلت والعيوا والتنافر واإلقياء والتغريدب ،ويدرى
أ عيقددة اادددا بدداالخر هددت عيقددة يجابيددة ،مردكزهددا اليددياقة والم بددة
والتآخت.
المبحث الثىني :بدايى

وايف مصطي اإلسالميو

يعتبدر الديكتوس دجيدب الكييددت أول مدن وظدف ميدال (اإلتديمية) فدت
كتاب (اإلتيمية والمذاهب اادبية) .و اتتعمل هذا الميال بعي ااتتاذ
أدوس الجنيي فت (اإلتيمية) ،ول قهما فت ذل فلن اامراددت فدت أب ا،د
ودساتدددداد  ،وبال ددددبط فددددت مقالدددد (اإلتدددديمية فددددت الكددددعر المعاصددددر
بددالمغرب) ، 259و العراقددت عمدداد الدديين خليددل الددذي يقددول  « :ااديددب
الملل الملتز يتواب أ يعتمي (اإلتيمية) فت دعبيدر مدن أادل أ يكدو
صيوس مناقيا ً ومنلجما ً مق ما يؤمن ب ويعتقي  ...ويقينا فإ (اإلتيمية)
 -258د.فلن اامرادت :دفل  ،ا.144 :
 -259د.فلن اامرادت :دفل  ،ا.144 :
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هدددت غيدددر (الكيتددديكية) أو (الرومادلدددية) أو (الكيتددديكية الجييدددي ) أو
(الابيعية) أو (الواقعية النقيية) أو (الواقعية االشدتراكية) أو (الرمزيدة) أو
(اللريالية) أو (الاليعية) أو (الملتقبلية) ..لي آخر ».260
ومن هنا ،أصدب هدذا المفهدو االصدايفت شدائعا بدين اادبداء والنقداد فدت
العال العربت واإلتيمت ،وظهرا كتابداا د مدل هدذا الميدال  ،ودديافق
عن بكل شدجاعة وادرأ  .كمدا فر د بعد المجديا دفلدها مدن خديل
دروي ميال اادب اإلتيمت ،والتعريف بالتيوس اإلتيمت ،كما هو
فددال مجلددة اادب اإلتدديمت اللددعودية التددت ييدديسها عبددي القدديود أبددو
صال  ،ومجلة المككا المغربية التت يكرف عليها فلن اامرادت.
أ ددف لددي ذلدد أ اامعددة م مددي ااول بواددي أصددب مركددزا علميددا
ومعرفيا ليساتة اادب اإلتيمت ،من خيل ما يلقدي فيهدا مدن م ا دراا
فت هذا المجال ،من قبل ،لة من أتادذ اادب اإلتيمت ،ك لن اامرادت،
وم مي علت الرباوي ،وعبي الرفمن فو  ،وعلت الغزيوي ،و تماعيل
علوي...
المبحث الثىلث :القصيدة اإلسالميو بىلمغرب
من المعروف ليى الياستين أ القييي اإلتيمية فت المغدرب لهدا ادذوس
فددت اادب المغربددت القدديي  ،وبال ددبط القيددائي النبويددة فددت مدديا الرتددول
صلي هللا علي وتل  ،وذكر تيرد النقية من الكوائب والبي ال دالة .بيدي
أ تيمية الكعر المعاصدر فدت المغدرب لد دقهدر ميم د ال فدت أوائدل
اللدبعينياا مددن القددر العكددرين سد فعددل علددي الكددعر اإليددييولوات اللددائي
آدددذا فددت اللددافة الثقافيددة واإلبياعيددة .وكددا ظهددوس الكددعر اإلتدديمت فددت
بيايت د عبدداس عددن ميم د  "،الدعدديو أ دكددو ملدداقط ددوء فددت القددي
متنا،ر  ،دقهر بين ال ين وال ين ،تافر أو فية ممتاية أتلوب المباشدر
فينددا  ،ملددتجير بددالرمز التدداسيخت أو الددواقعت فين دا ً آخددر ،وكددا الددوعت
الكددعري دابع دا ً بابيعت د للددوعت الفكددري واإليمددادت ،ولددذل ل د دكددن هددذ
الميم فت كثير من اافيا دتجاو اتدتلها التدرا اإلتديمت ،كمدا دجدي
 -260د.فلن اامرادت :دفل  ،ا.144:
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عن الكاعر م مي علت الرباوي خيل المرفلة التت كا ينكر فيها قيدائي
فت مجلة (الكهاب) البيرودية».261
ودكددكل فتددر أواتددط اللددبعينياا مددن القددر الما ددت مرفلددة فاتددمة فددت
ديشددين القيدديي اإلتدديمية المعاصددر علددي ملددتوى دكددر المجموعدداا
الكعرية ،و بق دواوين شعراء التجربة اإلتيمية المعاصر  .وكادد أول
مجموعة شدعرية تديمية لم مدي المنتيدر الريلدودت د د عندوا (عيدو
درب أ) .وفدددت تدددنة  ، 1878دفدددق فلدددن اامراددددت ديوادددد الكدددعري
( يوا المستض فين) لي المابعة لتيشدين دجربتد الكدعرية اإلتديمية
ااولي  ،ف عقبتها مجموعاا شعرية أخرى لكعراء مغاسبدة ي ملدو علدي
أكتافه وظهوسه اله اإلتيمت.
وبعي ذل  ،بيأ التراك يت قق شيئا ً فكديئاً ،كمدا ً ودوعداً ،خاصدة مدق شدعراء
ميينة واي  ،262كم مي علدت الرباوي،وفريدي الريدافت ،وم مدي بنعمداس ،
عدديو علددي شددعراء مغاسبددة آخددرين ،كم مددي المنتيددر الريلددودت ،وعبددي
الرفمن عبي الوافت ،وأ تدلمي ،وفا مدة عبدي ال دق ،وبنعيلدي بويدو ا ،
وسشيي توتا  ،و تماعيل ويريق ،وم مي اللعيي ،و بير خيا ...
و لي اادب مجموعدة مدن الديواوين الكدعرية التدت دكدرها شدعراء التجربدة
اإلتيمية المعاصدر مندذ عقدي اللدبعين ،ظهدرا مجديا َم ِّي ةعمدة للقيديي
اإلتيمية المعاصر بالتكجيق والنكر والقدراء  ،مدن بينهدا مجلدة المكدكا ،
وهت مجلة ،قافية فيدلية يترأتدها فلدن اامراددت ،ومجلدة الفرقدا  ،وهدت
تيمية ،قافية شهرية ،سئيس د ريرها الكي م مي فل.
ومددن الكتددب النقييددة التددت صدديسا لددي اال فددول القيدديي اإلتدديمية
المغربيددة دجددي دساتددة م مددي قبددال عددروي د د عنددوا (اماليددة اادب
اإلتدديمت) ،263وكتدداب ( الخيوصددياا الفنيددة والذهنيددة فددت شددعر فلددن
اامرادددت) لم مددي سوقددت ،26410وكتدداب علددت الغزيددوي د د عنددوا (
 -261ادقر  :عماد اليين خليل( :ميفقاا فول النو اادبت والم دمو والمدذهب) ،مجيدو
المعاىة ،المغرب ،العيد ،4تنة  ، 1894ا.39:
 -262فلن اامرادت :دفل  ،ا.146
 -263م مي قبال عروي  :جمىليو األدب اإلسالمي  ،المكتبة اللدلفية ،الدياس البي داء ،الابعدة
ااولي ،تنة . 1896
 -264م مي سوقت :الخصو يى الفنيو واللهنيو في ش ر حسن األمرانديا مؤتلدة النخلدة
للكتاب ،واي  ،الابعة ااولي . 2002
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(ميخل لي المنه اإلتيمت فت النقي اادبت) ،265وكتداب( الكدعر العربدت
القيي – سإية تيمية) ل ميي تمير ،266وكتاب (ق دية اإلتدي والكدعر)
إلدسيس الناقوسي ،267وكتاب( تديمياء اادب اإلتديمت) ل لدن اامراددت
 ،268وكتددداب ( أبدددواب ودوافدددذ  ...مقاسبددداا فنيدددة فدددت الكدددعر اإلتددديمت
المعاصددددددر) 269لبلقاتدددددد الجادددددداسي ومهددددددياد بدددددديل وأ وا فددددددافظ،،
وكتاب(اادب والبناء ال اسي) ل لن اامرادت ،270وكتاب (مديخل لدي
الكعر اإلتيمت) لجميل فمياوي...271
المبحث الرابع :خصىئص القصيدة اإلسالميو
مددن خيددائص دجدداسب شددعراء القيدديي اإلتدديمية أ ديوصدده اادبيددة
قائمة علي التيوس اإلتيمت ،وداب ة بالثقافة اإلتيمية ذاا الخيدائص
التالية:
، -1قافة سبادية.
، -2قافة دلادية.
، -3قافة واعية ومتلام ة.
، -4قافة م رس ومت رس .
، -5قافة ملؤولة وهادفة.
 -265د.علت الغزيزي :مدخل إلو المدنها اإلسدالمي فدي النقدد األدبدي ،العديد اللدادد ،كتداب
دعو ال ق ،بعة . 2000
 -266فميي تمير :الع ر ال ربدي القدديرا رؤيدو إسدالميو ،كتداب دعدو ال دق،المغرب ،العديد
الثال عكر. 2002 ،
 -267دسيس الناقوسي :قضيو اإلسال والع ر ،داس النكدر المغربيدة ،الدياس المغربيدة ،بديو
د ييي لتاسي الابعة.
 -268د .فلدن اامراددت :سديميىء األدب اإلسدالمي ،الابعدة الثاديدة ،مؤتلدة النديوي ،وادي ،
. 2005
 -269د .بلقاتد الجاداسي وآخدرا  :أبدواب ونوافدل ،مابعدة الجلدوس ،وادي  ،الابعدة ااولدي
. 2001
 -270فلدن اامراددت :األدب والبندىء الحضدىري ،منكدوساا كليدة االداب والعلدو اإلدلدادية،
سق  ،28تلللة ب و ودساتاا ،مابعة شمس ،واي  ،الابعة ااولي . 2000
 -271د .اميددل فمددياوي :مدددخل إلددو العد ر اإلسددالمي ،مابعددة المعدداسف الجييددي  ،الربددا ،
الابعة ااولي تنة . 2010
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، -6قافة معتيلة وووتاية ومتوا دة.
272
، -7قافة وا ة وفقادية.
كما دتميز هذ القييي بمميزاا فنية وداللية ووظيفية  ،يمكن امالهدا فدت
الخيائص التالية:
1ـد القيديي اإلتديمية قيديي دناصدية دتعامدل مدق التدرا دعداميً واعيداً،
دنتقددت اإليجابيدداا ،ودتددر اللددلبياا  ،وهددت دددز ال ركدداا الكبددرى فددت
داسيخندا بميدزا اإلتدي  ،فدي دمجدي ال ركداا المن رفدة ،وال دكدذب علدي
التاسي .273
2ـ من النافية البيغية ،دها قييي فبلي باليدوس ـ الرإيدا القائمدة علدي
الترميدددز وااتددداوس  .أي :دهدددا دتجددداو صدددوس المكدددابهة (التكدددبي ـددد
االتتعاس ) وصوس المجاوس (المجا المرتدل ـ الكنايدة) .فالكداعر فلدن
اامراددت ،مدثي  ،يوظدف فدت شدعر كثيدراً مدن الرمدو التاسيخيدة (أتدماء
وأمدداكن)؛ كاللددنيباد ،وشددهر اد ،والخليفددة ،ومددري  ،ولقمددا  ،وغدديي
اليمكقت ،وعباد بدن فردداد ،وشدهرياس ،وقادري بدن الفجداء  ،وعدذاسى
دواس ،وملدددروس اللدددياف ،وأبدددوذس الغفددداسي ،واللدددلاا  ،و الدددو ير،
وهوالكو ،وفراء ،وتدييف العلدوي ،و يدزيس ،وهرمدز .وهدذ المؤشدراا
درمز ليرا الخير والكر ،وال ق والبا ل فت ،نائياا متناق ة.
3ـ د دهددا قيدديي ملتزمددة هادفددة ،دجم دق بددين الددذاا والمجتمددق  ،فددت دداس
ديوس تيمت شامل للكو  ،وهذا االلتزا ملتمي مدن الكدريعة اإلتديمية
الرباديددة القائمددة علددي التددوا والوتدداية واالعتدديال ،والجمددق بددين مدداهو
دديوي وأخروي.
4ـ دها قييي دلادية ،دنالق من اإلدلا لي اإلدلدا  ،ملدتهيفة د ريدر
مددن قيددود ال ددس ،وبددرا،ن الملمددود والتافد  ،و تدداس العبوديددة ،و مخالددب
 -272د .فلدددن اامراددددت( :د دددو ،قافدددة سباديدددة) ،مجيدددو المعددداىة،المغدددرب ،العددديد،6-5
اللنة ، 1896ا.11-1:
 -273د .فلن اامرادت ( :اإلتيمية فت الكعر المعاصر بالمغرب)  ،ا.958 :
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الكدهو وااداديددة والديدس المددادي ،بقيدي سفعد د دو ااعلددي ،واللدمو بد
فيال مياعي الروا والرقت ااخيقت.
 - 5دهدا قيديي الو دوا فدت التيدوس والرإيدة؛ ادهدا دلدتني لدي مبدادب
وا ة ،ابتة ،وهت مبادب الكريعة اإلتيمية والعقيي الرباديدة ،وو دوا
الرإية «شر أتاتت فت تيمة الموقف ،وذل و وا يتبع و وا فت
ااداء والتعبير ولذل فهو شعر يعادي التهوي وال دبابية والغمدول ،و
كا اليعادي الرمز الكفاف ،والتعبير الموفت الجميل ،بل يعتبدر مدن أهد
274
وتائل ااداء».
6ـ و من في البناء والتككيل ،فهت عباس عن قيائي دجمدق بدين البلدا ة
والتركيب  ،عيو علي النزعة اليسامية والقييدية ،كمدا أدهدا دجمدق بدين
الكعر العمدودي ،والكدعر ال در  ،والقيديي النثريدة ،لدي دسادة أدهدا فدت
بع اافيا دكب الخوا ر مق الكاعر م مي علت الرباوي.
7ـ وفيمدا يخدص اللغدة ،فالقيديي اإلتديمية ذاا معجد تديمت وا د ،
يتيدداس فيهددا اللددالب مددق المواددب ،وال ددق والبا ددل ،والخيددر والكددر،
واإليما والكفر .ومن  ، ،يت من هذا المعجد قدواميس فرعيدة ،كدالمعج
اللياتت ،واالاتماعت ،واادبت ،والتاسيخت.
8ـ د مددن في د الياللددة ،دهددا قيدديي دجمددق المددوسو التدداسيخت القدديي
وال دديي  ،ودعبددر عددن المكددكيا اللياتددية واالاتماعيددة المعاصددر  ،فددت
اس م لت وو نت وقومت وعدالمت ،بدروا تديمية دلدادية كوديدة ،مدق
را البييل اإلتيمت ل ل اميق المككيا تهلة كاد أ ملتعيية.
9ـ د دهددا قيدديي مابوعددة باالدزيدداا والتنددافر إل،دداس المتلقددت ،واتددتفزا
إلعاد بنائها ،و دتااها من اييي.
10ـ د ي مددل شددعراء القيدديي اإلتدديمية ،فيمددا يتميددزو ب د عددن الكددعراء
 -274فلن اامرادت :دفل  ،ا.958:
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االخرين ،سإية تيمية وا ة د و الكو واوداً ومعرفة وقيماً ،قوامها
دغيير اإلدلا دغييرا يجابيا فلنا ،ودوايه الواهة اإلتيمية الي ي ة.
المبحددددث الخددددىمس :ببييوغرافيددددو الدددددواوين والمجموعددددى العدددد ريو
اإلسالميو
مددن يت مددل الكددعر اإلتدديمت المعاصددر بددالمغرب ،فإد د تدديجي العييددي مددن
اليواوين الكدعرية التدت د مدل سإيدة تديمية دلدادية وف داسية ،وأغلدب
هذ اليواوين الكعرية للثالو الوايي :فلن اامرادت ،وم مدي بنعمداس ،
وم مددي علددت الربدداوي .و لدديك هددذ الببليوغرافيددا الكددعرية لمعرفددة ملدداس
القييي اإلتيمية المعاصر بالمغرب:
 -1م مي بنعماس  :العدمس والبحدر واألحد ا  ،مابعدة أبدت سقدراس ،
الربا  1872 ،؛
 -2فلددن اامراددددت :الحددد ي هدددر مددر ين ،مابعدددة النه دددة  ،فددداد،
 1874؛
 -3فلن اامرادت :م امير ،مابعة النه ة  ،واي  1872 ،؛
 -4فلن اامرادت :البريد يصل غدا(مكتر ) ،مابعة النه ة  ،واي ،
 1875؛
 -5م مددي علددت البددراوي :هددل ددتاير لغددو فيسددطين ا اللللددلة ،واددي ،
 1875؛
 -6فلن اامرادت :ال عق األنرق(مكتر ) ،مابعة النه دة ،وادي ،
 1875؛
 -7م مدددي علدددت الربددداوي :الاهدددف والظدددل ،مابعدددة الثقافدددة  ،وادددي ،
 1875؛
 -9م مددي علددت الربدداوي :الطددىئر والحيددر (معددترا) ،المابعددة الثقافيددة،
واي  1879 ،؛
 -8م مي بنعماس  :عنىقيد وادي الصم  ،منكوساا المككا  1879 ،؛
 -10م مي المنتير الريلودت :عيدو درب أ ،ديلديبريس،داوا ،
 1879؛
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 -11م مي بنعماس  :نعيد الغربىء ،مابعة النوس ،داوا  1891 ،؛
فلن اامرادت :القصىئد السبع ،منكوساا المككا  1894 ،؛
-12
 -13م مددي علددت الربدداوي :األععددىب البريددو ،المابعددة المركزيددة،
واي  1895 ،؛
 -14م مدددي المنتيدددر الريلدددودت:عنددددمى يددد ف ابدددن يميدددو دددب
الوالدةا مابعة النوس ،داوا  1897 ،؛
 -15م مددي المنتيددر الريلددودت :إلددو الجنددو عبددر أدغددى ال ددلاب،
مابعة النوس ،داوا  1899 ،؛
 -16فلن اامرادت :ال مى الجديد ،داس ااما  ،الربا  1899 ،؛
 -17م مددي علددت الربدداوي :األععددىب البريددو ،المابعددة المركزيددة،
واي  1895 ،؛
 -19م مددي علددت الربدداوي :البي ددو المعددت يو ،المابعددة المركزيددة،
واي 1896 ،؛
 -18تدداعي الناصددر(أ تددلمي) :فصددو مددن موعددد الجمددر ،مابعددة
اامل ،داوا  1895 ،؛
م مددي بنعمدداس  :ممياددو الددروح ،المابعددة المركزيددة ،واددي ،
-20
 1897؛
 -21فلن اامرادت :ممياو الرمىد ،مجلة المككا  ،واي  ،المغرب،
 1897؛
 -22م مددي علددت الربدداوي :الرمىنددو الحجريددو ،المابعددة المركزيددة،
واي  1899 ،؛
-23
 -24م مي علت الرباوي :أطبىق جهنر ،المابعة المركزيدة ،وادي ،
 1899؛
 -25فلن اامراددت :ثالثيدو الغيدا والعدهىدة ،المابعدة المركزيدة،
واي  1898 ،؛
 -26م مي اللعيي :العهيد ،المابعة المركزية ،واي  1898 ،؛
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 -27م مدي علدت الربداوي :الولدد المدرا منكدوساا المكدكا  ،واددي ،
 1898؛
 -29م مي بنعماس  :السنبيو ،داس االما  ،الربا  1880 ،؛
 -28م مدددي اللدددعيي :عبيدددر المجدددرة ،المابعدددة المركزيدددة ،وادددي ،
 1880؛
 -30عبي الرفمن عبي الوافت :بىئيو اإل راب والصدحوة ،المؤتلدة
الو نية للاباعة والنكر ،الياس البي اء 1881 ،؛
 -31م مددي علددت الربدداوي :األحجددىر الفددوارة ،منكددوساا المكددكا ،
المابعة المركزية ،واي  1881 ،؛
 -32فريددي ااديدداسي :ديددوا القصددىئد ،مابوعدداا اافددق ،الددياس
البي اء 1882 ،؛
فلدددن اامراددددت :جسدددر عيدددو نهدددر دريندددى ،مابعدددة النجددداا
-33
الجييي  ،الياس البي اء 1882 ،؛
 -34فلدددن اامراددددت :كىمييدددو قصددديدة اإلسدددراء ،مابعدددة تدددفير،
الريال ،بعة ،ادية 1883 ،؛
 -35عبي الرفمن عبي الوافت :فصو من مةسىة أخ في أ اسمهى
سراييفو ،داس قر بة للاباعة والنكر ،الياس البي اء 1883،؛
 -36م مي المنتير الريلودت :أفغىنستى أعراس الدد فدي م دىرا
الفت  ،مابعة النوس ،داوا  1884 ،؛
 -37فلددن اامرادددت :يىطددىئر الحددرمين ،ديددوا المغددرب الكددرقت،
(مجموعة مكتركة) ،منكوساا كلية االداب ،واي  1885 ،؛
 -39م مي علت الرباوي :أو الغيث ،منكوساا المكدكا  ،المابعدة
المركزية ،واي  1885 ،؛
 -38م مي علت الرباوي :ممىويل الربىوي ،من الدييوا الكدرقت
المغربت ،منكوساا كلية االداب ،واي  1885 ،؛
 -40فلن اامرادت :سيدة األوراس ،منكدوساا المكدكا  ،المابعدة
المركزية ،واي  1885 ،؛
 -41فلن اامرادت :سآ ي بىلسيف واألقحوا  ،مؤتلدة الرتدالة،
بيروا ،لبنا  1886 ،؛
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 -42فلددن اامرادددت :المجددد ل طفددى والحجددىرة ،مابعددة النجدداا
الجييي  ،الياس البي اء 1886 ،؛
 -43فلددن اامرادددت :أشددجى النيددل األنرق ،منكددوساا المكددكا ،
اافميية للاباعة والنكر ،الياس البي اء 1886 ،؛
 -44فريدددي النيددداسي :جدددداو الدددروح ،مابعدددة تدددنيي ،مكنددداد،
 1887؛
 -45أميندددة المريندددت :حدددرة فدددي ادددل االسدددال  ،مابعدددة أدفوبرادددد ،
فاد 1889،؛
 -46فريي ااديداسي :ديدوا اإلشدىرا ،منكدوساا الديفا الثقدافت،
دا  ،مابعة النجاا الجييي  ،الياس البي اء 1888 ،؛
 -47م مي فريي الريافت :رحيو الوهر إلو أنقرة ،البوكيلت للاباعة
والنكر ،القنيار  1888 ،؛
 -49عبي الرفمن عبي الوافت :ميحمدو العدهيد ،منكدوساا الفرقدا ،
مابعة وب بريس ،الربا  1888،؛
 -48فلن اامراددت :ندب الخدىفقين (مكدتر ) ،اافمييدة للنكدر،
البي اء 2000 ،؛
 -50فلدددن اامراددددت :القدددس واليمىمدددو ،اافمييدددة للنكدددر ،الدددياس
البي اء 2000 ،؛
 -51م مددي بنعمدداس  :فددي الريددىح...وفددي السددحىبو،منكددوساا اد دداد
كتاب المغرب 2001 ،؛
 -52فلن اامرادت :شرق القدس غرب يىفى 2002 ،؛
 -53م مدددي اللدددعيي :الصدددوار ،مؤتلدددة النخلدددة للكتددداب ،وادددي ،
 2004؛
تدددماعيل ويريدددق :عيدددو الدددنها ،الجدددزء ااول،داس وليلدددت،
-54
مراك  2004 ،؛
 -55فا مة عبي ال ق :هيل الحدروف المه ومدو ،مؤتلدة النخلدة
للكتاب ،واي  2004 ،؛
 -56فلددن اامرادددت :لوكددى قيبددي م ددي،مؤتلددة النخلددة للكتدداب،
واي  2005 ،؛
 -57فلن اامرادت :النفخ في الطين 2005 ،؛
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 -59فلن اامرادت :ختبوء الطيور لاي مو  2005 ،؛
 -58اميل فمدياوي :يحيدى السدال !ديدوا شدعري لي فدال ،مابعدة
بنعزو  ،الناظوس 2005 ،؛
 -60م مددددي سوقددددت :وياددددو ععددددقه النددددور ،مؤتلددددة النخلددددة
للكتاب،واي  2005 ،؛
تددماعيل وسيريددق :عيددو الددنها ،الجددزء الثددادت ،داس وليلددت،
-61
مراك  2006 ،؛
 -62م مددي بنعمدداس  :الددلهىب ب يدددا إلددو نفسددي ،مؤتلددة الددييوا
للاباعة والنكر والتو يق ،آتفت 2007 ،؛
 -63سشيي توتا  :إيقىعى نعيد ال عق ،مابعة الجلوس ،وادي ،
الابعة ااولي . 2009 ،
دلك د  ،ذا ،خيددائص القيدديي اإلتدديمية المعاصددر بددالمغرب مددن في د
الياللة واليياغة والوظيفة،وقي أشردا فت مقالندا هدذا لدي أ هدذ القيديي
د مل سإية تيمية ف اسية دلادية ،وقي ادالقد فدت ملداسها بدالمغرب
منذ بياية اللبعينياا من القر العكرين ،لتبل أواها فدت العقدود المواليدة،
بعي أ الت ق كثير من الكعراء بال ركة الكعرية اإلتديمية الواييدة التدت
كددا يمثلهددا الثددالو  :فلددن اامرادددت ،وم مددي علددت الربدداوي ،والمرفددو
م مي بنعماس .
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الفصل الخىمس:
الرؤيو الواق يو اإلسالميو في القصو القصيرة جدا
(قصص الحسين نروق نمىذج)
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أصيس الكادب المغربت ال لين سو مجموعتين بياعيتين دمن ادنس
القيدددة القيدددير اددديا همدددا  ( :الخيدددل والييدددل) 275و( دددرير) ، 276وهمدددا
ي مي معا سإية واقعية تيمية ادتقادية و دلادية.
ومن  ، ،يعي ال لين سو أول من كتب القية القيير ايا فت المغرب
عددن ديددة ووعددت دجنيلددت تددنة  . 1886ود ددن دعددرف ايدديا أ بددراهي
بوعلدددو ،وم مدددي فدددزاف ،وم مدددي العتدددرود ،وم مدددي علدددت الربددداوي،
وغيددره  ،قددي كتبددوا القيددة القيددير ادديا قبددل ال لددين سو  ،ال أدهد لد
يييسوا فت ذل عدن مراعيدة دقريدة ،أو عدن وعدت د تيلدت أو دجنيلدت
ودقيق .أ ف لي ذلد  ،أ ال لدين سو ادنس مجموعتيد معدا
وا
بميال (لقطى قصصيو)ا وهذا دل علي شتء ،فإدمدا يديل علدي مديى
وعيدد بهدددذا الفدددن الملدددت ي فدددت تدددافتنا الثقافيدددة العربيدددة بيدددفة عامدددة،
واللافة الثقافية المغربية بيفة خاصة.
ذاً ،ما الق ايا اليالليدة التدت د بدل بهدا قيدص ال لدين سو و ومدا أهد
ميم ها الفنية والجماليةو هذا ما توف دبر فت هذ اليساتة النقيية التت
دتبني المقاسبة المو وعادية (.)Thématique
المبحث األو  :بين يمو الحرب والرؤيو القوميو
لقددي خيددص ال لددين سو مجموعت د القييددية ( الخيددل والييددل) بتيمددة
ال رب دخايبا ودماياا  ،من خيل اتت اس واقق اامة الم تاوي الذي
يددئن مددن و د االتددتعماس ،ويت د ل مددن شددي با د الغارتددة اليددهيودية،
داهي عن دكريي الكعب الفللاينت ،ودفر اامدة العربيدة اإلتديمية لدي
أشيء واهنة يلوكها غزا الغرب ،ويلتمتعو بل مها الاري وغ دروفها
المعلول ،وينهبو ،رواا اامة وخيرادها.
ومافتئ مجموعة من الكعوب اإلتيمية دعادت الكثير الكثيدر مدن ويديا
الم تل الغاش بككل مباشر أو غير مباشر ،كما هدو ال دال فدت أفغادلدتا ،
 - 275ال لين سو  :الخيل والييل ،مابعة النوس الجييدي  ،الدياس البي داء ،المغدرب ،الابعدة
ااولي تنة . 1886
 - 276ال لدددين سو  :دددريرا منكدددوساا المكدددكا  ،داس النجددداا الجييدددي  ،الدددياس البي ددداء،
المغرب ،الابعة ااولي تنة . 2002
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والكيكددا  ،والبوتددنة ،والعددرا  ،وككددمير ،و يددرا  ،ولبنددا  ،ددافة لددي
الجرا العربت القيي الذي يتمثل فت فللاين اللليبة .لذا ،د در فدت هدذ
المجموعة مو وعة ال رب ،بكل مفاهيمها وميال ادها وقاموتها الدذي
ي يل علي اليرا والمقاومة واالتتكهاد والجهاد فت تبيل هللا.
ويؤشددر عنددوا المجموعددة علددي ،نائيددة الليددل والخيددل أو ،نائيددة االتددتعماس
والمقاومة .ويرى الكادب أ ال ل الوفيي للق اء علي ظلمة الليل ااتدود،
ومجابهددة الملددتعمر ،ود دديي القلد  ،هددو دمثددل مناددق الفروتددية ،والتلددل
بكجاعة الليف ،والت هب للعيو عيدا وعي من أال د ريدر اامدة العربيدة
من قيودها الييئة الملترتلة ،ودخلييها من تاس االتتعباد واالتترقا .
المطيا األو  :يمـــو الحـــرب
يتناول ال لين سو مجموعدة مدن الق دايا القوميدة التدت ددؤس اإلدلدا
العربدددت ادلدددجاما مددددق سإيتددد اإلتددديمية واإلدلددددادية ،فييدددوس بريكددددت
الترااييية فقاعة ال رب ،وشراتة غاساا ااعدياء ،وأ،رهدا فدت الافولدة
البريئددة ،ودفلددية اإلدلددا المقلددو المعتدديى علي د بدديو وا د فددق؛ ممددا
ي ددار هددذا اإلدلددا لددي المقاومددة والجهدداد والت دديي والتيدديي للعدديو
الغاش :
" االبن :أمىد أين أبي
األ  :مسىفر يىولدي.
االبن :ومتو سي ود أمىد
األ  :الأدري يىولدي.
وب د شهور...ومع استمرار الحرب.
االبن :أمىد لمىذا لر ي د أبي
األ  :الأدري يىولدي.
ب د سنو...والحرب داد شراستهى...
االبن :لمىذا النسىفر أيضى يى أمىد
األ  :ربمى نف ل يى ولدي.
االبن :ومتو يى أمىد
األ  :ال أدري يى ولدي.
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وفي أو غىرة كى القصد منهى شل الحركو الطبي يو ل حيىء سدىفر االبدن
ولددر ضددع األ م يدددا مددن الوقدد  ...بددل سددىرع لعددراء ددلكرة سددفر...
277
ىر مي بندقيو"
وددزداد بكدداعة ال ددرب تددوءا فينمددا ددودي باا فددال الر ددق دنكدديي وقددتي
وفتكا ،ودعر ه للهي والفناء ظلما واوسا واعتياء:
" ا اددة األ واسددتند عيددو مخدددة لددتمان ر ددي هى مددن الثددديا و راخددو
الر يع ثر نى  .لر يفىرق فود الثدي وال الثدي فىرق فىد .لان األ كىن قد
278
سىفر  ...رحي مع أو قنبيو".
ودت ددول ال ددرب لددي هلددتريا وانددو بكددري ،فينمددا ديددب فعددي يوميددا،
وتلوكا ائكا ،وعمي شائنا قائما علي العنف واإلباد والتكريي:
" "الحرب" هلا اليف أرقها فايف ب نفهى
هددو يددؤمن بددة التاددرار يفيددد اإليددالفا ولددلل سددمو ابندده األو "حددرب".
رفض ال وجو ...ىر ينىديه مت مدا وكيمدى اجتدىح شدياى ينىديده(:يدىحرب
اف ددل كددلا...ال ف ددل كددلا ...يددىحرب اذهددا...اخددرج)اسددتمر الحددرب رهددق
أعصىبه -سمو ابنه الثىني "حدرب  "7اسدتمر الو دع عيدو مدىهو عييدها
سمو ابنه الثىلث حرب "3ار ىح قييال -خيدل أنده سدين ر بىلسدال لانده مدى
لبث أ شىهد وهو عىئد من السوق دخىنى يتصىعد من من له...كىن الدار
279
فحم وكى النىس ينظرو إليه بجنو ".
وديوس أغلب قيص المجموعة فول ديمدة ال درب ،وسبمدا يكدو الكاددب
قي د ،ر بمكاهي ال روب العربية اإلتديمية التراايييدة دد ،را كبيدرا .ومدن
،د  ،فقددي دعددا ف مددق المقلددومين والجرفددي والقتلددي واا فددال المكددردين،
فكا من دتائ ذل أ كتب هذ المجموعة فت فتر التلعينياا من القر
العكرين ،فينما اديلع فت الكر ااوتط مجموعة من ال روب اليامية،
كددال رب العراقيددة اإليراديددة  ،وفددرب الدديمن الكددمالت والدديمن الجنددوبت،
وفددرب الي د راء التددت عكددرا صددفو اد دداد المغددرب العربددت ،وفددروب
تددرائيل مددق فللدداين ولبنددا  ،وفددرب الددرود ددي الكيكددا  ،وفددرب
 - 277ال لين سو  :الخيل والييل ،ا.7:
 - 278ال لين سو  :دفل  ،ا.10:
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اليددرب ددي البوتددنة والهرتد  ،داهيد عددن فددروب أفغادلددتا وككددمير
والهني وباكلتا ذاا البعي الفجائعت واليسامت...
المطيا الثىني :يمـــو الفقــــر
دعدددرل الكاددددب ال لدددين سو  ،فدددت لقاادددد القييدددية القيدددير اددديا،
لقدداهر الفقددر فددت مجتمعادنددا العربيددة؛ بلددبب التفدداوا االاتمدداعت ،ودفدداق
اليددرا الابقددت ،وادتكدداس االتددتبياد المالددق ،و غيددا ال ك د المتجبددر،
وادعيا الييمقرا ية ال قيقية ،وفقيا العيالة االاتماعيدة ،واالدلديا وساء
اادقمدددددة االقتيدددددادية الغربيدددددة ادباعدددددا ودمدددددثي وادكددددداال ،دو مراعدددددا
خيوصياا مجتمعادنا وأعرافها ومعتقيادها:
" – لمىذا نحن فقراء يى أمىد
 ألنهر أغنيىء يى ولدي ولمىذا هر أغنيىء يى أمىد ألننى فقراء يى ولدي. لمىذا نمو نحن الفقراء في الحرب أمىد ألنهى الحرب يىولدي. ولمىذا هي كلل يى أمىد280
 ألننى فقراء يى ولدي".وييفددظ أ الكادددب ال لددين سو  ،فددت قيي د القيددير ادديا  ،يددربط
ال روب بالفقر  ،كما يعتبر الفقر أي ا دتيجة لهذ ال روب الاائكدة التدت
اليمددددوا فيهددددا تددددوى الفقددددراء والمنبددددوذين فددددت المجتمعدددداا المنكوبددددة ،
والم كومة عليها بال يا والتهمي والفاقة.
المطيا الثىلث :يمـــو االستــبداد
ينتقدددي ال لدددين سو فدددت مجموعتددد تياتدددة االتدددتبياد ،ويددديين التعلدددف
اللياتت ،ويدرف أ ديدادس فقدو اإلدلدا  ،ودغتيدب فريادد العامدة
والخاصدددة ،وينكدددل بددد عنفدددا وشراتدددة  .كمدددا يثدددوس علدددي الدددذين يزادددو
 - 280ال لين سو  :دفل  ،ا.27-26:
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بالو نيين الغيوسين علدي ميدل ة الدبيد فدت ددا ين االعتقدال  ،وتدجو
التعذيب واإلعيا :
" المسددتر جددو " يجيددس فددي حديقددو وبجىنبدده " سددي أحمددد" األحددداد
أمىمهمى جري مجراهى ال ىدي ..شرطي يخترق هلا الصم وينهدى عيدو
رجل ربى بىل صى .ي يق" المستر جو "
يدددىد...هدددؤالء اليحترمدددو حقدددوق اإلنسدددى ! ! حتدددو إنددده ليادددىد أ يتقيدددة
281
أم ىءد...ثر ينسحا ح ينى"
كما ييدوس الكاددب بكداعة المخدابراا ب اهزدهدا الوفكدية التدت دتجلدس
علددي المددوا نين ،ودجددس دب دده  ،ودمددنعه مددن النقددي وال ددواس والتلدداإل
والنقاش واالتتفها  .وفت المقابل ،داالبه بلغة اليم واللكوا اابيي:
" عنددمى نريدد التدددخل يمن ندى اآلخددرو ا وعنددمى يريدددو التددخل نمددن هر
سةل والدي:
 مىعالقو أطفى " هنىا" بخالفى نىف ني...ثر سا ...ثر ف ني ليمرة الثىنيو
وسا ليمرة األلف...وقى :
  ...اليجى في كل ماى ... دقددى قيب د محسددوبو لددد الجهددى الرسددميو...ثددر قبينددي وعددىنقنيوباو ...قى :
 د ،كل ذل ولدي...أرجوا .من جديد...أوقف سىعدد مثيمى قف شجرة الصفصىف و ف ني ثر سدا ...ثدر قبيندي
282
ثر باو".
ودزداد بكاعة االتتبياد بتفاق شاط الللاة ،والتيخل فدت فريداا النداد،
والتافددل علددي شددؤوده العامددة والخاصددة  ،وم اتددبة أدفدداد المددوا نين،
واعتقددداله ظلمدددا وادددوسا ،والكيدددي باا فدددال اليدددغاس ،وم اصدددرده فدددت
أفكاسه االتتكدرافية  ،ودالعداده اللياتدية والملدتقبلية ،ودادويقه ذهنيدا
وواياديا وفركيا كما فت قيتت(استنطىق) و(استخبىرا ):
" سال الطفل بمجرد أ ولد:
 يميني أن أ يسىري مؤيد أ م ىرض - 281ال لين سو  :دفل  ،ا.20:
 - 282ال لين سو  :دفل  ،ا.22:
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 وأرغر عيو االختيىر ثر كى السؤا اآلخر: جيد االنحنىءةوعندمى باو الوليدا أدار الاى ا وجهه جهو رئيسه وسةله:
 مىذا أكتاوببسىطو أجىب الرئيس:
283
 اكتا م ىرض متمرد".ويدددوسد الكاددددب أي دددا قيدددة بعندددوا ( بتدددر) ،ي دددي،نا فيهدددا عدددن ااتدددي
ال يودية التت دفيل بين الكعوب الوافدي التدت دجمدق بينهدا مجموعدة مدن
المقومددداا وااواصدددر ،مثدددل :آصدددر ااخدددو  ،وآصدددر الددديين ،وآصدددر
ال دداس  ،وآصددر التدداسي المكددتر  ،وآصددر اللغددة ،وآصددر الميددير
المكتر  ،بيي أ هذ ال يود الوهمية الدخدي تدوى اللدلاا الدذي يرغدب
فت د مين فكم  ،وال فاظ علي ممتلكاد الزائلة:
" التيميل :أستىذ...أستىذ ...لمىذا نرسر الحدود بين دو حضىر نى
األستىذ :الستنفىذ األسالا العىئاو.
التيميل :ولمىذا األسالا العىئاو
األستىذ :ألنهى سهر في خيق فر العغل.
التيميل :ولمىذا فر العغل
األستىذ :حتو ال قو الفو و في البالد.
التيميل :ولمىذا الفو و
األستىذ :لإلطىحو بىلنظى .
التيميل :ولمىذا النظى
األستىذ :ألنهى رأس الحربو.
التيميل (:يفار ثر يسة ) أال يمان كسر هلد الحربو
284
األستىذ ( :ينظر عن يمينه وعن شمىله ويتي ثر) أش ش ش".
هذا ،ويتهك الكادب من تياتة القمق واالتتبياد فت قيت ( العور ) التت
يلخر فيها من أدقمة القهر التت ال دعترف ال بالكوسى ،وال بالييمقرا ية،
وال ب قو اإلدلا  ،بل دعترف بلغة وافي  ،وهت لغة المقيلة والتعدذيب،
أو بلغددة الفتد والتنكيددل والتقتيددل .ومددن ،د  ،يردكددز خاابهددا اللياتددت دائمددا
 - 283ال لين سو  :دفل  ،ا.50:
 - 284ال لين سو  :دفل  ،ا.57:
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علي اإلماس وال كمدة واللديف ،فتوظدف أدواعدا مدن أاهدز الدرد فلدب
فئاا المجتمق و وائف الناد .وكل من تول ل دفل أ يعاسل أوامدر
الللاة ،فليتعرل  -بي م الة -للتيفية الجليية ،والترفيل المبكر:
" داخددل بددالط مددن الطددران القدددير والفددىخر ...يجيددس السدديطى ويحددي بدده
الخد ...ليتهويو والسخرة ...والسخريو.
 السيطى  :قل لي :كيف يحصل أ جمع القوة الرادعو في اليد الواحدة الفييسوف :اإلمىرة والحامو والسيف سيدي. السيطى  :أينفع أحدهمى الفييسددوف :السدديدي...الحامددو لسددد الطددرق أمددى الحامددىء...واإلمددىرةلو ع حد ليطىم ين في عرشدار الادرير .والسديف ليترهيدا .والجمدع بدين
كل ذل فيه منف و ليسيطى ..وقمع اإلنسى .
 السيطى  :والحرب مى قو فيهى الفييسوف :ىب و سيدي...المتبوعو ...هي مد يا بدين الحامدو والسديفواإلمىرة.
 السيطى  :وكيف ذل الفييسددوف :إذا لددر ينفددع السدديف واإلمددىرة والحامددو نف د الحددرب...هدديلددددفع كدددل معدددىغا إلدددو المدددو  ...لدددوال يادددو ذلددد إال بىلحامدددو وأمدددر
السيطى ...والحث عيو الجهىد ب د السيف!!
 السيطى  :والسجن مى قو فيه الفييسوف :قريا الطريق..وإلغىء من اليمان قويمه...فإ هو أبو إال ذل فهو وال تمو ...وهو ومتىهى السجن.
ىدف احتجىجى
 السيطى  :فإ الفييسوف :يى سيدي...ومى دور الحامو واإلمىرة والسيف...285
 يىسيدي... :السيف...السيف"...لقددي قددي الكادددب فددت هددذ القيددة صددوس كاسيكادوسيددة تدداخر لبدقمددة
الملدددتبي  ،ذ شخيدددها دكخييدددا تدددلبيا قائمدددا علدددي المفاسقدددة والرمزيدددة
والتكوي والكروديل والباسوديا .
المطيا الرابع :يمـــو المقىومــــو
 - 285ال لين سو  :دفل  ،ا.65-63:
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دنب قيص ال لدين سو بدروا الجهداد والمقاومدة والت ديي والكفداا
واليدمود سغبدة فدت دغييدر أو دا المجتمدق ،واتدتبيالها بمدا هدو أف ددل
وأفلددن  ،واللددعت الجدداد مددن أاددل د ري در البلدديا اإلتدديمية مددن قب ددة
االفتيل ،كتخليص البوتنة  -مثي -من شردقة االفتيل اليربت كمدا فدت
قية( ديقي):
" كل يو ديقي يسةلني:
متو نغىدر هلا الماى متو نرحل إلو هنىا
أرب عيو كتفها وأقو سىخرا:
 إلو المقبرة !يحمر وجهه  ...يغضا ...يقو :
 إلو البوسنو. والتةشيرة.أ دمه ...فيصم  ...يسا...يي ن ...يباي...يصم  ...يي ن...يباي...
286
يسا...يمو ".
يبيو أ الكاددب ي مدل فدت بياعد أ روفدة المقاومدة واالتتكدهاد والجهداد
من أال د رير اامة من قيودها المادية والمعنوية .ومن هنا ،دتل قيص
المبي بالثوسية والرف والتمرد ،والميل لي المماستة والفعل بيل القول
والتقددداعس النقدددري .كمدددا يت لدددي الكاددددب بدددالجرأ اللياتدددية ،واالتدددتهياء
بالكددر الربددادت ،واإليمددا بالرتددالة اإلتدديمية التددت ددديافق عددن اإلدلددا ،
بجعل كيي ااعياء فت د ره عبر فعل المقاومة والت يي واليمود.
المطيا الخىمس :يمـــو الوحـــدة
ييعو الكادب لي الوفي واالد اد من أال العي فدت وئدا وتدي  ،مقابدل
ال ددرب والتمددز والتكددرذ  ،و سغبددة فددت سد كددل االعتددياءاا الخاسايددة،
ومجابهتها بالن ال واالتتكهاد والمقاومة الباتلة .و الوفي هت اللدبيل
ال قيقت لت قيق االتدتقيل واال دهداس االقتيدادي .ولكدن أيدن هدذ الوفدي
 - 286ال لين سو  :دفل  ،ا.23:
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التت ي ل بها اإلدلا العربت ليي ودهاسا ،ويلتكدرفها فدت آالمد وأفيمد
وآمال و فهل تتت قق يوما ماو!:
" – لمىذا ةخر القطىر ...قطىر الوحدة !
 ل يه ثر في محطو ثىنويو. ولان ليس هنىا محطى ثىنويو287
 ولان هلا مى حصل!"ذاً ،ي ل الكادب فدت هدذ القيدة بالوفدي ال قيقيدة التدت دجمدق بدين اإلخدو
العددرب مددن أاددل د قيددق اللددعاد والرفاهيددة لكددل شددعوب اامددة ،بدديال مددن
عيكددها االدددت والملددتمر فددت اا مدداا دلددو ااخددرى ،دو تددني أو معيددل،
توى دوكلها علي قيس هللا تب اد ودعالي.
المطيا السىدس :يمـــو األخـــوة
ل ينس الكادب أ يارا مو و ااخو للمناقكدة والنقدي والتفيديل؛ ا
الوفدي هددت اددوهر الت دامن اإلتدديمت ،وأد ادتيدداس اامدة فددت ملدداسها
الملتقبلت وال اسي .بيي أ الكاددب يقدف موقفدا تداخرا مدن هدذ الوفدي
الككلية الزائلة التدت دتيدي بمجدرد اشدتعال ال دروب ذاا اابعداد اليينيدة
وال دددداسية والت رسيددددة ،ودكالددددب ااعددددياء علددددي الكددددعوب اإلتدددديمية
ال عيفة  ،واديال فروب البلود الزائفدة بدين اإلخدو العدرب علدي أدفد
ااتباب:
ديقي وجد ه يهتف:
" عندمى دخي بي
 عظير...عظير...الحمد هلل...الحمد هلل...اقترب منه وسةلته:
 مى الداعي إلو قوللر يةبه لقولي..واستمر....
 جميل ...جميل ...هالا األخوة ...عظير  ...عظير وكرر السؤا ...أجىب. م د مسددىعدة البوسددنيين ألداء الحددا فددي البوسددنو هددلا ال ددى عيددواألقل
 - 287ال لين سو  :دفل  ،ا.43:
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 اقترب منه أكثر...قي له: ولمىذا يىشىطر الياو الحا في البوسنو هلا ال ى عيو األقل288
 نظر في وجهي ...سبني ثر أحجر...ثر باو وانسحا".ويكيد الكادب  ،فت قيي المعرو ة ،علي مبدي ااخدو باعتبداس مديذا
للعدددرب مدددن التفريدددق والتمدددز وال ددديا والتكدددت شدددذس مدددذس ،ويدددوسد
قية(الثيرا الثي،ة) للبرهنة علي أهمية الوفي  ،باعتباسها ميديسا للقدو
واالتدددتقيل وال ريدددة واال مئندددا  ،مدددق االتدددتيالل علدددي خادددر التمدددز
والتفددر اللددذين يعر ددا اامددة للددذل والمهادددة والعدداس والهددي والمددوا
الم تو :
" األب :كيف يغيا الجمع يى أبنىئي
ابن :يى أبي األسد لر يةكل الثيرا الثالثو دف و واحدة...ولانه أكيهر واحددا
289
واحدا ...قبل كل شيء فرق الجمع ثر ىر الثيرا في خبر كى ".
وييفظ أ ال لين سو قي فير مجموعت ااولي( الخيل والييدل) فدت
ديمددة ال ددرب باعتباسهددا شددرا ميتافيزيقيددا ،يلددتعمل العدديو إلبدداد البكددرية،
ود اإلدلادية دكا.
هذا ،وييديس الكاددب ،فدت أ دمومت (الحربيدو  /الجهىديدو) ااولدي  ،عدن
سإيددة تدديمية قوميددة ،يدديافق فيهددا الكادددب عددن تددياد اامددة ،ويندداف عددن
وفديدها وكرامتهددا ،ولدن يتد دي لهددا ذلد ال عددن ريدق الوفددي ال قيقيددة ،
و عياد العديد والعدي  ،والمكداسكة فدت الجهداد المبداس  ،ود قيدق ااخدو ،
ودمثل الكوسى والييمقرا ية ال قيقيدة ،والق داء علدي االتدتبياد والكداط
اللياتت ،و ستاء دولة القادو وفقو اإلدلا فت وء الكر الربدادت،
ال علي أتاد قوادين الللاة ال اكمة الجائر .
المطيا السىبع :يمـــو الهجـــرة
ل د يكتددف الكادددب بمدداهو قددومت وف دداسي فددت مجموعت د ااولددي (الخيددل
والييل) ف لبا بل اتتعرل مجموعة من القيص فدت مجموعتد الثاديدة
( رير)ا ذاا ديماا وق ايا داللية مختلفة ومتنوعة ،دتنداول مداهو م لدت
 - 288ال لين سو  :دفل  ،ا.51:
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وو نت  ،مثل :ق ية الهجر التت أصب فل الجميدق أمدا دفلد النقدا
االتددتبيادي ،وادتكدداس الفقددر والباالددة والقل د  ،وادعدديا ال ريدداا الخاصددة
والعامة ،وغياب فقو اإلدلدا  ،ودبداين الملدتوى المعيكدت بدين الابقداا
االاتماعية :
" في بىح بىكر قم بىحثى عن جوان سفري...كى حيمى م عجدىا وكدى
عيي أ أجد جواني بسرعو ألغىدر البالد قبل أ يقلف بي في ال تمى .
وفي الخىرج كى النىس يسديرو فدي كدل مادى وفدي كدل الجهدى  ...كند
ألهدددث...و صدددور أ أمدددرا مدددى قدددد وقدددع ليادددل...وأنهدددر جمي دددى رأوا مدددى
رأيددد ...وأنهدددر أيضدددى يريددددو الفدددرار بجيدددودهر قبدددل أ ييقدددو عيددديهر
القدددب ..كىنددد عيندددىي مت بتدددينا وكنددد أحدددس بقطدددرا ال دددرق ختدددرق
جسددمي باىميددها ار طددر الاتفددى مددرارا بةجسددىد يهددث فددي كددل ا جددىد...
وعندمى و ي البحر بدا لي خيفه عىلر هىد ا وأنىس يبتسمو بمنىسدبو
دىحا الد ورق مدى كدى م دي مدن مدى وأشدر
حيو يو جديد...نىولد
ب يدا خيف البحر...وأنى أغىدر كدى الندىس يتدىب و إبحدىريا وكدى شديء
مى يدف ني إلو م يدد مدن االبت دىد...وعنددمى رف د يددي معدج ى لهدر عيدو
دددددددددددديحى هرا وار ف دددددددددددد أكفهددددددددددددر
اليحددددددددددددىق بدددددددددددديا ىلدددددددددددد
290
ودعني ...ودعني...فىندد إم ىنى في الفرار".
دلك  -ذاً -أه التيماا التت كا ينقر عليها ال لين سو قييديا ودالليدا
ومو وعاديا .ومن  ، ،فهت د مل فت يادها سإية واقعية تيمية داب دة
بددال س القددومت .كمددا دهدديف لددي دغييددر الواقددق الكددائن الموبددوء بددال روب
واا مدداا والرذائددل ،واتددتبيال بواقددق أف ددل وأفلددن يتمثددل فددت الواقددق
اإلتيمت اإلدلادت.
المبحث الثىني :من التنى

إلو التقريريو المبىشرة

دتميددز قيددص ال لددين سو بمجموعددة مددن الخاصددياا الفنيددة والجماليددة
علي الن و التالت:
المطيا األو  :التركيا القصصي
 - 290ال لين سو :
مكتبة المثقف

رير ،ا.6-5:
120

/ttp://almothaqaf.com

أوسد الكادددب قيي د القيددير ادديا ،الملددما بلقادداا قييددية ،ددمن
دركيباا بنائية متنوعة ،في وظف التركيب ال واسي اليسامت ،فت شكل
دلاإالا ملتفز قائمة علي االتتفلداس والجدواب ،كمدا يبديو ذلد وا د ا
فت قية ( مسىفر):
" التيميل :أستىذ...أستىذ...لمىذا نرسر الحدود بين دو حضىر نى
األستىذ :الستنفىذ األسالا العىئاو.
التيميل :ولمىذا األسالا العىئاو
األستىذ :ألنهى سهر في خيق فر العغل.
التيميل :ولمىذا فر العغل
األستىذ :حتو ال قو الفو و في البالد.
التيميل :ولمىذا الفو و
األستىذ :لإلطىحو بىلنظى .
التيميل :ولمىذا النظى
األستىذ :ألنهى رأس الحربو.
التيميل (:يفار ثر يسة ) أال يمان كسر هلد الحربو
291
األستىذ ( :ينظر عن يمينه وعن شمىله ويتي ثر) أش ش ش".
واتدددتعا الكاددددب أي دددا بالتركيدددب اللدددردي القييدددت كمدددا فدددت قيدددة
( صرف):
" العيخ اللي أغمي عييه من شدة الجو ،نىولته أيدي اإلس ىف .ثر عال
راخ السيىرة وعال م ه شهيقهى ونفيرهى...ولمى ابت د عن الحي رمته
ددرهى لده .ولادن أل البحدر
في شىطئ البحر...لر يستيق والمقىبر فت
292
استدعىد ليقىء خى ".
وشغل دركيب القص الخاابت كما فت قية ( رخو):
" د الجبل و رخ ":أيهدى الندىس ألديس فديار رجدل رشديد في فيندى مدن
الحرب "
ددرخ مييددو مددرةا وباددو الع د ا...باددو بمددرارة...وقبددل أ يعددر ،فددي
حددف ا جددىد قمددو الجبددل لتمطددر الع د ا
الن د و الح د أ بضددع دبىبددى
مو ى ...دحرج حتو السف ...أخبر الع ا خطا فيهر " :أيهى النىس لديس
 - 291ال لين سو  :دفل  ،ا.57:
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وأ أمىمار إال الحرب أو الباىء .قيد الع ا سالحه وأسدر ،ا جدىد القمدو
عيه يمطر اآلخر دموعى .لان الدبىبى كىن نفث كل شديء وكدى العد ا
293
يدفع ثمن إنسىنيته"
وقي دتخذ القية ابق دقرير بوليلت أ،ناء االتدتناا المخدابرادت كمدا فدت
قية ( استنطىق).
ودتل الجمل  ،فت معق قيص المجموعتين ،بقيدر الفواصدل ،و يجدا
العبدداساا ،والميدددل د دددو االقت ددداب ،واإلكثددداس مدددن الجمدددل البلدددياة ذاا
الم مول الوافي ،تواء أكا اتميا أ فعليا أ ظرفيا أ وصفيا ،كمدا يقهدر
ذل اليا فت قية ( بي ):
" األب البنه:
 هل ر ي الخريطو يى ولدي ن ر يى أبتي (بحسرة وبنبرة م لبو ) كى لنى فيهى بي ذا يو يى ولدي.حي يى أبتي
294
ن ر يىولدي".
كمددا دتل د الجمددل القييددية واللددردية بالتتددابق الفعلددت ،ودراكددب الجمددل،
ودعاقبها منيا ومناقيا كما فت قية( آذا ):
" دد د اإلمددى الصددوم و ب ددد أ انقطددع التيددىر الاهربددىئي ليددؤذ ...كبددر
وسا ...نظر عن يمينه ويسىردا وفغر فىد...حىو أ يابر مدن جديدد فيدر
295
يقدر ..ألجر فىد ....القريو التي يريد أ يؤذ فيهى أطالال ىر ".
ديفددظ فددت هددذ القيددة القيددير ادديا دتابعددا فددت اافعددال دناميددا وديدداعيا
وديساا :كبر -تدك  -دقدر -فغدر -فداول...وي دفت هدذا علدي هدذ اللقادة
القييية يقاعا فركيا تريعا.
المطيا الثىني:عالمى الترقير
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وظددف ال لددين سو مجموعددة مددن عيمدداا التددرقي للتعبيددر عددن أفكدداس
الثوسية ،ودنغي قيي ف دائيا وبيدريا ،ودبئيرهدا دالليدا ووظيفيدا .ومدن
العيماا ال ا ر ،بككل الف ليدتبدا  ،عيمدة الفاصدلة التدت دلداه فدت
دقيددير الجمددل واقت ددابها ودكثيفهددا  ،ودلددوين اللددياقاا اإلدجا يددة خبدداسا
و دكدداء ودفيدديي .كمددا د ددر عيمدداا ال ددذف الددثي لتددواز المعددادت،
ودختير مداهو ،دادوي وموتدق ،د شديرا علدي الدرف واليدم والتمدرد
واللدكوا عمددا هددو وا د  ،أو دددر المتلقددت لديمب بنفلد البيددال النيددت
والياللت ،كما يبيو ذل اليا فت قيتت (استنطىق) و(مثقفو ):
" بدددأ الحددرب...أو المهددىجرين كددىنوا مددن فاددو المثقفددين حددىميي لددواء
الايمو ...سخر منهر العد ا...هدو كدى ي درف أ ثرثدر هر ال ندي شدياى
من الع ا وفي غمرة الحرب انبثق مثقفو جدد ...فق الع ا ال ألنهر
296
يستحمو كل يو ألف مرة ولان ألنهر ياتبو بىلبندقيو".
وعلي د  ،فالكادددب قددي شددغل فددت مجموعت د كددل المكوددداا المتعلقددة بالبندداء
القييددددت واللددددردي مددددن أفدددديا  ،وشخيددددياا ،وف دددداء ،ووصددددف،
ومنقوس ،ودزمين ،وأتلبة تردية وفواسية .
المطيا الثىلث:التنـــى
يلتثمر الكادب ال لدين سو فدت أ دمومتي مجموعدة مدن الملتنلدخاا
التناصددية التددت دعبددر عددن مدديى ادفتافد الثقددافت ،ومدديى لمامد بالنيددوا
الغائبددة فددت بندداء ديوص د اإلبياعيددة ،ودلددل بالمعرفددة الخلفيددة ب رهددا
اإلفاليدددة ،ومددديودادها التفاعليدددة ،ومخااادهدددا الواعيدددة واليواعيدددة التدددت
تاهم فت دككيل النيوا القييية ،ود يرها فنيا واماليا.
ومددن هددذ الملتنلددخاا التناصددية ،دلت ددر الملتنل د اادبددت كعنددوا
المجموعددة( الخيددل والييددل) الددذي ي يددل علددي أشددعاس المتنبددت فددت المعدداس
والفروتية:
الخيل والييل والبيداء رفني
والسيف والرم والقرطىس والقير
 - 296ال لين سو  :دفل  ،ا.13:
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كمددا يلت ددر الكادددب خابددة ال جددان بددن يوتددف الثقفددت مددن خدديل هددذ
العبددداس الملدددكوكة" ....أ رؤوسدددى قدددد أين ددد و جدددري عمييدددو القطدددىف
لهى" ، 297ويلت ر النص اليينت باتدتي اء كلمتدت العديد والعدي كمدا فدت
قول دعاليِّ ":وأِّ ِع ُّيوا لِّهَ ْ ِّما ا ْتتِّاِّ ْعتَ ْ ِم ْن قَ َّو ٍ ِّو ِم ْن ِسبِّا ِ ْال ِّخي ِْل دَرْ ِهبَو ِّ بِد ِ
ين ِم ْن َدودِ ِه ْ ِّال دِّ ْعلِّ َمودِّهَ َ َّ
ِّع َي َّو َّ
هللاِ ِّو ِّع َي َّو َك ْ ِّو ِّ
هللاَ يِّ ْعلِّ َمهَ ْ ۚ ِّو ِّما دَ ْنفِقَوا ِم ْدن
آخ ِر ِّ
ف ِلِّ ْي َك ْ ِّوأِّ ْدتَ ْ ِّال دَ ْ
يل َّ
هللاِ ي َِّو َّ
قلِّ َمو ِّ ".298
ِّش ْت ٍء فِت ِّتبِ ِ
ومددن اهددة أخددرى ،يلت ددر الكادددب قيددة دددوا مددق فلدديلت التددت غرتددها
لي كلها أوالد وأففاد علي غراس االباء ،وقي قيل " :غرتوا ف كلنا ودغرد
في كلو " ،.كما يقهر ذل بينا فت قية ( فسييو):
" لمى بدأ الحرب كىن في يدد فسييو غرسهى دو ردد ...ب دد سدنوا ا
وبىلضددب مبىشددرة ب ددد إنهددىء الحددرب لددر ددد فددي الماددى أشدجىر إال مثيمددى
قف بض و أغصى سوداء في لوحو نيتيو جىفو...
عددىد إلددو حيددث غددرس الفسددييو .كىن د ثمددو شددجرة تحددد الحددرب .لانهددى
كىن س ل وبدال من أ نفث البصىق كى يخرج من فيهى دخى أسود".
299

كما يلم الكادب ،فت مجموعت القييية ااولدي ،لدي خابدة داس بدن
ياد فت فت ااديلس  ،وقي وسدا هذ الخابة المكدهوس فدت كتدب دداسي
الفتوفاا اإلتديمية بدا العيدر الوتديط ،و مالعهدا " أيهدى الندىس :أيدن
المفدددر البحدددر مدددن ورائادددر وال ددددو أمدددىمار ولددديس لادددر وأ إال الصددددق
والصبر .واعيموا أنار في هلد الج يرة أ يع من األيتى في مةدبو اليادى .
وقد استقبيار عدوكر بجيعها وأسيحته وأقوا ه موفورة .وأنتر الونر لادر
إال سيوفارا وال أقوا لار إال مى ستخيصونه من أيدي عدوكر".
وهكذا ،يوسد الكادب قية( رخو) ،ملتثمرا فيها خابة اس امتياصا
وفدددواسا ودفددداعي ،بغيدددة التعبيدددر عدددن ساهدددن اامدددة العربيدددة الدددذي يتلددد
باالتتبياد والتقاعس والتواكل:
" د الجبل و رخ ":أيهدى الندىس ألديس فديار رجدل رشديد في فيندى مدن
الحرب "
 - 297ال لن سو  :دفل  ،ا.40:
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ددرخ مييددو مددرةا وباددو الع د ا...باددو بمددرارة...وقبددل أ يعددر ،فددي
حددف ا جددىد قمددو الجبددل لتمطددر الع د ا
الن د و الح د أ بضددع دبىبددى
مو ى ...دحرج حتو السف ...أخبر الع ا خطا فيهر " :أيهى النىس لديس
وأ أمىمار إال الحرب أو الباىء .قيد الع ا سالحه وأسدر ،ا جدىد القمدو
عيه يمطر اآلخر دموعى -لان الدبىبى كىن نفث كل شيء وكدى العد ا
300
يدفع ثمن إنسىنيته"
ويكير الكادب دناصيا لي دقرية مالتود التت ددرى أ اللدكا يتزايديو
بنلبة فلابية أكثر من دلبة اإلدتدان  .لدذا ،فال دل الوفيدي لل دي مدن التزايدي
اللكادت هو شعال ال روب ،وهذا ما دلم لي قية(الحرب):
" – نسبو الوالدا فوق نسبو الوفيى .
 ()... ونسبو التاىثر الطبي ي فوق نسبو النمو الصنىعي... والحل301
 الحرب".وعلي أي فال ،فالمجموعتا مليئتا بالمؤشراا التناصدية والملتنلدخاا
اإلفاليددة التددت دبددين لنددا مدديى تددعة اال ددي لدديى الكادددب المثقددف ال لددين
سو .
المطيا الرابع :المفىرقــو السىخـــرة
لددد يتخدددل الكاددددب عدددن اللدددخرية الكاسيكادوسيدددة ،والتيعدددب بالمفاسقددداا
الياسخة ،علي الرغ من ايية مواقف اللياتية ،والتزام بالرإية القومية
اإلتدديمية ،والتركيددز علددي الرتددالة اا روفددة التددت د د علددي الجهدداد
والمقاومددة ،والتخلددت عددن التهدداو والتقدداعس والكلددل  ،وخيددر مثددال لهددذ
المفاسقة اللاخر قية( حل):
" القىئد ال ى  :الدبىبى جتىح البالد ...وليس لدينى أي خيىر لتفىدي ذل .
الاى ددا :يماددن فددىدي ذل د ...لدددينى فددىئ فددي البددي ...لمددىذا النسددت ميه
دهى ...
 - 300ال لين سو  :دفل  ،ا.17:
 - 301ال لين سو  :دفل  ،ا.55:
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حراسه ليمساوا بىلاى دا
القىئد ال ى  ( :وقد اكفهر وجهه رخ في ب
ويحبسود في ال ن انو ال ساريو بتهمو اله في مو ع الجد)
أحد الحراس اقترب منه وأو له الحل بطريقته الخى و:
التنىنال مؤقتى...فق مؤقتى.
 ي ني بىلبي بأعجا القىئد ال ى بدىلفارة .ليتدو أمدر بدىإلفراج عدن الاى دا واالعتدلار لده.
لان الاى ا خيا انه عندمى قى له:
 لر اقصد ذل ق  .وإنمى قصدد أنندى فدي الوقد الدلي كدىنوا يفادرو فديكيفيو نع آال الحرب كنى نفار في كيفيو " بيي " الدياو.
حىربونى بمى لديهرا و ىر من المنطقي أ نحىربهر بمى لدينى.
لر يستطع أحد أ يتاير...وال حتو أ يةخل فارة عن مالمد اآلخدر مدى دا
302
خبر و و الدبىبى المدينو اخترق األسوار المني و".
ودقهر هدذ المفاسقدة الكاسيكادوسيدة اللداخر أي دا فدت االتدتهزاء بداام
المت ي التت د يق أوقاها فدت اامدوس الكدكلية ،واالدلديا وساء المتاهداا
القادودية ،و عياد اللجدا دلدو ااخدرى ،والتعقيدي فدت دركيدب لجينادهدا علدي
فلاب صرخاا اإلدلادية ،فتدي يفدوا بدذل ااوا  ،ود يدي ال درب مدا
د يي من ااسواا ،فت يق صرخاا اا فال بيو ايوى:
" أ در الطفل رخو ...درختين...وقبدل أ يصدرخ ليمدرة الثىلثدو كىند
قددوا األمددر المتحدددة قددد سددىرع فددي شددد الرحددى  ...موق د فددي العددمى
والجنددوب...فددي العددرق والغددرب...انتظددر الطفددل دددخال إلنقددىذد...إلعددىدة
الر ىعو له دو جدو ...وفي العهر الخىمس من الصرخو األلف قرر
األمدددر المتحددددة منىقعدددو الو دددع...اجتم ددد اليجدددى وافترقددد ...افترقددد
303
واجتم ...أجم كيمتهى عيو أ ؤخر منىقعو المو و".،
ويمكددن القددول :قيددص ال لددين سو هددت لقادداا تدداخر مددن البيايددة
فتددي النهايددة ،لددي دساددة أدهددا دت ددول فيهددا اللددخرية ال ربيددة لددي انددو
هلتيري أو هذيا تريالت.
المطيا الخىمس :التصوير البالغي واألسيوبي
 - 302ال لين سو  :دفل  ،ا.19:
 - 303ال لين الزسوقت :دفل  ،ا.54:
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يلتعمل الكادب فت قيي اليوس اللردية القائمة علدي التدودر الديسامت،
والتكخيص المجا ي واالتتعاسي والكنائت ،كما دت ول لقااد القييدية
لددي سمددو موفيددة ودعددابير ادزيافيددة علددي ملددتوى الخددر التركيبددت أو
الياللت .كمدا يلدتعمل الكاددب لغدة بلدياة وا د ة ،وأتدلوبا تدهي مد لوف
االتتعمال والتياول .واللبب فدت بلدا ة هدذ اللغدة يعدود لدي اللدقو فدت
كثيددر مددن اافيددا فددت التقريريددة والمباشددر اللدداخر  ،ودمثددل الو ددوا
الددياللت ،واالبتعدداد عددن الغمددول والترميددز والتجريددي .لددذا ،ديددب لقاادد
القييية خاابا تياتيا مباشرا ي مل أ روفة االتتكهاد والمقاومدة ،مدق
دبذ التقاعس والتما ل والتخلف عن الجهاد فت تبيل هللا ،من أال د ريدر
اامدددة اإلتددديمية مدددن الجهدددل والتخلدددف واالتدددتبياد واالفدددتيل ااانبدددت،
ودخلييدددها كدددذل مدددن مركدددب الدددنقص ولهفدددة االدلددديا وساء التغريدددب ،
وداهيرهددا مددن عقددي االدبهدداس واالدغمدداد ااعمددي فددت بودقددة ال دداس
الغربية الملتلبة.
وعيددددو ال مددددو  ،فالمبددددي المغربددددت ال لددددين سو  ،فددددت مجموعتيدددد
القييددديتين ،يادددرا ق دددية ال دددرب والجهددداد ،مدددن خددديل سإيدددة قوميدددة
تدديمية ،يدديافق مددن خيلهددا عددن اامددة العربيددة اإلتدديمية بيددفة عامددة،
والواقق العربت بيفة خاصدة  .وفدت الوقد دفلد  ،ينبدذ العديوا ااانبدت،
ويكر القل واالفتيل والتللط.
ومددن هنددا ،فقددي شددغل الكادددب ،فددت مجموعتي د  ،أتددلوبا وا د ا خاليددا مددن
الملددافيق البييعيددة والبياديددة؛ ا دبلي د الرتددالة عنددي أه د مددن التجريددي
واالدزياا الغام  .وهدذا ،مدا اعدل قييد دتلد بالتقريريدة والمباشدر ،
علي الرغ من ،راء قيي باإلفاالا التناصية ،وغني المعرفة الخلفية.
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الفصل السىدس:
الرؤيو القوميو اإلسالميو في مجموعو
( بىألحمر الفىني) لوفىء الحمري
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ظهدددرا مجموعدددة وفددداء ال مدددري ( بدددىألحمر الفدددىني ...امدددرأة مدددن نمدددن
الحرب)  ، 304فت بعتها ااولي تدنة  ، 2008ود د دلدق وتدبعين()78
صف ة مدن ال جد المتوتدط .ودكدتمل المجموعدة فدت يادهدا علدي خمدس
وأسبعين قية قيير ايا ،وا،نتت عكر قية قيير  .ومن ،د  ،دتد سا
الكادبددة فددت هددذا العمددل اللددردي بددين انلددين أدبددين متيفمددين ومتجدداوسين
هما :القية القيير والقية القيير ايا.
المبحث األو  :بين الهر القومي والهر اللا ي
دنالق وفاء ال مري ،فت مجموعتها القييدية  ،مدن سإيدة واقعيدة قوميدة
دلادية  ،دنتقي فيها المثل الزائفة والوعت اللداذن الدذي ي يلندا علدي دخلدف
المجتمددق العربددت ،ودعلق د باالمددال الواهمددة  ،ودعا د دلدداد الجكددق لددي
االغتناء غير المكرو  ،عن ريق االدتقاس والتواكل والتلويف  ،ودمثل
الوصددفاا المهجنددة باللددخرية واالفتددراء والك د والريددب ،كمددا فددت قيددة
(كتىب):
" قرأ الاتىب ال ىلمي (كيف صب مييونيرا) إلو نهىيته...
و ه برفق ح الحصير...
بحث عيو وء شم و عن كتىب الواقع
قرأ مى يسر منه
و
ا
"
ودلخر الكادبة من اإلدلا العربت اليودككودت ال ال الذي فر فدت كثيدر
من القي النبيلدة التدت كادد دفدرد عدن بداقت بندت البكدرفت بيايدة اإلتدي ،
كالجهاد والكهامة واادفة والكرامة والعز واإلباء  ،وخاصة فينما دخلدي
305

 - 304وفاء ال مري :بىألحمر الفىني ،مابعدة ديدال ديلديو  ،الدياس البي داء ،الابعدة ااولدي
تنة . 2008
 - 305وفاء ال مري :بىألحمر الفىني ،ا.11:
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هدددذا اإلدلدددا عدددن اللددديف والفروتدددية ؛ وفدددر فدددت س صددديا الددديين
اايوبت ،ف يق فللاين ال بيبة والملجي ااقيي اراء ذل :
" يو الفجر في األقصو مع الح الدين وغفى
لمددى اسددتيق  ...لددر يجدددد ددالحى ولددر يجددد األقصدددو ...دديع االثنددين فدددي
306
غفوة"...
ودف د الكادبددة هزيمددة العددرب ،ودعددادبه عددن دقاعلدده المفددر  ،ودندديد
بللبيته المكينة ،كما فت هذ القية المعبر عدن دآلة اإلدلدا العربدت،
وتذاات البائلة:
" هل ستحىرب ب د ي الخيبو
ن ر أبي
وبر ستحىرب يى بني
بةاىفري يى أبي
ونظر إلو أاىفرد و لكر أنه قضمهى ذا غي
307
انتهو المعهد"
هددذا ،ودكددير الكادبددة لددي الهددزائ التددت منددت بهددا العددرب ددوال ددداسيخه
ال يي والمعاصر ،عبر التبئير علدي مؤشدر التقداعس والتواكدل ،والتخلدت
عددن وااددب الجهدداد  ،مددن أاددل فيددا البددذخ والتددرف والددوهن واإلفلدداد،
واالتتمتا اليديوي:
" لر أجدا هنىا هل أن من القواعد الخوالف
م ...
أهنىا أج َل من حمل السيف وركوب الخيل
ن ر:
308
البحث عنهمى"
 - 306وفاء ال مري :بىألحمر الفىني ،ا.11:
 - 307وفاء ال مري :دفل  ،ا.12:
 - 308وفاء ال مري :دفل  ،ا.14:
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كما دثوس الكادبة علي القي المجتمعية المن اة من خيل سإية صديفية ،
درمت لي التلفي بالتغريب  ،وال ط بقي العولمة الزائفة ،واتدتنكاس مثلبدة
عقو الواليين التت ابتلت بها شباب اليو :
" أبددي ....سدديطو ب د ال مددر لتددر أوالدي األشددقيىء يتنططددو حول د ...
وينثدددرو عييددد بطدددىطس المىكدونىلدددد...ويدددداعبون بدميدددو البدددىربي...
ويرشو عيي الاوكىكوال...
و را الولد يست رض األحداد بإسهىب....
سرح هو بخيىله ب ييييييدا
309
يقن أ ابنه يت جل مو ه"
أيما و وا فت قية (همبورغر)
ويبيو أ هذا االمتلاخ التغريبت وا
التت ديل علي ادليخ اإلدلا العربت عن مقومداا أصدالت  ،ودخليد عدن
عاداد ودقاليي  ،واالبتعاد عن أعراف الموسو،ة أبا عن اي  ،مق االتتلي
ااعمدددي لكدددل مدددا ييدددلنا مدددن الغدددرب ادلدددياقا ودقليددديا و فلاتدددا بدددالنقص
واليودية:
" وهمى يص دا الدرج سة األب ابنه:
هل أكي الهمبورغر يى بني
ن ر قد أكيني يى أبي
جا األب ونظر إلو ابنه البدين الالهث
310
ف ا عجبه"
وييفظ أ سإية وفاء ال مري ،فت أ مومتها القييية ،دنبق من ملدتني
قومت دلادت  ،ذ دتعا ف الكادبة مق الق دية الفللداينية دعا فدا وادياديا
وادفعاليا وأخيقيا ،فتلتقط دفاصيل ال يا اليومية لإلدلا الفللداينت ، .د ،
 - 309وفاء ال مري :دفل  ،ا.13:
 - 310وفاء ال مري :دفل  ،ا.16-15:
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دنقددل لنددا مددا يمدداسد ددي مددن فددروب وفكددية ومجددا س همجيددة ،باتدد
االفتيل والتنكيل واإلقياء ،كما فت قية( أنقىض) .311
كمددا ديددوس لنددا الكادبددة ،بريكددتها المختزلددة ،مكدداهي الافولددة المغتيددبة،
فدتعكس لنددا المدوا الفللدداينت المتددرد بلدبب كثددر القتلدي ،ودكدديد اثد
د ايا االتتكددهاد ،كددااكوا المفعمددة بالم تددا  ،والتراايددييا القادلددة التددت
دتجادل فيها ،نائية ااسل واللماء ،أو دتقا ق فيها ،نائية اليديا واالخر :
ىروخ...

" جيس شيخ عيو ربوة من أنقىض ب د انفجىر
مر به بي...
أين أهي يىعمي
هنى ح
وأهي يى غيري
هنىا فوق في السمىء
بةسو
نظر إلو ب ضهمى الب
312
وبقي السؤا اآلخر م يقى بين السمىء واألرض"

عيو علي ذل  ،دلتهجن الكادبة ،فت مجموعتهدا القييدية ااولدي ،كدل
دبعيددة للغددرب ،ودلدددتقب كددل ادبهدداس تددداذن بمقوماددد ال دداسية وبيعددد
ال الة ،فتي أصب البليا العربية اليو دبيو مغربة ومعولمة وم نادة
بتقليي الغرب فت كل شتء اتتيبا و ياعا وترابا:
" خصى في الد
ىح الطبيا الرئيس لمستعفو عربستى
هنىا دمي :ىح شرطي عربي شىحا
أي فصييو عندا
فصييو جورج بىء
لر أسمع بمثل هلد الفصييو
موجودة سيدي
 - 311وفاء ال مري :دفل  ،ا.14:
 - 312وفاء ال مري :دفل  ،ا.13:
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دونهى إذ في موسوعو يى سيديا
قد أ بح جري مجر الد "

313

ودنتقي الكادبة اادقمة اللياتدية الجدائر والملدتبي أيمدا ادتقداد ديدري ا أو
دلمي ا  ،تواء أكاد هذ اادقمة اللياتدية عربيدة أ أانبيدة معتييدة .لدذا،
ديددفها الكادبددة الثددائر باادقمددة الجكددعة الفتاكددة القائمددة علددي االفددتيل
واالغتيدداب (قيددة ااسل دددتكل العبريددة ،وقيددة الجندديي المجهددول)،
والعيوا ( قية فمامة اللدي  ،وقيدة غداس ) ،واإلفلداد (قيدة علدت بابدا
وااسبعو فرامت)،والتجويق(قية فكمة ،وقية عيدي) ،والنفدا (قيدة
مزاساا) ،والرياء( قية عهي) ،والكذب والبهتا (قية أدا بلقيس ،وقيدة
فمامة اللي ) ،والتعا لي الت ك والتللان( قية افة) ،وذل كلد
علي فلاب الييمقرا ية ال قيقية  ،وغ ب الكعوب ال ادقة.
ود يف الكادبة ب هذ اادقمة اللياتية الاائكة قدي فرمد المدوا نين
اابريدداء مددن فريدداده العامددة والخاصددة ( قيددة عمددت ،وقيددة دقدداساا
كاشفة) ،فعر ته للفقر والجو (قية فدائ  ،وقيدة خبدز) ،واالعتقدال
(قيدددة المقيدددلة) ،وال رمدددا والتعدددذيب(قيدددة وفددديي ،وقيدددة ذ )،
واليم ( مكهي صام ):
" أمر األسد مي الغىبو كل الحيوانى بىلصم
هدأ الغىبو
قن األسد
أعطو أوامرد بىل ودة لياال
لر يتاير أحد فقد الحبى الصو يو نعىطهى
منو المي لو ايم الحيوانى ولو حتو لعتمه
انتهو المعهد
نهىيو أخر ليمعهد
أمر األسد مي الغىبو كل الحيوانى بىلصم
هدأ الغىبو
قن األسد
 - 313وفاء ال مري :دفل  ،ا.15:
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أعطو أوامرد بىل ودة لياال
لر يتاير أحد
فقد الحبى الصو يو نعىطهى
انبر كيا ينب بص وبو
أمر األسد بىالهتمى به
314
نبىحه يحسسه بىألمى "
وعلي الرغ من دناول الكادبة لمجموعة من الق ايا الواقعيدة واالاتماعيدة
واللياتددية والقوميددة البعيددي عددن ذادهددا كدد دثي ،ال أدهددا دعددود فددت بعدد
القيدص لمناقكددة بعد خيوصددياا المددرأ ومكداكلها الذاديددة  ،والتدديما
مككل المرأ العاملة فت قية( بىد ):
" دخل السيد المحتر البي
دخي السيدة المحترمو البي
دخي الخىدمو لي مل في البي
خرج السيدة المحترمو لي مل
بقي الخىدمو في البي
بقي السيد المحتر في البي
ب د أيى
أ بح الخىدمو سيدة محترمو
315
لانهى لر غىدر البي أبدا"
ودتعرل الكادبة أي ا لي مكاكل ااتر التت دقق بين الزواين  ،فتيوس
اليرا الاافن بينهما اتباب ااد أو دافهة  ،ذلد اليدرا الدذي يدؤدي
فت غالب اافيا لي الفرا والاي  ،كما فت قية( أن عمري):
" قىل له :أن عمري...
رد هو :عمريا وعمرا في قبضو يدي ...
 - 314وفاء ال مري :دفل  ،ا.27-26:
 - 315وفاء ال مري :دفل  ،ا.20-18:
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أحام هي القبضو...
اختنق األنفىس و سرب من بين أ ىبع قبضتهى...
ذها هو إلو العمى ...
ذهب هي إلو الجنوب...
وبينهمى بيو أرهقتهر رحيو
" فوق -ح ".316
أمددا قيددة ( أخددرس) ،فتجلددي بكددل صددي دلددادت ادهيدداس ااتددر باريقدة
فجائعيدددة دساميدددة  ،وخاصدددة فينمدددا دتعدددرل خيو هدددا الملفوفدددة للتمدددز
والتيي  ،فينت عنها الفرا اليامت والاي البائن:
مته...

" كيمى فتح فىهى لتتاير...أساتهى
كيمى فت فىد ليتاير...أخرسه ب دهى...
وحين يجمع البي أخرسين أبامين ينع حديث اإلشىرا ...
وأو اإلشىرا ..انفجىرا  ...وأو االنفجىرا قرارا ...
وأو القرارا  ...خيىرا ...وأو الخيىرا كيمو
أولهى حرف فخىمو
وأوسطهى حرف عيو
وآخرهى قىف..
نطق الخرسى ب دمى ان كل الظن أال ايمى..
قىل هي طالق..
317
قى هو فراق"...
ودجلدددي قيدددص وفددداء ال مدددري ،فدددت أ دددمومتها القييدددية الجييدددي ،
مجموعة من المكاكل ااترية المزمنة ،كالتكدرد(قيدة دكدرد) ،والوفدي
والغربة ،والمعادا من الجو والفقر(قية خبز) ،والخوف من موا معيل
ااتر ( قية دكرد ،وقية فاف) ،والتمز العائلت( قية تر ،وقيدة
 - 316وفاء ال مري :دفل  ،ا.20:
 - 317وفاء ال مري :دفل  ،ا.25-24:
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او  ،وقية البي ة وال جر) ،واليت (قية عيمة) ،والهروب من الذاا
وفتنة ال ب (قية أتماء)،والتوفي( قية علة).
ويتبين لنا  ،من هذا كل  ،أ الكادبة دعزف فدت مجموعتهدا القييدية علدي
دقددراا يقاعيددة تددوداوية وانائزيددة  ،ودنقددر ب لددر ودفجددق علددي ديمدداا
متنوعة  .ويمكن فيرها فت :ديمة الواقق والمجتمدق ،وديمدة اامدة ،وديمدة
اللياتة ،وديمة ااتر  ،وديمة ال رب واللي  .لكنها دهيف من خيل هذ
البكائية المترد ة التت دنلج مق خيائص الكتابة النلائية ،لدي اإلصديا
والتغيير ،واتتبيال الواقق الكائن بواقق ممكن أف ل وأفلن من اللابق.
ودعتمي الكادبدة كدذل  ،فدت درا موا ديعها ،علدي سإيدة تديمية ،دنمدا
بالخاصية اإلدلادية  ،وااللتزا الربادت  ،من أال د كيي سإيتها اإلصيفية
التنويرية.
المبحث الثىني :بين الصيىغو التقريريو والت بير المفىرق
فيما يتعلق باليياغة الككلية ،اتتعاد الكادبة وفاء ال مري بمجموعة من
االلياا الفنية والجمالية لخلق عالمها الرإيوي القييت ،كاعتمادهدا علدي
دقدددط ال دددذف الدددثي يجدددا ا ودكثيفدددا و دددماسا وصدددمتا علدددي الملدددتوى
الايبدددوغرافت ،واالتدددتعادة بالتكدددكيل ال روفدددت المتقادددق كمدددا فدددت قيدددة
(كتىب):
" قرأ الاتىب ال ىلمي (كيف صب مييونيرا) إلو نهىيته...
و ه برفق ح الحصير...
بحث عيو وء شم و عن كتىب الواقع
قرأ مى يسر منه
و
ا
"
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وييفدددظ أ وفددداء ال مدددري دتكدددأل كثيدددرا علدددي الملتنلدددخاا التناصدددية،
ودكدغيل المعرفددة الخلفيددة بخاا ادهددا الذهنيددة واإلفاليددة  ،كمددا يت د ذلد
فت هذ الملتنلخاا الثقافية :كيف ديب مليوديرا -صيا اليين اايوبت-
ملددجي ااقيددي -العدديد والعددي  -القواعددي الخوالددف -همبددوسغر -علددت بابددا-
بلقيس -الهيهي...
ودلتعمل الكادبة اادلا اللردية ال جااية االتدتقرائية التدت دعتمدي علدي
البرهنة االتتياللية  ،وصي اإل،باا والت كيي والتقرير ،وال جدان المتديسن
من االفترال لي النفت ،فاالتتنتان.
ويبدددين لندددا هدددذا أ قيدددص وفددداء ال مدددري دعدددرف التعاقدددب المناقدددت
والكرودولوات  ،ودلير من القالب الكيتيكت " الموباتادت" فدت بنداء
ال كاية  ،والقية القيير  ،والقية القيير اديا ،كمدا دجدي ذلد وا د ا
فت قية ( يى...)،
كمددا دلتجددأل الكادبددة لددي التكثيددف واإليجددا وال ددذف بكثددر فددت قييددها
القيير ايا  ،عبر دجويدق اللفدظ  ،ودوتديق المعندي ،ودن يدل العبداساا،
ودرشددديق الجمدددل  ،واإلكثددداس مدددن لغدددة اليدددم والدددرف  ،والتقليدددل مدددن
اإلتهاب اللفقت  ،ودفادي اإل ناب القولت ،ا الكي ماقل ودل.
ودلتني الكادبة أي دا لدي اللدخرية الكاسيكادوسيدة ،واالتدتعادة بالكوميدييا
اليادمة أ،ناء دعرية الواقق العربت  ،وادتقاد باتتعمال المفاسقاا والت اد
الجيلت  ،واتتخيا أتلوب التهجين والباسوديا كما فت قية( بحور):
" ىبع الولد درس ال روض بال انتبىد
عيمهر األستىذ الغو في جميع البحور
الطويل ...البسي ...الر مل..
في يو سىخن جرب الغو في بحر ال رب
318
لر يخرج منه إلو اآل "...
ودتجلددي الل دخرية المفاسقددة كددذل فددت ف د اللياتددة العربيددة التددت بقي د
فبيلددة الكددعاساا الجوفدداء ،سهينددة الخاابددة البياديددة ،والبيغددة العيددماء،
 - 318وفاء ال مري :دفل  ،ا.12-11:
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والنقريدددداا المثاليددددة ،دو أ دتددددرا هددددذ اللياتددددة المقنعددددة ااقددددوال
والقراساا لي أفعال ارائية ودابيقية:
" هل جم تر ليو الجمع
نر
كر
كثيرا جدا يى ىح
أعدد ر ال دة إذاً
عددنىهى
مى الفرق
319
ينقصهى حرف االست مى "
ودلتعمل الكادبة التراكيب الفعلية  ،باتتتبا اافعال الما ية والم اسعة
المقتردة باااواء الزمكادية والوظائف النووية ااتاتية  ،مدق التخلدت عدن
الوصددف الموتددق و اافعددال التكميليددة والوظددائف الثادويددة ،لخلددق ال بكددة
اللدددردية الرئيلدددة ،ودماياهدددا دكثيفدددا واختدددزاال  ،دددمن تددديا متلدددق،
ومنلج دالليا ولغويا ومقيييا.
و دتجداو الكادبددة النادا اللددردي القييدت لددي االتدتفاد مددن مميددزاا
الكتابة الكاعرية  ،من في دكدغيل اليدوس الكدعرية المجا يدة  ،ودكدغيل
ااتار المتوالية ،واتتعمال التكراس والتوا ي اإليقاعت واليودت كما فت
قية( لها):
" لها ...لها ...لها...
نىر ...نىر...
دخل رجل النجدة الخيمو ...فوجد شيخى
مقدسيى ينوح...
أين اليها
هنى ...ودق باف واهيو ماى القيا مرددا:
320
سةمو ومفتىح البي القدير في جيبي"
 - 319وفاء ال مري :دفل  ،ا.14:
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كما شغل المبيعة وفداء ال مدري الكتابدة اليساميدة ذاا الادابق الملدرفت
فت كثير من القيص المكهيية ،عبر التكخيص ال واسي ،ودنويدق أفعدال
الكي دقريرا و دجا ا ،باتتعمال النفت واالتتفها والتعجدب والدتهك  ،كمدا
فت قية( ذا غي قضم )...
و اتدددتفادا الكادبدددة مدددن ال كايدددة الترا،يدددة الكدددعبية ،كقيدددة (عيدددي بىبدددى
واألرب و حرامي) ،وقص( البيضدو والحجدرة) ،ودهلد مدن الفادااتدتي
الرمزي واإلي ائت كما فت قية ( معهد ىم ).
أ ددف لددي ذل د  ،أ الكادبددة اتددتعمل فددت مجموعتهددا القييددية كتابددة
تدددردية دتلددد بالفادقا يدددا  ،ودنويدددق اللدددجيا ااتدددلوبية واااناتدددية ،
واالسدكا لي آلية الترميز والتلوي الكنائت  ،واتتثماس التنداا ،بواتداة
االدفتاا علي م امين النص اليينت  ،والتيما النص القرآدت.
ومددا يؤاخددذ علددي الكادبددة وفدداء ال مددري أدهددا كاد د دلددقط مددراا عددي فددت
التيدددري القددداهري  ،والتو دددي المو ددد  ،والتقريدددر النثدددري القاددددل،
وااتلوب المباشر  .كما كاد دنه فت كثير من قييها مدنه المباشدر
اللا ية  ،دو مواسا سمزية أو دوسية ي ائية أودلمي أتلوبت أو ادزياا
دعري ددت ،وهددذا بددين فددت مجموعددة مددن قييددها ،كقيددة( الخوالددف) ،
وقية( فصييو د )ا وقية ( أنقىض) ،وقية ( ال دد وال دة)...
وبنددىء عيددو مددى سددبق ،دلتكددف أ وفدداء ال مددري غلبد  ،فددت مجموعتهددا
القييية ،الهمين الواقعت والقدومت علدي فلداب الهد ااتدري والدذادت.
ويعنددت هددذا أ الكادبددة ل د دعددط لمكدداكل الددذاا اادثويددة ال فيددزا م دديودا
و ددئيي  ،بالتكددييي علددي بع د المكدداكل البدداس فددت ااتددر المغربيددة،
كعمددل المددرأ الموظفددة ،وافتددياد اليددرا اليددومت بددين ال دزواين ،ودفك د
ااتر  ،ودكرد اابناء ،ومككل الفرا والاي ...
ودمتددا مجموعددة وفدداء ال مددري بالرإيددة اإلتدديمية المتزدددة القائمددة علددي
الارا الواقعت واالاتماعت والقومت واإلدلادت  .بيي أ المجموعة  ،علي
الرغ من دندو أتداليبها  ،واخدتيف تدجيدها الخاابيدة والتجنيلدية  ،فقدي
تقا فت المباشر والتقريرية والمعالجة الوا ة للمعادي المو دوعت
 - 320وفاء ال مري :دفل  ،ا.10:
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والدددذادت .أي :يفتقدددي العمدددل لدددي خاصدددياا اماليدددة دميدددز ادددنس القيدددة
القيددير  ،ودفددرد عددن بدداقت الفنددو اادبيددة ااخددرى ،كالعيددف الددذهنت،
والغمول الفنت  ،و سبا المتلقت ،واتتجيء اإل ماس الفللدفت ،ودكدغيل
الترمي ز اإلفالت ،ودوظيف االدزياا المجا ي  ،واالسدكدا لدي التخييدب
الددياللت  .ودجددي هددذ الخاصددياا ،بكددكل أو بددآخر ،عنددي بدداقت كتدداب القيددة
القيددير ادديا ،كميددافي لغتيددري ،وامددال بو يددب  ،وعبددي هللا المتقددت،
وتعيي بوكرامت ،وفلن بر ال ،وعز اليين الماعزي...
وفددت ااخيددر ،يت د لنددا أ وفدداء ال مددري قددي د د ،را أيمددا د د ،ر بال لددين
321
سو  ،صافب مجموعتين قيييتين قييردين هما (:الخيدل والييدل)
و( رير)  ،322علي ملتوى التيماا ،والرإية المقييية ،واليياغة الفنية
والجمالية دناصا ودفاعي وفواسا ودواسدا.

 - 321ال لن سو  :الخيل والييل ،مابعة النوس الجييي  ،الياس البي اء ،الابعدة ااولدي تدنة
. 1886
 - 322ال لددين سو  :دددريرا منكددوساا المكدددكا  ،واددي  ،مابعدددة النجدداا الجييدددي  ،الدددياس
البي اء ،الابعة ااولي تنة . 2002
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الفصل السىبع:

ش ر فىطمو عبد الحق
من الرؤيو الوجوديو إلو الرؤيو اإلسالميو
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يمكن دينيف الكعر المغربت المعاصر لي ،ي،ة ادجاهاا أدبية أتاتية
من في الم مو والرإية للعال  ،منذ تنواا اللتين وامتياد تنواا
اللبعين لي يومنا هذا ،وهت:
-1الكعر الواقعت واإليييولوات الذي ينالق من منالقاا واقعية ذاا
أتس مادية ايلية هيجيلية أو ماسكلية أو شيوعية؛
-2الكعر الواودي الذي ينالق من فللفة ال يا واالغتراب والعب
واالدتقاس والي د والتغنت بالذاا المهزومة المنكلر ؛
-3الكعر اإلتيمت الذي يلتني لي العقيي اإلتيمية الربادية الكاملة
القائمة علي التوا بين ماهو مادي وماهو سوفت .ويقي هذا الكعر في
تيميا لمعالجة مكاكل اإلدلا  ،عن ريق دهذيب سوفاديا ،ودنوير
دينيا ،و اللمو ب واقعيا ،من خيل التمل بنوس المككا  ،و دمثل آياا
الهيي القرآدت ،واللير علي آ،اس القبس النبوي ،واللعت د و فقا ال ق،
و باال البا ل.
ومن أه سواد الكعر اإلتيمت بالمغرب دذكر :فلن اامرادت ،وم مي
علت الرباوي ،وم مي بن عماس  ،وعبي الرفمن عبي الوافت ،و بير
الخيا  ،...ومن الكاعراا دذكر :أ تلمي ،وفا مة عبي ال ق التت
ادالق فت مليردها الكعرية من الرإية الواودية ،با مرفلة المراهقة
واالكتمال اادثوي،
والكباب ،لي الرإية اإلتيمية مق مرفلة الن
والوعت الجامعت ،ومماستة ال يا الواقعية ،كما ييل علي ذل ديواداها
الكعريا هما :نمن االنتظىر  ،و هيل الحروف المه ومو...
المبحث األو :الرؤيو الوجوديو في ديوا  (:نمن االنتظىر)()323
دبيو الكاعر فا مة عبي ال ق ،فت ديوادها ااول( نمن االنتظىر) ،دلادة
يائلة متكائمة ،دتلذذ باالدتقاس واليبر القادل واليم الممي  ،ينخرها

 -323فا مة عبي ال ق :نمدن االنتظدىر،المابعدة المركزيدة بوادي  ،المغدرب ،الابعدة ااولدي،
تنة.1885
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ا فت

اللواد واالغتراب الذادت والمكادت وال ز الكئيب ،كما يقهر وا
قيييدها ( في عيني كل األقدار) (:)324
غعىني حرقو األسايو
عت ل الايمى في دري
نوبر
غىبى
يقتيني الصم في عيني
والابريىء.
أفار
قد او ح ينى مثيي
بال وطن
وقي يت ول االدتقاس الواودي العاب عني الكاعر لي كينودة متعفنة بي
معني وال قيمة ،ك الواود أصب ظيما و للما بيو أمل والغي(:)325
ت فن الايمى في دري
أنتظر طويال
أحترق في انتظىري
كىلمسىء الصغير
والشيء ب د
ربيع الحير الداكن
عت ل في البسمى
خبو
ضيء السمىء
نطفئ
أحس األشيىء لوب في ال مق
بدأ
نتهي
عت ل
ن ف
خمد.
 -324فا مة عبي ال ق :نمن االنتظىر ،ا.13-8:
 -325فا مة عبي ال ق :دفل  ،ا.11:
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ودنالق الكاعر من سإية واودية ،مردكزها العب وال يا واالدتقاس
علي غراس فللفة تاسدر وألبير كامو وادتقاس بيكي  .الواود اإلدلادت
كل عب فت عب  ،وأد ال ي مل -من  - ،أي معني وال مغزى ،وأ
ال يا كذل ليل توى آال وأفزا وملل قادل .دذكردا الكاعر بالمبيعة
العراقية دا الميئكة التت بل بها االدتقاس و التكاإ ش وا كبيرا ،بعي أ
ااهي فت الوصول لي كن اللعاد ال قيقية  ،دقول شاعردنا
فكل
326
اليائلة( ):
أولد أنى في لحظى
أمو
والشيء ب د
أقرر
أمعي بال غىيو
أحو كل األهداف
أجتىن حقو التين والتمر وال يتو
أكتا عيو الجلو،
كيمى بال م نو
ألحرق كل األوراق الخضراء
وأباي
حين أكتعف
أ األوراق الخضراء
قد حترق.
وقي أوصل الي د واالغتراب الكينودت الممي الكاعر لي التمرد،
والثوس علي القيس واللخرية من باريقة دتنافي مق فرمة اليين ،وقواعي
اإليما  .وسبما يعود ذل لي ماعاشت الكاعر من ظروف ذادية
ومو وعية قاهر  ،يمكن أ دتمثل فت الفكل والهزيمة واللقو
واالدتقاس  ،علي غراس ما يعادي الكباب ويكابيود أ،ناء فتر المراهقة
والبلو  ،بعي أ دلي أمامه أبواب متق ال يا  ،ويتعر و لل رما
والرغباا المكبودة ،فييخلو فت صرا مق الكباس  ،أو فت صرا مق
ذواده المتمزقة فت خااباا منولواية ،وفواساا صامتة ومتقاعة،
 -326فا مة عبي ال ق :دفل  ،ا.13-12:
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ومنااا خامي بي صيى وال سدين ،دو أ دنلي صراعه الليزيفت مق
متاسيس الواقق المتردي والقي المن اة ،دقول الكاعر فت فق قيسها
(:)327
حترق القوافي في دري
ت فن الايمى
رائحو الدخى
أقداح الخمر قر،
ين ميالدا جديدا
عربيد هو القدر
يتياة في كل الدروب والممرا
يتمىيل
يصطد ب مق اليحظو
ير مي مصيرا مجهوال
تاسر بقىيى الجييد
عيو محطو النعوة واإلدمى
جتىن كل المطىرا
ين..
" قيبي يىسىدة
حقيبو منسيو
في محطو منسيو".
وبهذ اللوداوية القادمة ،دثوس الكاعر علي واقعها الم بط ،و دتمرد عن
قيسها الم تو ومييرها المكتوب ،ودناوي علي ذادها ،معلنة مودها
وادتقاسها الليزيفت اليائ .
هذا ،وقي تكب الكاعر آهادها وآالمها ومكابيادها اليائلة ومعادادها
العبثية ال ائعة فت قوالب شعرية اييي  ،دتمرد عن الكتابة الخليلية
المعروفة ب تارها المتوا ية و يقاعها الياس  .و دلتجأل الكاعر فت
ادزيافها لي القييي النثرية ،كما فت دص( ويحاي المسىء) ،ملتعملة
اإليقا الياخلت بتوظيف التكراس واإلفالة واالدلا واالدلجا والتوا ي
الناد عن االئتيف واالختيف .كما يتعثر اإليقا فت القيائي الكعرية
 -327فا مة عبي ال ق :دفل  ،ا.15-14:
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ااخرى القريبة من شعر التفعيلة ،في دجي ديوصا يكت منها اإليقا
من خيل فواصل تجعية متوا دة ،و يقاعاا متوا ية دادجة عن دوظيف
التفاعيل العفوية التت دتواسد بككل ادليابت عفوي ( ملتفعلن  ،فاعلن،
فعولن .)...ودكثر الكاعر الجمل الفعلية علي ملتوى التركيب؛ ا
اافعال ديل علي ال ركة والتودر والتاوس اليينامت القييت ،وهذا ما
يجعل بع القيائي النثرية أقرب لي خوا ر وفكايا تردية .أما معج
الكاعر  ،فيقترب من المعج الواودي الذي دنالق من سإيتها العابثة
(عربيي ،الخمر ،اإلدما  ،أمكت بي غاية ،من االدتقاس .)...كما دلتعمل
النيوا الغائبة كملتنلخاا ديية ودناصية(تيزيف-
الكاعر بع
بنلوب -وال -أوديليود -النوسد -موداليزا  -هيكل ال ل  ،)...وهذا
ي يل علي دعيد الخااباا ال واسية فت النص؛ لكن بككل مكثف
ومواز(الخااب ااتاوسي ،الخااب اادبت ،الخااب الكعري،
الخااب الفنت ،الخااب اليينت ،الخااب الفللفت.)...
وعلي  ،ي مل ديوا (نمن االنتظىر) للكاعر فا مة عبي ال ق سإية
واودية قوامها العب واالدتقاس والي د ،ويعبر عن أ روفة اإلخفا
والفكل فت فيا هذ اادثي لعوامل ذادية ومو وعية ،سبما دكو الكاعر
قي مرا بها فت مرفلة من مرافل فيادها المعيكية.
المبحث الثىني :الرؤيو اإلسالميو في ديوا (
المه ومو)()328

هيل الحروف

دنتقل مق الكاعر  ،فت ديوا ( هيل الحروف المه ومو) ،من سإية
واودية عابثة لي سإية تيمية ملتزمة ،قوامها الن ال والكفاا،
واليفا عن الق ية اإلدلادية والعقيي الربادية .فليس الكعر ليى
الكاعر أدا للعربي وال ب والمجو  ،بل هو تيا من أال فقا
ال ق ،و باال البا ل:
شىعر حا أن
شىعر المىء والخضرة
 -328فا مة عبي ال ق:
الابعة ااولي.2004 ،
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شىعر األحال الورديو
قو ش را في الحا
أقو في الحرب
قو في الهو
أقو في القضيو
إ كى ش را قرين األوهى
فع ري وأ ليبندقيو
إ كى ش را عصىرة الحا القيسي
فع ري عصىرة الدمىء ال كيو
سةكتا ش را ليطفولو
وأكتا الحروف األبجديو
ولن أكو جميال وقيسى
ألني حضن الساين
وع ف لحن المقصيو.
دلتله الكاعر الخااب اليينت دناصيا من خيل اتت اس توس
الكعراء التت د ير وظيفة الكعر فت دمثل اإليما  ،والقيا بالعمل
اليال  ،وقول اليي وال قيقة ،واالبتعاد عن الكذب والمبالغة
والتموي البا ل والعب الماان  .يقول عز وال مت ي،ا عن
الكعراء":والكعراء يتبعه الغاوو  ،أل در أده فت كل واد يهيمو ،
وأده يقولو ماال يفعلو  ،ال الذين آمنوا وعملوا اليال اا وذكروا
هللا كثيرا وادتيروا من بعي ماظلموا ،وتيعل الذين ظلموا أي منقلب
329
ينقلبو ".
ودثوس الكاعر علي واقعها المتردي والمن ط وذادها الملتللمة،
ملتكرفة واقعا أف ل وأتمي ،ياغي في الكيف علي الك  ،ودتوا
في الرغباا ،وينتكر في العيل والف يلة ،ويت قق في اإليما وال ق
الياد  .لذل  ،دلتنجي الكاعر بالفاسو عمر بن الخااب باعتباسها
شخيية باولية علي غراس الكخيية المردقبة فت الفكرين :الكيعت
 -329ادقر :توس الكعراء ،االية ،227-224:القرآ الارير.
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(المهيي)،والملي ت( عيلي علي اللي ) .وفت هذا الييد ،دقول
الكاعر فت قيييدها ستالة مفتوفة لي الفاسو (:)330
فيى أيهى الفىروق
هال رج
حق الحق
جتىح وجه الييل
" متو است بد ر النىس"
إنى اخترنىهى
راطى
ودينى
يىنور أ
متو ة ي
يىعد أ
متو ة ي
أيى روح أ
إنى ابتيينى...
دل الكاعر  ،من خيل هذا المقاق ،علي النه اإلتيمت بييي
لمكاكلنا الملتعيية ،فليس عمر بن الخااب توى سمز دينت ،يمثل
اإلتي الذي سفق اإلدلا وكرم  ،ودافق عن فريت  ،وفر اتتعباد
ب ي وا من الواو  .وييب عمر باي دينيا ومنقذا روسيا لبكر
هذا الزما علي غراس البال اليودادت بروميثيود أو البال الغربت
ال يي توبرما  .وديل القييي  ،فت اوهرها ،علي ادعيا القي
اإلدلادية ،واد اا الف ائل ااخيقية لكثر القل والجوس وال يل
اليينت والروفادت فت المجتمعاا المعاصر  .ودلت ر الكاعر كذل
،نائية قابيل وهابيل لتجلي صرا الخير مق الكر وال ق مق البا ل.
كما دنيد الكاعر بواقعها الذي ينخر الكفر والفلاد وكبرياء
الاواغي  ،وال درى من ملل إلدقاذ توى االسدماء فت أف ا
الذاا الروفية والذاا الربادية:)331(:
 -330فا مة عبي ال لق :دفل  ،ا.11-10:
 -331فا مة عبي ال ق :دفل  ،ا.44:
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يى...يىنمى السير
يىعصر الخطىيى
والجور المست ر
خطياتى
ثر كتىب ال مر
بىلد سطر.
يىرب
من ينقل ذا اإلنسى
من بحر الد
من الهوا
إذ هو في غيىها الاو
سدر.
من ينقل ذا اإلنسى
إذ أخو اإلنسى
بىلحق كفر...
دنالق الكاعر  ،فت ديوادها( هيل الحروف المه ومو) ،من كيادها
الذادت لتتجاو لي ماهو قومت  ،بتناول الق ية فت قيييدها(درة
األقصو) ،ودجليي الجرا العربت فت قيييدها(الجرح ال ربي).
ذاً ،لقي اختاسا الكاعر  ،فت ديوادها الجييي ،االداي من الرإية
اإلتيمية للتعبير عن همومها الذادية والو نية والقومية ،من خيل
مزن عي أشكال وقوالب يقاعية :القييي الخليلية ،وشعر التفعيلة،
والكعر المنثوس ،والنكيي( الجرح ال ربي) .كما اتتعاد بالنص الغائب
اليينت لتككيل سإيتها اإلدلادية والعقيية التت دتمثل أي ا بكل و وا
فت المعج الذي يمت ألفاظ من القرآ  ،واللنة النبوية  ،و التاسي ،
والواقق اإلدلادت .وهنا ،يتجلي بكل ايء ميى التزا الكاعر بنقل
واقعها وهمومها الذادية بكل صي ومو وعية ،باليفا عن شعر
الق ية بيل شعر ال ب والهوى والمجو .
وخال و القو  :لقي ادتقل الكاعر المغربية فا مة عبي ال ق من
سإية شعرية واودية عابثة لي سإية شعرية دينية تيمية ،قوامها
االلتزا بمبي اإلتيمية ،واليفا عن ال ق ،وبناء اإلدلا الفا ل،
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ف ي عن دنقية معجمها الكعري دينيا ،واالبتعاد عن الغمول واإلبها
اادوديلت فت اتتخيا اليوس ،واللجوء لي دككيل صوس شعرية
وا ة ،هذبتها اليياغة اليينية ،و االقتراب من صي الواقق والذاا.
كما من الكاعر ديوادها معرفة خلفية دناصية  ،دتمثل فت
الملتنلخاا النيية والمقتبلاا واإلفاالا والتعابير اليينية
الملكوكة .كما يؤشر الييوا علي التوفيق بين ريقتين فت الكتابة
الكعرية اإلتيمية المعاصر هما :التجريب والت صيل فت اإلبيا
اادبت.
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الخـــــى مـــــو
وهكدذا ،يتنداول كتابندا النقريدة اإلتديمية فدت مجدال اادب والنقدي بالدديسد
والب د  ،مددن خدديل التعريددف بهددذ النقريددة اإلتدديمية النقييددة ،ود ييددي
تدددياقها التددداسيخت والمراعدددت ،ودبيدددا مردكزادهدددا النقريدددة والتابيقيدددة،
وسصي مجاالا هذ النقرية التت دتمثل فدت :الكدعر ،واللدردياا ،والنقدي،
والملرا ،وأدب اا فال .ومن اهة أخرى ،فقي اتتعر دنا مجموعدة مدن
االدتقاداا المواهة لي النقرية اإلتديمية فدت مجدال اادب بيدفة عامدة،
والنقي اادبت بيفة خاصة .وفت الوق دفل  ،قديمنا مجموعدة مدن الدردود
لتو ي فقيقة هذ النقرية دقيا و بياعا وسإية ومنهجا.
كما ظهرا  ،فت عالمنا العربت واإلتيمت ،مق تنواا الثمادين من القر
العكرين ،مجموعة من النقريداا الملدرفية الياعيدة لدي ملدرا تديمت
بييل مق كل من  :عمداد الديين خليدل ،ودجيدب الكييددت ،وفكمد صدال ،
وم مي عزيز  ،وعمر م مي الاالب ،واميل فمياوي...
والهيف من هذا الملرا هو د رير اإلدلا الملدل مدن العبثيدة والفو دي
والعييا وال ير والعزلة ،وداهير ذهنيا وواياديا وأخيقيا وف داسيا.
ومن  ، ،يعترف الباف العراقت عمداد الديين خليدل أ الملدرا  ،قبدل كدل
شتء ،هو فن اميل مركب وشامل وأب الفنو  ،يمكن االتتعادة ب للتعبير
عن مكاكلنا وق ايادا الذادية والمو وعية وال اسية ،ويمكن أ يت ول
لي أدا للتهذيب أو التعلي أو التواي أو اإلسشداد مدن اهدة ،أو ييدب أدا
ليفتجان واإلدادة ودغيير الواقق من اهة أخرى.
هددذا ،ويددرى عمدداد الدديين خليددل أددد مددن الممكددن االتددتفاد مددن ااشددكال
والتياساا والمياسد الملرفية العالمية .بيي أ الم دامين البدي أ ديدا
وفق الرإيدة اإلتديمية ،بعيديا عدن اإليدييولواياا الماديدة وفللدفاا الكد
واإلل دداد والعب د والفو ددي واالدعزاليددة .والبددي للفنددا الملددل أ يختدداس
م امين هادفة وبنداء فدت داس االلتدزا اإلتديمت ،فييديغها فدت أشدكال
فنيدددة وقوالدددب اماليدددة عالميدددة ،مدددق االتدددتفاد مدددن االليددداا اللدددينوغرافية
واإلمكادياا المادية وااللية التت دلتعمل فت اميق ملاسا العال قا بة.
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وعلي  ،ال يمكن ال يي  -فعي  -عدن ملدرا تديمت فقيقدت ،ال ذا كدا
ملرفا أصيي دابعا من التربدة العربيدة ،وعقيدي اإلدلدا الملدل  ،بنيدة،
و م مودا ،و سإية.
ومن اهة أخرى ،يثب اميل فمياوي ،فت دقريت الملرفية الجييي ،
أ الملرا اإلتيمت  -تيكو بي م الة -هو ملرا الملتقبل ،مادا ذل
الملرا يردكز  ،فت مبادئ اللم ة ،علي دنوير اإلدلا دنويرا عقييا،
ودوعيت أخيقيا ،وبنائ ف اسيا فت وء الكريعة اإلتيمية الربادية،
والعقيي النير اللليمة والي ي ة .ومن  ، ،فكل ملرا يقو  -فت
المقابل -علي دكر فللفة العب واليايوى ،ويلعي لي التجريي المجادت،
ويلتهيف الغواية الكبقية ،ودكجيق الرذيلة  ،و بافة الفلاد ،واالتتهتاس
بالقي ااخيقية واليينية  ،فإد  -بي ش  -ملرا ائل تيؤول يوما لي
الفكل والفناء واالدقرال.
هدددذا ،ود مدددل القيددديي اإلتددديمية المعاصدددر سإيدددة تددديمية ف ددداسية
دلادية ،وقي ادالق  ،فت ملاسها بالمغرب منذ بياية اللبعينياا من القر
العكرين ،لتبل أواها فت العقود الموالية ،بعي أ الت ق كثير من الكدعراء
بال ركددة الكددعرية اإلتدديمية الواييددة التددت كددا يمثلهددا الثددالو  :فلددن
اامرادت ،وم مي علت الرباوي ،والمرفو م مي بنعماس .
ومن النافيدة التابيقيدة ،فالمبدي المغربدت ال لدين سو  ،فدت مجموعتيد
القييددديتين ،يادددرا ق دددية ال دددرب والجهددداد ،مدددن خددديل سإيدددة قوميدددة
تدديمية ،يدديافق مددن خيلهددا عددن اامددة العربيددة اإلتدديمية بيددفة عامددة،
والواقق العربت بيفة خاصدة  .وفدت الوقد دفلد  ،ينبدذ العديوا ااانبدت،
ويكر القل واالفتيل والتللط.
ومددن هنددا ،فقددي شددغل الكادددب ،فددت مجموعتي د  ،أتددلوبا وا د ا خاليددا مددن
الملددافيق البييعيددة والبياديددة؛ ا دبلي د الرتددالة عنددي أه د مددن التجريددي
واالدزياا الغام  .وهدذا ،مدا اعدل قييد دتلد بالتقريريدة والمباشدر ،
علي الرغ من ،راء قيي باإلفاالا التناصية ،وغني المعرفة الخلفية.
أما وفاء ال مري  ،فقي غلب  ،فت مجموعتها القييدية ،الهمدين الدواقعت
والقومت علي فلاب اله ااتري والذادت .ويعنت هذا أ الكادبدة لد دعدط
لمكدداكل الددذاا اادثويددة ال فيددزا م دديودا و ددئيي  ،بالتكددييي علددي بعد
المكدداكل البدداس فددت ااتددر المغربيددة ،كعمددل المددرأ الموظفددة ،وافتددياد
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اليددرا اليددومت بددين الددزواين ،ودفكد ااتددر  ،ودكددرد اابندداء ،ومكددكل
الفرا والاي ...
ودمتددا مجموعددة وفدداء ال مددري بالرإيددة اإلتدديمية المتزدددة القائمددة علددي
الارا الواقعت واالاتماعت والقومت واإلدلادت  .بيي أ المجموعة  ،علي
الرغ من دندو أتداليبها  ،واخدتيف تدجيدها الخاابيدة والتجنيلدية  ،فقدي
تقا فت المباشر والتقريرية والمعالجة الوا ة للمعادي المو دوعت
والدددذادت .أي :يفتقدددي العمدددل لدددي خاصدددياا اماليدددة دميدددز ادددنس القيدددة
القيددير  ،ودفددرد عددن بدداقت الفنددو اادبيددة ااخددرى ،كالعيددف الددذهنت،
والغمول الفنت  ،و سبا المتلقت ،واتتجيء اإل ماس الفللدفت ،ودكدغيل
الترميز اإلفالت ،ودوظيف االدزياا المجا ي  ،واالسدكدا لدي التخييدب
الددياللت  .ودجددي هددذ الخاصددياا ،بكددكل أو بددآخر ،عندي بدداقت كتدداب القيددة
القيددير ادديا ،كميددافي لغتيددري ،وامددال بو يددب  ،وعبددي هللا المتقددت،
وتعيي بوكرامت ،وفلن بر ال ،وعز اليين الماعزي...
وفددت ااخيددر ،يت د لنددا أ وفدداء ال مددري قددي د د ،را أيمددا د د ،ر بال لددين
332
سو صافب مجموعتين قييديتين قيديردين همدا (:الخيدل والييدل)
و( رير)  ،333علي ملتوى التيماا ،والرإية المقييية ،واليياغة الفنية
والجمالية دناصا ودفاعي وفواسا ودواسدا.
هذا ،وقي ادتقل الكاعر المغربية فا مة عبي ال ق من سإية شعرية
واودية عابثة لي سإية شعرية دينية تيمية ،قوامها االلتزا بمبي
اإلتيمية ،واليفا عن ال ق ،وبناء اإلدلا الفا ل ،ف ي عن دنقية
معجمها الكعري دينيا ،واالبتعاد عن الغمول واإلبها اادوديلت فت
اتتخيا اليوس ،واللجوء لي دككيل صوس شعرية وا ة ،هذبتها
اليياغة اليينية  ،و االقتراب من صي الواقق والذاا ،ودوظيف التناا.

 - 332ال لن سو  :الخيل والييل ،مابعة النوس الجييي  ،الياس البي اء ،الابعدة ااولدي تدنة
. 1886
 - 333ال لددين سو  :دددريرا منكددوساا المكدددكا  ،واددي  ،مابعدددة النجدداا الجييدددي  ،الدددياس
البي اء ،الابعة ااولي تنة . 2002
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ثبــ المصىدر والمراجع:
المصــــىدر:
 -1براهي فماد  (:ميعب بن عمير) ،مجيو األدب اإلسالمي ،اللعودية،
العيد.62:
 -2براهي عبي ال ميي (:ممالي للبيق) ،مجيو األدب اإلسالمي ،اللدعودية،
العيد.05:
 -3أفمي أبو شاوس (:فلاا تدبيالة) ،مجيدو األدب اإلسدالمي،اللدعودية،
العيد .42:
 -4أفمي أبو شاوس (:أبو فنيفة النعمدا والكيدال) ،مجيدو األدب اإلسدالمي،
اللعودية ،العيد 1428 ،59:هـ ،المواقف للنة . 2009
 -5أفمي علت باكثير (:أف ل العمدل) ،مجيدو األدب اإلسدالمي ،اللدعودية،
العيد.63:
 -6أفمدددي علدددت بددداكثير (:الددديعو الملدددتجابة) ،مجيدددو األدب اإلسدددالمي،
اللعودية ،العيد.1:
 -7أفمي علت باكثير (:المكر ااول) ،مجيو األدب اإلسالمي ،اللعودية،
العيد.21:
 -9أفمي علت باكثير (:لبي الله لبي ) ،مجيو األدب اإلسالمي ،اللعودية،
العيد.2:
 -8أفمددي علددت بدداكثير (:كلددو العيددي) ،مجيددو األدب اإلسددالمي ،اللددعودية،
العيد.24:
 -10أفمي علت بداكثير (:مدا عقدي ) ،مجيدو األدب اإلسدالمي ،اللدعودية،
1417هـ ، 1886،العيد.63:
 -11أفمدددي علدددت بددداكثير (:مدددن قددديس هللا ...مدددن قددديس هللا) ،مجيدددو األدب
اإلسالمي ،اللعودية ،العيد.04:
 -12أفمدددي علدددت بددداكثير (:الكددداعر والربيدددق) ،مجيدددو األدب اإلسدددالمي،
اللعودية ،العيد.05:
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 -13أفمي علت باكثير (:وادي اللبا ) ،مجيو األدب اإلسالمي ،اللعودية،
العيد.13:
 -14أفمدددي علدددت بددداكثير (:قيدددر فدددت الجندددة) ،مجيدددو األدب اإلسدددالمي،
اللعودية1430 ،هـ ، 2008 ،العيد.61:
 -15اميل فمدياوي (:لدن دقدو فدرب البلدود) ،مجيدو األدب اإلسدالمي،
اللعودية ،العيد1428 ،58:هـ. 2009،
 -16ال لين سو  :الخيل والييل ،مابعة النوس الجييي  ،الياس البي اء،
المغرب ،الابعة ااولي تنة . 1886
 -17ال لين سو  :ريرا منكوساا المككا  ،داس النجاا الجييي ،
الياس البي اء ،المغرب ،الابعة ااولي تنة . 2002
 -19خيددري اللدديي بددراهي  (:االبددن) ،مجيددو األدب اإلسددالمي ،اللددعودية،
 ، 1885 /1416العيد.61:
 -18تدددمي تدددرفا  (:أيدددا ي ددديئها اإلتدددي ) ،مجيدددو األدب اإلسدددالمي،
اللعودية ،العيد.31:
 -20تددددمير عايددددة ( :مددددال يكتبدددد الجددددافظ) ،مجيددددو األدب اإلسددددالمي،
اللعودية ،العيد57،1428:هــ. 2009،
 -18صددددال م مددددي المايددددري (:أ دددداعودت) ،مجيددددو األدب اإلسددددالمي،
اللعودية ،العيد1426 ،17:هـ ، 2005 ،ا54.-44:
 -21صدددال م مدددي المايدددري (:ليلدددة دمكدددق) ،مجيدددو األدب اإلسدددالمي،
اللعودية ،العيد1426 ،45:هـ. 2005 ،
 -22عادل باداعمدة( :علدي أتدواس القلداناينية) ،مجيدو األدب اإلسدالمي،
اللعودية ،العيد.38:
 -23عبددي الفتدداا تددم  (:فتددي ال دخلددر يددا أبددت) ،مجيددو األدب اإلسددالمي،
اللعودية ،العيد.39:
 -24عدددز منيدددر (:مييندددة الزيتدددو ) ،مجيدددو األدب اإلسدددالمي ،اللدددعودية،
العيد1429 ،55:هـ.
-25عدددديء فلددددنت المددددزين( :الفددددو العقددددي ) ،مجيددددو األدب اإلسددددالمي،
اللعودية ،العيد.40:
 -26علت شدلق (:ذسيدة بع دها مدن بعد  :والد أفمدي بدن فنبدل) ،مجيدو
األدب اإلسالمي ،اللعودية ، 1885 /1416،العيد.61:
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 -27علددت م مددي الغريددب (:المكافد ) ،مجيددو األدب اإلسددالمي ،اللددعودية،
العيد.25:
 -29علدددت م مدددي الغريدددب (:الرإيدددا اليدددادقة) ،مجيدددو األدب اإلسدددالمي،
اللعودية ،العيد.36:
-28علددت م مددي الغريددب (:الر ددا) ،مجيددو األدب اإلسددالمي ،اللددعودية،
العيد.23:
 -30عمددداد الددديين خليدددل (:العبدددوس) ،مجيدددو األدب اإلسدددالمي ،اللدددعودية،
العيد1415 ،03:هـ. 1884/
 -31فا مة عبي ال ق :نمن االنتظىر،المابعة المركزية بواي  ،المغرب،
الابعة ااولي ،تنة.1885
 -32فا مة عبي ال ق :هيل الحروف المه ومو ،مؤتلة النخلة للكتاب،
واي  ،المغرب ،الابعة ااولي.2004 ،
 -33فييل يوتف غمدري (:الر دا) ،مجيدو األدب اإلسدالمي ،اللدعودية،
العيد.20:
 -34غا ي مختاس ليماا ( :الكهاد ) ،مجيو األدب اإلسالمي ،اللعودية،
العيد.33:
 -35غددا ي مختدداس ليمدداا ( :مددالت ...وتددعيي بددن ابيددر) ،مجيددو األدب
اإلسالمي ،اللعودية ،العيد.46:
-36غا ي مختاس ليماا ( :الكهاد ) ،مجيو األدب اإلسالمي ،اللدعودية،
العيد.33:
 -37غددا ي مختدداس ليمدداا ( :مددالت ...وتددعيي بددن ابيددر) ،مجيددو األدب
اإلسالمي ،اللعودية ،العيد.46:
 -39م مددددي ال لددددناوي( :أال مددددن يكددددتري تددددهرا بنددددو ) ،مجيددددو األدب
اإلسالمي ،اللعودية ،العيد1426 ،47:هـ. 2005،
 -38م مي ال لدناوي ( :دجة فدت مييندة الرقدة) ،مجيدو األدب اإلسدالمي،
اللعودية ،العيد.07:
 -40م مددددي ال لددددناوي( :ال نيفيددددة والوفدددداء) ،مجيددددو األدب اإلسددددالمي،
اللعودية ،العيد.50:
 -41م مددي سفعدد دجيددر (:عبددي هللا بددن فذافددة اللددهمت) ،مجيددو األدب
اإلسالمي ،اللعودية1431 ،هـ ، 210 ،العيد.32:
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 -42م مددي سفع د دجيددر (:عددرد فللدداينت) ،مجيددو األدب اإلسددالمي،
اللعودية1431 ،هـ ، 210 ،العيد.65:
 -43م مدددي عدددادل تدددليما  (:مركبدددة التقدددوى) ،مجيدددو األدب اإلسدددالمي،
اللعودية ، 1885 /1416،العيد.61:
 -44م مددي علددت بدديوي ( :ال دداس اللددوداء) ،مجيددو األدب اإلسددالمي،
اللعودية ،العيد.41:
 -45م مي مراا ( :الفاسد اليفدق) ،مجيدو األدب اإلسدالمي ،اللدعودية،
العيد1422 ،28:هـ. 2009،
 -46م مددددود م مددددي ك يلددددة (:بددددائق ال كمددددة) ،مجيددددو األدب اإلسددددالمي،
اللعودية ،العيد1427 ،53:هـ. 2007،
 -47م مدددود م مدددي كلدددزي ( :ددددوس اإليمدددا ) ،مجيدددو األدب اإلسدددالمي،
اللعودية ،العيد.49:
 -49ميدددددافي فيددددديس (:الغدددددي اليددددديو ) ،مجيدددددو األدب اإلسدددددالمي،
اللعودية ،العيد.23:
 -48دجيددددب فا ددددل ( :ذو الوشدددداا ااتددددود) ،درامددددة:الدددديكتوس مااددددي
مخلوف ،مجيو األدب اإلسالمي ،اللعودية ،العيد1417 ،14:هـ.
 -50دزاس تال بافميي (:كودوا أمامت هذ المر ) ،مجيو األدب اإلسدالمي،
اللعودية ،العيد1430 ،64:هـ ،المواقف للنة . 2008
 -51دوال مهني (:الكاعر واللدوقة) ،مجيدو األدب اإلسدالمي ،اللدعودية ،
العيد.52:
 -52ديدددا ى بردجدددت (:القيددداا) ،مجيدددو األدب اإلسدددالمي ،اللدددعودية،
العيد.48:
 -53وفددداء ال مدددري :بدددىألحمر الفدددىني ،مابعدددة ديدددال ديلددديو  ،الدددياس
البي اء ،الابعة ااولي تنة . 2008
 -54وليي قياب (:الهيما ) ،مجيو األدب اإلسالمي ،اللعودية ،العيد.19:
 -55وليددي قيدداب (:فدديي الل قدداا ااخيددر ) ،مجيددو األدب اإلسددالمي،
اللعودية ،العيد1431 ،66:هـ ،المواقف للنة . 2010
 -56يوتددف عبددي التددواب( :ااتددير) ،مجيددو األدب اإلسددالمي ،اللددعودية،
 ، 1996 /1417العيد.61:
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 -57يوتددف وغليلددت (:دغريبددة اعفددر الايدداس) ،مجيددو األدب اإلسددالمي،
اللعودية ،العيد.37:

المراجــــع:
 -59أفمددددي ظريددددف :فيسددددفو التجددددىذب فددددي الفددددن المسددددرحي -دقريددددة
االتتيسا  -مابعة الرافة ،المغرب ،الابعة ااولي . 2007
 -58د .دسيددس الندداقوسي :قضدديو اإلسددال والع د ر ،داس النكددر المغربيددة،
الياس البي اء ،الابعة ااولي بيو داسي للابعة.
 -60أدوديس :الثىبد والمتحدو  ،ااصدول ،داس اللداقت ،بيدروا ،لبندا ،
الابعة التاتعة . 2006
 -61أتامة يوتف شهاب :نحو أدب إسالمي م ى ر ،داس البكير  ،عما ،
ااسد  ،الابعة ااولي تنة . 1895
 -62أدوس الجنيي :اإلسدالميو نظدى مجتمدع ومدنها حيدىة ،د ، .القداهر ،
مير ،الابعة ااولي تنة . 1878
 -63د.اميددل فمددياوي :مدددخل إلددو الع د ر اإلسددالمي ،مكتبددة المعدداسف،
الربا  ،المغرب ،الابعة ااولي تنة . 2010
 -64د.ال لن بودبيا :المنها اإلسالمي في روايو التراد األدبي و دوينده،
المابعدددة والوساقدددة الو نيدددة ،مدددراك  ،المغدددرب ،الابعدددة ااولدددي تدددنة
. 2009
 -65فلددن اامرادددت :األدب والبنددىء الحضددىري ،منكددوساا كليددة االداب
والعلو اإلدلادية ،سق  ،28تلللة ب و ودساتاا ،مابعة شمس ،واي ،
الابعة ااولي . 2000
 -66د .فلن اامرادت :سيميىء األدب اإلسالمي ،الابعة الثادية ،مؤتلدة
النيوي ،واي . 2005 ،
 -67د.ال لين سو  :ماتبو األدب اإلسالمي المغربي ()7119-6991ا
مابعة آدفوبراد  ،فاد ،المغرب ،الابعة ااولي تنة . 2009
 -69فكمد صددال  :نحدو آفددىق شد ر إسددالمي م ى در ،مؤتلددة الرتددالة،
بيروا ،لبنا  ،بعة . 1878
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 -68د.فلمدددت م مدددي القددداعود :الواق يدددو اإلسدددالميو فدددي روايدددى نجيدددا
الايالني ،داس البكير ،عما  ،ااسد  ،الابعة ااولي تنة . 1886
 -70فميي تمير :الع ر ال ربي القدير :رؤيو إسالميو ،كتاب دعو ال ق،
المغرب ،العيد الثال عكر. 2002 ،
 -71د .تددعي أبددو الر ددي :األدب اإلسددالمي قضدديو وبنددىءا عددال المعرفددة،
اي  ،الابعة ااولي تنة . 1893
 -72د.تعي البا عت وميجا الرويلت :دليل النىقد األدبي ،المركدز الثقدافت
العربت ،بيروا ،لبنا  ،الابعة الثادية  ،تنة . 2000
 -73صال آد بيلو :من قضىيى األدب اإلسالمي ،داس المناس للنكدر ،ادي ،
الابعة ااولي تنة . 1895
 -74د .عبددي الباتددط بدديس :مقدمددو لنظريددو األدب اإلسددالمي ،داس المندداس ،
اي  ،الابعة ااولي ،تنة . 1896
 -75د.عبدددي الدددرفمن فدددو  :فدددي العددد ر اإلسدددالمي الم ى دددر ،مكتبدددة
الاالب ،واي  ،المغرب ،الابعة ااولي تنة . 2010
 -76عبددي الددرفمن سأف د الباشددا :نحددو مددلها إسددالمي فددي األدب والنقددد،
اامعة اإلما م مي بن تعود ،الريال ،بعة . 1895
 -77عبي الكري برشيي :حدود الاىئن والممان في المسرح االحتفىلي ل بد
الارير برشيد ،داس الثقافة ،الياس البي اء ،الابعة . 1895
 -79العربت بن الو  :جدا وسدجى  ،مابعدة المعداسف بالربدا  ،الابعدة
ااولي تنة . 1896
 -78د .علت الغزيوي :مدخل إلو المنها اإلسالمي في النقد األدبي ،دعو
ال ق ،المغرب ،العيد اللادد. 2000 ،
 -90عمدداد الدديين خليددل:فددي النقددد اإلسددالمي الم ى ددر ،مؤتلددة الرتددالة،
بيروا ،لبنا  ،بيو د ييي لتاسي الابعة.
 -91عمدداد الدديين خليددل :فو ددو ال ددىلر فددي المسددرح الغربددي الم ى ددر،
مؤتلة الرتالة ،بيروا ،لبنا  ،بيو د ييي لتاسي الابعة.
 -92عمدداد الدديين خليددل :فددي الفددن التعدداييي والم مددىري ،داس ابددن كثيددر،
دمكق -بيروا ،توسيا ولبنا  ،الابعة ااولي تنة ، 2007
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 -93د .عمددددر م مددددي الاالددددب :مالمدددد المسددددرحيو ال ربيددددو اإلسددددالميوا
منكددوساا داس االفددا الجييددي بالددياس البي دداء ،المغددرب ،الابعددة ااولددي
تنة. 1897
 -94د.عمدداد الدديين خليددل :محددىوال جديدددة فددي النقددد اإلسددالمي ،مؤتلددة
الرتالة ،بيروا ،لبنا  ،الابعة ااولي تنة . 1891
 -95عماد اليين خليل :فو و ال ىلر في المسرح الغربي الم ى ر ،داس
ابن كثير ،دمكق -بيروا ،توسيا لبنا  ،الابعة ااولي تنة . 2007
 -96د.م مددي أفمددي فمدديو  :نحددو نظريددو لدد دب اإلسددالمي ،صددياساا
المنهل ،اي  ،اللعودية ،الابعة ااولي تنة . 1896
 -97م مي قبال عروي :جمىليدو األدب اإلسدالمي ،المكتبدة اللدلفية ،الدياس
البي اء ،الابعة . 1896
 -99م مي فلن أبريغ  :األدب اإلسالمي :أ وله وسمى ه ،داس البكير،
عما  ،ااسد  ،الابعة ااولي ،1882 ،
 -98م مددي ال لددناوي :فدي األدب واألدب اإلسددالميا المكتددب اإلتدديمت ،
بيروا ،لبنا  ،داس عماس ،عما  ،الابعة ااولي . 18966
 -80م مدددي سوقدددت :الخصو ددديى الفنيدددو واللهنيدددو فدددي شددد ر حسدددن
األمرانيا مؤتلة النخلة للكتاب ،واي  ،الابعة ااولي . 2002
 -81م مي عزيز  :اإلسال والمسرح ،درامة :سفيق اليدبا  ،منكدوساا
عيو المقاالا ،الياس البي اء ،الابعة ااولي تنة . 1899
 -82م مددي قاددب :مددنها الفددن اإلسددالمي ،داس الكددرو  ،الابعددة الثالثددة،
. 1860
 -83م مي قاب :خصدىئص التصدور اإلسدالمي ومقومى ده ،داس الكدرو ،
بيروا ،لبنا  ،الابعة اللابعة . 1890
 -84ميافي سم ادت :المسرح االحتفىليا مابعة اد داد كتداب العدرب،
دمكق ،توسيا ،الابعة ااولي تنة . 1883
 -85د .دجيدب الكييددت :مددخل إلدو األدب اإلسدالمي ،كتداب اامدة ،قادر،
عيد 1407، 14هـ.
 -86دجيدددب الكييددددت :اإلسدددالميو والمدددلاها األدبيدددو ،مؤتلدددة الرتدددالة،
بيروا ،لبنا  ،بعة . 1897
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 -87دجيددب الكييدددت :حددو المسددرح اإلسددالمي،مؤتلددة الرتددالة،بيروا،
لبنا  ،الابعة الثادية تنة . 1897
 -89د.دجيب الكييدت :آفدىق األدب اإلسدالمي ،مؤتلدة الرتدالة ،بيدروا،
لبنا  ،الابعة ااولي تنة . 1895
 -88د.وليددي قيدداب ود.مددر و بددن دنبددا  :إشدداىليو األدب اإلسددالمي ،داس
الفكر ،دمكق ،توسيا  ،الابعة ااولي تنة . 2008

المقـــىال :
 -100بلقات الجااسي وآخرا  :أبدواب ونوافدل ،مابعدة الجلدوس ،وادي ،
الابعة ااولي . 2001
 -101د.اميل فمياوي( :من أال دقرية تيمية اييي ) ،مجيو الفرقى ،
المغرب ،العيد. 2010 ،64:
 -102د .فلدن اامراددت( :اإلتديمية فدت الكدعر المعاصدر بدالمغرب)،
منعددورا كييددو اآلداب وال يددو اإلنسددىنيو ،ددديو اوادددب مددن اادب فددت
المغرب ااقيي ،تلللة ديواا ومناظراا ،سق  ،9تنة  ، 1894وادي ،
المغرب.
 -103د .فلن اامرادت ( :د و ،قافة بادية :الخيائص) ،مجيدو المعداىةا
واي  ،المغرب ،العيد5و ،6يوديو ، 1896اللنة 2.
 -104فكمدد صددال  ( :د ددو ملددرا تدديمت معاصددر) ،الجددزء ااول،
مجيو المعاىةا المغرب ،اللنة ااولي ،العيد ،4:ماسد . 1895
 -105فكمد صددال  ( :د ددو ملددرا تدديمت معاصددر) ،الجددزء الثددادت،
المعاىةا العيد الخامس واللادد ،اللنة الثادية ،يوديو. 1896
 -106داهر دفدق هللا ( :فدت الملدرا اإلتديمت) ،فدواس ،مجيدو المعدداىةا
العيد ،6-5:يوديو . 1896
 -107عبدددي الكدددري برشددديي( :فدددت التيدددوس الملدددتقبلت لتعريدددب الملدددرا
العربت) ،مجيو األقال  ،العرا .
 -109د.عمدداد الدديين خليددل( :ميفقدداا فددول النددو اادبددت والم ددمو
والمذهب) ،مجيو المعاىة ،المغرب ،العيد ،4:تنة . 1894
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 -108د .ميددافي سم ددادت ( :االدجاهدداا ااتاتددية فددت ملددرا الهددوا
بددالمغرب) ،مجيددو المعدداىةا بواددي  ،المغددرب ،اللددنة  ،1العدديد ،4:دانبددر
 -1894ماسد . 1895
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الفهــــــــرس:
هياء
المقيمة..............................................................................
الفيل ااول :النقرية اإلتيمية فت النقي واادب.............................
الفيل الثادت :النقرية الملرفية اإلتيمية عني عماد اليين خليل..........
الفيل الثال  :النقرية اإلتيمية الجييي .......................................
الفيل الرابق :القييي اإلتيمية المعاصر ...................................
الفيل الخامس :الرإية الواقعية اإلتيمية فت القية القيير ايا.........
الفيل اللادد :الرإية القومية اإلتيمية فت مجموعة ( باافمر الفادت)
لوفاءال مري..........................................................................
الفيل اللابق :شعر فا مة عبي ال ق من الرإية الواودية لي الرإية
اإلتيمية.............................................................................
الخادمة................................................................................
،ب الميادس والمرااق........................................................
الفهرد
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السيرة اللا يو المختصرة:

 اميل فمياوي من مواليي ميينة الناظوس المغرب. فاصل علي دكتوسا اليولة تنة . 2001 أتتاذ التعلي العالت .أديب ومبي وداقي وباف  ،يكتغل من سإية أكاديمية موتوعية. فيل علي اائز االبيا من مؤتلدة المثقدف العربدت (تدييدت/أتدتراليا) لعدا  2011فدتالنقي واليساتاا اادبية.
 فاصل علي اائز داات النعما اادبية تنة. 2014 سئيس الراباة العربية للقية القيير ايا. سئيس المهراا العربت للقية القيير ايا. سئيس الهيئة العربية لنقاد القية القيير ايا. سئيس الهيئة العربية لنقاد الكتابة الكذسية ومبيعيها. سئيس امعية الجلوس للب فت الثقافة والفنو . سئيس مختبر الملرا ااما يغت. ع و الجمعية العربية لنقاد الملرا.ع و ساباة اادب اإلتيمت العالمية. ع و اد اد كتاب العرب.ع و اد اد كتاب اإلدترد العرب.ع و اد اد كتاب المغرب. من منقري فن القية القيير ايا وفن الكتابة الكذسية علي اليعيي العربت. خبير فت البيياغوايا والليميولوايا والثقافة ااما يغية. درام مقاالد لي اللغة الفردلية و اللغة الكردية. شدداس فددت مهرااددداا عربيددة عددي فددت كددل مددن :الجزائددر ،ودددودس ،وميددر ،وااسد ،واللعودية ،والب رين ،والعرا  ،ولبنا  ،واإلماساا العربية المت ي ...،
 -ملتكاس فت مجموعة من الي ف والمجيا والجرائي واليوسياا الو نية والعربية.

مكتبة المثقف

164

/ttp://almothaqaf.com

 دكدر العييدي مدن المقداالا الوسقيدة الم كمدة وغيددر الم كمدة التدت دربدو علدي االدف .عدديوعلي عيد كبير من المقداالا الرقميدة ،وأكثدر مدن ( )112كتداب فدت مجداالا متنوعدة .وبهدذا،
يكو أكثر دتااا فت المغرب العربت من في الكتب والمقاالا.
 ومددن أهدد كتبدد  :الكددذساا بددين النقريددة والتابيددق ،والقيددة القيددير ادديا بددين التنقيددروالتابيددق ،والروايددة التاسيخيددة ،ديددوساا دربويددة اييددي  ،واإلتددي بددين ال يا،ددة ومددا بعددي
ال يا،ة ،ومجزءاا التكوين ،ومن تديميو يقا الدذاا لدي تديميو يقا التدودر ،والتربيدة الفنيدة،
وميخل لي اادب اللعودي ،واإلفيداء التربدوي ،ودقريداا النقدي اادبدت فدت مرفلدة مابعدي
ال يا،ددة ،ومقومدداا القيددة القيددير ادديا عنددي امددال الدديين الخ دديري ،وأدددوا الممثددل فددت
التيدداساا الملددرفية الغربيددة والعربيددة ،وفددت دقريددة الروايددة :مقاسبدداا اييددي  ،وأداولوايددا
القيددة القيددير ادديا بددالمغرب ،والقي ديي الكودكريتيددة ،ومددن أاددل دقنيددة اييددي لنقددي القيددة
القيددير ادديا  ،واللدديميولوايا بددين النقريددة والتابيددق ،واإلخددران الملددرفت ،ومدديخل لددي
اللددينوغرافيا الملددرفية ،والملددرا اامددا يغت ،وملددرا الكددباب بددالمغرب ،والمدديخل لددي
اإلخددران الملددرفت ،وملددرا الافددل بددين الت د ليف واإلخددران ،ومل درا اا فددال بددالمغرب،
وديوا ملرفية ،وميخل لي اللينما المغربية ،ومناه النقي العربدت ،والجييدي فدت التربيدة
والتعلددي  ،وببليوغرافيددا أدب اا فددال بددالمغرب ،ومدديخل لددي الكددعر اإلتدديمت ،والمددياسد
العتيقة بالمغرب ،وأدب اا فال بالمغرب ،والقية القيير اديا بالمغرب،والقيدة القيدير
ايا عني اللعودي علت فلن البارا  ،وأعي الثقافة ااما يغية...
 عنوا الباف  :اميل فمياوي ،صنيو البريي ،1788الناظوس ،62000المغرب. الهادف النقال0672354339: الهادف المنزلت0536333499: اإليميلHamdaouidocteur@gmail.com:Jamilhamdaoui@yahoo.fr
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كيمــــــو الغـــــالف الخيفــــــي:
يتناول هذا الكتاب  -الذي بين أيدييك  -مجموعدة مدن اليساتداا وااب دا
التددت دندديسن ددمن اادب اإلتدديمت ،بعددي أ أصددب هددذا اادب  -اليددو -
ادجاهددا دقددييا وأدبيددا بدداس ا والفتددا ليدتبددا فددت اللددافة الثقافيددة فددت الددو ن
العربت ،والتيما مق ظهوس مجموعة من المجيا اإلتديمية هندا وهندا ،
مثل :مجلة اادب اإلتيمت اللدعودية ،ومجلدة المكدكا المغربيدة  ،ومجلدة
الفرقدددا ااسدديدددة ،ومجلدددة الفرقدددا المغربيدددة ،ومجلدددة الدددوعت اإلتددديمت
الكويتية ،ومجلة فراء التركية ،ومجلة دعو ال ق المغربيدة ،وغيرهدا مدن
المجيا اادبية اإلتيمية ااخرى.
ومددن  ،د  ،ياددرا الكتدداب النقريددة النقييددة اإلتدديمية ديددوسا ودابيقددا فددت
مختلددف اااندداد اادبيددة ،ويتعددرل أي ددا للنقريددة النقييددة عنددي الباف د
العراقت عماد اليين خليل ،ويارا دقرية ملرفية تيمية اييي للبافد
اميددل فمددياوي ،ويلددتجلت مميددزاا القيدديي اإلتدديمية المعاصددر بندداء
وداللة ومقييية.

الثمن 01 :درهمى
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