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 دعاء       
إذا نجحت وال  الّمهم ال تجعمني أصاب بالغرور

ذكرني أّن اإلخفاق هو التجربة و باليأس إذا أخفقت 
التي تسبق النجاح، الّمهم إذا أعطيتني نجاحًا فال 
ذا أعطيتني تواضعًا فال تأخذ  تأخذ تواضعي وا 

                        اعتزازي بكرامتي.

 

 

هم آمينالمّ   



 
 شكر و عرفان

 بو ن لم تجدوا ما تكافئوهفإ من صنع إليكم معروفا فكافئوه،"قال عميو الصالة و السالم: 
تموه" صدق رسول اهلل.كافأن قد فادعوا لو حتى تروا أ  

                                                   رواه أبوا داوود وصّحّحو األلباني
لى المشرف الدكتور إتقدم بجزيل شكري وتقديري والسالم فإّنني أقولو عميو الصالة وتنفيذا ل
لى كل من سعى جاىدا إلى لى من مد لي يد العون إلتمام ىذا العمل" وا  بخوش" علي  ، وا 

 طمب العمم مؤمنا أّن العمم يؤخذ وال يعطى.                

نا محمد ي عمى سيدّ يم صمّ والمّ ، ينفعناما بالعممغنانا أالحمد والشكر هلل رب العالمين الذي ف
 وألومور وعمى صحبو جميع األ ن بياصالة تنشرح بيا الصدور وتكتب بيا السطور وتيوّ 

 وسمم.
 

 



 

 

                                                        

 مقّدمة



 مقدمــة

 

 أ
 

ّوعالقتُّيعدّ  ّاألدب ّوأىمّ مفيوم ّالفن ّنضارة ّمن ّبالحياة ّ ،يتوو ّبفكرةّفي ارتباطو
ّالتي ّوتبتعدّ  االلتزام ّاآلراء، ّحوليا ّوالدراساتّدت ّالمفاىيم ّحوليا ّفيّاينت ّالنظر إلعادة

ّاألدبّوعالقتوّبالحياةّ ّاالنسجامالشعرّوتبناىاّالشعراءّكمبدأّيتفقّووحدةّبّالتصقتمفيوم
ّاتخذّ  ّمختمفة ّمسائل ّيصف ّبتفسير ّاّوالتناظر ّالشاعر ّأوّمنيا ّكان ّسياسي ُّممتزم لتفاتة

ّحتّ دّ  ،قومي ّأو ّوطني ّأو ّاجتماعييني ّوتحقيقّّى ّالتطبيقية ّالمعالجة ّذلك ّمن األكيد
ّالجماعية ّوالغاية ّالمنفعة ّالواقع؟، ّيفرضو ّداخميّأوّمبدأ ّنبٌع ّدوافعّالتزامّّفيلّااللتزام وما

ّالتيّيكتبيا،ّوفيّمدىّتأثيرىاّفيّالنفوس ّالكممة ّّ.؟األديبّفيّأىمية

فيّالشعرّّوأىميتياصّالخاىذاّالموضوعّاعتبارهّقضيةّلياُّبعدىاّّالختيارناالدافعّّولعلّ 
ّلشخصيةّعظيمةّّوكذاّتقديراواألدب،ّ عجاباّبالديوانّالمدروسّعميوّفيّاحتذائو وحباّوا 

ّأكثر(ّممّ )صمىّاهللّعميوّوسمممحمد لناّشرفّحضورىاّ فيّحينّّاّزادّبحثناّالتزاما
ّ ّباألدب( محمد جربوعة)الشاعرّمحاولةّمعرفةّالنزعةّالتيّالتزميا ّفيّشخصو،ّاىتماما

ّفيّصدىّالتزاموّ ّين.دّ والّاإلنسانّتيمّ بقضاياّومبادرتوّاإليجابية
ّفيّديوان ةّتحملّأشكاالّومضامينّآثرّجوانبّميمّ ّلمحمد جربوعةّه"" قدٌر حب  وااللتزام

ّمنّالواقعّومجسّ  نّىدفّالموضوعّوىيّةّتبيّ ةّدراسيوبيذاّاتبعناّخطّ ّ؛دةّلومستوحاة
ّكاآلتي:

ّثم ّالموضوعّمقدمة ّصوب ّلمدخول ّتمييد ّّ،يمييا ّحيث ّفصمين ّإلى فيّّتناولناباإلضافة
ّاألول ّالفصل ّااللتزام ّالعربية: ّو ّالغربية ّالدراسات ّالمّ ّأدرجناّفي ّالتعريف غويّضمنو
ّعنّ،واالصطالحي ّفيو ّااللتّزّوتعرفنا ّوالعربيةظاىرة ّالغربية ّالدراسات ّفي ّالفصلأمّ ّام ّا

ّب ّعنون ّتطبيقية ّدراسة ّفكان ّديوانالثاني ّفي ّااللتزام ّتجميات لمحمدّه" حب   " قدرٌ  :
ّإلىّبصائرّالتجربةّالشعريةّفيّشعرّ ّفيو ّ ّتطرقنا التيّتنقسمّإلىّّمحمد جربوعةجربوعة

ّ ّوىي ّعناصر ّالجريح،العربيّالواقعثالثة ّوالقدس ّاإللييةّّ، ّعمىّّوالعقيدة ّاشتمل كما
ّاال ّقضايا ّاندرجتّفي ّالتي ّالديوان ّفي ّااللتزام ّالقوميّوالدّ قضايا ثمّّ،نسانيينيّواإللتزام

ّنجملّفيياّالخطوطّالعريضةّلمنتائجّالمتوصّ  ّخاتمة ّىاوبعدّّلّإليياّمنّسبيلّدراستناتميو



 مقدمــة

 

 ب
 

ّ ّ)ممحق ّبالشاعر ّتعريفا ّاعت ،ّ،(محمد جربوعةيتضمن ّالوصفيّوقد ّالمنيج ّعمى مدنا
ّّ،التحميمي ّفيّإنجازنا ّعمييا ّالمصادرّوالمراجعّالمستند االلتزامّّ:نذكرّليذاّالعملومنّأىم

وكذلكّااللتزامّفيّّ" أحمد طالب"ـل1391ّّ-1391ريةّالقصيرةّمنّسنةّالجزائةّفيّالقصّ 
نّباإلضافةّإلىّكتابّفمسفةّااللتزامّفيّالنقدّاألدبيّبيّأحمد أبو حاقة ""ّلـّالشعرّالعربي

ّ ّلـ ّوالتطبيق ّّ"،"رجاء عيدالنظرية ّظاىرة ّكتاب ّننسى ّاألدبّّالتزاموال ّفي الشاعر
ّ ّلـ ّفيّام" "ظاهر محسن جاساالسالمي ّالتيّالّمناصّمنيا ّجازّأيّعملّإالّ نوالحقيقة

ّقمّ ّوىناكّصعوباتّتصادفوّو ّعندنا ّالدراساتّالتيّتناولتّموضوعّااللتزامّوكذاّأبرزىا ة
ّاأليديولوجّوتشعب ّضمن ّالعموم. ّعمى ّاألدب ّتدرس ّالتي ّنتقدمّيات ّأن ّلنا ّاألخير وفي

مّونصحّوأشادّوالعرفانّعمىّطيبّماّقدّ بفضائلّالتقديرّوالشكرّ" بخوش علي" ألستاذناّ
ّالمذكرةّالمتواضعةّ،ّولناّفيّذلكّحمداًّ لمنّلوّالفضلّعميناّوالمقدرةّكثيراًّّّفيّانجازّىذه

 لمنجاح.ّعمىّامدادناّبالعونّوالتوفيقّوصوالًّّ(ىتعالّسبحانوّو)
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 يقايضياا من الكتابات لوانً أو عبقات من القصائد و عرف الشعر العربي عبر تاريخ      
                                     أىل الفن في درجة التفكير و الجيد.األدباء و قاد و الن  
ساس يوثق صمة ىذا أو يصيب بو االلتزام كأنسان المعاصر تجاوز ذلك بشيء يدعوا اإلو 

ويعد التمسك الحياة، عو بنوع من االكتفاء بين األدب و الفكر المعاصر بضروب واق
بالنظام القبمي ضربا من االلتزام لدى شعرائيم في التغني بمبادئ باألعراف الجاىمية و 

ا لطريق سرً الراشدين لم يجد لو ي  في عصر النبّوة و  الكرم. والعفة و و الشجاعة، و  الفروسية
لى نواحي الحياة و الخطابة، ولم يكن ىناك كثير من إا شق الطريق نمّ ا  الشعر العربي، و 
ّثابتحسّ ليو)إبرز ما نشير أو  آنذاكالشعر الممتزم  ّبن في مدحو لمرسول )صمى اهلل  (ان

                              عميو وسمم( قائال.
 لّمنكّلمّتمدّالنساءجمّ أّوّّّ***ّّّّعينيّحسنّمنكّلمّترقدأّوّّّّّّّّّ

 خمقتّكماّتشاءّكأنكّّّ***ّّّخمقتّمبرءاّمنّكلّعيبّّّّّّّّّ

في العصر  وقد تجمت ظاىرة االلتزام،ّّ(1)((وعبدّاهللّابنّرواحة)،ّ(كعبّبنّزهيرّ)كذاو
ّالدولةّ)وّ(لالمتوكّ  )و (مالمعتصّ )ي قيمت في حروب كالتّ موي برسوم سياسية األ سيف

فة آلا نّ أذ يمكن القول إفي نماذج الشعر القديم ماال ينكرىا الشعر الحديث ،، و (الحمداني
لى إل معظم الشعر ي حوّ ب الذّ ضرت بشعر العرب ىي التكسّ أت بااللتزام كما ضرّ أالتي 

  (2)المديح و التممق

ّشاكرّالسيابالشاعر)دة ومن سبيل ذلك المعاصرين فمو وجوه متعدّ  ا االلتزام عندمّ أ    (بدر
 

                                                                 

 .901-907، ص1191، 1ط ،لبنان -حاقة: االلتزام في الشعر العربي، دار العمم لمماليين،  بيروت حمد أبوأ (1) 

 .910، ص المرجع نفسو  (2)
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ّالعيسىالشاعر السوري )اإلتجاه اإلنساني، و  الذي يغمب عمى شعره ( فيتميز سميمان
( قدٌر في ذلك لنزارّقبانيىذا نجد ) تجاه القومي العربي، ومع لمعان الكممات في ظلّ إلبا

                                (:                      وبترولحبّال مناص منو يقول في قصيدة)
ّفوقّوحلّلذاتكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-ميرّالنفطأياّّ-تمرغ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّكمسحةّتمرغّفيّضالالتك
ّعمى ّقدميّعشيقاتكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلكّالبترولّفاعصره

ّكهوفّالميلّفيّباريسّقدّقتمتّمروءاتكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(1)بعتّاهللّبعتّرمادّامواتك-فبعتّالقدس

اغي في الط الترفعء العرب لعدم استكانة سموكياتو و مراألحد اأبيات مخاطبة ألكانت ىذه ا
ا بعد كثر استعماليفكرة ىذا المصطمح قد شاع و  ن  أوالحقيقة التي ال محيد عنيا أحكامو. 

الفكر مو في الفكر الغربي أواًّل ثم مع ستخداإليو وتعميم إالدعوة الحرب العالمية الثانية، و 
رة ل ظاىوككّ  ،(2)عصر الحديثةألتصال بين الشرق والغرب في اإلىذا بفضل او العربي. 

لتزام بين قضايا الواقع دب وسالح في  يد صانعيا ىكذا ينتقل االألداة لشريف اأية ىي فنّ 
 المجتمع. والعصر و 

                                                                                

                                                                 
 .00، ص1199، جويمية، 1ط ،تونسمحمد الحميوي: مباحث ودراسات أدبية، الشركة التونسية لمتوزيع،     (1)
 .00ص :المرجع نفسو   (2)



. االلتزام في الدراسات الغربية و العربية : الفصل األول 

 

  : مفهىم االلتزام -1

. لغة  1-1

 اصطالحا  1-2

 : االلتزام في الدراسات الغربية  -2

.  االلتزام الماركسي 2-1

 االلتزام الوجودي  2-2

 االلتزام في الدراسات العربية  -3
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 ًاللتزام:مفيومًً:أولًا

 البف"لسانًالعربً فيجاء قد ، ك غةكفي أصؿ الم   االستعماؿلتزاـ قديمة في لفظة اال تعد    
 :"منظكر

 زمةن كال   ا،كمن ز  ما كل  ز  ل   و  م  ز  م  الشيء ي   ـ  ز  َلػ )) لفظة االلتزاـ مشتقة مف الفعؿ لـز أف  :  لغةًاػػػ 1
 ة  م  ز  بل  اـ الم  ز  الشيء فبل يفارقو، كالم ـ  ز  م  ي   مو  ز  كرجؿ ل   و  م  ز  فالت   اهإي   و  م  ز  ل  كأ  ا،زامن كل   ة،م  ز  بل  كم  

 . (1)((االعتناؽ: كااللتزاـلمشيء كالدكاـ عميو 

ًالمحيطكجاء في  لـ  لػـز بيتو: كداـ، كلـز الشيء ثبت )): "لمفيركز آبادم"  القاموس
لزمو مف غير أف  الشيء: زـ  اعتنقو ،الت   :و  م  ز  الت   تعمؽ بو كلـ يفارقو، لـز الشيء: يفارقو،
ا لما أشار إليو القرآف الكريـ في كطبقن ،  (2) ((أكجبو عمى نفسو التـز العمؿ كالماؿ: يفارقو،

 }ض آياتو ليذا المعنى قكلو تعالى:بع          }(3)  تعالى:كقكلو 

 {                   }(4)  ، ما يسـ  متنًالمغةًالعربيةككرد في معجـ

ا: ثبت كداـ ،الـز ،كلزمانن  مةن ز  كل   ةن ام  ز  ا كل  امن ز  ل   ا كمن از  ا كل  :  لزمن و  م  ز  ل  )) ىذه المفظة بمعنى: 
 . (5) ((الفيصؿ جدا ـ،ز  الم   . فصؿ الشيءالم زـ   ،كلـ يفارقوتعمؽ بو  الغريـ:

أثبتو  :ألـز الشيء .ثبت كداـ ا:كمن ز  ل   -فقد جاء فيو:" لـز الشيء الوسيطا في المعجـ أم  
 .مو الماؿ كالعمؿ كالحجة كغير ذلؾأكجبو عميو. كيقاؿ ألز  :فبلنا. الشيء ،كأدامو

                                                                 
،حققو عبد اهلل عمى الكبير  مادة لـز  ،1ط لبناف، -بيركت المعارؼ،دار  ،2،ج12مجمد ابف منظكر : لساف العرب،  (1) 
 .542-541، ص 1956محمد أحمد حسب اهلل ك ىاشـ محمد الشاذلي،ك 
  175، ص1938، 4ط لبناف، -باب الميـ، دار المأمكف، بيركت ،4فيركز أبادم : القامكس المحيط ،ج  (2) 
 (3

 
)

 [.  77الفرقاف: ]اآلية: سكرة  

 [.  13:] اآلية اإلسراءسكرة   (4) 

 1985بيركت لبناف، ،مكتبة الحياة ، دار5مجمد  ،مكسكعة لغكية حديثة معجـ متف المغة العربية، أحمد رضا: (5) 
 .173ص
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 .أكجبو عمى نفسو التـز الشيء أك األمر:  داكـ عميو. :كلزاما ،مبلزمة ،الزمو
 اقتضاه._االشيء: عده الزمن  ـ  ستمز  ا  

: مف يتعيد    . (1) ((مف أراضي الدكلة أرضابأداء قدر مف الماؿ لقاء استغبللو  الممتـز

في  فقد جاء  :كطرح ىذا المصطمح في حقكؿ المغات األجنبية اإلنجميزية منيا كالفرنسية
  :Oxford قامكس

Commitment :Something that you have promised to do    

 (2) تعيد . -بمعنى :التـز

 "Engagement "  :التزاـ :كاصطمح بالمغة الفرنسية

 Engage ment: ( s. n) : Action de mettre quelque chose en :كالتالي
gage, récépissé de la chose engagée ,et l’engagement relate tous 
les objets engagés 

يصاؿ ،فعؿ كضع الشيء في ضمانو كااللتزاـ يتعمؽ بالتفاصيؿ  ،الشيء المضمكف كا 
 .األشياء الممزمة

Promesse acter parle  quel on se lie  

 Acte par lequel le citoyen déclare vouloir serrcis donsىك كعد كفعؿ 
les forces armées pendront une durée detécininée      

رادتو بالتزاـ شيء معيف إقرارهه المكاطف عند فعؿ كقرار يتخذ   ىك -  . (3)كا 

                                                                 
    .823ص، ـ2004-ىػ1425، 4باب البلـ، مكتبة الشركؽ الدكلية، مصر، ط، المعجـ الكسيط غة العربية:مجمع الم   (1) 

(2) Bull.v.(2010).(4ᶵᵸed). oxford: léarnérs pocket dictionary oxford university press: new  
yourk.page84.     
(3)  Dictionnaire de la langue Française (lexis) ,la rousse,1990.page637  
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كمتطمبات الكاقع  لئلبداعمناط لتزاـ مف الناحية االصطبلحية يقصد باال اصطالحا:ً-2
كالتطكر الفكرم الحديث قد  كاألخبلؽ،ة ماسة في اعتناؽ العمـ ، كحاجخبلؿ الشعر مف

: حـز "Engagement" كااللتزاـ .نتماءالا كا في التطبيؽ ا جديدن أفاض عمييا اصطبلحن 
ليا ككؿ ما ينتجو أك فنية كالتأييد  اجتماعيةأك  ،نب قضية سياسيةاألمر عمى الكقكؼ بجا

في حركة  االنخراطااللتزاـ اجتماع أىؿ الفكر كاإلبداع تحت راية  ، كأف  الفناف مف آثار
"*التي تنفي أية غاية لمفف   ، كيناقض فكرة "الفف  كىذا المذىب يصادـ اإليديكلكجيالصراع 

يتكخاىا أىؿ القمـ كقد كاف االلتزاـ معركفا في األدب العربي القديـ كمكقؼ فكرم يقؼ 
ي تأصؿ نماذجيـ كاكتساح معانييا كقد اتسعت دائرة المجتمع كالكجكد ف إزاءالشعراء 

 . (1)، كأمسى نيجا عاما عند جؿ األدباءزاـ في العصر الحديثااللت

ف اختمفت يكلد المكقؼ بمكجب القدر ك  اف ة كاإلرادة التي منحيا اهلل لئلنستكىج األحداث كا 

 يقكؿ تعالى: } ي األرض مفضؿ فييا كمسؤكال عميياكخادـ ف           

              } (2) . 

 مة لخدمة فكرة معينة عف و كسيالكاتب فن   اعتبار))ىك  األدبي:كااللتزاـ في االصطبلح 
 . (3) ال لمجرد تسمية غرضيا الكحيد المتعة كالجماؿ (( ،اإلنساف

 
                                                                 

 -منشأة المعارؼ، اإلسكندرية  بيف النظرية ك التطبيؽ، األدبيفي النقد رجاء عيد: فمسفة االلتزاـ  ينظر: * 
كفمسفة ىيجؿ العناية بالشكؿ  ،كانت جعؿ لممكة الذكؽ ىي الحكـنظرية متأثرة بمذىبيف  )الفف لمفف(:،1988مصر،دط،

 .52ص كجماليا ىك المعكؿ في إطار الفف االستقبلؿ التاـ بالصكرةك 
  دط ،ار مدني لطباعة كالنشر كالتكزيع د ،المنارسمسمة قكاميس  ،محمد بك زكاكم، قامكس مصطمحات األدب ينظر : (1)

   . 39-38ص،  2003

    [.26]اآلية: سكرة الفتح:  (2) 

     .175ص  ،1974 ،1ط لبناف، -مجدم كىبة: معجـ مصطمحات األدب، مطبعة دار القمـ، بيركت (3) 
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 كقد جاء في اآلية الكريمة قكلو تعالى:}                     

                 }(1) .  ت ككؿ ذا ،فرد عمى حدة يعاني األكضاع نفسيافكؿ

اليدؼ كاحد لمكصكؿ إلى كاقع أفضؿ  الفردية ألف   يةالحر   مطالبة بالتضحية كالتنازؿ أماـ
 الحياة.ية كاإلخبلص كالشعكر بالكرامة اإلنسانية في بناء تسكده الحر  

را معب   كاالجتماعيةكمسعاه اتخاذ مكقؼ في النزعات السياسية  يتوضمنتزاـ في لكيكمف اال
النزعة( أم )عقيدة تمؾ الطبقة أك الحزب أك ؛ طبقة ما أك حزب أك نزعة  إيديكلكجيةعف 

 .  (2) لحؿ مشاكؿ المجتمع ( األديب إسياـكىدفو في )
داخؿ ذاتيتو دكف الكلكج في  كاالنغبلؽما عداه  إغفاؿكال ينبغي عمى األديب أك الشاعر 

 .الفردم الجماعي كالتكاشج االنصيارا البد منو ؿ مم  ب .توكاقعو كأم   كاعتناؽحميمية الفعؿ 
و ال ألن  ، بو كال فائدة منو ائتماففكذلؾ األدب إذا لـ يكف ممتزما بمعالجة مسألة ما فبل 
لقكؿ الشاعر فحسب  ااقتصارن ييدم إلى الصدؽ كيكبك تحت كطأة التعبير المشككؿ 

في قبحيا كجماليا  ا يدؿ عمى تفاىة الحياةبكصفو ساذجا سطحيا إف دؿ عمى شيء فإنم  
 .كعدـ المباالة

االلتزاـ باألدب عمى أساس إقرار الكاتب بجيده تميزا بأسمكبو في التعبير عف كيربط 
ا كتكجييا يميؽ تو كمسؤكلية العناية بالحياة عامة كالشعر خاصة نيكضن مكاقؼ كقضايا أم  
 . (3) .))فيك الجانب اإليجابي مف عبلقة متبادلة بيف الشاعر كالمجتمع((لآلماؿبالحاؿ كتحقيقا 

                                                                 
  .  [104سكرة آؿ عمراف: ]اآلية:  (1) 
 25العدد جامعة الككفة كمية اآلداب ، بلمي ،التزاـ الشاعر في األدب اإلسظاىرة  : ظاىر محسف جاسـ :ينظر (2) 

     .53-52ص  ق،1429، شعباف -رجب

الككيت ، الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب عباس: اتجاىات الشعر العربي المعاصر، عالـ المعرفة المجمس إحساف (3) 
    .160ص  ،1998، شعباف دط،
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مشاركتو بالفكر كالشعكر كالفف في قضايا الكطنية كاإلنسانية  الشاعر كجكبكيراد بالتزاـ 
 .كأىداؼكفيما يعانيو الناس مف آالـ كما يبنكه مف أماؿ 

فيك صاحب كممة كلساف مجتمعو بو فطر عنو   كتعابير الشاعر مستمدة مف بيئتو كما
أف يككف األديب في كمف غير المعقكؿ  ،م أفكاره كينعش أشعاره كمما فترتكعميو يغذ  

 حبلـ كأىؿ كطنو في عسرة كظبلـ .مكاكبة عالـ األ
ىذا المصطمح الذم يتميز  ف  إففمسفة االلتزاـ نتاج عصرنا الحديث  اعتقادنا بأف   فيك 

بالحداثة يرتبط في الكقت نفسو بتغير النظرة نحك مفيكـ األدب كالفف كالعبلقة بينو كبيف 
ًقاؿ ) الحياة. كما اف كاألديب في الفن   األدب نقد لمحياة، فإف  )(  Coleridgeكوليردج

دراكو لدقائقيا   الحياة كفيا يقؼ عمى العناصر الجكىرية في معنى نم  إمعاناتو لتجربتو كا 
 (1) .((لخبراتنا ثراءاستكشاؼ الخبرات التي تضيؼ 

الحقيقة مف خبلؿ  اف مكضكعيا كاقعيا فيك أقرب ما يككف إلى لب  منيج التزاـ الفن   عد  كي  
كالكشؼ عف حيثياتيا لمتطمع ماداـ في قرارة نفسو يخشى عمى  التنبؤ كتصكير المشكبلت،

 سبلمة مجتمعو ككاقعو بشكؿ عاـ.
سبلحا في أيدم السمطة الحاكمة فردية أك حزبية فذلؾ ما  أف يككف الفف   )) بااللتزاـ دكيقص

العصكر كاختبلؼ  عرفو التاريخ أيضا في الكثرة ممف ممئكا الميداف األدبي عمى مر  
حيث كانت الكظيفة الرسمية المعترؼ بيا ألصحاب الكممة ىي أم يكفمكا لمحكاـ  ،الحكاـ

 . (2) ((السمطاف األدبي عمى كجداف المحككميف..

                                                                 

( شاعر إنكميزم كناقد كمشتغؿ بالفمسفة أعمف مع 1834يكليك  25كتكفي في  1772أكتكبر  21كلد في  ككليردج* 
زميمو كيمياـ ككرد زككرث بدء الحركة الركمانتيكية في إنكمترا بديكانيما المشترؾ األناشيد الغنائية. أحد شعراء البحيرة، 

 ي عرؼ بعممو النثرم الياـ.كي عرؼ بقصائده أغنية البحار القديـ كقببلم خاف. كما 
http://ar.wikipedia.org/wiki 09/04/2015  : 12:00في الساعة  

  .5ص ،ؽ رجاء عيد : فمسفة االلتزاـ في النقد األدبي بيف النظرية كالتطبي  (1)
    299ص، دت، 2ط ،مصر –دار المعارؼ، القاىرة ،دة لؤلدب العربي القديـ كالمعاصرعائشة عبد الرحمف: قيـ جدي  (2) 
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دا بيف كاقعو كأمانيو النبيمة مجس   األديبة ة السحيقة تدفقت شاعريأعماؽ ىذه اليك   كمف
تحكمو قكانيف مادية كما تجمى في  إلزامامكقفو مف خبلؿ ممارستو الذاتية التزاما كليس 

ي مف خبلؿ المذىب كأف يقؼ كراءه داعيا أف يمارس عممو الفن   ((الفكر الشيكعي حيث 
و يزف مكقفو الفاعؿ في بيد أن  ؛  (1)))إلزامامبشرا تحت رقابة صارمة تجعؿ مف االلتزاـ 

صكر إنسانية ناطقة في تحكيؿ الصكر الذاتية الفردية مف عالـ البلشعكر المكبكت إلى 
 تساـ كممتو بالصدؽ كالكاقعية .ال  رعالـ الشعك 

( يالركيبكااللتزاـ كما تناكلو )عبد اهلل  اإللزاـكمف ىذا المنطمؽ يمكف التمييز بيف 
أدب األدب الممتـز فيك  اصرفا. أم  أف األدب الممـز أدبا أيديكلكجيا  يرل بمكضكعية إذ

كقد كاكب تاريخ الفكر منذ العصكر القديمة، كاشترط في ىذا  ،ـ اإلنسانيةكثيؽ الصمة بالقي  
الحرية ضركرية  في حيف يعتبر، (2)و تبعية حكـ أك سمطةييككف حرا ال تعتر األدب أف 

ر عف آمالو كأحبلمو لؤلدب فيي: التي تفجر عكاطفو نغما شجيا يتغنى بآماؿ اإلنساف كيعب  
  .(3)حاضره كمصيره ىمكمو عفعف 

 األديب ، التزاـكاإلجبار االختيارعباءة ىذا األدب بيف  أف   (عبد اهلل الركيبي)يقصد 
 فيو كال إكراه. بال ترغي إنسانيـ الحياتية ككاجب القي   بمبادئ

كلقد ثار الجدؿ كاحتدـ الخبلؼ بيف النقاد حكؿ غاية األدب ككظيفتو، فأفرز ىذا الخبلؼ 
 مذىباف:

ًاألول يمكف أف تقتصر  ، الاألدب ذلؾ الفف اإلنساني الرفيع أف   يرل: ذىب المذىب
 داناشن، بؿ البد أف تككف لو غاية الفراغ كممئة كالسمكل أك الميك رسالتو عمى المتع

، كرسالة في الخير أك تحقيؽ السعادة كىي غاية الحياة محقيقة التي يبحث عنيا اإلنسافل
                                                                 

  .230ص  قيـ جديدة لؤلدب العربي القديـ ك المعاصر، عائشة عبد الرحمف:  (1) 
ديكاف  (:1976-1931بيف ) االلتزاـ في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة في الفترة ما :أحمد طالب ينظر: (2) 

     .21ص ،1998د ط،  المطبكعات الجامعية، الجزائر،

     .251ص ،2،1981ط ،المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر ،النقد األدبي في المغرب العربي :مصايؼمحمد  ينظر: (3) 
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ًالثانيا أم   ؛اإلنسانية دب فف جميؿ يشير الشعكر األ فذىب أصحابو إلى أف   :المذىب
ىذا الجماؿ في الكقت نفسو غايتو  الجماؿ كسيمتو التي يحقؽ بيا فنيتو كأف   كأف   ،بالجماؿ

في جكىر مختمؼ الفنكف عمى إدراؾ القيمة  لتزاـكيرتكز اال (1) التي يسعى إلى تحقيقيا.
أديب ىذا  فالمكقؼ الذم يقفو  ))جمي كاضح  لالتي حققتيا مف مضاميف ليا ىدؼ كمغز 

 . (2) ((ىك مكقؼ الفناف أكال كقبؿ كؿ شيء االجتماعيةالعصر مف األحداث السياسية أك 
إطار النظرة كتجارب كاقعية يككف االلتزاـ في في ثكب ىاتو األحداث مف رؤل جديدة 

و نجاح المبدع في فن   ية المسؤكلة أماـ قضايا الكطف. كمف الطبيعي أف  المستقبمية كالحر  
بدرجة ميمو كرغبتو في خكض غمار ذلؾ العمؿ ليصؿ بو إلى المراد أيف يرضى  -متعمقة
 ا ما يكره عميو.بعممو كعمى العكس تمامن  )المتمقيف(ييفخر اآلكاستحساف  بذلؾ،

    يككف األدب عامؿ ىدـ كي ال  حياة الناس إصبلح النافعكيعتبر عامؿ القيـ كااللتزاـ 
ر الرفيعة مف زاكية التصك   اإلنسانيةـ ىك رسـ القي   باإلسبلـالتزاـ األدب  أك انحبلؿ ))كأف  

اإلسبلمي ليذه القيـ التي تتخمر كتتفاعؿ في نفسية المبدع المسمـ فتصبح جزءا مف 
 إطارىاشخصيتو ينقميا بعد ذلؾ في إطارىا الشعكرم )التأييد الداخمي لمقضية( إلى 

 .(3) نتاجات((ا  ( في شكؿ آثار ك د الخارجي لمقضيةالتعبيرم )التأيي

البعد الحقيقي لبللتزاـ في القضايا التي يتناكليا تذكب في جكىر فضائؿ كمزايا  أف  يبدك  ك
يف ببريؽ كؿ العبارات كاأللفاظ م كالدفاع عف الكطف كالد  ية كاألخبلؽ في دائرة التصد  الحر  
 الة بكؿ حرمة كاىتداء.رة كالد  المعب  

                                                                 
     .20ص  ـ ،1984 -ىػ 1404 د ط، ،دار المريخ ، الرياض نقد األدبي،بدكم طبانة: قضايا ال ظر:ين (1) 

   1979ط،د، لبناف -بيركت النيضة العربية،دار  ،النقد األدبي بيف القديـ كالحديث: قضايا محمد زكي العشماكم (2) 
     .31ص

جامعة محمد  مجمة كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية كاالجتماعية، ،األخبلؽ في شعر أحمد شكقي :أحمد شكقي (3) 
    . 255،ص2009،جكاف ةبسكر  –دار اليدل  ،5العدد خيضر،
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ية يفقد الكاتب فبدكف الحر   .ة الكاتب كمسؤكليتو في الكقت معايإقرار حر  االلتزاـ )) كأساس 
كعيو  ك عف نطاؽ ضميره  نداء خارجا  لمدعاية أك يمي فيو  فيسخر أدبو   أصالتو ،
 .(1) ((اإلنساني

ب الممتـز فكرا كتنظيما ال يعكس التزامو في أدبو األدي ف  إ: )))محمد أميف العالـ( كيشير
 . (2) ((....بؿ في عمؽ إبداعي أصيؿجيياتكتك  كاجبات كأكامر في شكؿ

األديب كجو مف كجكه اإلصبلح أك ناحية مف نكاحي الخير في نطاؽ تأديتو  كىذا يعني أف  
ف ثقمت ا  ك  ،ف يككف ممتزما ألداء ىذه األمانةالخير فعميو أ ىلعمؿ سديد معالجة تنحك منح

 عف شمائؿ األخبلؽ.و يدافع ير السبؿ الحالكة ألن  نو يففن  

يرادا إكعمى ىذا تستمر دينامية القصيدة في حاؿ االنفعاؿ تجاه المكضكع كيزداد الشاعر 
الثبات عمى بأريج اإلخبلص ك  ب حتى يعبؽ الجك  االلتزاـ بما يكتكر كمعاني التعمؽ ك لص  

 . (3)المبدأ كاإلصرار عمى المبايعة
يبزغ اإلحساس يشؽ الحجب عف الدفيف ك عمى مجيكد األديب كمادة لمفكر ك  يتكفر ىذاك 

       ب  ثمارا مختمفة المذاؽ جديرة بالح فجر جديد يحمؿ كشائج تعبر عف كفاحيو منتجا
 .الكاقع كاصفةاس، أصكليا ىادفة كعبلقتيا ببني جنسو ك عتناؽ مف الن  االك 

بكتابة في سبر غكر النفس المبدعة كمحاكلة منيا تحقيؽ اليدؼ  إال  كاف ىذا التجسيد  اكم
 إف  ية، رادة الحر  إالكتابة صكرة مف صكر ك  ،ية التي ىي أساس العمؿ األدبيلمحر   انن نشداك 

                                                                 
    .147ص ، دت ، دط القاىرة، -الفجالة ،كالنقد، دار نيضة مصر األدبقضايا معاصرة في  :محمد غنيمي ىبلؿ  (1) 
    .2"، صكمية التربية األساسية االلتزاـ في القصيدة العربية األندلسية، جامعة كاسط ، "حامد كاظـ: (2) 

ص  ، 1،1991ط ،لبناف -بيركت في حركية الفكر األدبي، دار الفكر المبناني، كجيو فانكس:  دراسات -ينظر: د (3) 
168 .    
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   ما يجد نفسو أراد أك لك يرد في الكتابة سرعاف  مف يأخذ عمى عاتقو ميمة الشركع   كؿ
 . (1)منخرطا في معركة الحرية ممتزما الدفاع عنيا

 اإلنسافالحقيقة ك االئتماف كما ينبغي عمى  إلىيات الرحمف التي تدعك آكما جاء في 
 } :القياـ نحكه قكلو تعالى                   }(2)  ك قكلو جبل في

 }:عبله                            }(3)،  فغاية الكجكد البشرم

ية كقكلو  تعالى في اآل نيى.اجتنابا لما ة الخالؽ كحده التزاما بما أمر ك محصكرة في عباد

  } :الكريمة                                  

  }(4)  ،  أعطاه ئلنساف بالعقؿ كعممو سبؿ رضاه ك جج اهلل في خمقو تمييزه لمف ح   إف

 الحسابما يكافؽ اإلسبلـ تطمعا لممآثر ك  يرادإمف النعـ ما يحممو عمى المسؤكلية في 
  الدعكة. الكعيد في ظؿ  ك  التيديدك 

  }كقاؿ الممؾ القدكس                             

         } (5) ،  ف ية فبل حبلكة سمطة اإلجبار كاإللزاـ ىنا تنافي مبدأ الحر   كا 

 كقكلو تعالى:} ،لضبلؿ اإليماف فييا                     

                            } (6)  ، كبمقدار القكة الفاعمة

                                                                 
    .43، ص1979،  1لبناف، ط -ينظر: أحمد أبك حاقة االلتزاـ في الشعر العربي دار العمـ لممبلييف، بيركت  (1) 

   . [ 56سكرة الذاريات: ]اآلية:   (2) 

   .[4سكرة الرحمف: ]اآلية:  (3) 
   .[36: ] اآلية : اإلسراءسكرة   (4) 
 .[ 29 ] اآلية: سكرة الكيؼ:  (5) 
 .[28سكرة ىكد:]اآلية:   (6) 
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ببكتقة التقديس  الصحيح لمنجاة ككشؼ أسرار الككفينية في إنارة الطريؽ لمعقيدة الد  
انفتاحا لمركح تسييرا ال  كمعرفة الخير مف الشركر ،ا مف الظممة كالنكركااللتزاـ خركجن 

كالحقيقة التي ال مناص منيا أف يعتمد الشخص غير رضاه إحساسا بالكره كالتقييد  ،تعسيرا
كىك ما أنذرت إليو العقيدة  باإللزاـفي أداء ماال يرغب أك يستيكم قناعاتو فيما يسمى 

 اعتباره قناعا خادعا ال يطرؽ لمنبؿ مف الخير في شيء .اإلسبلمية ب

كيعمك األدب كفف بازغا في كؿ المجاالت يفتح األفؽ لمختمؼ الدراسات المستقبمية منتقبل 
أف  فيؿ االلتزاـ معناه؟: كبيف األصالة كصدل المعاصرة. كالحديث،بيف حقكؿ القديـ 

ي ، فالذم يعرؼ التاريخ أف مثؿ األديب لمدفاع عف قضايا قكمو عبر نضالو الفن   ليتصد
 التزاما بتبعية كجكدىا إال  القبائؿ  كىؿ كانت كظيفة شعراء ىذا االلتزاـ قديـ قدـ الفف نفسو،

 . (1)كأمانة قضاياىا ؟ كمسؤكلية قيادتيا ،

األديب القصد المرجك مف دراساتو مف خبلؿ نظرتو المتعمقة بكاقعو كما يبرز  برزكليذا ي
 معاني الحياة في نير الحؽ كالعدؿ كالخير بيف الناس نيكضا بميمتو كخدمة لمجتمعو.

نماال فردا منعزال  اإلنسافجانب  إلىيقؼ  كؿ أدبالممتـز بأنو  األدبيعرؼ ك  ممثبل  كا 
 الرىيب ضدمكاف ليجسـ صراعو الطكيؿ في كؿ زماف ك  يافي تاريخ كميا،لئلنسانية 

 .(2)عادؿمجتمع  ية الكاممة الشاممة في ظؿ  الحر  إلىاالستغبلؿ ك العبكدية لمكصكؿ 

ريب فيو أف األثر المكتكب األدب الممتـز مما ال  (*: J-Sartreجانًبولًسارتر(يقكؿ ك 
حتى قبؿ أف يتناكؿ القمـ  ،كال بد  أف يككف الكاتب مقتنعا بو عميؽ اقتناع جتماعيةاكاقعة 

                                                                 
  .229ص  ة لؤلدب العربي القديـ كالمعاصر،ينظر عائشة عبد الرحمف: قيـ جديد (1)

في  حامؿ لكاء االلتزاـ كاتب فرنسي معاصر كىك فيمسكؼ الكجكدية الفرنسية ك  1905كلد في  جاف بكؿ سارتر :*  
أحمد أبك حاقة: االلتزاـ في الشعر )الفكر العربي الحديث لو مؤلفات منيا: الكائف كالعدـ ، دركب الحرية ، الشيطاف 

   (. 15، ص اليامش .اهللك 
    .23، ص بقصة القصيرة الجزائرية المعاصرة: االلتزاـ ينظر: أحمد طالب  (2) 
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عف الحركب الخاسرة  شيءىك مسؤكؿ عف كؿ بالفعؿ أف يشعر بمدل مسؤكليتو ك  عميو فأ
 . (1)القمععف التمرد ك  ،أك الرابحة

تكسطا االلتزاـ  يتخذ صاحبوكمسؤكؿ كمؤيد ك  لؤلدبالمبادرة اإليجابية  إلىيشير )سارتر( 
 . لمدركات الكاقع بمقتضى الحاؿ ك قيمة النشاط اإلبداعي.لو

المعاصر مف الخير لو أف يككف  األدب و مف المسمـ بو أف  ))أن   :يقكؿ )جبلؿ الخياط(
ما يككف عف الشعر  يتحدث حديثا أبعد أفااللتزاـ ال يحمؿ  الشاعر عمى  ممتزما ك لكف  
مف بعض القيكد التي  نعتاؽا الشعر الحر  ك  شعر قبؿ كؿ شيء، ، الشعرلغرض االلتزاـ

مؽ المضمكف لخأجكاء جديدة كاتحاد بيت الشكؿ ك  إلىتطمع كاىؿ الشاعر العربي، ك  أرىقت
 . (2) ((تطكر يتفؽ متطمبات العصر الحاضر ك  ،شاعرم مكحد منغـ جك  

ثار بكتقة ما يثراء مساره عمى إحركة تمده ب اإلبداعك  أشكاؿ التعبير، مف شكبلن يمثؿ الشعر 
اف ء عمى سبيؿ ما يمتـز بو الفن  األدبامف ىزات كتضارب في اآلراء كاألفكار بيف النقاد ك 

 بو.منظكر عصره كنطاؽ كاسع يجدر االىتماـ ك 

فك   نيا التاريخ ك يذكرىا في ذات بلقة يدك  ع بيئتو فيياف ك العبلقة بيف الفن   تكممنا عف ا 
أدؽ العبلقة أقصى مداه، كصار في الكقت نفسو أكثر ك غ التصكر بيذه كقد بم))معناىا 

ليس  فيك ،طفميـ في الكقت نفسوالذيف عدكا الفناف بني قكمو ك  اإلغريؽتحديدا لدل 
جانب ىذا تتبمكر فيو كؿ تصكراتيـ األكلية  إلى، ببل ىك ر عف عقيدتيـ فحسبالمعب  

 . (3) ((البسيطة أك الساذجة 
كممتو سبلحو في فأسمكبو صكرتو ك  يقدمو،شديد العناية بما  األديبيككف الشاعر أك 

عركة بيف  األدب الم ((تبدك ك التغيير، درجات الحرية عمى صعيد اإلصبلح كالبناء ك منتيى 
                                                                 

 1967، 2لبناف، ط -بيركت ،، منشكرات دار األدبترجمة جكرج طرابشي ،ف بكؿ سارتر: األدب الممتـز: جاينظر (1) 
    .45- 44ص 

    .273، ص 3ط ،اصرة في النقد األدبي دار المريخ، الرياضبد كم طبانة التيارات المع ينظر:  (2) 

    .380ص ، 1976، 3مصر، ط -دار الفكر العربي، القاىرة ،الشعر العربي المعاصر :عز الديف إسماعيؿ (3) 
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عمى التزاميا  األخبلؽالفضيمة قديمة العيد ستبقى قائمة ما دامت ىناؾ حدكد تحرص ك 
       ية ر  يدرم فمعؿ  في تشبث األدب  بالحر منيا كمف الفف كمو التحر  كيحاكؿ األدب ك 

 ىذاك .  (1)))جمالو في ىذا ليس غير  ، بؿ لعؿ  جماالن ك صراعو في سبيميا حياة لو ك 
ما يبلقيو مف ازدراء يصؼ نظرة الناس لمعممي المغة ك  (محمد العيد أؿ خميفةالشاعر)

  يقكؿ:عف غمار األدب ك العمـ حيث  ليس بخارجىك احتقار ك ك 

ًًائعً ءًضً ش ًالنً ًعً ريًمً اًعمً اهللًمً تً ًًًًً***اًًًائعًاءًضً ش ًالنً ًعً ريًمً اًعمً ًومً عً ز ًًدً ق ًوً 

ــالشًنً روً ـــ ًيسً  ــالعًوً ًعرً ــ ــ ـــ ًمبرً ًممً ـ ــ ًًًــ ــمعًاإلسً ـــ ًطت ًوً ًًًًً***تو ــ ــــ ًطمًيً منً ًمً الً ـ ــــئالً ـ ًًعً ـ

ـــصً رًمً الفكً ًاضرً حً ًطيبً مًخً يً منً  ــ ًًًًقً ــ ــائيتًذً الصً ًائرً طً ًديبً يمًًأ منً وً ًًًً***ع ًًعً ـ

ــــ ًيمنً وً  ًوً ــ ـــ ًلم ـــ ًقلمً ًعً ًوـ ــ ًلفوً ـ ــافي ــ ــ ــكً ــ ًًــ ــريفــــ ًصائوًفيًتً دً بً ًًًً***ًًره ــ ًوً يً ـ ــائدً بً ًا ــ ًًًًًعً ــــ

ـــًـ منوً ً ًزً يً ـ ــعم ــ ــــ ًجلمً ًيمً ــ ــائزً ـ ــ ــ ــ ًقً ــ ًًائعً قً ادًوً تًالجيً الً جً ًـــ فيًمًوً ـًــ لوً ًًًًً***ًًًًائدً ر

ــــ ًيفً ً ــ ـــًــ جرً ًذاً ـ ــ ــ ًقً ـ ــمائي ــ ــ ًمً تً ـ ــو ــلمشً وً ًًًًً***ًًًًائالًاتفً ـ ــ ًرً رً ــ  (2)ائعً لًذً فائً ـًــ فيًالتًأيً ع

كسماحة  الجماؿ إدراؾغذاء لكؿ ركح كبراءة كؿ رىيف في ك  ،ثميف جكىر األخبلؽ إف  
ف أك  مات فيو التزاـ حر  يف، كالحفاظ عمى األصالة كالمقك  األعماؿ جسدىا التراث كرأسيا الد  

 .قبلء ذلؾ ف غاب عف الع  إ ك و حاضر بأثره ك عطاءهأن   إال  ك نقد  ازد راءاتشبتو ن

قدر االىتماـ ك التأثر بكاقعو ك البيئة التي ينتمي  ك األديب أك الشاعر يكمف التزامو في
 إلييا.

 

                                                                 
    .209، ص 1994، 1ط ،رمص -القاىرة  ،نقد األدبي مكتبة النيضة المصريةأصكؿ ال :أحمد الشايب (1) 

    .379ص  ، 3ط ؿ خميفة : الديكاف، المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر ،آمحمد العيد   (2) 
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ًاللتزامًفيًالدراساتًالغربيةً:ًًثانياً:
 ؿ  كتشبع بعمكمو كتضم   ،كنوو اغترؼ مف فن  أن   ئ األدب البد  ما كلد عمى شاط كؿ          

رؤل  دراسات ك يديا في ذلؾ تجد   كأنكع سكاء تقميديا  ا مف كؿ  سككنو مستفيدن بمعالـ ثباتو ك 
ف  ك ، ف الكتابي ألكاف اإلبداع ك التفن    بكؿ    ية العمـفكرة االلتزاـ التي نبتت عمى أرض ا 

ف كثير م طبيعي عمى يد  كصخب المعالـ ككيبلت الظمـ كالحركب أثيرت بشكؿ تمقائي ك 
ًآ( و) كولوريدجالنقاد منيـ  )األدباء ك  حينما أعمنا  * (Mathiw Arnoldًوندلًرماثيو

قة  في قداف الث  ػػػفعؿ لطغياف العمـ التجريبي ك ف ةجاءت ىذه كردفالفف نقد لمحياة  أف  
المبادئ شر ػػن  إعادةتحميؿ الشعر  إلىالنكازع الركحية حيث دعت الضركرة  

 . (1) ....اإلنسانية
غة لذا كانت لغتو  أرقى مظاىر الم  ك  (ىيدغر)شكؿ الشعر جكىر العمكـ جميعا في نظر يك 

 . (2)الحقائؽ ك أكضحيا أجمىمى  في الشعر أك تتفتح  أك تنكشؼ ىي التي تتج   الحقيقة
ت فيساعد في فيـ الكاقع حبو بحر كاسع شاسع تغكص فيو الحياة بما ر ن  إكما يميز الشعر 
ة الشعر عند )ىكميركس( ىي  غاي  لمعمكـ كالفنكف، ك  اشباعا  لتغيراتو ك تيسرا أك تفسيرا 

 .(3) مف السحر (( متناع الذم يكلد نكعاال))
تشتد كمما مى ضكء العمـ كسبمو حركة تقكم ك الشغؼ بالتجديد المستمر داخؿ الشعر عك 

مدلكؿ لمحياة اؿ ك تاف يقفاف عند حدكد السؤاؿ كالجكاب  كد  و قك  كاف ىناؾ تفاعؿ تجاذب في
 الذمف ذاتو في الشيء افااللتزاـ يعكس طبيعة إيماف الفن   )) ؛الكاقع كالشعر )الكممة( أك

                                                                 
    .12صينظر: أحمد طالب ،االلتزاـ في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة ،   (1) 

    .942ينظر: احمد أبك حاقة: االلتزاـ في الشعر العربي، ص  (2) 

                    .19ص ،1،2005ط لبناف، -ية األدب المؤسسة العربية، بيركتشكرم عياد ماضي : في نظر  (3) 
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 األلفاظ فتتبلحـ؛ (1) ))مضمكنوير ىناؾ تناقض بيف شكؿ التعبير ك ال يظ لذلؾر عنو ك يعب  
في إطار ما ىك مدرؾ لو صكب الحقيقة الغير مشككؾ  مستدعية اإلدراؾ بصدؽ المشاعر

 فييا.
ية ش فييا حيث ترجع قض  النقابنيت كثار حكليا الجداؿ ك  د اآلراء كالمفاىيـ التيتجس  

ىي عبلقتو بمختمؼ العمكـ كالفركع الكتابية  كما ،ية األدب كىكيتوخصكص   إلىااللتزاـ 
 .ككيؼ ينظر لبللتزاـ ضمنو؟ فما ىك األدب؟ .ثرىا كنظريتيا كمكانتيا المسؤكلةالتي ليا أ

ًاللتزامًالماركسيً:ً-1
ً(يعتبر كؿ مف  ًماركس ً(*كKarl marks)كارل ًانجمز  * Fdérik Engel)فودريك

 حيث نشأ ىذا المذىب بتأثير النضاؿ الخاص بطبقة العماؿ  ،الدياليكتية الماديةمؤسسا 
كقد  ،في انجمترا كفرنسا كألمانيا 14 -15حيث ثار العماؿ في العقديف ،*) البيركليتاريا(

بفمسفتو ذا قيمة كبرل ارتكز عمييا الفكر الماركسي مف ناحية  *Hegel) ؿجىي(كاف 
ليا فتدرسو  الماركسية المجتمع منطمقا أساسان  في حيف تتخذ   ،(2) رمحددة كىي فكرة التطك 

عمى ضكء الحتمية التاريخية ،ناىجة في ذلؾ نيج المادية العممية، ىادفة إلى إعادة تككينو 
نى طبقة تتب  بحيث  ؛كىي تعتمد التحميؿ الطبقي المساكاة كالعدالة. مبادئره كفؽ ما تعب  

  ية ىكأساس الحر   كىكذا رأت الماركسية أف  )) أحبلميا.اؿ كتدافع عف حقكقيا كترعى العم  

                                                                 

  بػاريس–عكيػدات، بيػركتراجعػة جػكرج سػالـ، منشػكرات ترجمػة كيتػي سػالـ ،م ،النقػد األدبػي كػارلكني كفيممػك: نظػر:ي* 
 .55ص  لو فكرة التطكر كالجماؿ عنده ىك ت=التجمي لمفكرة ، (1831-1880) ؿجىي ،2،1914ط
 ،1ط مصر، اإلسكندرية ، محجكب خضر: عمـ الجماؿ ك قضاياه، دار الكفاء، كمية اآلداب، جامعة بني سكيؼ ىالة (1)

    . 183،ص2006

    .129التطبيؽ ،ص في النقد األدبي بيف النظرية ك  ـفمسفة االلتزا :رجاء عيد ينظر:  (2) 
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يمانوار الماركسي حظى ىذا المذىب أك التي  ، ي (1) ((االستغبللير مف كطأة الماؿ التحر    كا 
كفي  ،ات المفردةاعات أك حتى مع الذ  مختمؼ الجمك  الطبقاتالصراع بيف  . يدتجس   في

 مف كجية فاعمة كخاصة. (ركليتاريالمب)ذلؾ تمجيد 
مو التي سحقت ى الفكقية كتغيير مفاىيـ العصر كقي  كتسعى الماركسية إلى قمب البن  

اإلنساف كجعمتو آلة، كيمكف التغمب عف ىذا الشعكر بااللتزاـ الحزبي كالعمؿ الثكرم 
يجمى ىذا التعبير مسألة تكريس الماركسية لمبدأ الحركة ، ك  (2) المتكاصؿ عمى حد عمميـ

كتدعك بذلؾ إلى سبيؿ االلتزاـ في ثنايا ىذا  ،كألجموالثكرية الفاعمة التي تخدـ اإلنساف منو 
 ا عنيا.ية كدفاعن السعي كاتخاذه مكقفا في تحقيؽ الحر  

 .ذلؾبؿ عمى العكس مف  ،كجكدىـد اس ىك الذم يحد  ليس كعي الن   )) :)ماركس(يقكؿ 
تبعث حرارة تحكؿ القضايا مف ك ؛  (3) ((د كعييـ ىك الذم يحد   االجتماعيكجكدىـ  إف  

اإلنساف في جكىر بناءه  أجؿ الكصكؿ إلى اليدؼ في صقؿ العكامؿ التي كقفت ضد  
كتحديد لمعالـ لكنتيا الماركسية بنبض مف الحياة الجديدة كالعمؿ  الكجكد،لمحياة كأىمية 

 أك يكبت اعتبارىا. عمى استئصاؿ ما يجمد  
كفي حيز الكاقعية االشتراكية التي انبثقت مف الفكر الماركسي كسعت نطاقيا حرصة عمى 

 فتزداد باستمرار قكة االتجاه القائؿ بأف   ية،عدـ المساس باألدب الممتـز في ظؿ مبدأ الحر  
نم   ؛بمرسكـ ية ال يمكف  أف تقكـاألفكار الفن   ا ىي تتشكؿ كينبغي أف تتطكر خبلؿ عممية كا 

بالنشاط الحر   اإلنتاج
(4) . 

                                                                 
اللتزاـ في شعر بدر شاكر السياب، مذكرة الماجستير في اآلداب في دائرة المغة العربية، الجامعة ا أمؿ ديبك: (1) 

    .4ص ، 1982لبناف،-بيركت ،األمريكية

     .4ص : أمؿ ديبك: االلتزاـ في شعر بدر شاكر السياب،ينظر (2) 

    .29، ص : االلتزاـ في الشعر العربيينظر: أحمد أبك حاقة   (3) 

     . 37ص، المرجع نفسوينظر:   (4) 
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د انتصارات ا تؤك  يا أساسن فيذه الكاقعية ليست مجرد تقديـ صكرة نقدية لمماضي كلكن  
الحاضر كيعمؿ عمى تثبيتيا. كعمى ذلؾ فالفف يككف ممتزما مف الكجية الشيكعية إذا عرؼ 

ًجوركيًكضع الخطكط لمكاقعية ىك )ؿ مف أك   كيقاؿ أف   ،مساره الحقيقي مكسيم
Macsum Gorky(( :حيف قاؿ *)  في فيـ نفسو كتنمية  اإلنسافغاية األدب مساعدة

 . (1) ((اسإيمانو بيا مع تنمية مساعيو الرامية إلى الحقيقة كمكافحة المؤـ بيف الن  
بيا في جؿ لبلحتراـ كااللتزاـ نساف تصاعدا زاتيا تبعث في اإلة األدب ليا ممي  غاي
ية الحياة كيمثؿ التاريخ فضاء يحتكيو كيكتب ىك   ،نىالب  تغيرات مختمؼ لنتاجات ك اإل

ك)ماركس( بفمسفتو يذىب ،  لمواكع اإلنساف افز  تاككظيفة العبلقات االجتماعية كغيرىا في 
و شكؿ مف أشكاؿ العمؿ كنشاط بشرم ألن  ؛ كثيقا بالعمؿ ارتباطااألدب يرتبط  إلى أف  

التاريخية  االعتبارات( ىك اآلخر قد لفت النظر إلى ىيجؿ) طبيعية. كبما أف  كضركرة 
الفف في ىذا  الماركسية تعد   يرتكز عمى التاريخ في حيف أف  الفف  يعتبر أف   ،كاالجتماعية

 .(2)المثاؿ شكبل مف أشكاؿ تمثؿ العالـ كنكعا مف الفتح كاقتحاـ المجيكؿ ككسيمة معرفية
فة المثق   غكر مختمؼ الطبقات كخاصةن  ركاج الفكرة المكحية في سبرفاألدب نيضة كسبيؿ 

في إحياء جذكة اإللياـ كالعمؿ الفني األدبي إزاء معالجة الحاؿ فيك مسؤكؿ يحمؿ  منيا ،
 عمى عاتقو أمانة أداء الرسالة.

ما ىك نشر فكر أيديكلكجي خاص كنظرة معينة الفف إن   كينظر الفكر الماركسي عمى أف  
ر كيعب   اجتماعية،ى مكقؼ جماعة اتجاه الحياة كفي الكقت نفسو عميو أف يتبن  بخاصة 
ف كاف ىناؾ استقبلؿ فمف إ ك قؿ الفرد عف مجتمعوستو ال يمكف أك يستحيؿ أف يعنيا فإن  

                                                                 

تميز  1905شارؾ في الثكرة  ،نشأ في عيد القيصرية مسرحي ركسي ركائي (1936-1868) مكسيـ جكركيينظر: * 
    .  (162ص  ،المذاىب األدبية لدل الغرب ،األصفرعبد الرزاؽ )ب الذم يعبر عف تجاربو الشخصية بأدبو السيؿ كالجذا

     .142-132ينظر : رجاء عيد :فمسفة االلتزاـ في النقد االدبي بيف النظرية كالتطبيؽ ،ص (1)

     .31-30ينظر : أحمد أبك حاقة فمسفة االلتزاـ في الشعر العربي ، ص  (2) 
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أف يصاغ ككحدة منفصمة عف  ك مف ىذا فإف  الفف ال يمكف .(1)كحي الخياؿ ليس إال  
   ية ك االبداعية .تجميات الكاقع االجتماعي ضمف النصكص الفن  

يصطنع  اعيتماج)) نظاـ  (Renuh welkرينيوًويميكً)  قر  أاألدب كما  كال شؾ أف  
ذا كاف األدب ، جماعي إبداعغة ، كالم   غة كسيطا لوالم   الحياة ذاتيا  فإف  ؛ يمثؿ الحياة كا 

 .(2) (( جتماعيةاحقيقة 
تو الجمالية كمحاكلتو العنيفة السترداد فني   ككاف رد الفعؿ في األدب بعد عصر)ستاليف(

ي كصدقو الفن   ،اإللزاـميدرة التي سمبتيا أغبلؿ يتو الكحر   ،يةتي أكدىا االختناؽ بالماد  ال
ليسترد  ا أكالن أف يككف فنن  ،كصار شعار الفف الماركسي الجديد تو الكاقعية المزكرة:الذم بدد  

ىذا ك (3)كينيض بميمتو في خدمة المجتمع كالمذىب ،سحره كسمطانو عمى كجداف الجماىير
اء لممحمة مكضكعات عصره بن  مقكمات الشعر ال ـ عمى ضركرة التزاـ الشاعر بكؿ  الرأم ين  

 ناسجا بأسمكبو كفكره تماثبل لمحقيقة بحمة الكاقعية. ىبوكمسار مذ
فرض  (lennun لينينا تبدك عميو الدراسات التي تبحث في دائرة ىذا المذىب أف ) كمم  

ميسقط فعميو قكلو:  ))عمى األدب أف يصبح حزبيا.... االلتزاـ عمى األدب كىذا ما دؿ  
عمى األدب  فميسقط األدباء الذيف يضعكف أنفسيـ فكؽ الناس. يتحتـ !حزبيكفاألدباء البل  

منو باألجزاء األخرل مف العمؿ الحزبي ال فكاؾ أف يصبح بالضركرة جزءا مرتبطا ارتباطا 
ية بقدر ما تحكمو كتقيده سبلسؿ كلـ يكف لمفف الحر  ؛  (4) ..((الديمقراطي.االشتراكي 

 اإلجبار كالتمرد االلزامي في خدمة الحياة كحركية جميرتيا.
                                                                 

  .129بيف النظرية كالتطبيؽ ،ص  األدبيفمسفة االلتزاـ في النقد  :ينظر: رجاء عيد  (1) 
 ـ(. ناقد كمؤرخ أدبي أمريكي مف أصؿ سبلفي، ترؾ أثرنا عميقنا في تطكر النقد 1995 -ـ1903رينيو كيميؾ: )  - 

ا.    األدبي الحديث كالدراسات األدبية عمكمن

 .95ص ، دت ،3ط ،مصر –مكتبة مدبكلي القاىرة  دب ،السيد يسيف: التحميؿ االجتماعي لؤل (2) 
    .230ـ جديدة لؤلدب العربي القديـ ك المعاصر، ص ينظر: عائشة عبد الرحمف، قي   (3) 

  .(131ص  ، كارلينك ك فيممك :النقد االدبي )الفف كاف أداة لخدمة الثكرة  لينيف كتب أف   - 
 .  5: االلتزاـ في شعر بدر شاكر السياب، صينظر: أمؿ ديبك  (4) 
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إذ يمكف أف نعطي  ؛ اكبيرن  اإسيامن الماركسية في تاريخ األدب المعاصر  إسياـكقد كاف 
يرات األدبية الكبرل مف خبلؿ الفتركية أم التقسيـ الزمني لتطكرات التغي   مثاال لذلؾ

سباف تمؾ العبلقات ا عندما نأخذ بالح  حة جد  كىي مكض   األدبيةالخاصة بالكقائع 
 (1)الناتجة عنيا االجتماعيةاالقتصادية كالثكرات 

نة ا ىك نشر فكر أيديكلكجي خاص كنظرة معي  )) الفف إنم   كفيما ترل ىي األخرل أف  
 .عنيار كفي الكقت نفسو عميو أف يتبنى مكقؼ جماعة اجتماعية كيعب   الحياة،خاصة تجاه 

الفناف أعمالو  كىذا ما أضفى إليو ) ماركس( لحماية األدب مف الدعاية بقكلو :)) ال يعد  
يا ال إن   ،« غاية في حد ذاتيا » لو بحاؿ مف األحكاؿ ، فأعمالو ىذه « كسيمة»الفنية  

تكاد تككف كسيمة بالنسبة لو أك لغيره فيك يضحي عند الضركرة بكجكده في سبيؿ كجكدىا  
ذا انحنى الكاعظ الد   فالفناف مف ناحية ينحى  ؛و أكثر مف خضكعو لمناس يني خاضعا لرب  كا 

 . (2) لمبدئو كلمناس الذيف أسمـ ليـ نفسو رغـ حاجتو كرغبتو البشرية ((
ا في خمؽ االعتبار اإلبداعي حقيقة أدبية سبلحن  ىاالغاية باعتبار  تجمىمف ىذه الكجية ت

 الفناف.بر ىذا حفالمجتمع بأفراده جزء مف  كاعي؛لمفف بضمير حي كشعكر 
المسار التاريخي لمبشرية في مناحي اإلبداع األدبي مف خبلؿ العامؿ األكؿ كيتجمى تحديد 

أىممكا  الماركسييف لكثرة اىتماميـ بالصراع الطبقي ، كما يقكؿ ) بكعمي يا سيف( : )) إف  
 لتاريخ يدا بيد مع الصراع الطبقيدكر الصراع مع الطبيعة كأبنائيا اآلخريف الذم يصنع ا

يتناقض تدريجيا مع نشكء الطبقات كمع تقدـ اإلنساف عمميا  حقا إف دكر ىذا الصراع
 كتقنيا كاقتصاديا .

                                                                 
د محمكد الز بداكم  -قدـ لو ترجمة عف الفرنسية طاىر حجار، األدب كاألنكاع األدبية ، :األساتذةمجمكعة مف  (1) 

    .75، ص1985، 1ط أستاذ األدب كالنقد في جامعة دمشؽ،

    .178ص  بيف النظرية كالتطبيؽ ، األدبيرجاء عيد: فمسفة االلتزاـ  في النقد  ينظر :  (2) 
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كاف الصراع ىذا اإلىماؿ يسحب حتى عمى يد العصكر القديمة عندما  لكف المبلحظ أف  
 يرمي ىذا الرأم إلى أف  ، (1)))مع الطبيعة كأبنائيا الدكر األعظـ في تفسير الحياة البشرية

الماركسييف تمسككا أك استندكا لمطبقات الرأسمالية في رسـ حياتيـ بألكاف باىتة ليس فييا 
 االجتماعي كعمـ كتناسيا لطبيعة الطبيعة في التعبير الفن   إىماالما يحرؾ الحياة كالتجدد 

 .الكضعي
ًكمف جية استفاد )  ًغولدمان جورجًـ )يمف تعم Lucien .Goldman)لوسيان

لعمـ االجتماع الجدلي  ليقدـ في نياية الخمسينات منيجا جديدا "  J.Lukacs) لوكاتش
تكاز بنيكم  بإظيار "آللي لمفيكـ الماركسي " لبلنعكاسلؤلدب" كاىتمامو بالتطبيؽ ا
 . (2) قتصادية ...اال  .ػ االجتماعيةمتكاضع بيف عمؿ ما كالحالة 

الماركسية كاعتناقيا إلى جانب ىذا تبرز اعترافات شخصية آلراء ) لكيس عكض( لمنظرة 
و يجرد :)كيبلحظ أن  رحب بإشاعة العمـ كالثقافةيفمكيس بمكقفو اإلنساني ؛ لمفف األدبي

 . (3) الطبقي( الذم يتمسؾ بو الماركسيكف(الكعي مف كصفو )
بسمائو و نر الكاقع بحركتو كسكك يصك  اف يؽ نطاقو غدا الفن  ي  كبحسب ىذا األدب كتض

في الككف حريؽ ىائؿ كىك  و قد شب  كف األحمر ككأن  مخيمتو بصبغة الم   ما فيككؿ  كرمالو
 يةفي الحر   راض  بأف يعيش في ىذا الحريؽ مع أجساد العبيد الممزقة كال يفكر إال  

                                                                 
     .19ص  ،1989،  1ط سكرية ، -البلذقية ،دار الحكارنبيؿ سميماف: في اإلبداع كالنقد،  (1) 

  .(130ص  ،كارلينك ك فيممكل النقد األدبي كتاب: ينظر)لعبرقية ىي دائما تقدسية ا غكلدماف كتب إف    

 ( فيمسكؼ كناقد أدبي ماركسي مجرم ييكدم. أثر في الفكر األكربي الماركسي كغير 1971-1885) جكرج لككاتش  
 ، فيwww.elmessiri.com ،09/04/2015 ، الماركسي، خصكصان في النصؼ األكؿ مف القرف العشريف

 .12:00الساعة:

 ،1998 1ط ،سكريا -حمب ،الحضارمكالتناصية، مركز اإلنماء دراسات في النص  :ينظر: محمد خير البقاعي  (2) 
    .1558ص

  الصفاة اآلدابشكرم محمد عياد: المذاىب األدبية كالنقدية عند العرب كالعزبييف، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف ك  (3) 
     .41ص ـ،1993-ىػ1414دط،  ،الككيت
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يكسب صاحبو نكع أف  كفي جكىر االلتزاـ الماركسي كما يمكف القكؿ صكبو؛ (1)الحمراء  
      ياذيف اآلخريف كالجسد كالركح بالنسبة لؤلدب كففف ؛مف الجبرية في التفكير كالتعبير

 كناطؽ بو كممثمو. كاألديبأك عمـ 

ذا كاف التزاـ األديب في المنيج الكاقعي االجتماعي في سبيؿ مبلحقة المسيرة  كا 
ككاعتباره فردا خبلقا كمكاطنا ممتزما تتبمكر  ، يتول إلى فقدانو لحر  ا أد  مم   ،االجتماعية
 كلعؿ الحياة غالبا ما ، نابعة مف داخمو فتدفعو ليككف مع الحياة االجتماعيةالكظيفة 

 . (2) تفرض ىذا النكع مف االلتزاـ
ًمارلين(كفي اآلف نفسو نجد  في بحث ألقاه في المؤتمر الدكلي  G. Marlien ً)جورج

لتاريخ الفف قد فصؿ بيف الكاقعية مف حيث ىي محاكاة حرفية لمكاقع، كالكاقعية في 
فيي عمى ىذا األساس مذىب يصكر الجانب القاتـ في  ؛ تصكيرىا لمناظر الحياة المنحطة

فيقدـ إلينا  ،ؿالجما الحياة، كمف ثـ تقؼ نظرية )الفف لمفف( ليجمكا إلى جانب الحياة جانب
فالكاقعية االشتراكية ىي التسمية المعركفة ك عمى سبيؿ ىذا  (3)الفناف صكرا جميمة متقنة

لممذىب األدبي السائد في البمداف االشتراكية كالقائـ عمى النظرية الماركسية أك عمى 
النظرية طبقا المادية الجدلية التاريخية كىي التسمية التي يفضميا الماركسيكف لمداللة عمى 

 . (4)لمحتكاىا
ة كمضمكنا كتعاليـ ركنت الماركسية في مبدأ التزاميا عمى أساس نابع مف مذىبيا مرجعي

))فجكىر الكاقعية االشتراكية ىك التضاد  المطمؽ بينيا كبيف الكاقعية ، دستكر المجتمع
                                                                 

    .129كالتطبيؽ، ص بيف النظرية  األدبيرجاء عيد. فمسفة االلتزاـ في النقد  ينظر:  (1) 

ديكاف المطبكعات  ،2ج ،) نظرية التصكير(،في النقد الكاقعي الغربي المعاصرنظرية األدب  :ينظر: شايؼ عكاشة(2) 
 .57-56ص ،1994 الجزائر، دط، -بف عكنكف ،الجامعية

  ( ككميدياف أمريكي يؤدم ككميديا الكقكؼ، 2008يكنيك  22 - 1937مايك  12جكرج مارليف ) كىك أيضا ناقد
      اجتماعي كممثؿ ككاتب.

  .320مص1992-ىػ 1412، دط ،دار الفكر العربي النقد العربي، األسس الجمالية في :إسماعيؿعز الديف  ينظر: (3) 
    .41ص  ،ية كالنقدية عند العرب كالغربييفينظر: شكرم عياد: المذاىب األدب  (4) 
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ع كما يرل تيتـ بالمعاكنة في إصبلح الكاق النقدية التي تكتفي بنظرتيا التأممية كال
الماركسييف ليـ نظرة تأممية ليس ليا يد صكب ىذا المعطى أف    يبلحظف ؛(1) الماركسيكف((

 ك األمة .أك مساندة  الكاقع أ في تغيير
ًالوجودي:اللتزامًً-2

ف سمطلتطبيقيايسعى  ه التيفكار ألو ك  لكؿ مذىب مقاييسو كمنابره التي يقؼ عندىا ت ، كا 
 .األياد عمييا األضكاء بالنقد أك

كترجع  اإلنسانيي كؿ العناية بالكجكد نيع االسـؿ عميو : كىك كما يد  المذىب الكجكدم إف  
ً)  الدنماركيبذكر ىذا المذىب إلى الكاتب  فيمف  ك ، Kier Kajord)ًوردجككير

ًآراءه كؿ مف )  تعمؽ في ( Marten Hidgerًغردىيمارتن


(ً ًيسبرز  Karlكارل
Yespers)  ثـ شاع المذىب كدخؿ مجاؿ األدب عمى يد فبلسفة فرنسييف عمى رأسيـ

)ً ًمارسيل جابريل
(Gabriel Marcel  ،(ًرسارتك(Sartre 

(2 )
 ومنطمقاتكمف ،  

كحرية الفرد تكتنؼ ضمف  Essence)سابؽ لمماىية ) (Existence) الكجكد ا أف  عمكمن 
                                                                 

 146، 145صبيف النظرية كالتطبيؽ،  األدبيفمسفة االلتزاـ  في النقد  ينظر: رجاء عيد : (1) 
 ـ(، فيمسكؼ كالىكتي دنماركي كبير. كاف لفمسفتو تأثير حاسـ 1855نكفمبر  11 -ـ 1813مايك  5جكرد )اكير ك   

عمى الفمسفات البلحقة، السيما في ما سيعرؼ بالكجكدية المؤمنة )مقارنة بالكجكدية الممحدة المنسكبة لمفيمسكؼ الفرنسي 
 . 12:00، في الساعة http://ar.wikipedia.org/wiki،09/04/2015جاف بكؿ سارتر( ، 

     الكجكدية لو ) فكرة الناس( في فمسفتو تعبر  -، مف مؤسسي الفمسفة 1889فيمسكؼ ألماني كلد عاـ   ىيدغرمارتف
 .( 46عف الضمير )ىـ( ، )جاف بكؿ سارتر : ما األدب ؟ ، اليامش ص

   ( ،فيمسكؼ ألماني كجكدم يعتقد أف الفمسفة1969-1883كار ؿ يسبرز .)ليست مجمكعة مف المبادئ، كلكنيا  ـ
 عمؿ يستطيع أف يدرؾ األفراد مف خبللو طبائعيـ. ككتب يسبرز كتبنا عديدة عف كبار الفبلسفة في الماضي.

http://ency.kacemb.com،09/04/2015 : 12:00، في الساعة . 
  ( شغمت فكره باكران مسائؿ ما كراء الطبيعة كصار المكت ىاجسو فاتجو نحك دراسة 1973ػ 1889جابريؿ مارسيؿ )

الفمسفة حتى حصؿ عمى اإلجازة. عمؿ في سمؾ التعميـ ثـ انصرؼ كبدأ بنشر دراساتو في النقد المسرحي في مجمة 
،  ency.com-http://www.arab، 1945ذ عاـ من Nouvelles Littéraires« نكفؿ ليتير ير )اآلداب الحديثة(»
 . 12:00، في الساعة: 09/04/2015

 .57-56، ص2001القاىرة ، دط،-ينظر: محمد غنيمي ىبلؿ: األدب المقارف، نيضة مصر   ( 2) 

http://www.arab-ency.com/
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ىك الجكىر الحقيقي  كجكد اإلنساف ية تعد  دفالكجك ؛ ؿ ية الجماعة أك المجتمع كك  حر  
ا حيف عارض بالشؾ فكرة أيض Descartً)ًديكارتالمطمؽ كىذه ببل شؾ مف أثر )

كمبادئيا  ،Je pense done je suis "(1)الككجيتك( " أنا أفكر إذا أنا مكجكد "الماىية )
األساس الفمسفي فييا مغاير في  كلكف   ،االشتراكيةالفنية تتفؽ كثيرا مع الكاقعية األكربية 

 . (2)جكىره ليذيف المذىبيف

حتى ال  الفنكف.أصحابو يفرقكف في االلتزاـ بيف األدب ك  كالمبلحظ مف ىذا المذىب أف  
يد كالمقصكد بيذا األخير في النقد ىك تقي   االلتزاـ،تككف عمى قدـ المساكاة مع األدب في 

 كاالجتماعية األخبلقية قضاياه مختمؼ فيبما يتصؼ بو الناقد في حكمو عمى الكاتب 
نكعا مف القمؽ كالصراع  الدن ك  ماالختيار يؽ مجاؿ يد يض  كالتقي   (3) ة.يالسياسكحتى  كالكطنية،

ركا ليا ليست في الشكؿ كتصبح التفرقة إذ نظ   ،المرءية الداخمي في حدكد الكجكد كحر  
نم    ىذا المعطى األكلي .ا في المادة التي يكتنزىا المنتقى كا 

و ال يستطاع الكشؼ نكع مف التغيير كأن   كيعمـ أف   عمؿ،الكبلـ  يدرؾ أف   الممتـزكالكاتب 
 .(4) حيف يقصد إلى تغييره الكشؼ عف الشيء إال  

                                                                                                 : يقكؿ ) سارتر(
ف  أف يكتب دكف جميكر، كدكف أسطكرة المرء ال يستطيع )) إف   المؤلؼ في مكقؼ  ... كا 

تحتكم ىذا المكقؼ كتحدده كتتجاكزه  إنساني، ككؿ مشركع  كتاباتو كلكف   .كسائر البشر
 (1) في آف كاحد((

                                                                 
    (( فيمسكؼ فرنسي كعالـ مف عمماء الرياضة ساعد عمى استقرار العقمية الديكارتية، )جاف 1650-1596ديكارت

 (.89ص  تر : ما األدب ؟ اليامش ،ر بكؿ سا
 .152ص  ،بيف النظرية كالتطبيؽ األدبيينظر: رجاء عيد: فمسفة االلتزاـ في النقد  (1) 
 .322المقارف، ص محمد غنيمي ىبلؿ: األدب  :ينظر  (2) 
     21 -17ـ ،ص  1984 -ىػ1404دط،  ،دار المريخ ،الرياض لنقد األدبي،قضايا ا  : : بدكم طبانةينظر (3) 

    .18ص  المرجع نفسو:  (4) 



 الفصؿ األكؿ:                                      االلتزاـ في الدراسات الغربية كالعربية

 

 
29 

 

ف جاز  ا تحت جميرة المكقؼ كفي ظؿ  ية الزامن الحر  بد الكجكديكف مطالبيف د  ين  الكتابة كا 
ن    و يجب تجاكزىا في الحاؿ نفسو.بيد أن   ،رة لغيرهما معب  القكؿ ليست بمرصد لو كا 

عمؿ الكاتب ىك الكشؼ  ألف   ؛يااللتزاما الكتابة النثرية عندىـ فيي في مجاؿ الفكر أم  
 (2) لـ يكف ىناؾ قصد إلى التغييركال قيمة  ليذا الكشؼ في حد ذاتو إذا  عف المكاقؼ ،
 .Paul يبولًفاليًر )تعبيرب  ((سارتر)) مف طرائؽ التفكير، كىنا يستعير  فالنثر طريقة
(Valéry ((النثر كمما مرت الكممات في خبلؿ نظراتنا كما تمر الكأس خبلؿ أشعة  يكجد
 . (3) (الشمس(
 و كجكىره بقاءتلماىي   في ركب الفنكف كصيركرة مبادئز لما يستمزمو مف لكف ممي   فمكؿ فف  

فكريا. كما  ية كتكثيؽ صبلتو بالمجتمع فمسفيا كبي مف الناحية الفن  دنضجو في العمؿ األ
في أعمؽ فرائض الفف  ))يقكؿ ) سارتر( : ،  غايات أخرل كثيرة تحمؿكسيمة  النثر إال  

 . (4) ((تكمف فرائض الخمؽ
رصده لمذاىب فكرية أيديكلكجية ليس ليا في تصكير االلتزاـ مف جانب  (سارتر)و تكج  

 .ة منو في مجاؿ المقارنة أك الشأف رىا الكجكد أك مستمد  صمة بقضايا يصك  

تعاكنا مع نقاد عالمييف حيث تعمؽ  ((االلتزاـ))  كلئلشارة إلى جكىر دعكة ) سارتر ( إلى 
إلى  ((الكاتب))  إذ تكصؿ  )): ((االلتزاـ ))دا إلى أدب مو رامزا لفمسفتو مند  فيو معالجا مسائ

فاألدب ال ؛ التفكير الذم ال يخمك مف ذاتيتو كمشاعر المرء التي تطير بجناحي الشعكر 
المسألة التي يبحث عنيا  اؿ أف يتنفس خارج المجتمع ألف  حكمو طبقة كاحدة كمف المتح

                                                                                                                                                                                                      
 1984،أكتكبر 1لبناف، ط -بيركت ،دار العمـ لممبلييف :عبد المطيؼ شرارة : معارؾ أدبية قديمة كمعاصر،ينظر  (1) 

    .294ص

 .18ص قضايا النقد األدبي ، ينظر: بدكم طبانة : (2) 
 ( شاعر رمزم يغكص في أعماؽ النفس كيمجأ إلى كسائؿ اإليحاء الرمزية دكف 1945-1871بكؿ فالييرم )    

    (.32ص ما األدب؟ ، جاف بكؿ سارتر ،، )لو مقالة بعنكاف: ) كجكد الرمزية(  االىتماـ بكاقع المجمع.

                                                                           .49ص: قضايا معاصرة في األدب كالنقد محمد غنيمي ىبلؿ  (3) 
    .141كالنقد, ص األدبمحمد غنيمي ىبلؿ: قضايا معاصرة في : ينظر  (4) 
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فااللتزاـ فكر كاع كتيار يغدك  (1) الفنية الخاصة ىي مسألة الجميع (( واألديب بكسائم
عميو كاتبو سكل مضمكف  البشرية عامة. كما يدؿ   أكالفرد  أكضاعمصمحة داخؿ 

 اجتماعي قائـ عمى ركيزة ىذا الفكر كمشركعيتو.

اتجاه سمبي خاضع  ، و الفمسفة الكجكدية في احتضانيا ليذا التيار كسناه باتجاىيف ىماكتنب  
يتو ، كيفقد حر   ؽ ذاتو في الذكب في المجمكعلئلمبلء يفرضو اآلخركف عمى الذات ، كتحق  

. كآخر    L étre en soiإلى الكجكد لذاتو  tre pour soi é Lكيتحكؿ مف مكجكد لذاتو
أبكاب ال  كىناؾ ، (2) ايجابي ينتج عف الرفض آلية أحكاـ سابقة رافضا لكؿ المثؿ الجاىزة

التي تقتصر عمى قيد ال يمكف تجاكزه لقيمة  كغؿتالبحيمة  يمكف فتحيا ككشؼ ما كرائيا إال  
يا ال تغيير فييا درجتو كشركط تحكمو بااللتزاـ مقابؿ التزامات طبيعية فارضة نفسيا لذات

: دييفجك كفي قكؿ ) سارتر( ما يجمي نظرة الك  كالخمؽ كالتربية ... ، كال تجاكز عنيا
ن  ))  في أف يتحقؽ لديو كعي أكثر ما يككف جبلء   أسمي الكاتب ممتزما حينما يجتيد ماكا 

ز أم عندما ينقؿ لنفسو كلغيره ذلؾ االلتزاـ مف حي   () و "مبحر"أبمغ ما يككف كماال ألن  
ن  الشعكر الغريزم الفطرم إلى حي   ما التزامو ىك ز التفكير كالكاتب ىك الكسيط األعظـ كا 

كقد  معالجة القضايا ك المسائؿ العقدية ،اف في ، فمذلؾ تصاغ التزامات الفن   (3) ((كساطتو
كىذا المكقؼ أخبلقي كاجتماعي  Situation)جعؿ )سارتر( مف أدبو أدب التزاـ لمكقؼ )

 .كحر ية التعبيرلتزاـ يكمف المكقؼ ك عمى سبيمو تجمك التأثيرات ، فباال (4) حدث أمتجاه 

                                                                 
    .155كالنقد ، ص األدبينظر: محمد غنيمي ىبلؿ: قضايا معاصرة في   (1) 

                                                  .157-156التطبيؽ ،ص بيف النظرية ك  األدبيينظر: رجاء عيد: فمسفة االلتزاـ  في النقد  (2) 

 ك   اآلراءالمشيكر كفيو يرل ضركرة االلتزاـ باختيار رام مف بيف   المراد بكممة "مبحر" اشارة الى "رىاف بميز بسكاؿ"    
المخاطرة باتباعو فنحف في ىذا العالـ اشبو بمسافريف عف طريؽ البحر ليس ليـ مف خيار في امر السفر سكل اختيار 

                                                                              .(81، ص رةالقاى –ر نيضة مصر،  الفجالة ، داا األدب ؟ ترجمة محمد غنيمي ىبلؿم :جاف بكؿ سارتر،) السفينة 

    .81، ص  بيف  النظرية كالتطبيؽ األدبيفمسفة االلتزاـ  في النقد  رجاء عيد ، :ينظر  (3) 

    .158: ص  المرجع نفسو  (4) 
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لتزاـ عمى جسر اال كالقارئبيف األديب  العبلقة المبنية زما يمكف أف يتمكقع في حي   فكؿ  
 مكاقؼ عممية لمتغيير لما ىك أفضؿ .كسكل قيـ إنسانية 

كشؼ التزاـ  إنتاجوكجكدا يجب أف يككف كشؼ الكاتب لو في  أغزرفمكي يككف ىذا العالـ 
 .(1)فني بخيالو عف طريؽ العمؿ

األسمكب كسيمة ال غاية.  ف  إإذ  ؛شكؿالكجكدييف ال قيمة لمشكؿ مف حيث ىك  أدبكفي 
. فسارتر يستثني الشعر مف االلتزاـ  فف مضمكنو اجتماعي خالص كؿ   كليس بالضركرة أف  

 (2)صكرىا الفنية غير صالحة لبللتزاـ كما يستثني فنكف الرسـ كالمكسيقى ألف  
كمجاراة لمصدؽ  ،اآلخريف تجاكزا لو مف أجؿ التغيير بضميرالكاقع لقيمة  الفناففكعي 

.فني في التصكير لقيمة مضمكنو االجتماعي ال  الممتـز

اء في مختمؼ المكاضيع االلتزاـ اعتراؼ قائـ عمى التشبث باألدب في منحى اليدؼ البن  
                                                                                                    الكاقع. كمتطمباتالمطركقة كما يتفؽ 

 ة أك مسرحية أك رسالة بعامة سكاء أكاف ىذا الناثر كاتب قص   فااللتزاـ كقؼ عمى التأثر
كعمى ىذا  (3)((  ؟بما األد((بحث مف البحكث كىذا ما أفاض فيو )سارتر( في كتابوأك 

  الكاقعية االشتراكيةينفي سارتر عف) التزامو( تيمة الماركسية أك المذىبية التي تعني 
 صادر وأن  كلكف عمى تقدير  ك إعادة تنظيـ العالـ بعرضو كما ىكى لمففكاليدؼ الغائي 

 عمى مف كتب إليو إف كنت تريد االلتزاـ فما تنتظر حتى كيرد   ،(4) إلنساف.ا عف حرية
  .تنتسب إلى الحزب الشيكعي ؟

                                                                 
     .65؟ ، ص  األدب ما ينظر: جاف بكؿ سارتر: (1) 

    .   322محمد غنيمي ىبلؿ : األدب المقارف ، ص  ينظر :  (2) 

   . 62ص ، ينظر: جاف بكؿ سارتر: ما األدب ؟  (3) 
    .166 -165ص  فمسفة االلتزاـ في النقد االدبي بيف النظرية كالتطبيؽ ، ينظر: رجاء عيد :  (4) 
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 أف   ((را معب   Albert camusً)وماك يربلاد التي اعتنقيا )كمف مضمكف فمسفة التمر  
فاإلنساف يجب أف يتمرد عمى العالـ كيتخمص   ))اإلنساف يجب أف يرفض أسرية العالـ لو

 (1)مف الضركرة في الطبيعة. 
إلى إخراج الشعر مف دائرة االلتزاـ لفيـ طبيعة التعبير الشعرم  (سارتر )كتركف فكرة

لى نكعية تعامؿ ك  كعممية اإلبداع فيو، فاأللفاظ في القصيدة ؛ ت كاألشياءالشاعر مع الكمماا 
ن   فضاءر لئلتتجمع بتكجيو مف معنى نفس الشاعال  عف طريؽ تداعيات  ))ما تتجمع بو كا 

عمى غرار ما  اإلنسانيةىنا ما يمكف تشبييو كأداة ال تخدـ  (سارتر)ل اارتكانن ف، (2) ((سحرية
 .إصبلحيمكف أف يككف كسيمة 

تأمبلت في » يد الصياينة نتيجة ليفكاتو: إذ حاكؿ في كتابو فيفريسة  كقعكنجده قد 
                                                                                                                و، إلى تحكلو أداة أف يعيد لمييكدم اعتباره ككإنساف كانتيى مف ذلؾ كم   «المسألة الييكدية 

 (سارتر )كاف ىذا خطأ، (3) اذ نفسو.نفثـ ال يقكل مف بعد عمى است الصياينة،يستخدميا 
 كما تكصؿ إليو في حظ اإلساءة كعدـ اإلحالة لغيرىا ر لفكرتو التي حازتا أعمف تصك  لم  

كفيما تختمؼ منازع األدباء الكجكدييف  ية عكسا لحقيا.في ذلؾ منحى لمحر   .تصكر غيره
 الكآبة كالقرؼ كأجكاءفي مأساة الكجكد اإلنساني كعبثية األقدار كالحياة  اغارقن   )كامك(نجد
ية ا )سارتر( فقد نشر فمسفة الحر  أم   ، ةلممسيحي  ك نرل )كير كجكرد( متحمسا  س.أاليك 

السريالية مثميا  بأف   األخيركيعترؼ ىذا  (4) .ألجؿ الجماعة حكااللتزاـ كالمسؤكلية كالكفا

                                                                 
 ترتكز فمسفتو عمى التمرد عمى الحياة كعمى ركيزة البلمعقكؿ كالثكرة فيصكر المخمكقات إما  (.1960-1913كامك )   

ما في السجف االنفرادم، كلو قصة   جاف بكؿ سارتر ،ما األدب ؟) ،1947ظيرت عاـ   la pasteفي قمة السمطة كا 
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يا أعظـ نيضة كمبينا أن   ،عامؿلمجتمع  قاصرة عف تمثيؿ الضمير الحر  مثؿ الرمزية 
 .(1)شعرية في القرف العشريف

كقد نمت حكليا دار نشر  كاء الثاني الذم حممتو مجمة اآلداب ،ككانت الكجكدية ىي الم  
 (سارتر )ؼل  ؤ  كعمى رأسيا م   يف ،يف الفرنسي  قدمت الكثير مف أعماؿ الكجكدي   نشيطة ،

 مف مادة في سياؽ مكضكع نظاميا إال   أم  كك ،  (2)«الكجكد كالعدـ» الفمسفي األساسي 
 ا لتطكرىا كنظريةى األقطار كنصيبن كفييا مزيج لؤلفكار كاآلراء كتجاذب لؤلصكات في شت  

التاريخ ىك المكضكع  يرل بأف  ك باعتبار سارتر مف خبلؿ كتابو ىذا  كقياميا كمنيج .
 السمكؾ الفردم يسفر مف خبلؿ التجربة عف الفاعؿ الكحيد اإلنساني ، كأف  د لمكجكد المحد  

 . (3)الممكف كىك الفرد
د بمجر يبرىف عنو أصحاب ىذا التيار  كعمى ضكء ىذا تبمغ درجة الكعي في نطاؽ ما

 كالعمؽ في تأثيره االلتزاـ،الكشؼ عف المكقؼ في اكتشاؼ الكجكد المجرد مف منطمؽ 
 ية الفردية ضمف الركح الجماعية.كالحر   كتعبيره عف الكاقع
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                                                                                                                                    .                               147محمد غنيمي ىبلؿ :قضايا معاصرة في النقد كاألدب ، ص : ينظر  (1) 

    .61شكرم محمد عياد ، المذاىب األدبية كالنقدية عند العرب كالغربييف، ص   (2) 

 1998 - 1419،  1ط مصر ، -القاىرة األدبي ، دار الشركؽ ، ينظر : صبلح فضؿ: نظرية البنائية في النقد  (3) 
   . 189 -188ص
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:بيةالعًراللتزامًفيًالدراساتًًثالثا:
 م ينبغ فيو شاعرىا احتفاال عظيماتقيـ في اليكـ الذكانت ؿ القبائؿ العربية التي كتمث     

بالمعارؾ األدبية كاشتدادىا ره كلقد انعكست ظاىرة االلتزاـ عمى العالـ العربي لتأث   لمشاعر،
ًً(1)كتسميط الضكء عمى ىذه الناحية الثكرات الشعبية  كلعب األدب دكرا ىاما في ظؿ  ،

ف   كالحركات االستقبللية كاالجتماعية عمى طكؿ التاريخ ، العقبات التي كقفت أماـ  كا 
ذه الشعر زالت في حاؿ كجكد تصكرات شاممة ضمف استقراء الجزئيات المشكمة كجكىر ى

ة العربية الظاىرة التي حازت عمى كصؼ الشعر بمقاييس تقكـ ككياف الحضارم لؤلم  
ًالحديثة كالجياد في كضع معايير كظيفتو لحقيقة الجديد مف الفف .

 ت تفسيرات لظاىرة االلتزاـ في قسميف :كتجم  
:ً ً:نابع مف تيار ايديكلكجي يحرؾ الناقد لتأييد مذىبو.  األول بالمدافعيف يتعمؽ  والثاني

 . (2)عف األدب مف غير معارضة فكرة االلتزاـ
( االلتزاـ و و التزاـ مرتبط باألخبلؽ كما أن  أم أن  ( moral) و خمقي"بأن   كيصؼ )يكسؼ كـر

ا أم   ، "بيف الخير كالشر االختياريصدر عف طبيعة اإلنساف مف حيث ىك كائف قادر عمى 
كىي مسألة داخمية  كمبادئااللتزاـ يعني اإليماف بقيـ  )محمكد البسيكني( فيضيؼ " أف  

 . (3)"تتبع مع إدراؾ الفناف كعقيدتو كنمكه الذاتي
ارسة الشعر ضرب مف اإلبداع الخيالي كمم تدؿ عمى أف   أثرىا،ـ ليا كفي أشعار العرب قي  

 اف مف عرؼ كتقاليد كعقيدة.ة التي ينتمي إلييا الفن  لمكاقع المعطى كطبيعة البيئ
ى اإليحاء كالتصكير كالبعث رة عمدقة كالقالجماؿ كالد   يقاس بمعايير فالكصؼ في الشعر

                                                                 
 19-9ص  االلتزاـ في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة ، أحمد طالب : ينظر :  (1) 
  . 19ص ،المرجع نفسو ينظر :  (2) 
    .180ص  ، 2006، 1طمصر ،  -دار الكفاء، االسكندرية ىالة محجكب خضر :عمـ الجماؿ كقضاياه ،  (3) 
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حيث  المكاقؼفي بعض  فالخياؿ جزء منيا ؛ يةالحر  كيقاس االلتزاـ بمبدأ  ، (1)أماـ الخياؿ 
 الركح في االختيار لمتغيير كاإلنشاء. نفحة األمؿ ك ا مفيرسـ بصيصن 

ن   ؛األخبلؽال يعارض  "مذىب " الفف لمفف مف ىذا يتضح أف  ك  ما يسعى إلى خمؽ الجماؿ كا 
 .(2)كتحرير الفنكف مف اتخاذىا كسيمة لمتعبير عف شخصية صاحبيا في ذاتو

ف ينشد ر فكرم معي  رسالة ، كسفير تصك   كىك صاحبىادؼ،  كالشعر اإلسبلمي شعر 
 . (3)أف يككف لمفكر مقاـ رفيع البد   د، كفي كؿ فف ممتـز مجن   األخرييفإيصالو إلى 

بأطكار كأحداث في عصكر كأقاليـ مختمفة  مر  ، ففف الشعر كصناعتو عند العرب خاصة  
 ياييحيبيا مرتبطة بأساس التراث كما  فيتزي  التي  فف فركائزهكمع ذلؾ فيك يضاىي كؿ 

 حقيقة.يف كاألخبلؽ كمختمؼ تنبييات الغكاية كاإلغكاء صكب كؿ د  الفرد في منزلة ال
ي كىكذا كاف لمكقؼ النب   فطرم عفكم ليس فيو إكراه عمى فعؿ ، اإلسبلميااللتزاـ  ك إف  

تجاه العقيدة ااألثر الكبير في تكجيو الشعراء المسمميف عمى التزاـ  )صمى اهلل عميو كسمـ(
صدم لمت  ( عبد اهلل بف ركاحة )ك( كعب بف مالؾ )ك (حساف بف ثابت)ينية كما برز مع الد  

ن  فعمي في حرمة الذ   إكراهال ، (4)لمشعراء المشركيف ما اختيار تيتدم إليو النفس كتمتـز يف كا 

  »تعالى: بو لقكلو                   » (5) . 

كالزاؿ ىك االلتزاـ بقضايا الجماىير  اف في المجتمع العربي الحر  كليذا كاف دكر الفن  
فبااللتزاـ  ؛(6) كاإلبداعية بتكاريةاالد طاقاتو ى األساليب الفنية التي تؤك  كالتعبير عنيا بشت  

                                                                 
    .34، ص  1988القاىرة ، دط ، -نيضة مصر في األدب كالنقد ، محمد مندكر :  (1) 

 .35ص  محمد مندكر: في األدب كالنقد ، ينظر :  (2) 
 ،1202-1433، 02الجزائر ،طبعة–ركيبة  دار الكعي، مف قضايا االدب االسبلمي، كليد ابراىيـ قصاب :( 3)

 .128ص
(

4  
)

 .54الشاعر في األدب اإلسبلمي ،ص  ينظر : ظاىر محسف جاسـ: ظاىرة التزاـ  
(5

  
)
 .[256سكرة البقرة : ]اآلية:  

  .181ينظر: ىالة محجكب خضر: عمـ الجماؿ كقضاياه ، ص   (6) 
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قريبا مف جميكر الشعب كقضاياه داخؿ محراب األدب مف ناحية المألكؼ  افيصبح الفن  
ة الممتزمة مكقفا يزاكج فيو جناح ما يمكف أف يعتبر مكقؼ الصكفي   كفي . كتحقيؽ اإلمارة

 كالعقيدة خبللو الففالشاعر بيف الفف كااللتزاـ في محاكلة كضع الشعر مكضع يتعانؽ 
 . ممكفكمف خبلؿ ىذا يرل متصكؼ عصرنا الكاقع كائف كالكاقع  كاحدة،في بنية 

ف يمف النقاد الذ  ىناؾ ك ،  (1)المستقبؿالزمف الحاضر الى كىك بذلؾ يخترؽ حجاب الزمف 
 دنجة كنظرتو األخبلقية بنيتو الفني  حاكلكا الفصؿ بيف الفف مف حيث 

  .( )ًالعقاد
 كفي حيف الكقت ينفي أف  ،  (2) ((الفناف في حؿ مف االلتزاـ بمقياس خمقي أف   ))يرل:فيك  

في جميؿ ، كقد يككف الجماؿ في  فقد يككف الشر   ))ذلؾ قائبلن: ا دن غير الجماؿ مؤك   الشر  
كيجمع الشاعر بيف الكصفيف كال  ر في كصؼ الجماؿ ،شرير كمف ىنا ينطكم كصؼ الش  
 . (3) ((اإلحساسمطعنو عميو في الذكؽ أك الفف أك 

( نجد أنفسنا نخالؼ رأيو حيف الفصؿ بيف الفف كنظرتو الخمقية.  لعقادفكرة )امف خبلؿ 
  كالجماؿ كما يقاؿ ؽ ما أكد عميو فيما نفاه كما يخص الشر  نكنعت بيا. فما جماؿ الفف إال  

فائدتو كمنفعتو  أف   الدكاء إف كاف طعمو مر إال   اؿ:مثكالعكس ( ليس كؿ ما يممع ذىبا  )
 عظيمة.

  }قاؿ تعالى:                       }(4)  فاألدب ؛

فاألدب الممتـز منحة تضمف الكشؼ كالكقكؼ مكاطف الجماؿ كقضايا الحياة مف حرية 
 }تعالى:س مذىبية قاؿ يكمقاي إنسانية،كعدالة اجتماعية كحقكؽ            

                                                                 
       . 415-414ينظر : عز الديف اسماعيؿ :الشعر العربي المعاصر ،ص  (1) 

    .116ص  االلتزاـ في النقد االدبي  بيف النظرية كالتطبيؽ ، ينظر: رجاء عيد: فمسفة  (2) 

    .116المرجع نفسو :ص   (3) 

 [. 42] اآلية: سكرة البقرة: (4) 
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            }(1) ، فااللتزاـ الداخمي جكىر حصيف بمكجبو تككف

ما  (القرآف الكريـ)و كبيف الذات كالجماعة. كقد كج   ،البشرية  اتيكالسمككاألخبلؽ كاألفعاؿ 
كاإليماف بو كرغبة  االختيار ديني بمنتيى الكضكح ضمف جكىر كمبدئعمى االلتزاـ  يدؿ  

 .جبريا إكراىاكليس 
ف ة اف قضايا األم  كاف األديب قد ازدانت اىتماماتو بالعمؿ اإلبداعي كالقيمة األدبية إب   كا 

                                                                                                                                                                                                                                                                  الحياة.  كغايات
                   د كعبلقتو بالثكرة: كعي الشاعر المعاصر بمغزل فعؿ التمر  عمى مؤكدا ( اتي البي   )ركقد عب  

كىذا  المجتمع، أك لمفرد د كحمقة أكلى في العممية الثكرية بالنسبةيمكف أف ننظر لمتمر   ))
 . (2) و الثكرة((ماألخير ال يككف منطقيا إف لـ تكم  

ؿ تككف عقبات كأفعاؿ ال تنشدىا العدالة البشرية قائمة فباألك   االلتزاـ؛د عكس التمر  يعتبر 
 المميز لمفعؿ في سبيؿ الخير المطمؽ. االعتداؿبينما الثاني يقكـ عمى  كالفساد،عمى الظمـ 

كال يجعؿ المبدع في » ية يتنافى مع الحر   ، كالعي بعضيـفااللتزاـ ال يغتاؿ الفف كما يد  
ا عمى نقائو دعكة إلى تجريد األدب مف الكظيفة كالنفعية حرصن  كماال، «قفص الشرط
  .(3) قاتمةدعكة  كصفاءه إال  

ف  »  ية فبالحر  ، (4)«ة األدب كاجتماعيتو شذكذ في منطؽ الحياة كالفف معاالفصؿ بيف فني   كا 
معالجة كبالعمؿ األدبي تككف المسؤكلية  ، اف إبداعو، كبااللتزاـ يبني الفن   يككف االلتزاـ

 .إليو ىكدع ءشؤكف الككف كاإلنساف كالحياة عمى حد منظكر الذم جا
 
 

                                                                 
     [.43]اآلية : سكرة الزخرؼ : (1) 

 .413ينظر : عز الديف اسماعيؿ : الشعر العربي المعاصر ، ص   (2) 
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     .233قيـ جديدة لؤلدب العربي القديـ كالمعاصر ، ص  عائشة عبد الرحمف : ينظر: (4) 



 الفصؿ األكؿ:                                      االلتزاـ في الدراسات الغربية كالعربية

 

 
38 

 

                                                       : (رضيًاهللًعنو)حسانًبنًثابتً كقكؿ 

ًبيتًيقالًإذًأنشدتوً:صدقاًًًًًًًًًائموأشعرًبيتًأنتًقًإنً 
 بالقضية كااللتزاـ المرجكة التزاـ الصدؽ كايثاره.فرسالة الفف الحقيقية كأمانة العمـ 

تنير التي ة يية في امتبلؾ القدرة عمى النظرة المستقبمكغيرة أخك  يني بنيج د   الفمسطينية

 }  تعالى: يقكؿ ي مف اإلحساس الصادؽ.الكاقع عمى قدر عال     

     } (1)  {:كقكلو                               

     } (2)، 
ف اختمفت درجة  تزاـ في الظاىر يككف في المضمكف عمى حد  لاال بقدر ما يككف  سكاء كا 

المكاقؼ ، كىك ما يعكس كفاؽ شخصية الشاعر أك األديب كمسؤكليتو اتجاه القكة في ذلؾ
 .، ك صاحب رسالةك األحداث التي يعيشيا ك عمى أساسيا يصك ر مبدأه كعضك مصمح

                                                                 
      [.3سكرة العصر: ]اآلية: (1) 

    [.112سكرة ىكد: ]اآلية :  (2) 
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 .الواقع العربي_ 1            
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 :لمحمد جربوعة" قدٌر حّبه"قضايا االلتزام في ديوان  .2
 .االلتزام القومي_ 1      
 .االلتزام الّديني_ 2      
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 و" لمحمد جربوعةحبّ  : بصائر التجربة الشعرية في ديوان " قدرٌ  أوال
 :العربي الواقع -1

ة اره كراء ما يكاجو األمٌ في أشع (محمد جربوعة)ز تعابير الشاعر مف أعمؽ ما يميٌ 
راغبنا في تشريؼ سياسة ىذه زقنا ك في تصكير آالمو كآمالو متمٌ   كاجتياحو القكمٌ  العربية
ا لمركح الدٌ  كاإلعالء ةاألمٌ  ينية التي ال تخمك مف بمنزلتيا، كرسالة النضاؿ فييا تجسيدن

ا عف العركبة كاإلسالـ كاستنصارنا لما يؤمف بو كيمتزمو نفعاؿالا  العاطفي الصادؽ دفاعن
الرسكؿ  تو أك ال تككف، فماذا لك أفٌ تككف عميو أمٌ تسكنو حيرة السؤاؿ فيما يجب أف 

 (:عودةكجكه نستقبمو؟ يقكؿ في مقطع مف قصيدة ) ى اهلل عميو كسمـ( عاد؟ فبأمٌ )صمٌ 
 ىرَ الثَ  ِت حْ تَ  نْ مِ  ادَ )أحمُد( عَ  ن  َأ وْ لَ 
 راً طِ عَ تَ ا، مُ مً اسِ ا، بَ يَ حَ مُ ال وَ مْ حُ 
 ووقِ شَ ين بِ مِ سمِ المُ  ورُ زُ ى يَ تَ وَأ
 (1)ى؟رَ ا دَ ذَ ول إِ قُ ا نَ اذَ مَ  انَ رَ ااعَ يَ 

تو التي قد يمكف أف تحميا عو الشاغؿ عمى مصير أمٌ المرىؼ ككلٌ  إحساسوكر الشاعر صٌ 
 .نقمة ىـ في غنىن عنيا، كليسكا ليا في ذلؾ مف سبيؿ

بائع  المرتشي ممعكف، كأفٌ  كيتساءؿ: ما الذم سيقكلو عنو إعالمنا العربي كىك يعمف أفٌ 
اإلسالـ أفضؿ مف كؿ قانكف جائر...  ا كبيرة... كأفٌ الخمر كمستكردىا ممعكف، كأف الربٌ 

 .  (2)كىؿ سكؼ يككف مكاطننا راضينا بالكاقع؟
ناب عميو القرآف الكريـ مف أحكاـ كأكامر في صياغ التحريـ كاجت كىذا إشارة إلى ما نٌص 

 :يقكؿ تعالى .المعاصي، كذلؾ الرجس البغيض 
 

                                                                 
 .50، ص 2014، 2004، 1ينظر: محمد جربكعة: الديكاف: قدر حبو، البدر الساطع، ط (1)
 .49ص :مصدر نفسوال (2)
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»                                      

            ي  »(1) ٌم أعماليا ؛ فنجد في معظـ البمداف اإلسالمية تغذ

اهلل  النظر عمى أفٌ  الخطير بدافع الزيادة في األرباح، بغٌض كتجارتيا بيذا المرض 
ما فيو خير كفائدة منيا كالبيع كالمضاربة كغيرىما لقكلو  يا كأحؿٌ )سبحانو كتعالى( حرمٌ 

  »تعالى:             «(2) . 

 »تعالى: با مستخدميا ممعكف كمكركه، كفي مكضع آخر يقكؿ كالرٌ       

                              »(3)  فالكقكؼ

ا سي ا كىدل لدٌ انن عند ىذه اآليات تبي بؿ كمناىج دعكتو في التكجيو إلى ما يف الحؽ، كأيضن
 :كالبعد عف مساخطو؛ فالفائدة في خير الشيء كبركتو كليست في كميتو كيقكؿيرضيو 

 زور مدينةً يَ  الً مسؤو  انَ لو كَ 
 (رىر، ال يَ ار )ينظُ ى صَ تَ حَ  هُ وْ شَ لرَ 

 (4)؟وبأي وجو سوف نظير يا ترى
ا رسالينا لمصحك مف غفمة ما يحدث، كالتغيير لحاؿو  كبيذا يبمغ التزامو البكائي الحزيف بعدن

القرآف )لمعبيد؛ فالشاعر ىنا يقتبس مف  ـ اهلل )سبحانو كتعالى( ليس بظالٌ   أفضؿ، كأفٌ 
ر اهلل مف الكقكع فييا، كاجتنابيا بمكجب التذكير لذكره ىاتو المحرمات التي حذ   (الكريـ

تكارت لو حقيقة البشر، كمكاكبة يؽ، كانكسار الركح لما الذم يقؼ عند حدكد سرابيؿ الضٌ 

  »العصر استئنافنا لمكاقع، كفي ىذه المقاطع الثالثة لدليؿ قكلو تعالى:      

                                                                 
 [.279 - 278سكرة البقرة ] اآلية:  (1)
 [.275سكرة البقرة ] اآلية:  (2)
 [.219سكرة البقرة ] اآلية:  (3)
 .51ص :الديكاف  (4)
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    »(1)  ٌاس بالباطؿ كمف العجيب أفٌ اـ لتأكمكا فريقنا مف أمكاؿ النٌ ؛ أم: "ترشكا الحك 

فال يمكف أف ننفي ىذه العتمة كلكف األكيد مف تصنع  (2)ىذا النص بعينو نص رشكة"
 :الصمت عف اإليماف بنكر الحؽ لحتمية التطكر كالتغيير، فيقكؿ

ا مف ش)) كب الزقكـ*... فعالـ أبايعو؟ عمى ما عـٌ عكلئف يممت كجيت نحك مدينتو مكفدن
مة كطـٌ في ديارنا...؟ أنا مف الشعكب التي تسب ربيا بدؿ التسبيح... أنا مف أ

 (3). ((المطركديف مف المدينة المنكرة... كىا ىك األسكد يميؽ بنا
ح فيو الصدؽ كاإلخالص كنقاكة االلتزاـ في كصؼ نفسو فبحسف تعبير الشاعر الذم يتض  

ثمار شجرة الزقكـ عندىـ، فيقكؿ في قصيدة  ضمف ىذه الشعكب التي يميؽ ليا السكاد. كا 
 (:األسود يميق بنا)
 وفدِ ير المُ فِ السَ كَ ، ةدينَ ُت المَ ئْ جِ 

 دِ حمّ النبي مُ  بيِت  نْ لُت عَ َأوسَ 
 نيابَ جَ ُت َأقْ رَ ا طَ و لم  فكأنّ 

 (4) متأدًبا جدًّا... أشار لمقعد
ا يتناقص فيو الشاعر مع الركائية الجزائرية  في  )أحالـ مستغانمي(لعنكاف القصيدة بعدن

مف خالؿ أحداثيا التي نسجت  الركاية؛ فتمخضت ىذه (األسود ال يميق بكركاية )
ؿ مكضكعي لفكرة الشاعر، كيمكف أف يككف اختياره ليذا المكف مف باب السخرية دكمعا

ا  كاالستيتار، كنجد الشاعر تحمؿ دكرنا كالسفير المككؿ مف طرؼ ما ىك أكثر منو مقامن
                                                                 

 [.188سكرة البقرة ] اآلية: (1)

محمد متكلي الشعراكم: منياج الصالحيف إلى معرفة أكامر كنكاىي رب العالميف، دراسة كتحقيؽ مركز التراث لخدمة (2)
ـ، ص 2004ىػ، 1424،  بيركت، دط -الكتاب كالسنة، شركة أبناء شريؼ األنصارم، المكتبة العصرية،  صيدا

367. 
 ايرمز إلى جرعات العذاب التي تحرؽ الجكؼ كتمزقو.ىي شجرة ثمرى الزقوم:* 
 .27الديكاف: ص  (3)
 .28المصدرنفسو: ص  (4)
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ا ة تزيد في معاني ىاتو المقاطع حضؿ بيا الشاعر كحجٌ كرفعة، كفي ذلؾ إشارة استضٌ  كرن
( )رضي اهلل عنو مصعب بن عمير العبدريعمى أف ىناؾ سفيرنا لإلسالـ في المدينة كىك 

يبعث بو الرسكؿ) صمى اهلل عميو كسمـ( ))ليعمـ المسمميف فييا شرائع اإلسالـ كيفقييـ في 
؛ فتناص الشاعر مع (1)الديف كليقكـ بنشر اإلسالـ بيف الذيف ال يزالكف عمى الشرؾ((

الكممة.  بأتـٌ  سالـفي خدمة اإل ة السفارة كتكلي األمرفي ميمٌ  (عمير مصعب بف)حدث 
 :كيقكؿ
 اىَ رُ كْ بالٍد ذِ  نْ مِ  يبٌ رِ فأنا غَ 

 دِ رِ مَ تَ أة المُ رْ جُ سبُّ اإللو بِ 
 بقمبو أحمُد قد أحس   فكأن  

 شيًئا يمزقو كنار الموقدِ 
 و نفض العباءة دامًعاوكأنّ 

 ومضى يتمتم مطرًقا لممسجدِ 
 ثم قمت طأطأُت رأسي
 تييميق بي وبأمّ 

 (2)لون الظالم األسودِ 
في بداية األمر كاف مكقؼ قريش مف الدعكة اإلسالمية مكقؼ استيزاء كسخرية ينظركف 

أمية (، )قس بن ساعدةى اهلل عميو كسمـ( كدعكة مف سبقو مثؿ )عمى دعكة محمد )صمٌ 
بيف قريش كأىؿ  ( ستنتيي ال محالة كتندثر، كبحكـ الصراع الذم كافلصمتا بن أبي

ره في حضرة الشاعر في سبيؿ اإلشارة برؤيتو التي زاغت المشيد الذم صكٌ  المدينة اتخذٌ 
حساسو بعدـ الرضى لما شٌب مف ضياع حالت إليو ي )صمٌ النبٌ  ى اهلل عميو كسمـ(، كا 

                                                                 
، الجامعصفي الرحمف المبار ( 1) ، دار ابف حـز   1ط ،لبناف -ة السمفية، اليند ، بيركتكفكرم: الرحيؽ المختـك

 .139ـ، ص 2002 -ىػ1424
 . 29-28الديكاف: ص  (2)



 تجليات االلتزام في ديوان " قدٌر حبٍّه " لمحمد جربوعة                         :ثانيالفصل ال
 

44 
 

تو إزاء ما ىي النفكس؛ فكاف اعتراؼ الشاعر خجالن حزيننا فيما يمكف أف يصؼ بو أمٌ 
يميؽ بيا مف ظممة دامسة بعيدة كؿ البعد عف نيج اهلل كىدل رسكلو )عميو  عميو، كما

 (.الصالة كالسالـ
( عف رأيو مف خالؿ أمسية شعرية أقيمت سميمان بخميميكيعٌبر اإلعالمي الجزائرم )
الشاعر محمد جربكعة يمتقي عنده النظـ كالحضكر الشعرم   بجامعة بسكرة، يقكؿ: ))إفٌ 

أم القراءة، كبعض الشعراء يفتقدكف إلى ىذا النكع مف الحضكر مثالنا نحف اإلعالمييف أك 
ما  ؿٌ ينية في جي ، كيرل الشاعر في نفسو التزاـ بالقضايا العربية، كالمكاقؼ الدٌ (1)األساتذة((

في حالتيف، الحالة األكلى: في دعـ  لى األرض إالٌ المالئكة لـ تنزؿ إ عبر عنو: ))أفٌ 
 اف بف ثابت الشعرية ضدٌ المسمميف في غزكة بدر، كالحالة الثانية: في معركة حسٌ 

ا بو تصبك (2)ار، كىذا دليؿ عمى عظمة الكممة((المشركيف كالكف ؛ فإيماننا بمكقفو كالتزامن
ا كىد ا عمى أفٌ رسالة الفف أك الفكر التي تتخذ مف الحقيقة شعارن قضيتو ىي  ينا ليا. كتقديرن

 .تو النتمائو العربيقضية أمٌ 
 :القدس الجريح -2

ا ميبط الرسؿ كاألديافمك كقداسة مكانتيا أكلى القبمتيفتمثؿ القدس بس كيكفي  ، كىي أيضن
)صمى اهلل عميو  محمدة اإلسراء كالمعراج التي أمر اهلل تعالى بيا أف ننكه ىنا إلى قصٌ 

 .كسمـ( أف يمثميا كلـ يخمؼ هلل أمره
ك))حيف نتأمؿ ما بيف أيدينا مف قصائد كانت تنشر في الصحؼ الجزائرية أك تمقى في 
المحافؿ كالندكات، نجد أف قضية فمسطيف عاشت في ضمير الشعب. كعٌبر عنيا شعراؤه 

، ففي سماء (3)لشعر((منذ كقتو مبكر، كأسيمكا في تكعية الجماىير بيا عف طريؽ ا
                                                                 

 أمسية شعرية بقاعة المحاضرات الكبرل: الشاعر محمد جربكعة كاإلعالمي سميماف بخميمي، جامعة بسكرة، االثنيف    (1)
 .15:30، في الساعة 2015مارس  09

 .16:00المرجع نفسو: في الساعة  (2)
 .22، ص1983 عبد اهلل الركيبي: قضايا عربية في الشعر الجزائرم المعاصر، المؤسسة الكطنية لمكتاب، دط، (3)
 



 تجليات االلتزام في ديوان " قدٌر حبٍّه " لمحمد جربوعة                         :ثانيالفصل ال
 

45 
 

يف كالعركبة ثكرة يخاطب بيا الشاعر العكاطؼ القكمية. المعجزات كما يجابو أعداء الدٌ 
 يا لما أتتنا ذكرل اإلسراء القادمة إالٌ ةو تخجؿ مف حزف نبيٌ كفي ظؿ تعبيره: ))لك كنا في أمٌ 

ة نبكية ال تجد كالطريؽ آمف ليعبر سٌيد كلد آدـ إلى محرابو القدسي... كىذه القصيدة دمع
 (:دمعة أحمدية عمى اإلسراء الممنوع، فيقكؿ في )(1)في األرض مف يمسحو بيا كجيو((

 *(متعمًقا بالبيِت في )أم القرى
 أبكي وأسأل ما بو؟ ماذا جرى؟

 قالوا: )سرى(... أمسكُت رأسي حائًرا
 أخشى عميو من الييود إذا سرى

                                                                                (2)ال كيف يسري؟ سوف يؤذى مالكم؟

مسمـ في الكشؼ عف قيمة ىذا الرجؿ  يبمغ التزاـ الشاعر الذم يصيب بو مضغة كؿٌ 
ة المكرمة )أـ القرل(، برغـ ى اهلل عميو كسمـ(، كاعتناقو لميبط رأسو مكٌ )صمٌ  محمد العظيـ

 :كيقكؿ.فييااألذل الذم أصابو 
 قولوا لو كي ال يدق بكفو

 في القدس باًبا... أو يحرك منبًرا
 فالقدس صارت )...(، كيف نشرحيا لو؟

 (3)والمسجد األقصى يباع ويشترى
األنبياء ينية كالتزامو الذم تكابده قداسة بصدؽ عاطفتو الدٌ  الشاعر كلعو لممحبٌ  بيفٌ 

كالعـز يشيدىا، فيكذا عاشت  مكعدىـ ما بات يميب النفس إالٌ  فٌ كمكانتيـ كأىؿ رسالة، أ
 :يقكؿ .فمسطيف في ذىف شاعرنا الفداء كتصكير صادؽ لمعاناة أىؿ األرض المقدسة

                                                                 
 .31الديكاف: ص  (1)

 أـ القرل: مكة المكرمة.* 
 .32الديكاف: ص ( 2)
 .34: مصدر نفسوال (3)
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 وساللم المعراج تغمض عينيا
 من ىول ما كانت ترى كي ال ترى

 قصى المحاصر مغمققولوا لو األ
 (1)والوصل يا حمو السجود تعذًرا

إلى  ر الكصؿ إليياالشاعر كصؼ ما يجرم مف أكضاع مؤلمة في القدس كتعذٌ  يكاصؿ
 :حيف قكلو

 ياسين بكفو سيمر النبيّ 
 ومبصًرا فوق القباب* مواسًيا

 (2)ى بيا باألنبياء وكّبراصمّ  سيقوم في المحراب* يذكر ليمة
ر عف الشاعر اسـ )ياسيف( لداللة الكممة في معناىا أٌف: الياء حرؼ نداء كالٌسيف تعبٌ  ذكر

 .اإلنساف
كركل أشيب عف مالؾ قاؿ ابف العربي )يس( اسـ مف أسماء اهلل تعالى، كفيو عف ابف 

 يالنبٌ  عباس قاؿ: يا إنساف، بمساف الحبشة، كمف الناس مف يدعي أنيا اسـ مف أسماء
؛ فبرىف الشاعر سبيؿ اإلشارة (3)معناىا: يا سيد كسمـ(، كمنيـ مف قاؿ أفٌ  صمى اهلل عميو)

يني عمى رسـ بصيص أمؿ يأتي مف كرائو الفرج، كباإلمكاف أف تككف مف خالؿ التزامو الدٌ 
( عمى خطى تحريؾ يف األيكبيبصالح الدٌ فكرة الشاعر مكحية إلى مناظرة ىذه المفظة )

النفكس كشحذ اليمـ بنبرة حزف تبكي الضمير العربي الذم يتمعثـ بالغفمة فيما يرل، فماذا 

                                                                 
 .34: صديكافال (1)

، باب القاؼ 5ابف منظكر: لساف العرب، مجمد )القباب كالمقبب ىك األسد كىنا يكحي الشاعر قبة المسجد * 
  (3508ص

 * المحراب: مكاف لمتعبد كالصالة.
 .35الديكاف: ص  (2)
 _34، دط، دت، ص 22ينظر: محمد الطاىر ابف عاشكر: تفسير التحرير كالتنكير، الدار التكنسية لمنشر، ج  (3)

345. 



 تجليات االلتزام في ديوان " قدٌر حبٍّه " لمحمد جربوعة                         :ثانيالفصل ال
 

47 
 

ر العقكؿ، كالقمكب تخفي جراحيا، كبرمزية األلفاظ ىناؾ، كماذا جرل؟ تساؤالت تحيٌ 
 الةلصٌ اء، ااسيف، المحراب، األنبيٌ ي، يم كالنبٌ المستكحاة مف القرآف الكريـ، كالحديث النبكٌ 

ا اللتزامو الذم يصبك إلى حمؿ ىذه  ا كاضحن التكبير... لـ يقؿ الشاعر صراحة كاخالصن
 .الرسالة كالكفاح مف أجميا

يات سكرة )يس( قامت عمى تقرير أمٌ  ينية أفٌ كفي غمرة التعاليـ اإلسالمية كالثقافة الدٌ 
ثبات الرسالة كالكحي كمعجزة القرآف كما يعتبر مف أصكؿ الدٌ    صفات األنبياءيف، كا 

ثبات القدر، كعمـ الحشر، كالتكحيد، كشكر المنعـ، كسميت ىذه السكرة بقمب القرآف في  كا 
ا لمجسد، كفيما جاء لقكلو تعالى: تشعب شرايينو كانصباب مجراىا كالرأس الذم يمثٌ  ؿ أساسن

مىى آٍؿ يىاًسيفى » ـه عى الى كىذا يشير . (2)ى اهلل عميو كسمـ()صمٌ  محمد آل، يعني بيا: (1)«سى
يننا الحنيؼ، ككجكب االلتزاـ بو في مختمؼ ة كنصاعة البياف لمتباىي بدٌ إلى قكة الحجٌ 

 .القضايا العربية الكبرل
 ى اهلل عميو كسمـ(لة الرسكؿ )صمٌ سكرة )ياسيف( المقصكد منيا تحقيؽ رسا كقد قيؿ إفٌ 

ة الحضكر الشاعر بقكٌ كنجد  ،(3)و بالباطؿفجاءت مسمية لو بأف ال يحزف لما جرمكا في حقٌ 
يف العظيـ، كعميو رجعيتو الممتزمة أعطى لكمماتو بريقنا يستيكم إقرار الفضؿ ليذا الدٌ  ك

الن. كمف أبرز ما الة تجمٌ اأغدؽ استنكاؼ الصراحة كالكضكح في ثناء التقدير، كعدـ المغ
 .المكحيو سياسي بقكة البناء كالكممة سالحو في مكاقفو أنٌ  (جربكعة محمد)يشد الشاعر 

 :العقيدة اإلليية -3
ما مف أديب أك شاعر مسمـ ينحى منحى خاص في التزامو بالفكر اإلسالمي كاإليماف بو 

و اإلسالمي لما كتعابيره تجمع بيف الدعكة إلى االرتقاء بالتكجٌ  ية الفعؿ كجيره، إالٌ في سرٌ 

» الىأبعاد مختمفة المساؽ، قاؿ تعيعج مف رسائؿ ذات              

                                                                 
 .[130اآلية: ]سكرة الصافات  (1)
 .344ينظر: محمد الطاىر ابف عاشكر: تفسير التحرير كالتنكير، ص  (2)
 
 .343 – 342المرجع نفسو، ص  (3)
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                       »(1) ٌة ، فالقرآف الكريـ كالسن

ا التشريع كاالىتداء إلى سكاء السبيؿ؛ إذ نجد الشاعر يعبر عف رؤل ر النبكية مصد
النفس  في تخميد مآثرىا يشدٌ ؿ حافؿ كمكاقؼ حمميا الديف اإلسالمي كتاريخيا سجٌ 

 :ى اهلل عميو كسمـ( صمٌ زىور الرسم سيد الزىوركيطربيا، فيقكؿ الشاعر في قصيدة )
 ارسم لوجو اهلل جل، تعالى

 رسًما يزيل اليم، يشفي الباال
 لّون وقّبل ما رسمت، وضّمو

 سيزيد قمبك رقة وجماالً 
ذا صمّت، فميس مثل )محمد  (وا 

 (2)وخياالً في الصمت فكًرا رائًعا 
و اإلسالمي الممتـز في أشعاره سبيؿ اإلشادة بصفات تعظـ لرسـ يستميـ الشاعر بتكجيٌ 
سباعيات ى اهلل عميو كسمـ(، فيقكؿ في غير مكضع مف قصيدة )كمدح رسكؿ اهلل )صمٌ 

 (:لمعشوق الندى وحمام القباب
 ((قال الندى لمورد: ))ما أحاله
 ((فأجابو: ))سبحان من سواه

 بكيا بقدر الشوق في قمبييما
 (3)((وتيامسا: ))صمى عميو اهلل

يتناص مع )عمر الخياـ(  ونظـ الشاعر ىذه القصيدة عمى سباعية البيت؛ فنالحظ أنٌ 
عندما نظـ ىك اآلخر قصيدتو فيما سميت برباعيات )عمر الخياـ(، بمعنى أف القصيدة 

 .بالتناص األدبيبعدد أبياتيا يمكف أف يطمؽ عمييا كيسمى ىذا 
                                                                 

 .[110اآلية: ]آؿ عمراف  سكرة (1)
 .99الديكاف: ص  (2)
 .104المصدر نفسو: ص  (3)
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 :كيقكؿ الشاعر
 ي شاعر موىوبأدري بأنّ 

 قدري اليوى... في جبيتي مكتوب
 ميما يطول العمر أبقى ىارًبا

 فدّمي أللف صبية مطموب
 لكني في كل ليمة جمعة

 أدع القصيدة جانًبا وأتوب
 وأمدُّ كفي نحو طيبة ذائًبا

 (1)فيناك حارق أضمعي المحبوب
ى اهلل عميو كسمـ( رسكؿ اهلل )صمٌ  اش في حبٌ الشاعر مف خالؿ شعكره الجيٌ  نالحظ أفٌ 

يمقب نفسو بالشاعر المكىكب، كقد مزج بيف الغزؿ كأىؿ لميكل بأسمكب مختمؼ فيعكد في 
 سمميف تكثر فيو العبادات كالدعاءليمة الجمعة تائبنا، كالجمعة يكـ مبارؾ كمقدس عند الم

ذ أف كاف طفالن صغيرنا فيقكؿ: )) أتمنى أف أصبح عالـ كيرل الشاعر في أمنية لو من
تركمية كغيرىا، متمنينا أف يالف ديف، حفظت القرآف الكريـ، كبدأت بالمتكف، كاألجركمية ك

يف ذا شأف، كاإلنساف ال يخطط لمشعر، الشعر يقكؿ :الشاعر مطبكع أككف رجؿ دٌ 
و اهلل تبارؾ كتعالى كمصنكع، ىناؾ شاعر مصنكع يتكمؼ، كىناؾ شاعر مطبكع خمق

 »شاعرنا حتى قكلو تعالى:                        »(2)  ٌي أف قالكا: ما ينبغي لمنب

 .يككف شاعرنا، كقالكا: كما عممناه الشعر كما ينبغي لو 
 

                                                                 
 .104: ص الديكاف (1)
 .[59اآلية: ]سكرة يس  (2)
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ى )صمٌ  يلى غير ذلؾ، أم ما عممنا النبٌ إغة كالعركض أم: الشعر. كمف أدكات الشعر المٌ 
مناه ما ينبغي لو مف أدكات، فاهلل ييب المكىبة ثـ يبقى اهلل عميو كسمـ( الشعر، كما عمٌ 

 (1)((.الشاعر استكماؿ المكىبة عمى جدٌ 
 (:أشواق بعير عمى طريق المدينة المنورةيقكؿ محمد جربكعة في قصيدة )

 بعير أبيض، تعٌب نحيلُ 
 ودون العير أدمعو تسيلُ 

 جّنن القنديل فينا بعير
                                                                                            (2)الفتيل ففار الزيت واشتعل

يننا دٌ منيا  أتى بيا ىذا النكع مف الحيكاف كربطو بالقضايا التي سعى الشاعر إلى تصكير
ى اهلل عميو كسمـ( حيف رحمتو ي )صمٌ رفيؽ النبٌ  يصفو ليقدـ صكرة ناطقة عفالحنيؼ فراح 

نحك المدينة، كلو في ذلؾ صفات تميزه تغني بيا المفظ شبيية بصفات المؤمف في حبو 
 (.ى اهلل عميو كسمـلرسكؿ اهلل )صمٌ 

 :كنجد الشاعر مف خالؿ المقطع األخير
 (3)ففار الزيت واشتعل الفتيلُ 

  »)تبارؾ كتعالى( في سكرة النكر:  يقتبس مف القرآف الكريـ لقكلو         

     »(4) :(5)بصفائو أم.                                                                                       

 
                                                                 

 .15:45أمسية شعرية بقاعة المحاضرات الكبرل: الشاعر محمد جربكعة كاإلعالمي سميماف بخميمي، في الساعة  (1)
 .37الديكاف: ص  (2)
 .37المصدر نفسو: ص  (3)
 .[35اآلية: ]سكرة النكر  (4)
(5

 
)

يف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي: تفسير الجالليف، دار الخير  يف محمد بف أحمد المحمي كجالؿ الدٌ جالؿ الدٌ   
 .455ص 2003 -1423، 3لبناف، ط-حققو صبرم محمد مكسى كمحمد فايز كامؿ، بيركت دار القرآف الكريـ،
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 »كقكلو تعالى:                    »(1)(2)ىي القنديؿ. 

المقطع الثالث إشارة لتحمي ىذا البعير صفة القمب المؤمف  ر كأبداىا الشاعر فيكما عبٌ 
 .كاإلنساف الصادؽ

 :كيقكؿ الشاعر
 لو قمٌب حنون مثل طفلٍ 
 وأكثر ما يييجو الرحيل

 عمى درب المدينة ذاب شوًقا
 ودار الِحّب أدربيا تطول

 (لنفسو: )قد عيل صبرييقول 
 (3)؟متى تمقى الرحاُل؟ متى الوصولُ 

الشكؽ المائؿ إلى  عمى قكة المعاني في المقاطع األكلى، جعؿ الشاعر منيا تبدك بصفة
ؿ الشاعر ىذا العشؽ ضمف ىذا الكائف الذم أطمؽ عميو صكرة الطفؿ؛ إذ حكٌ  آفاؽ
اس حينما كقبكالن تجاريو جميرة النٌ ي إلى كممات محسكسة جديرة باالعتبار ييب الخفٌ المٌ 

 :حدث البعير مكنكناتو صبرنا لمكصكؿ إلى المدينة المنكرة
 متى تبدو المدينة من بعيد

 (4)وقامات المآذن والنخيل
الشاعر ىنا جعؿ منيما تعبيرنا خارجن عف اإلرادة  عادة السؤاؿ يصطحبو جكابنا؛ بيد أفٌ 

بطابع الترميز الذم يحمؿ السؤاؿ عمى التمميح لإلجابة في ذكره لممآذف كالنخيؿ كصكرة 

                                                                 
 .[35اآلية: ]سكرة النكر  (1)
 .354يف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي: تفسير الجالليف، ص يف محمد بف أحمد المحمي كجالؿ الدٌ جالؿ الدٌ  (2)
 .38الديكاف: ص   (3)
 .38ص :  المصدر نفسو  (4)
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ى اهلل عميو كسمـ( بتيافت تكحي لمكصكؿ إلى المدينة التي كانت تنتظر الرسكؿ )صمٌ 
 :النشيد في نشكةو كسركر قالكا

  من ثنيات الوداع***             أشرق البدر عمينا
 ما دعا هلل داع***             وجب الشكر عمينا

 جئت باألمر المطاع***             يا المبعوث فيناأيّ 
 (1)مرحبا يا خير داع***           جئت شرفت المدينة

ا كاف فيو األنصار كالمسمميف حيف ابصارىـ لسيد  كتعالت أغصاف النخيؿ البتياجن
محمد )صمى اهلل عميو كسمـ(، )) كنزؿ رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( بقباء المرسميف 

عمى كمثكـ بف اليدـ، كقيؿ: بؿ عمى سعد بف خيثمة، كاألكؿ أثبت، فأقاـ رسكؿ اهلل 
 (2)((.)صمى اهلل عميو كسمـ( بقباء أربعة أياـ

 :الشاعريقكؿ 
 عمى باب المدينة صاح شكًرا
 وطأطأ رأسو الجمل الخجول

 وى إلى األرض يمثميا ويبكيى
          (3)وفي أنفاسو رمق قميل

البعير )الراحمة( التي دخؿ يمتطييا الرسكؿ )صمى اهلل عميو  ىذه القراءة، نجد أفٌ  في ظؿٌ 
ة أك ركاية بناء المدينة )يثرب( كانت مأمكرة مف اهلل )سبحانو كتعالى( في قصٌ  كسمـ(

خمكا سبيميا فإنيا مأمكرة، فمـ »اهلل عميو كسمـ(: كم. كمف ىذا قكلو )صمى المسجد النبٌ 
كم اليكـ فبركت، كلـ ينزؿ عنيا حتى تزؿ سائرة بو حتى كصمت إلى مكضع المسجد النبٌ 

نيضت كسارت قميالن، ثـ التفتت كرجعت فبركت في مكضعيا األكؿ، فنزؿ عنيا، كذلؾ 

                                                                 
، ص مكر ركفصفي الرحمف المبا  (1)  .167: الرحيؽ المختـك
 .167المصدر نفسو: ص  (2)
 .41 – 40الديكاف: ص  (3)
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ا فيمف ينزؿ ، فقد ك(1)«ى اهلل عميو كسمـ صمٌ  –أخكالو  –جار في بني النٌ  اف ىناؾ تنافسن
ى اهلل عميو كسمـ(، ))فبادر أبك أيكب األنصارم إلى رحمو، فأدخمو عنده رسكؿ اهلل )صمٌ 

ى اهلل عميو كسمـ( يقكؿ: المرء مع رحمو، كجاء أسعد بف زرارة بيتو، فجعؿ رسكؿ اهلل )صمٌ 
 . (2)((  فأخذ زماـ راحمتو ككانت عنده
ى اهلل عميو كسمـ( تحكلت دماء أحبتو إلى أفراح اهلل )صمٌ  كتكفيقنا مف اهلل ثـ لقاء رسكؿ

ينية لما تكارثتيا كدمكعيـ إلى بشائر، كمالحظة مف أف الشاعر قد أشاد بيذه المكاقؼ الدٌ 
 .كتناقمتيا الركايات بحيث أصبغيا بأسمكب ككأنو يسرد لنا

المدينة ضعفي ما يـ اجعؿ بالمٌ »ى اهلل عميو كسمـ(: كعف أنس قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل )صمٌ 
، كفي ذلؾ شكقنا لو لمكة كأمالن بالتعكد عمى المدينة كقاؿ أبك (3)«جمعت بمكة مف البركة 

 :قيس صرمة بف مالؾ بف عدم بف غنـ بف عدم النجار
 يعرض في أىل المواسم نفسو و ***        ثوى في قريش بضع عشرة حجة

ــفمما أتانا واس ــ ــ ــتقر بو الـ ــ ــ  أصبح يخشى ظالمة ظالم و***          نوىــ
 باغًيا  بعيد وال يخشى من الناس ***               ظالمة ظالم أصبح يخشى

و لقمب سكينة كيزيد في حبٌ ى اهلل عميو كسمـ ( مف الخمؽ ما يثمج افكاف رسكؿ اهلل )صمٌ 
 :بف كالحجارة كيقكؿقد ساىـ في بناء المسجد، فكاف ينقؿ المٌ حرارة ك 

 فاغفر لألنصار والمياجرة *** عيش اآلخرة   ال عيش إالّ  يمالمّ 
 :ككاف يزيد الصحابة نشاطنا كحركة فيقكلكف

 (4)لُ ا العمل المضمّ لذلك منّ   ***   ي يعمللئن قعدنا والنبّ 

                                                                 
، ص صفي  (1)  .167الرحمف المبار كفكرم: الرحيؽ المختـك
 .168نفسو: ص  صدرالم (2)
 .184الجزائر، دط ، دت، ص  –محمد الغزالي: فقو السيرة، دار اليناء،  برج الكيفاف  (3)
، ص كينظر: صفي الرحمف المبار  (4)  .178فكرم: الرحيؽ المختـك
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ى اهلل عميو كسمـ( أكضح عبارة كأبيف إشارة لنصرتو كبعمميـ ىذا مساندة لرسكؿ اهلل )صمٌ 
 .كنصرة ما جاء بو

زه، كالشاعر محمد جربكعة في أسمكبو يرل: ))في البداية صاحب قمـ لو أسمكب يميٌ  كككؿٌ 
كنت أكتب بأسمكب الغمكض، كتبت عمى نمط محمكد دركيش، كما تبقى يستطرب إلى 

الجميؿ  كتاباتي شيء مف ردٌ  قصائد نزار قباني الغنائية، كال أنتمي إلى اية مدرسة، كتعدٌ 
ر: كهلل في ىذه األرض قمكبه فيعبٌ  ،(1)ى اهلل عميو كسمـ()صمٌ  محمدليذا الشخص العظيـ 

ى اهلل عميو كسمـ( ... يحرقيا الشكؽ... كأقصى أمانييا ركعتاف في مسجد الرسكؿ )صمٌ 
 :( يقكؿقموب خضراء محبوسة عن حبيبياكفي قصيدتو) 

 يبة حٌب.. ما أنا ناسعندي بطّ 
 فقط أغافل كي آتيو حراسي

 تشكرنيحتى الكراريس واألوراق 
 إذا رسمُت عمييا اسمو الماسي

 وحين أكتُب بيًتا في محبتو
  (2)يموُن األخضر العشّبي ُكراسي

فسالسة المعنى كعمؽ الدفقة الشعكرية أضفتا حسف العرض كالمراف لمكاقؼ ينشدىا ينبكع 
ينية كالعقيدة اإلليية، فتبدك عبارات الشاعر تشدك شكؽ المقاء الشعر ضمف الخطكط الدٌ 

 :كيقكؿ.يبة خاطر لصركح العزة كحبه يشده ليابطٌ جعؿ 
 تسوق قمبك نحو الشرق قافمة

 في طقس حبٍّ وفي أجواِء أعراٍس؟
 وأصعب الشوق ما يكوي ونكتمو

                                                                 
 .16:45في الساعة  ، 2015مارس،   9الجزائر، االثنيف،  –محمد جربكعة: حكار خاص، جامعة بسكرة  (1)
 .54 – 53ص  :الديكاف (2)
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حساس                                                                            (1)نحو المدينة من بوٍس وا 

كباإليماف لنداءو يكطف في النفس  ؿ تنبع برؤل اليقيفبؿ تظٌ سي  تمثؿ العقيدة اإلسالمية
 بيا.ا التزامن 

أداء مناسؾ الحج كليـ في ذلؾ سمره  كلفظة الشرؽ تكحي إلى األرض المقدسة في ظؿٌ 
ف كاف دليؿ القافمة في ذلؾ فيي األخرل دليؿ ككأنيـ في عرس ال ييميـ ممٌ  ؿ كال تعب، كا 

 أبودنا كالرحاؿ مف مكاف آلخر، كالمدينة يقصد بيا يثرب عند تكجيو مع سيٌ  لمتجارة كشدٌ 
 (:كيقكؿ )رضي اهلل عنو يقبكر الصدّ 

 وما نبيُت عمى الشباك ترسمو
 مع النجوم برغم القير والياس
 فال تخافي عمينا، اهلل يحرسنا

  (2)وما عمى عاشقي المكّي من باسِ 
بيا كتكجييو درب مف يجب كرمزيتيا الرفعة كالنكر. ككاف لمشكؽ أف يتبع النجكـ لالئتناس 

ى اهلل عميو كسمـ( ا في المقطع الثالث نجد الشاعر يستند إلى قكؿ رسكؿ اهلل )صمٌ أمٌ 
يؽ )رضي اهلل عنو( بأف ال يخاؼ ممف لحقيـ مف قريش إثر حينما خاطب أبا بكر الصدٌ 

 :الشاعركيقكؿ  . (3)»اهلل معنا ال تحزف إفٌ »ىجرتيما قائالن: 
 وأصعُب الشوق ما يكوي ونكتموُ 

 الرأسوما يعبئنا ناًرا إلى 
 كي يأتي أحبتوُ  -وما يغافل

  (4)حواجز الظمِم أو تفتيش عساس

                                                                 
 .57- 56 – 55ص  :الديكاف (1)
 .57: ص المصدر نفسو (2)
، ص  (3)  .163صفي الرحمف المباركفكرم: الرحيؽ المختـك
 .56الديكاف: ص  (4)
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اد؛ إذ يجد أمره ؼ الشاعر بذاتيتو صعكبة الشكؽ كاالحتراؽ لصمتو داخؿ الفؤٌ يستشٌ 
م مف أجؿ فتح كد كالتحدٌ صعب يرمز لو حكاجز الظمـ، كىذا ال يمنع كسر كؿ القيٌ 

اني كناية مغزاىا ى اهلل عميو كسمـ( كنصرتو، كنجد في المقطع الثٌ المعابر ككصمو )صمٌ 
الشاعر استعمؿ ىذا التشبيو ضمف تناصو مف  ار فيبدك لنا مف أفٌ اشتعاؿ الرأس بالنٌ 

 »القرآف الكريـ لقكلو تعالى:                        

            »(1) ؛ فنالحظ مدل تكامف التزاـ الشاعر ضمف مشتركات

 .السرد في مغزل المستتر، كطبيعة الكصؼ بيف الحقيقة كالحمـ
 .و" لمحمد جربوعةحبّ  ا: قضايا االلتزام في ديوان "قدرٌ ثانيً 
 :االلتزام القومي -1

يف كالمغة باشتراؾ أفرادىا، كفيما يفسر تماسكيا ككفاقيا ضمف سكاحؿ الدٌ تككف القكمية 
غة ىي التي تصبغ المٌ  غة، ألفٌ كالبيئة كالتاريخ، كالحديث عنيا ىك بالتالي حديث عف المٌ 

 (2)ر ربط الشعراء بينيما باستمرارالقكمية بصبغتيا كتمنحيا طابعيا الخاص كىذا ما يفسٌ 
دمعة أحمدية عمى اإلسراء في قصيدة ) محمد جربوعةفيقكؿ الشاعر  عمى ىذاك 

 (:الممنوع
 وعواصم األعراب تذبح نفسيا
 والدم يجري في الشوارع أنيرا
 قد خيرت بين الثياب جميعيا
  (3)فاختارت الثوب األثيم األحمرا

                                                                 
 .[04اآلية: ]سكرة مريـ:  (1)
 .10 – 09في الشعر العربي كدراسات أخرل،  ص  ألكراس:عبد اهلل الركيبي:  ينظر (2)
 .33الديكاف: ص  (3)
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الشاعر بإشارات لحقائؽ يكحي بيا إلى التفكؾ كالتشتت الذم أحاط بالعرب، كالتي  أصبغ
ـو يصيب ف كسٌ ة العربية في غمياف المشاكؿ ككثرة الحركب كانتشار الفتٌ تعيشيا األمٌ 

كف األحمر دليؿ ذلؾ في إراقة كأعطى لمٌ ، يفاألدب، كالثقافة كالسياسة، كحتى العركبة كالدٌ 
 .ماءالدٌ 

 (:محمدالشاعر في قصيدة )كيقكؿ 
 في راية )عمرية( حربيتو
  (1)لمميح وجو مسجدّي ُتعقد

ا يناسب مقتضى ا  لحاؿ في نظره سبيؿ مناسبة المكقؼاتخذ الشاعر مف التاريخ سندن
( الخميفة العباسي، برغـ القير كتدىكر المعتصـ باهللة فتح عمكرية بيد )فأشار يتمثؿ بقصٌ 

يننا جيكش الركـ؛ فنجد الشاعر اعتمد التراث مقارنة بما أتى بو دٌ و ىـز أنٌ  األكضاع، إالٌ 
ى اهلل عميو كسمـ( دليؿ الشيادة اإلسالمي كجعؿ مف ىذا الرجؿ العظيـ محمد )صمٌ 

 .كاإلسالـ
كيؼ تغازؿ القصيدة؟ كما األكقات التي يزكرؾ فييا  (محمد جربكعة)سئؿ الشاعر 

لمطر أك البكاء أك السعادة يأتي دكف سابؽ الشعر؟ فأجاب:)) الحقيقة أف الشعر مثؿ ا
ا، ففي سنة  آؿ عمى نفسي ترؾ الشعر  2004إنذار، كال يدؽ باب النفس البشرية أبدن

أدافعو كأغالبو ثالث سنكات، ككنت في زيارة لميبيا التقيت بشاعرو اسمو )حمادة جميؿ( 
يمية لدعـ الفمسطينييف شاعر فمسطيني ألح عمٌي إقامة أمسية شعرية نظمتيا السفارة الفنزك 

فال يجب لمشاعر أف يتأخر عف القضايا الكبرل، فالشاعر في القديـ كاف ضمير 
و... ما فرقتو و... رغـ اختالؼ الجميع، يجتمع الفرقاء جميعنا عمى حبٌ . كيرل: أنٌ (2)تو((أمٌ 

 .يد الطيف تجمعو نبضات الحب... لكف الزىرة كفاء، كالجكرٌم لدل الفرساف بيعة
 :(و )الثانيةحبّ  زىرة القرشي أو قدرٌ فيقكؿ في قصيدة 

                                                                 
 .62: ص الديكاف (1)
 .16:40أمسية شعرية: قاعة المحاضرات الكبرل، في الساعة  (2)
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 زىرُة جوريّة حمراءُ 
 تعبُئ شدقييا من كأس نداىا فجًرا

  (1)في البستان
 :كيقكؿ

 من ُييدي عّني
 لصمى اهلل عميو وسمم

  (2)أحمُد، طو، القرشي العدنان؟
كالكرد، كاإلنساف ى اهلل عميو كسمـ( كالزىر )صمٌ  محمدكمف ىذا المقاـ كرفعة صاحبو 

و في كؿ مكاف كييديو زىرة جكرم... ما عالقة البساطة في العالمي البسيط الذم يحبٌ 
العظيـ؟ يقكؿ الشاعر: )) اإلسالـ يركز عمى العقيدة حتى عند  النبيٌ  الخمؽ كالحياة بحبٌ 

ة...)أفمح األعراب بجفائيـ كخشكنتيـ، لكنو مف ناحية أخرل يركز عمى الجماؿ كالرقٌ 
يؿ(... ىما منزلتاف... لذلؾ عرابي إف صدؽ(، ك)نعـ الرجؿ ابف عمر لك كاف يقكـ المٌ األ

و قد يككف ر في أنٌ جكه(، كالسٌ ينو كخمقو فزكٌ جاء في الحديث )إذا أتاكـ مف ترضكف دٌ 
نيا يف غير ذم خمؽ، لطبع أك لتأثير مجتمع أك لجيؿ أك لغير ذلؾ، فال يكجد في الدٌ المتدٌ 

إليكـ  بٌ نو اهلل لتقبمو القمكب )حبٌ مف اإلسالـ كاإليماف، كرغـ ذلؾ فقد زيٌ مف النعـ أعظـ 
 .(4)((  يف جماؿ مف الداخؿ كالخارج، فاإلسالـ دٌ (3)نو في قمكبكـ( اإليماف كزيٌ 

 :يقكؿ الشاعر
في  قرب المسجدً  تسكف في حيو شعبي   بنته  –ى اهلل عميو كسمـ صمٌ  -تيديو الجكرية

يقصد الشاعر بالجكرية الكردة الحمراء، بحيث جمع بيف براءة البنت كجماؿ  ،(5)كىراف
                                                                 

 .68الديكاف: ص  (1)
 .68المصدر نفسو: ص  (2)
 {.07سكرة الحجرات: }اآلية:  (3)
 .32، ص 83مجمة األدب اإلسالمي، العدد ينظر: عبد اهلل اللي: حكار خاص في  (4)
 .72الديكاف: ص  (5)
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ى اهلل عميو الكردة في لكنيا كفي بياء ىذا الشيء لما يمكف أف يييدل لرسكؿ اهلل )صمٌ 
كسمـ(، كمع بساطة المكاف مقابؿ رفعة ركنو جانب المسجد في )كىراف( التي عاد ليا 

ٌب كالكفاؽ لسيد المرسميف مكطنو األـ ليا  بالجزائر عمى أفٌ  انشغاؿ كاىتماـ في تجاكب الحي
 .كانضماميا بتكاضع لكي تيديو

 :كيقكؿ كذلؾ
 ييدي الزىرَة شرطي

 (في دولة )مالي
 تيدييا بالشام دمشق
 وتستر آثار الدخانِ 

  (1)في عّمان
 كيؼ تفاعؿ مع أحداث العالـ اإلسالمي في كؿ شبر مف أرض المعمكرة؟ محمد جربوعة

ا، منافحا يقكؿ: ا، داعمن ا مف القضية... مناصرن عنيا  ، مجادال)) الشعر الذم ال يككف جزءن
ىك في الحقيقة شعر ال انتماء لو، أنا أتحدث ىنا عف القضايا الكبرل ال المفتعمة، القضايا 

أنا  ليا أف تككف كبيرة كىي ليست كذلؾالمتعمقة باالنتماء، ال القضايا المستحدثة التي يراد 
)صمى اهلل عميو محمدتب عف المناسبات كالزعامات، أنا أكتب عف اإلسالـ، عف ال أك

كسمـ(، عف الفاركؽ كعائشة كعثماف كالحسف البصرم )رضي اهلل عنيـ(، عف القدس 
ا الكعبية(( ي و رجؿ سنٌ ا أنٌ . عممن (2)كبغداد كالشاـ كاألندلس... بطريقتي الخاصة كىي دائمن

ز أسمكبو الممتـز في ذكره الشيكعي كلو مكقفو السياسي، كىنا تبرز قكميتو مف حيٌ  المدٌ  ضدٌ 
د معالجتو ليذه األحداث ما يكجب عمى نفسو كؿ أك األماكف سبيال لمتمثيؿ، كبصدٌ ىذه الدٌ 

ر باسترساؿ يتداخؿ كاستطالع الحقائؽ كعرضيا، فيجعؿ مف الصدؽ كاإلخالص، فيعبٌ 
لشرؼ باإلىداء، كأبرز بالشاـ ما جالت بو مف بركة اهلل أىالي )مالي( مف لو عزيز ا

                                                                 
 .76 – 72: ص الديكاف (1)
 .32 - 31عبد اهلل اللي: حكار خاص في مجمة األدب اإلسالمي، ص  (2)
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 »)سبحانو كتعالى( لما جاء في محكـ تنزيمو:                     

    »  
، كما نقص مف األرض زيد في عقار دار اليجرةأقتادة: )) :، كقاؿ (1)

كالمنشر، كبيا كما نقص مف الشاـ زيد في فمسطيف، ككاف يقاؿ: ىي أرض المحشر  الشاـ
، كمف األحاديث (2)جاؿ(()عميو السالـ(، كبيا ييمؾ المسيح الدٌ  ينزؿ عيسى بف مريـ

عميكـ بالشاـ، فمف ابى فميمحؽ بيمنو »الشريفة في ذكرىا قاؿ )عميو الصالة كالسالـ(: 
، فالشاـ ليا مكانتيا (3)«كجؿ قد تكفؿ لي بالشاـ كأىمو اهلل عزٌ  كليسؽ مف غدره، فإفٌ 

 .الطاىرة إثر المكاقؼ الدينية
ت عمى ـ التي تمردٌ ا لذكره )عٌماف( أم مديف بيف سيناء كاألردف، كتعتبر ىذه األمٌ أمٌ 

 »الكحي فصرعيا بغييا لقكلو تعالى:                    

                »(4) كيشير الشاعر ،

 :»خاف( الذم جعؿ منو تعالى آية كنبئنا لمعالميف في كتابو الكريـبمصطمح )الدٌ     

                         

                    » (5) ٌه إلى ، كالشاعر بضميره ينك

 :ية كيقكؿة المحمدٌ جانب القكمية العربية تحت راية األمٌ 
 مصَر طبيبٌ  ييدييا في

                                                                 
 .[71اآلية: ]سكرة األنبياء:  (1)
 1ط سكريا، –محمكد خادـ السركجي: أحاديث فضائؿ الشاـ، مكتبة ابف القيـ، الدار الشرقية، دمشؽ  خالد (2)

 .16 – 15، ص 2006-ىػ1427
 .24:ص المصدر نفسو (3)
 .[58اآلية: ]سكرة األعراؼ:  (4)
 .[13اآلية: ]سكرة الدخاف:  (5)
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 لم يؤمن بالثورة يوًما
 يعمل في مشفى الدولة

  (1)في أسوان
في ىذه المقاطع كصفنا لميد الحضارات )مصر( إثر األحداث التي جرت فييا فكاف 
تصكيره في غمرة الثكرة كالتغيرات الطارئة، فذكر الطبيب بعممو المخمص الذم ال يحكمو 

ف كاف في أسكاف آمننا مرشده تنظيـ الدكلة، كىكذا و ال يؤمف بيذه الثكرة أنٌ  مكاف، إالٌ  كا 
 ليس ىناؾ لمحٌر  المحامي كغيره مف ىؤالء كبرىنة ذلؾ جكىرية اإليماف الداخمي عمى أفٌ 

 :كيقكؿ .ده، كال مناط لالبتعاد عف اإلسالـما يقيٌ 
 ييدييا بّياُع عطورٍ 

  (2)قرب )الروشة( في لبنان
 إالٌ  ةيانة المسيحيٌ ألدياف كأغمبيا الدٌ يجمع بيف مختمؼ اأظير الشاعر ) لمبناف( البمد الذم 

) تعالى( مؤكل اهللىذا جعؿ مف اإلسالـ كمعتنقو يعيش كيقطف في كؿ قطر جعؿ منو  أفٌ 
 :الشاعركيقكؿ  .ية لمرسكؿ الكريـكمكطننا يستيكم أف تقدـ منو اليدٌ 

 ىل ترضيَن بأن  يتخمفْ 
  (3)عن طو أىل السودان؟

 محمداتو صيغة تعجبية بمسايرة االلتحاؽ في نبع حٌب الياشمي طيٌ سؤاؿ يحمؿ في 
ف اختمفت أجناس كألكاف ىؤالء البشر، أفٌ )صمٌ  السبيؿ لمنجاة سبيمو  ى اهلل عميو كسمـ(، كا 

 :ثـ يقكؿ(.  )عميو الصالة كالسالـ
 وزار أخيًرا باكستان

 

                                                                 
 . 77الديكاف: ص   (1)

 .80ص : المصدر نفسو (2)
 .79نفسو: ص المصدر  (3)
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 أعجبو التسبيح فأسمم
 (ثم اختار )مدينة أحمدُ 

 (1)البمدانسكن من دون 
نجد في أسمكب الشاعر ككصفو المرتبط بقضايا عصره برؤية جمالية ال غرابة فييا 

  »غات. لقكلو تعالى: اإلسالـ ديف جمع مختمؼ األجناس كالمٌ  سميـ عمى أفٌ  كبإدراؾ

                                    

                                  »(2) ٌيف . كبيذا الد

اء العظيـ تكجيو يرشد اإلنسانية جمعاء عبر الزماف كالمكاف إلى عقيدة كفكر كسمكؾ بنٌ 
 كتجارب تستند إلييا البشرية كتحتاجيا مع رسالتولعالـ يخضع كينقاد ألمره كنييو تعالى، 

 (.ى اهلل عميو كسمـ) صمٌ 
بكائية الحب الرسولي أو مراثي الزيت النازف من فانوس يقكؿ الشاعر في قصيدة )

 (:نيا الجريحالدّ 
 سأكتب لمبناِت الشُّقرِ 

 (في )فيينا
 (ولمزنجي في )مالي
 (ولمينقار في )المجر
 وأكتب لمينود الحمر

 لمجمواز
  لمغجر
 :ويقول

                                                                 
 .87: ص الديكاف (1)
 [ .19اآلية  ]سكرة آؿ عمراف : (2)
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 أخاطب سيد القصرِ 
  (في )مدريد

 :ويقول
 (أخاطب سيد )اإلليزيو
 (أخت أمير )موناكو

 (صفوف الجند في )جوبا
  (مريًضا في )سراييفو

 :كيقكؿ
 بائعي األزىار أخاطب

 (في )دبمن
 أخاطب بائعات الخبز

 في طشقند
 (في )دّكا

 وفي اليمن
 (في ساحات )فاليتا

 بال ثمن
 جوىرًيا أخاطبُ 

  (1))في )أمستردام
 :كيقكؿ
 فقير

  (2)( يكسر األحجار في )دليي
                                                                 

 .139الديكاف: ص  (1)
 .148: ص مصدر نفسوال (2)
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 :كيقكؿ
 لكل شعوب ىذي األرض

 كالقمر
 يرّصع في قموب الناس

 فص الحبّ 
  (1)بالقرآن

يف د كيثني انتشار الدٌ مختمؼ أقطار العالـ لدليؿ يؤكٌ ذكر الشاعر ىذه البمداف مف 
، كدكره اإليجابي فضالن في ذلؾ شخصية قاراتوكأىميتو التي كٌحد بيا كؿ اإلسالمي 

 .يف كمفعكليتوى اهلل عميو كسمـ( بنشر ىذا الدٌ الرسكؿ) صمٌ 
 :االلتزام الديني-2

دية عمى يني تحت لكاءه قصائد يقكليا الشاعر في نصرة الدعكة المحمٌ يمثؿ الشعر الدٌ 
كاحتفاالن يمتـز  اإلسالميتحيط كتفسر مبادئ الفكر ينية، بمكاضيع سبيؿ المناسبات الدٌ 

 الٌ إينية كمكقؼ المدح في رحاب التذكير بأمجاد التاريخ اإلسالمي، كما مف قصيدة دٌ 
ى اهلل عميو كسمـ( ، كقد اتخذ القمـ كنبراسيا ذكر صاحب النسب كالشرؼ محمد )صمٌ 

ه أك ىجرتو أك غزكاتو مناسبة إللقاء القصائد كتدبيجيا، كجعؿ اهلل الشعرم مف مكلدٌ 
تو مستنجديف لمعانا كأسطع برىاننا في تحقيؽ سنٌ  ى اهلل عميو كسمـ( أشدٌ معجزاتو )صمٌ 

 .ى اهلل عميو كسمـ( كميزتوبالقرآف الكريـ كحكمو، كفضمو )صمٌ 
 :ى اهلل عميو وسممي صمّ نسب النبّ  - أ

 -بف عبد مناؼ -كاسمو عمرك–بف ىاشـ  –كاسمو شيبة  -ىك محمد بف عبد المطمب
بف كالب بف مرة بف كعب بف لؤم بف غالب بف  -كاسمو زيد –بف قضي  -كاسمو المغيرة

ليو تنتسب القبيمة  -فير بف  -كاسمو قيس -بف مالؾ بف النضر –كىك الممقب بقريش كا 
بف إلياس بف مضر بف نزار بف معد بف  – كاسمو عامر -كنانة بف خزيمة بف مدركة
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بف سالماف بف عكص بف بكز بف قمكاؿ بف أيبٌي بف عكاـ بف  ابف أد بف ىميسع -عدناف
ناشد بف حزا بف بمداس بف يدالؼ بف طابخ بف جاحـ بف ساحش بف ماخي بف عيض بف 

م بف عبقر بف عبيد بف الدعا بف حمداف بف سنبر بف يثربي بف يحزف بف يمحف بف أرعك 
عيض بف ديشاف بف عيصر بف أفناد بف أيياـ بف مقصر بف ناحث بف زارح بف سمي بف 
مزم بف عكضة بف عراـ بف قيدار بف إسماعيؿ بف إبراىيـ عمييما السالـ، كىك ابف تارح 

بف ناحكر بف ساركع أك ساركغ بف راعكا بف فالخ بف عامر بف شمخ بف  -كاسمو آزر –
يقاؿ إدريس  –بف المؾ بف متكشمح بف أخنكخ  -يو السالـعم -أرفخشد بف ساـ بف نكح

 . (1)ابف يرد بف ميائيؿ بف قيناف بف آنكشة بف ثيث بف آدـ عمييما السالـ -عميو السالـ
 ى اهلل عميو وسمم :مولده صمّ -ب

ى اهلل عميو كسمـ( بشعب بني ىاشـ بمكة في صبيحة يكـ االثنيف د المرسميف )صمٌ كلد سيٌ 
ؿ عاـ مف حادثة الفيؿ، كألربعيف سنة خمت مف ممؾ ؿ، ألكٌ ربيع األكٌ  التاسع مف شير

 ـ571ني كعشريف مف شير أبريؿ سنة كسرل أنكشركاف، كيكافؽ ذلؾ العشريف أك الثا
ـٌ رسكؿ اهلل )صمٌ  ا كلدتو خرج مف فرجي مٌ ى اهلل عميو كسمـ( قالت: لكركل بف سعد أف أ

نكر أضاءت لو قصكر الشاـ، كعند ميالده كقعت إرىاصات فسقطت أربع عشرة شرفة مف 
إيكاف كسرل، كخمدت النار التي يعبدىا المجكس، كانيدمت الكنائس حكؿ بحيرة ساكة بعد 
ا  أف أغاضت، كلما كلدتو أمو أرسمت إلى جده عبد المطمب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرن

بو الكعبة، كدعا اهلل كشكر لو، كاختار لو اسـ محمد. كىذا االسـ لـ يكف معركفنا كدخؿ 
ؿ مف أرضعتو مف المراضع ، كأكٌ (2)لدل العرب، كختنو يكـ سابعو كما كاف العرب يفعمكف

ى اهلل عميو كسمـ( ثكبية مكالة أبي ليب بمبف ابفو ليا يقاؿ لو مسركح، ككانت و )صمٌ بعد أمٌ 
ساف العربي في متمسكا ألكلداىـ المراضع خكفنا مف المرض، كأف يتقنكا المٌ لمعرب عادة أف ي

 ى اهلل عميو كسمـ( الرضعاء )صمٌ ب برسكؿ اهللميدىـ، كفي بني سعد التمس عبد المطمٌ 
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فاسترضع لو حميمة بنت أبي ذؤيب كزكجيا الحارث بف عبد العزل المكنى بأبي كبشة. 
 بف الحارث، كأنيسة بنت الحارث، كحذافة أك ككانت لو إخكة مف الرضاعة ىـ عبد اهلل

ى اهلل عميو كسمـ( ما جذامة بنت الحارث )كىي الشيماء(، كرأت حميمة مف بركتو )صمٌ 
ا (1)قصت منو العجب ، ككاف يشب شبابنا ال يشبو الغمماف، كلـ يبمغ سنتيو حتى كاف غالمن

و أف يبقى في ة، فسمحت أمٌ و، ككنا نخشى عميو كباء مكٌ جفرنا قالت: فقدمنا بو إلى أمٌ 
فركل  خامسة مف مكلده كقع حادث شؽ صدرهبنتي سعد حتى إذا كانت السنة الرابعة أك ال

 تاه جبريؿ، كىك يمعب مع الغممافأى اهلل عميو كسمـ( رسكؿ اهلل )صمٌ  مسمـ عف أنس أفٌ 
فأخذه فصرعو، فشؽ عف قمبو فاستخرج القمب، فاستخرج منو عمقة، فقاؿ ىذا حظ 

، ثـ ألمٌ الشيطاف منؾ ثـ غسمو في طست مف ذىب بماء زم  و، ثـ أعاده إلى مكانوـز
ا قد قتؿ. فاستقبمكه ىك  فقالكا: إفٌ  -يعني ظئره –و لى أمٌ إكجاء الغمماف يسعكف  محمدن

و إلى أف و. فكاف عند أمٌ مة بعد ىذه الكاقعة فردتو إلى أمٌ كف كقد خشيت عميو حميمنتقع المٌ 
و آمنة، ككفمو جده عبد المطمب، كلثماف سنكاتو بمغ ست سنيف، كفي حينيا تكفيت أمٌ 

كشيريف كعشرة أياـ مف عمره )صمى اهلل عميو كسمـ( تكفي جده، فكفمو عمو أبك طالب 
قيؿ كشيريف كعشرة  –نتي عشرة سنة كضمو إلى كلده، كلما بمغ )عميو الصالة كالسالـ( اث

ا إلى الشاـ، كفي ذلؾ قصة بحيرا الراىب الذم عرؼ رسكؿ اهلل  أياـ ارتحؿ بو عمو تاجرن
ة و سيد العالميف لما اتبعتو مف إشارات، فنصح بإرجاعو إلى مكٌ ى اهلل عميو كسمـ( أنٌ )صمٌ 

لفجار التي كانت ، كقد كانت خمس عشرة مف عمره إثر حرب ا(2)خكفنا عميو مف الييكد
بيف قريش كمف معيـ مف كنانة كبيف قيس عيالف، فكاف )عميو الصالة كالسالـ( كقتيا 

ية يجيز لعمكمتو النبؿ لمرمي. كعمى إثرىا كقع حمؼ الفضكؿ الذم ينافي الحمٌ 
، ككاف )عميو الصالة كالسالـ( يعمؿ راعينا لمغنـ في بني سعد، كفي الخامسة (3)الجاىمية
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ا إلى الشاـ مع غالـ ليا  كالعشريف مف سنو خرج بماؿ خديجة )رضي اهلل( عنيا تاجرن
 .اسمو ميسرة

كعند عكدتو الى مكة رأت منو كسمعت حسف التصرؼ كالخمؽ، كفي ذلؾ ابت نفيسة بنت 
ى اهلل عميو كسمـ( بالزكاج منيا )رضي اهلل عنو( منية صديقتيا أف تفاتح رسكؿ اهلل )صمٌ 

ؿ امرأة تزكجيا )عميو فرضي بذلؾ. ككانت أفضؿ نساء قكميا نسبنا كثركة كعقالن. كىي أكٌ 
الصالة كالسالـ(. ككاف لو منيا القاسـ، زينب، رقية، أـ كمثكـ، فاطمة كعبد اهلل. كلما بمغ 

، كفي ضالؿ (1)قريش ببناء الكعبة)صمى اهلل عميو كسمـ() خمس كثالثيف سنة قامت 
ى اهلل عميو كسمـ( األربعيف، أم قبؿ صمٌ )النبكة كالرسالة عزلتو في غار حراء كعمره زمنيا 

تكميفو بالنبكة بثالث سنكات، كلما كاف رمضاف مف ىذا الكقت أنزؿ اهلل عميو جبريؿ بآيات 
ادقة، إلى حيف كالـ اهلل مف القرآف الكريـ كىي بداية الكحي التي كانت قبمو رؤياه الص

معو بدكف كاسطة كما ثبت في حديث اإلسراء. كبعدىا كاف أمر القياـ بالدعكة إلى اهلل 
كأدكارىا ىي: الدكر المكي لثالث عشرة سنة تقريبنا كتنقسـ إلى مرحمة الدعكة السرية بثالث 

ى ىجرتو كة إلسنيف، كمرحمة إعالنيا في أىؿ مكة، كمرحمة إعالنيا خارجيا مف النبٌ 
ا مرحمة الدكر المدني فكانت بجياد الدعكة ثـ ، أمٌ (2))صمى اهلل عميو كسمـ( إلى المدينة

الجير بيا كما حممتيا مف اضطرابات كمكائد رسمتيا قريش ضدىا إلى حيف المقاطعة 
ة مف بيعة كمناقضة سبيميا ميثاؽ الظمـ ك العداكف كنقضو، كقد عاش )عميو الصالة العامٌ 

اـ حزف إثر كفاة عمو أبي طالب، كالسيدة خديجة )رضي اهلل عنيما(، كبعدىا كالسالـ( ع
، كبعدىا بزمف ليس بالكثير عرض اإلسالـ عمى القبائؿ (3) ج بسكدة )رضي اهلل عنيا(تزكٌ 

 يو كسمـ( بعائشة )رضي اهلل عنيا(ى اهلل عمكأفرادىا، كاستطراد تزكيج رسكؿ اهلل) صمٌ 
ة اإلسراء كالمعراج كفي الحديث عف ىذه األحداث صارت بيعة العقبة كبعدىا كانت قصٌ 
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ى اهلل عميو كسمـ( مع أبك بكر الصديؽ )رضي اهلل األكلى كالثانية إلى حيف ىجرتو )صمٌ 
ا عند نزكلو بيا عميو أفضؿ الصٌ  الة عنو كأرضاه( إلى المدينة التي أقيـ فييا مجتمعنا جديدن

، ك ما كٌنت قريش كال ركنت إال استفزازاتيا قائمة كغزكاتيا كمكالسالـ كبناء المسجد النبٌ 
 . (1)ى اهلل عميو كسمـ( كمف تبعو مف المسمميفمخططة لمنيؿ مف الرسكؿ )صمٌ 

 :ى اهلل عميو وسممغزواتو صمّ -ج
غزكة بدر الكبرل، غزكة بني سميـ بالكدر، غزكة بني قينقاع، غزكة السكيؽ، غزكة ذم 
أمر، غزكة بحراف، غزكة أحد، غزكة حمراء األسد، غزكة بني النضير، غزكة نجد، غزكة 
بدر الثانية، غزكة دكمة الجندؿ، غزكة األحزاب، غزكة بني قريظة، غزكة بني المصطمؽ 

 .كانت كقعة الحديبيةأك غزكة المريسيع كبعدىا 
ككانت ىناؾ مرحمة كتابة الممكؾ كاألمراء )ممؾ الحبشة، المقكقس ممؾ مصر، كسرل 
ممؾ فارس، قيصر ممؾ الركـ، المنذر بف ساكل، ىكذة بف عمي صاحب اليمامة، الحارث 
بني أبي شمر الغساني صاحب دمشؽ، ممؾ عماف(. كىناؾ غزكة الغابة أك غزكة ذم 

ككادم القرل كما حدث حياليا مف مكاقؼ كمفاكضات. كاف لمرسكؿ قرد، غزكة خيبر، 
ى اهلل عميو كسمـ( الزكاج مف صفية )رضي اهلل عنيا(، باإلضافة إلى غزكة ذات )صمٌ 
، كما بمغ مف أخبارو في نصرة الرسالة اإلليية كالدفاع عنيا كالتضحية مساندة مف (2)الرقاع

ى اهلل عميو شير ذك القعدة أمر الرسكؿ )صمٌ  )اهلل تعالى( بسالح الصبر كاإليماف، كفي
كسمـ( أصحابو أف يعتمركا، فدخؿ مكة كىك غير مرغكب فيو كأقاـ بيا ثالثنا كاليكـ الرابع 

بميمكنة بنت  (عميو الصالة كالسالـ)ج بسرؽ كأقاـ بيا، كفي ىذه العمرة تزكٌ  خرج النبيٌ 
 ة ق كانت معركة مؤتة كبعدىا غزكة فتح مكٌ  8الحارث العامرية، كفي جمادل األكلى 
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ككاف بيا مف جيكد تداكليا المسممكف صكب مكانة ىذا البيت العتيؽ، فدخميا )عميو 
ى بيا ثـ خطب أماـ قريش، كأمر بالؿ الصالة كالسالـ(، كطيرىا مف األصناـ كصمٌ 

ى )عميو السالـ( صالة شكر ليذا الفتح كالتكفيؽ يؤذف بالكعبة كصمٌ )رضي اهلل عنو( أف 
ة الحؽ كاجتمعكا اإلليي، فكانت لو خطبة أخرل في اليكـ الثاني مف الفتح كتبيف ألىؿ مكٌ 

. كمف ىذه األمكر كاف (1)لمبيعة فجمس )عميو الصالة كالسالـ( عمى الصفا يبايع الناس
ة أخطر كسب حصؿ عميو المسممكف في يعتبر فتح مكٌ ة كعممو فييا، ك إقامتو بمكٌ  لمنبيٌ 

ىذه األعكاـ إلى كقت غزكة حنيف ثـ غزكة الطائؼ ثـ غزكة تبكؾ كالرجكع إلى المدينة 
ى اهلل عميو كسمـ( أبا بكر الصديؽ) رضي اهلل عنو( ق بعث رسكؿ اهلل )صمٌ  9كفي سنة 

ا عمى الحج ليقيـ بالمسمميف المناسؾ أميرن
د كالقمكب عمى اعتناؽ اإلسالـ . ككثرت الكفك (2)

مف كؿ فج كصكب، كبفضؿ ىذه التطكرات العظيمة شيدت الجزيرة العربية نيضة 
بالغ الرسالة، كبناء مجتمع جديد عمى أساس إثبات  مباركة، كتمت أعماؿ الدعكة، كا 

ى اهلل عميو كسمـ(. كشاء اهلل أف األلكىية هلل تعالى، كنفييا عف غيره، كرسالة محمد )صمٌ 
ى اهلل عميو كسمـ( يرم رسكلو )عميو الصالة كالسالـ( ثمار دعكتو، كأعمف رسكؿ اهلل )صمٌ 

أتاني الميمة آت مف ربي فقاؿ: صٌؿ في ىذا الكادم »بقصده حجة الكداع حيف قاؿ: 
، فانتقؿ راحالن حتى أتى بطف الكاد، كاجتمع حكلو مائة ألؼ «المبارؾ كقؿ: عمرة في حجة

كبعد فراغو منيا نزؿ عميو (3)كف ألفا مف الناس، فقاـ فييـ خطيباكأربعة كعشركف كأربع

 »قكلو تعالى:                             

                             »(4) خطب )عميو  ك 
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ة، ثـ كانت طالئع التكديع في بداية الصالة كالسالـ( يكـ النحر في العاشر مف ذم الحجٌ 
ا، كفي األسبكع األخير ثقؿ برسكؿ اهلل )صمٌ  14ك 13مرضو التي كانت أياـ  ى اهلل يكمن

بو الكجع كاتقدت حرارتو فقاؿ:  عميو كسمـ( المرض، كقبؿ خمسة أياـ مف كفاتو اشتدٌ 
كبعدىا أحس « اس فأعيد إلييـىريقكا عمي سبع قرب مف آبار شتى، حتى أخرج لمنٌ »

ىممكا »بخفة كدخؿ المسجد كىك معصكب الراس كخطب الناس، كقبؿ أربعة أياـ قاؿ: 
 بو الكجع كأكصى إثرىا بثالث كصايا تكاترتيا ، كاشتدٌ «أكتب لكـ كتابا لف تضمكا بعده 

ى الظير، كأعتؽ )صمى اهلل عميو . كقبؿ يكـ أك يكميف أحس بخفة خرج كصمٌ (1)الركايات
ى اهلل عميو ي )صمٌ ؽ بسبعة دنانير، كفي آخر يكـ مف حياتو دعا النبٌ كسمـ( غممانو، كتصدٌ 

كسمـ( فاطمة فسارىا بشيء فبكت، ثـ دعاىا فسارىا بشيء فضحكت. ككاف األلـ كالكجع 
)عميو الصالة كالسالـ(، كفي احتضاره أسندتو عائشة )رضي اهلل عنيا( إلييا كىك  يشتدٌ 

يـ اغفر يقيف كالشيداء كالصالحيف، المٌ يف كالصدٌ مع الذيف أنعمت عمييـ مف النبيٌ »يقكؿ: 
ا « يـ الرفيؽ األعمىيـ الرفيؽ األعمى، المٌ لي كارحمني، كألحقني بالرفيؽ األعمى، المٌ  رافعن

ق 11ربيع األكؿ سنة  12ت بضحى االثنيف ا بصره نحك السقؼ، اشتدٌ اصبعو كشاخصن 
 .(2)ى اهلل عميو كسمـ( ثالث كستكف كزادت أربعة أياـكقد تـ لو )صمٌ 

 :زوجاتو رضوان اهلل عميين - د
يؽ، حفصة بف عمر بف خديجة بنت خكيمد، سكدة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر الصدٌ 

ة بنت ة، زينب بنت جحش، جكيريٌ ىند بنت أبي أميٌ الخطاب، زينب بنت خزيمة، أـ سممة 
الحارث، أـ حبيبة رممة بف أبي سفياف، صفية بنت حيي بف أخطب، ميمكنة بنت 

ف خمقو كمف الفضائؿ ما تبيى ، كلو )عميو الصالة كالسالـ( مف الصفات ما تزيٌ (3)الحارث
لب )رضي اهلل عنو( بيا أخالقو فكاف )صالة اهلل عميو كسالمو( كما قاؿ عمي بف أبي طا

                                                                 
 .460 – 454الرحيؽ المختـك ، ص  فكرم: صفي الرحمف المبارؾ ينظر: (1)
 .464 – 463 – 462المصدر نفسو :  (2)
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لـ يكف بالطكيؿ الممغط، كال بالقصير »ى اهلل عميو كسمـ(: كىك ينعت رسكؿ اهلل )صمٌ 
ا رًجالن، كلـ يكف  المتردد، ككاف ربعة مف القكـ، كلـ يكف بالجعد كال بالسبط، ككاف جعدن

دب بالمطيـ كال بالمكمثـ، ككاف في الكجو تدكير، ككاف أبيض مشربنا، أدعج العينيف، أى
األشفار جميؿ الميشاش كالكتد، دقيؽ المسربة، أجرد، شئف الكفيف كالقدميف، إذا مشى تقمع 

 ةاس ليجة، كأكفى الناس ذمٌ صدؽ النٌ البينيف، أجكد الناس كفا، كأجرأ الناس صدرنا، كأ
 معرفة أحبو، يقكؿ ناعتوكألينيـ عريكة كأكرميـ عشرة، مف رآه بديية ىابة، كمف خالطو 

 محمدكفي ىذا المقاـ نجد الشاعر (1)«ى اهلل عميو كسمـكال بعده مثمو صمٌ  لـ أر قبمو
 :)رضي اهلل عنو( يقكؿلى كعب بن زىيرإبرقية في قصيدة  جربوعة

 بانت ُسعادك... والتقيت بأحمد
  دي؟ماذا خسرَت بيجرىا يا سيّ 

 :إلى حين قولو
 واآلن قمبك يا اخي متأللئ

                                                                                                (2)متعمق بالمسجد بمحمدّ 

، أنشدىا لمنٌ بانت سعادصاحب قصيدة ) وكعب بن زىير بي ( كىك شاعر جاىمي مخضـر
ى صمٌ )في مسجد المدينة في السنة التاسعة لميجرة فأجازه الرسكؿ ( عميو كسمـ ى صمٌ )اهلل 
ا لو كمطمعيا (عميو كسمـاهلل   :بأف خمع بردتو، فألقاىا عمى كتؼ الشاعر تكريمن

 (3)متيم اثرىا لم يفد مكبولُ  بانت سعاد وقمبي اليوم متبولُ 
قرأتي كالما لمعالـ الجميؿ ابف القيـ رحمو اهلل يقكؿ في معناه تعقيبنا : »محمد جربوعةيقكؿ 

الغزؿ إذا كاف عفيفنا لتنبيو اليمـ في مطالع  عمى قصيدة بانت سعاد لكعب بف زىير: إفٌ 
القصائد، كلمدخكؿ منو عمى أغراض جمية فذلؾ مف المباح... كبالنسبة لي فقد فصؿ 

                                                                 
 .475 – 474:ص  الرحيؽ المختـك فكرم:كلرحمف المبار صفي ا (1)
 .6 – 5ص  :الديكاف  (2)
 .56 – 55محمد بكزكاكم: قامكس مصطمحات األدب، ص   (3)
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بؿ بتكريمو  بانت سعادمر باستماعو لقصيدة رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( في األ
ا... لذلؾ فإفٌ ي فقط بؿ في المسجد أيلشاعرىا الذم لـ يقرأىا أماـ الرسكؿ النبٌ   ضي

الشيكاني الجسماني ىك مف  المزاكجة بيف الغزؿ العفيؼ المرتبط بالقمب كالذكؽ ال بالحٌس 
يف الجماؿ الخمقي كالجماؿ ني أحاكؿ الربط بإنٌ  ك)):  يقكؿ ك ،   (1) « المدرسة الكعبية

 :(دمعة أحمدية عمى اإلسراء الممنوعكيقكؿ الشاعر في قصيدة )(2) ((ينيالدٌ 
 (متعمقا بالبيت في )أم القرى

 بكي وأسأل ما بو؟ ماذا جرى؟أ
 :قالوا: سرى... أمسكُت رأسي حائًرا
  أخشى عميو من الييود إذا سرى

ا  :كيقكؿ أيضن
 وساللم المعراج تغمض عينيا

 من ىول ما كانت ترى كي ال ترى
                         (3)اوالوصُل يا حمو السجود تعذرً  ألقصى المحاصر مغمقٌ ا لوقولوا 

ة اإلسراء كالمعراج تممح أكاصر القربى بيف األنبياء كافة، كحكمة اإلسراء تتيح كانت قصٌ 
  لرسمو

 و ديف فطرةيف أنٌ الصفة األكلى لمدٌ ت الع عمى المظاىر الكبرل، كخالليا تأكدٌ فرصة االطٌ 
إلى مستكل  كصكالن اكات كالمعراج ما عقب رحمة اإلسراء مف ارتفاع في طبقات السمٌ 

تنقطع عنده عمكـ الخالئؽ، كقد اختمؼ العمماء إف كاف السيرل بالركح كحده أـ بالركح 
ا لمٌ »ى اهلل عميو كسمـ(: كالجسد؟ فعف جابر )رضي اهلل عنو( قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل )صمٌ 

كأنا  ت المقدس، فطفقت أخبرىـ عف آياتوكذبتني قريش، قمتي في الحجر، فجٌمى اهلل لي بي

                                                                 
 .30حكار خاص عبد اهلل اللي: ص  (1)
 .32 – 30المرجع نفسو: ص  (2)
 .33 – 32الديكاف: ص  (3)
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 مة خاتـ األنبياء لحكمتو الجميمة، فاهلل سبحانو كتعالى خصو بيذه الرح(1)«أنظر إليو
دراؾ العقؿ لحقيقة ىذا الفعؿ، فقد كانت بيا اطالعو )صمٌ  ى اهلل عميو كتثبيت اعتباره كا 

كسمـ( عف مشاىد كمعارؼ لـ يصؿ كلـ يعمـ بيا أحد سكاه، كىذا لمكانتو )عميو الصالة 
 .كعظمة اهلل في خمقوكالسالـ(، 

 :كيقكؿ الشاعر
 ويظل ينفُخ أىو في جيدىا
  (2)لم يحترق فييا ولم يتجمد

اقتبس الشاعر بكالمو )آىو في جيدىا( مف القرآف الكريـ في سكرة )المسد( لقكلو تعالى: 

«           »(3) زاد في التعبير بياف كقكة استناد. 

 :نفس القصيدة يقكؿ كفي مقطع آخر مف
 اقرأ عميو... فسوف يرضى قمبو

  (4)قمُب النبّي كفمِة الفجر الندي
في مدحو إبراز فعمية الحدث إثر نزكؿ الكحي بأمر اهلل تعالى، كمكضع سكرة العمؽ في 

 »قكلو تبارؾ كتعالى:           »(5)  ، ٌة ما كاف كضمف ىذه القص

ك  يسربب أف يككف و كسماحة قمب رسكلو كاف ليذا السبٌ ي بقارئ، كلكف برضى ربٌ النبٌ 
. كعمى ىذا األساس فإٌف االلتزاـ مبدأ يجمع بيف المنفعة المفردة ك الذات الغيرية في تكفيؽ

 .باإلصالحما يتعمؽ الدفاع عف الٌديف كاإلسياـ في 

                                                                 

 
 .147 –138فقو السيرة، ص  ،ينظر: محمد الغزالي (1)
 .05ص  محمد الغزالي: فقو السيرة، (2)
 .[05اآلية: ]سكرة المسد:  (3)
 .07الديكاف: ص  (4)
 .[01اآلية: ]سكرة العمؽ:  (5)
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و كعشقو دكف تفسير كما مف أحبٌ كنجد الشاعر بفطحمية عقمو أبى أف يبدع مف خالؿ 
 (:الدراويش العاشقونية التفكير ألفاظ تمني كما قاؿ في )جعؿ في سرٌ 

 :راٍع يحدث نفسو في سره
 ي، ومثل كل فقيرٍ أىوى النبّ 

 ما في يدي ما قد يميق بشأنو
 مستورمن عاشٍق متعفٍف 

 :حتى يقكؿ
 لو كان عندك ناقة لرعيتيا
 (1)مع ناقتي، وعمفتيا بشعيري

ى اهلل عميو كسمـ(، كال يعرؼ لمرسكؿ )صمٌ  الحبٌ  بيف البسطاء مف يكفٌ فيناؾ مف الطيٌ 
 :يقكؿ الشاعر .تكاضع ما يممؾ ماذا يقدـ أك يحيد بو إالٌ 

 ومن العواصم في الحنان مدينة
 لمحورِ  تدعى دمشُق، حديقة

 :حتى يقكؿ
 مدن البنفسج، حين تعشق تشتكي

 لحبيبيا دمعاِت الحماماِت التي
  (2) تبكي عمى القرميد فوق الدور

يني يعطي لشعره تفاسير التكجيو كالتذكير لمعرفة ما كاف مف دٌ نالحظ أف التزاـ الشاعر ال
أحداث صارت في التاريخ اإلسالمي، فنجد ذكره لدمشؽ التي قيؿ أنيا تنقسـ عمى قسميف 

                                                                 
 .11الديكاف: ص  (1)
 .19 – 16ص  :الديكاف(2)
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ؿ جريمة قتؿ أكٌ ة الجبؿ في دمشؽ لقصٌ  ـ الذم ساؿ عمى شؽٌ )دـ( ك)شؽ( نسبة إلى الدٌ 
 .(1) (في األرض مع األخكيف )ىابيؿ كقابيؿ

 (:ى اهلل عميو كسمـ)صمٌ  حبيب المآذنكيقكؿ في قصيدة 
نا بالؿ ف في اإلسالـ كىك سيدٌ ؿ مؤذٌ الشاعر يشير إلى أكٌ  الكاضح مف خالؿ العنكاف أفٌ 

بالصعكد إلى  ى اهلل عميو كسمـ( بعد فتح مكةي اهلل )صمٌ )رضي اهلل عنو(، عندما أمره نبٌ 
ر يعبٌ  .ف، ككاف )رضكاف اهلل عميو( ذك صكت شجي يؤثر في النفس كيكقظياالكعبة ليؤذٌ 

 :الشاعر فيقكؿ
 يا نار كوني كيف شئت فإنو ماءٌ 

  (2)سيمكث بعد أن يمضي الزبد
ينية، كلحفظو كتاب اهلل امتثؿ يستعرض كيستنجد بالنيكض كمجد مدل معرفة الشاعر الدٌ 

فنجده يقتبس مف القرآف الكريـ عندما قاؿ )يا نار ككني( في سكرة )إبراىيـ(   يفىذا الدٌ 
 »ار ككيد الكافريف لقكلو تعالى: نا إبراىيـ )عميو السالـ( مف النٌ التي نجى فييا اهلل سيدٌ 

                    »(3)
  

 :(و )الثانيةالقرشي أو... قدر حبّ زىرة كيقكؿ الشاعر في قصيدة  
 أين تولوا... وجو اهلل

  (4)وأين تمدوا... كف حبيب
 »كىذا مقتبس مف دليؿ قكلو تعالى:                   »(5)                                                                 

فانتشار اإلسالـ كتشعبو في كؿ طرؼ مف ىذا الككف طريؽ ما إف يسمكو العبد فكجو اهلل 
                                                                 

 الحارس الخاص بركف الديف بدمشؽ، عبر قناة األكلى.مركة عبد الجميؿ: حكار مع  (1)
 .44الديكاف: ص  (2)
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 تجليات االلتزام في ديوان " قدٌر حبٍّه " لمحمد جربوعة                         :ثانيالفصل ال
 

76 
 

و قنديؿ (؟ إنٌ شو بدك)تعالى( معو أينما يككف، كلو اقتباس آخر في قصيدة عنكانيا: )
 :آمنة

 قنديل آمنة الوضاُء يبيرني
 من السماء تدلى... حولو الرسلُ 
 الزيت يدىُش... والمشكاة رائعٌة

                          

                    

     

  (1)ومغزل النور كاألحالم إذ يصلُ 
ضاء الككف أى اهلل عميو كسمـ( بكالدتو يا كالدة الرسكؿ )صمٌ يعبر الشاعر باسـ آمنة أنٌ 

ا بيا عمى سكرة .كاألفؽ، كفي المقطع الثاني )الزيت يدىش.. كالمشكاة رائعة( مستندن
    »)النكر( لقكلو تعالى:                 

                     

                            

                         «  
(2). 

ى اهلل عميو كسمـ( يمدح كعادة الشعراء ضمف ىذا الغرض في كصؼ فضؿ الرسكؿ )صمٌ 
 :(زىور لرسم سيد الزىور) كميزتو حينما يقكؿ في قصيدة
 خذ ما تيسر من ورود حموةٍ 

                                                                 
 .96الديكاف: ص  (1)
 .[35اآلية: ]سكرة النكر:  (2)
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  (1)(واقرأ عمييا )الطوَر( و)األنفاالَ 
كًكتىابو  كىالطُّكرً »ىنا الشاعر يشير إلى سكرتي )الطكر( ك)األنفاؿ( لقكلو تعالى: 

 م ٍسطيكرو     »2 :كقكلو ،«               

                              »(3) 

 :كيقكؿ الشاعر
 فارسم بو، في قمب ورٍد أصفرَ 

                                                    (4) (ميًما(، و)حاًء( ثم )ميًما(، )داالَ )
لو  مف  بريؽ رسـمفرقة في اعطاء ك عمؿ الشاعر ضمف رمزية ىذه الحركؼ كقيمتيا ال

كة ، كىك اسـ صاحب النبٌ (ى اهلل عميو كسمـصمٌ  )محمدي قداسة في تككيف اسـ النبٌ  المعنى
 .لـ تعيد العرب بو مف قبؿ

 :لمعشكؽ الندل كحماـ القبابكيقكؿ في قصيدة سباعيات 
 ((قال الندى لمورد: ))ما أحاله
 ((فأجابو: ))سبحان من سواه

 بكيا بقدر الشوق في قمبييما
  (5) ((وتيامسا: ))صمى عميو اهلل

ية لكؿ المنشديف ك لما تمخضتو قرائحيـ في مدحو جعؿ الشاعر مف ىذه القصيدة ىدٌ 
يني غالب في ىاتو المقاطع بمفظ العبارات كما ى اهلل عميو كسمـ(، فنجد التناص الدٌ )صمٌ 

                                                                 
 .101الديكاف: ص   (1)
(2

 
)
 . [02سكرة الطكر : ] اآلية :   

 .[01اآلية: ]سكرة األنفاؿ:  (3)
 .101الديكاف: ص  (4)
 .104المصدر نفسو: ص  (5)
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  نا يكسؼ ة سيدٌ الة كالسالـ(. كنجد لقصٌ ساف في عظمة قدره )عميو الصٌ اعتاد بو المٌ 
 :)عميو السالـ( حضكر في المقطع األخير مف قصيدة ما في حدا فيقكؿ

 ...تركوا أخاىم
 سافروا

 ما في حدا
 

  (1)ما في حدا
 :كاختالؼ القصيدة يقكؿة نجده مع نفس القصٌ 

  ولسوف يسمع في النوافذ آىيا
  :كيقكؿ

  .(2)قفل الباب كيف تغيَرا؟

 »يقتبس مف قكلو:                      

                           »(3) فالظمـ ،

 سبيمو حالؾ عقكبتو مؤلمة، كيستمر الشاعر 
 :يقكؿ .يستشيد كيبرىف مف كالـ اهلل شأف المكاقؼ كحسف االنتقاؿ

                          (4)اس بالجبار فاعتصمواوقال لمنّ  أقام هلل فوق األرض عاصمةً 

  » ما أمر:  ك  تعالى قكلو   ةكحجٌ                  

                                                                 
 .120الديكاف:  (1)
 .35نفسو: ص  المصدر (2)
 .[23اآلية: ]سكرة يكسؼ:  (3)
 .130: ص الديكاف (4)
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    »  (1)  ٌة إلى االقتداء كاالىتداء بمنيج اإللو تعالى؟ في فالشاعر يدعك بيذه الحج

و وال حبّ  قدرٌ ر عف ىذ االلتزاـ في ذكره مع قصيدة ينية ما يعبٌ حيف انتقى مف األسماء الدٌ 
ياـ الة، اإلماـ، التكبير، البركة، الصٌ : اهلل كالرسكؿ كاإلسالـ كالتشيد، الصٌ مفر لمقموب
ار بصيغ كتراكيب مختمفة يمنح لممقاطع الشعرية دالالت تفكؽ كؿ المتع المسجد، القيٌ 
يجابية قيميا  .كا 
 :كيقكؿ الشاعر

 يفتح مصحف جيب ظيًرا
 كي يسقي بالدمع جنائن

  (2))التوبة( في القرآنآي 
صاغ الشاعر بنبر ىذه المقاطع دليؿ الممتـز مع كتاب اهلل كحاممو )مصحؼ جيب(، لكي 

اهلل  يككف لو عكدة كتكبة في كؿ بعد فكرم كاف أك بدني كذكر لفظة التكبة عمى أفٌ 
)سبحانو كتعالى( باب تكبتو مفتكح في كؿ حيف، كىي اإلشارة كذلؾ عمى سكرة )التكبة( 

 .القرآف في
 :االلتزام اإلنساني -3
ة تتطمب منو اإليماف الصادؽ، كالشعر مف نة، فيي رسالة شاقٌ رسالة األديب ليست ىيٌ  إفٌ 

غير شؾ ىك معبر لمنزعة اإلنسانية التي تنبع مف أعماؽ الكجكد األصيؿ ليس بالرؤية 
نمٌ  معيارنا لمتقكيـ ا بأسمكب يتصؿ بالحياة كيعكس معالميا بكصفيا الجمالية فحسب، كا 

مقابؿ الكصؿ بقضايا كمشكالت العصر، كمناط الشاعر في ذلؾ تندرج ضمف مممكة 
دراكو السميـ بكصفيا كالدفاع عنيا  .المجتمع مف خالؿ حسو المرىؼ كا 

 :(محمد)يقكؿ الشاعر في قصيدة 
 :حاولت فيم الشمع... قالت شمعة

                                                                 
 .[78اآلية: ]سكرة الحج:  (1)
 .65الديكاف: ص  (2)
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 ي، بدون ناٍر أوقدُ باسم النبّ 
 الماء قالت قطرة حاولت فيم

 حبا أسيُل ودىشة أتجمد
 :حاولت فيم الضوء، قالت نجمة

  (1)أصل السنا، نبع الضياء... الفرقد
ا عمى كصؼ شعكره كنقاكة عاطفتو لككنو أىؿ لمبكح  عبر الشاعر عف خمجات قمبو حرصن
بالشكؽ المكبكت، كمحاكلة لفيـ ما يستكيف داخمو ككأنو في نقاش أك حكار مع الشمعة 

ى اهلل عميو و )صمٌ كقطرة الماء كالنجمة الالتي جعؿ بداللتيف ينطقف بما ينعمكف في ظمٌ 
يـ لو، كنجد في المقطع األخير لفظة السنا كالتي تعني الرفعة كيقاؿ: سنى كسمـ(، كحبٌ 

سننا كسناء أم ارتفع كصار ذا قدر. كقد تجمع إحداىف بيف )السناء( ك )السنى( كىكذا 
 :بف زيدكف حيف قكلوىي كالدة في نظر ا

  رحم اهلل زمانا أطمعكى   ****  يا أخا البدر سناًء وسن
 (2)بت أشكو قصر الميل معك  ****   إن يطل بعدك ليمي فمكم
( في ىذا يف مييكبيعز الدٌ متناصا مع الشاعر ) محمد جربوعةكفي اآلف نفسو نجد 
 :( يقكؿمريحانة الدّ المقطع مف قصيدة )

 في السماوات البعيدة وأنا أفتش
  عن نقطة الضوء الوحيدة

 :وفي )اغتراب( يقول
 لو صرت في لحظة دمعة

 وتموت القصيدة
  (1)لو صرت في لحظة شمعة

                                                                 
 .35: ص الديكاف  (1)
 .76، ص 1990ينظر: محمد إبراىيـ سميـ: أسماء البنات كمعانييا، مكتبة ابف سينا، دط،   (2)
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 .كنجد ليذه المدلكالت مف أىمية عمى سائر البشر في حياتيـ كضركرتيا
 :كيقكؿ الشاعر في الدراكيش العاشقكف

لقطعت مف مصركؼ  كاف مديرم –عميو كسمـ  ى اهللصمٌ - وو: لك أنٌ قاؿ الصغير ألمٌ 
 :كقاؿ في مقطع آخر أىديو أغمى عمبتي طبشكرً  جيبي، مابو

 قالت عجوز وىي تنصب ِقدرىا
 وتضيف أخشابيا إلى التنور

 ي محمدالو كنت أدركت النبّ 
                                                                                            (2)لخبزت أشيى خبزة لخميرِ 

ى اهلل عميو كسمـ( سنا لمذات كتحريض يحرؾ األجياؿ قاطبة في قراءة سيرتو و )صمٌ في حبٌ 
 الة كالسالـ، كينشدكه كلـ يركه عميو الصٌ يف أحبٌ كاألخذ بعبرتو، كىؤالء مف الذٌ 

 :(محمد)في قصيدة الشاعر 
 ي، محمدي، الياشمّ يا تاج رأسّ 

 في )ماسة( ممكية محروسة
  (3)ي وترقدتصحو عمى ذكر النبّ 

ى اهلل عميو كسمـ( ككقار التاج في سمطنتو كفي يبرز الشاعر سؤدد ككقار الرسكؿ) صمٌ 
ا مأساتو ذكره تشتدٌ  ا كتييجن  :الشاعركيقكؿ .فرقدن

 رغم الظروف... ورغم جوع صغاره
 رساميا في بيعيا يتردد

 في كسوة البيت العتيق إذا رمى

                                                                                                                                                                                                     
كاسيني األعرج: ديكاف الشعر العربي في الربع األخير مف القرف العشريف، المؤسسة الراعية الشريؾ الثقافي  (1)

 .17، ص 2007نيساف )أبريؿ(  4، األربعاء 2، ط104اليكنسكك، العدد 
 .13 – 12: ص الديكاف (2)
 .60المصدر نفسو: ص  (3)
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 عينو نحو جاللو متيجد
 حاولت فيم الحب فينا نحوه
  (1) األمر صعب، غامضن ومعقد

التـز الشاعر مشاكؿ عصره في مختمؼ قراءاتو التي يمزجيا ضمف قكالب مختمفة السياؽ 
اإلسالـ، فنجد الشاعر يصكر يحضرىا الرقي الركحي، كمسايرة االعتداؿ الذم يجيزه 

الظركؼ كطريقة الفعؿ العممي كبيف قناعات األشخاص التي يالمس بيا المبادئ 
بناء المجتمع  كاألخالؽ، كميمة أك دافع إنساني لنا جميعا فييا نصيب فيقكؿ: )) أفٌ 

بالكممة ال بالعمـ، كأقكؿ في مجتمعاتنا لألسؼ لك أنا شاب في مقتبؿ العمر مكشـ ذراعيو 
كحامؿ خنجر كساطكر، كيمر عمى الشارع الرئيسي ألم مدينة جزائرية يبدك األمر طبيعي 
جدا، فالرجؿ بخنجره ينسب مع الصارعة، لكف الفتاة في العشريف أك الثالثيف تحمؿ زىرة 
حمراء في يدىا ىذه )امرأة منتيية(، كالمجتمع الذم يسالـ الخنجر كيمتـز السير بال أخالؽ 

 (سميمان بخميمي)، كيصؼ (2)بال كممة لكي يعيش(( يو السعيدةف ىك مجتمع يجب
ذا أردت أف أصفو فكصفو ال يقؿ عف كصؼ حساف  الشاعر محمد جربكعة فيقكؿ: )) كا 
بف ثابت ككعب بف زىير، ككصفو ال يقؿ عف كصؼ عمر بف أبي ربيعة ككثير عزة 

محمد كجميؿ بثينة، ككصفو لف يقؿ كعادة الشعر المعاصر نزار قباني، كتقمد الشاعر 
يدة جميمة لـ تأتي العرب بمثميا إلى اليكـ في كساـ العرب مف قناة المستقمة بقص جربوعة

 ، كيقكؿ: )) أفٌ (3)مدح الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بعنكاف قدر حبو كال مفر لمقمكب((
الشاعر محمد جربكعة في مديحياتو في غزلياتو كقصائده ذات الطابع الحضارم الفكرم 

 .(4) ((كفي دراستو ىناؾ اشتقاقات لـ يسبقو الييا أحد

                                                                 
 .65 – 63: ص الديكاف (1)
 .16:20أمسية شعرية: بقاعة المحاضرات الكبرل، في الساعة  (2)
 .16:20المرجع نفسو: في الساعة  (3)
 .16:25أمسية شعرية: بقاعة المحاضرات الكبرل: في الساعة  (4)
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 :(و وال مفر لمقموبقدر حبّ )كيقكؿ الشاعر: 
 و من عبد األحجار في ضاللويحبّ 

 وبعدىا كسرىا وعمق الفؤوس في رقابيا
 وخمفو استدار
 لعالم األنوار

 و أخرجو من معبد األحجارو ألنّ يحبّ 
  (1)ارلمسجد القيّ 

خالؿ ىذه المقاطع سعى الشاعر إلى الربط بزمنيف الماضي في الجاىمية كعبادة  مف
ار األكثاف كالحاؿ الذم كاف عنو العبد، كالزمف الحاضر بدخكؿ اإلسالـ كعبادة الكاحد القيٌ 

 .ةالمسجد بمكانتو المقدسٌ  كبيذه المفظة األخيرة اتصؼٌ 
 :ويقول

 ووشاعر يحبّ 
 رىبتو يعصر في ليمة اإلليام في

 فتشرق العيون والشفاه باألنوار
  (2)فتولد األشعار

ا عمى لحبر الشاعر مناسبة في االحتفاؿ بو كمدحو )صمٌ  نجد أفٌ  ى اهلل عميو كسمـ( كتأكيدن
 :صكرة قيمة كمعانييا، كفي ذلؾ رىبة كقكة اإللياـ. كيقكؿ كذلؾ

 ...وتحبّ 
 ...ويحبّ 
 ...ونحبّ 

 ثم: من أروع األقدار في حياتنا
                                                                 

 .183 – 182الديكاف: ص  (1)
 .184 :المصدر نفسو (2)
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 أروع األقدار من
 ونحن في إيماننا

  (1)نسمم القموب لألقدار
 :نجد الشاعر يتناص مع )عامر شارؼ( في قصيدة شكاطئ الحركؼ عندما يقكؿ

 فمتقولي ما شئِت في صبواتي
  ه اقدارسرّ  فيل الحبّ 
 (محمد جربوعة)ة تقكـ عمى البحر الخفيؼ، بينما قصيدة ىذه القصيدة عمكديٌ  كنالحظ أفٌ 

ى اهلل عميو كسمـ( قدر مف عند اهلل و )صمٌ لشعر التفعيمة نظمت عمى بحر الرجز، كحبٌ 
 .تعالى سممت لو القمكب مفاتيحيا

مف خالؿ المقطع  المتنبي ( بأسمكبو األدبي يتناص كذلؾ معمحمد جربوعةكالشاعر )
 :التالي

  (2)فأذعن البحر واألوراق والقمم
 :المتنبيكدليميا عند قكؿ 

 والسيف والرمح والقرطاس والقمم****      والميل والبيداء تعرفنيالخيل 
 :(بانت سعاد)كفي مناط آخر يقكؿ الشاعر في قصيدة 

 (3)إن يكن لمقمب قمب، وجنوني ****   كنت قمب القمب مني... وحياتي
 ي بالنبّ )( عند ىذا القكؿ في قصيدة فاركؽ جكيدنرل المقاطع تشبو لحد ما، ما كتب )

 : (معجزات
 ولكن قمبي

 ما عاد قمبي

                                                                 
 .193ص  الديكاف:  (1)
 .127: ص المصدر نفسو (2)
 .165المصدر نفسو: ص  (3)
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 نغير منك
                                                                          (1).يتغير منّ 

نجد القصائد تختمؼ مف حيث البناء كالشكؿ كلكف المعنى الذم يميزىا جانب الشيرة 
كؿ إنساف ينتمي كىذا الككف  بداللة مكضكعاتيا. كاإلنسانية طابع حي داخؿ كالمقركئية

 :يقكؿ الشاعر
 أنا أولى بالزىرة
 والمبعوث إلي
 أنا اإلنسان

  (2)لكن أعطيني العنوان
ليا مف أف تقكل فيك صاحبيا  فاإلنساف ميما كاف ىدفو فياتو النزعة لف تمت كال بدٌ 

 (باويةمحمد صالح كدافعيا الكحيد، كمع ىذه المقاطع نجد عالقة تناصية مع الشاعر )
 :يقكؿ (قصيدة اإلنسان الكبير)في 

 ...أنت إنسان كبير
  قال شعبي يوم وحدنا المصير

يربط بيف قضية كطنو )الثكرة الجزائرية( كقضية الكحدة بيف مصر  صالح باكيةالتي كتبيا 
 :يقكؿ الشاعر .  1958كسكريا 

 (و تمميذة )شطورةتحبّ 
 من )عين آزال( عندنا

 :تكتب في دفترىا
  الرسول أحمداإالّ 

  (1)وصحبو الكرام
                                                                 

 .50دت، ص  دط، مصر، –ؾ، دار غريب لمطباعة كالنشر، القاىرة ي أحبٌ فاركؽ جكيدة: ألنٌ   (1)
 .69الديكاف: ص (2)
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 : كيقكؿ
 و في غربة األوطان في ضياعيا الثواريحبّ 

 :ثـ يقكؿ
 و قبائلتحبّ 

  (2)كانت ىنا ظالليا
يعطي الشاعر بقصائده صالبة في المعاني لمعالجة قضايا إنسانية تزرع المسؤكلية 

ينكه كيجمع مف خاللو بيف الكثير مف  ة لكؿ فرد، كيقظة نزعتو مشكال بعدا رسالياكميمٌ 
ة المشرقية غة التي مزجيا في بعض قصائده بيف العاميٌ الفرقاء سكاء تعمؽ األمر بالمٌ 

كىي  ى كتعمـو التي عاش فييا كلد كتربٌ كالفصحى، كذكر )عيف آزاؿ( نسبة إلى ميبط رأس
أف تككف ليا  حبٌ يا منطقة بسيطة أاألخرل دائما حاضرة في ذىنو لحنيف الشكؽ كعمى أنٌ 

 .نصيب بأف تيديو
 :كيقكؿ الشاعر
 ييدي الزىرة

 شاعر فصحى
 ...حرك
 ...حركو

  (3)فتحرك قمب القيوة في الفنجان
الكصؼ كتقكل العبارات  ى اهلل عميو كسمـ( يشتدٌ إلياـ الشاعر في حضرة رسكؿ اهلل )صمٌ 

حساس كالبركاف يجعؿ مف  فتحرؾ الشاعر بكشؼ يصؿ حدكد الغزؿ كالمدح معا، كا 
بالنسبة لنظاـ قصيدة كبنائيا: ى اهلل عميو كسمـ(، أما السير إبداعا رائعا في ذكره )صمٌ 

                                                                                                                                                                                                     
 .181: صالديكاف (1)
 .83نفسو: ص المصدر (2)
 .83ص  :نفسو  المصدر (3)
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اس يكتب بمصطمحات حديثة لكف مبنى القصيدة أك شكميا الشاعر لكي يفيمو النٌ ))
ال أرل الخركج عمى النظاـ القديـ، كالبعد الرسالي فيو كؿ ما يجب عمى  عمكما فأنا

ى ي صمٌ اإلنساف أف يحممو عمى عاتقو، مف دفاع عف القيـ أك العرض، أك اإلسالـ أك النبٌ 
ة ، فااللتزاـ اإلنساني في راسيات القكمية العربية اإلسالمية إزاء األمٌ (1)اهلل عميو كسمـ((

اء في ذلؾ، فال ينظر إليو مف كجية منعزلة، بؿ كمكقؼ اجتماعي كدليؿ الشعراء كالعمم
ا عمى التمسؾ بتعاليـ الدٌ دٌ  يف اإلسالمي بمنتيى العناية التي تجمع فييا ذاتية يني حرصن

 .اإلنساف كتقرير دكره

                                                                 
 .17:45في الساعة  :حكار خاص مع الشاعر محمد جربكعة (1)



 

    الخاتمة
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 عالقتولو بارز و قّيم االلتزام كموضوع  مصطمححول من خالل دراستنا                
ىم النتائج في أجمال إ ناويمكن اإلسالمية،دب والعقيدة بالمسائل و القضايا القائمة بين األ

                                                :تيةالنقاط اآل

ر عن دب وتعبّ غفاليا، تعتنق األإقديمة معاصرة ال يمكن  يةدبأقضية االلتزام ظاىرة  نّ أ -
                                                            .ينواقع والدّ ال

ضمن المذاىب الفكرية  القبولجانب الرفض و دة من عمى زوايا متعدّ  فمسفة االلتزام تقوم نّ أ –
 دبلمعالقة بين الحياة واأل نظر جديرة باالعتبار وتوثيقا   والوجودية كوجيةالماركسية منيا 
                                                                   خير ليا.وخدمة ىذا األ

التي م الظروف في خضّ عمى منوالو العديد من الشعراء العرب  خطّ  أااللتزام مبد عدّ ي   – 
         نسانإلا شعارىم معالجة لمختمف المواضيع التي تيمّ أعاشيا الوطن العربي فجاءت 

 ية لى الحرّ إالوصول  في ظلّ  لإلنسانية دب يقف ممثال  أ و كلّ نّ أعمى دب الممتزم األ دّ يع - 
                                                                         و الخير والعدل.

ا بالقضايا الشعراء الجزائريين في العصر الحديث التزام   برزأمن  (جربوعة محمد)يمثل  –
فجاء التزامو وليد الشعور بالمسؤولية ازاء واقعو بصدى الظروف  الوطنية و االنتماء العربي،

و االجتماعية، ونزعتو االنسانية والقومية بمختمف مواقفيا. ال ىدفا إلذاعة صيتو  السياسية
              فضلوضاع نحو األير األفي تغيّ  ألفكارها حة تجسيد  ا مشاركة كممتو المسمّ نمّ ا  و 
في جنبات الكممة الموحية بمالمح  الدور الرسالي  الشاعر بمشاركتو الوجدانية آثر –

                                                        ة.مّ االنصيار في بوتقة قضايا األ
يني ، وىي و" لمحمد جربوعة تجربة شعرية تنيل من الموروث الدّ حبّ  يعد ديوان "قدر   –  

                           ى اهلل عميو وسمم(.ي) محمد صمّ جمل ما قيل مدح النبّ أصدق و أ
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ين االسالمي ومنياجو واضح في شعره يظير التزام الشاعر "محمد جربوعة" بمبادئ الدّ  -
اء.   و رؤية ناضجة، فيو رجل كممة وفكر بنّ  نتاجو بأسموب حرّ إلى غزارة إباإلضافة   
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  :نبذة عن حياة الشاعر

 

عالمي جزإئري ولد في  محمد جربوعة بقرية إلثنايا إلوإقعة بيف 20/08/1967شاعر كاتب وإ 
مدينتي صالح باي وعيف أزإؿ في والية سطيؼ شرؽ إلجزإئر تمقى تعميمو إألوؿ في مدينة 
عيف أزإؿ،حفظ إلقرآف إلكريـ بثالث قرإءإت ،ورش،وحفص،وقالوف،تحصؿ عمى بكالوريوس 

زرإعة مف جامعة إلفاتح ليبيا، ومكث في سوريا أكثر مف سبعة عشر سنةو عمؿ في 
مناصب عّدة منيا أنو عمؿ مستشار إعالمي في ليبيا،ومذيعا و معد برإمج في إذإعة صوت 

،ومدير تحرير في مجمة سومر بسوريا سنة 2000-1999إلوطف إلعربي إلكبير في ليبيا سنة
وباحث في مركز إلتوثيؽ إلقومي بسوريا،مدير عاـ ورئيس مجمس إدإرة قناة 2000-2001

إلالفتة إلفضائية،مدير عاـ ورئيس مجمس قناة إلعربي إلفضائيةرئيس تحرير مجمة إلعنوإف 
إلموسوعة )إلدولي إلقبرصية،رئيس تحرير مجمة إلشاىد،إلمحرر إلرئيسي ورئيس تحرير 

فييا عشرة مجمدإت، يعد مف أكثر إإلعالمييف وإلكتاب إلعػػرب إنتاجا،حيث تجاوزت  (إلحمرإء
:                                                                                  إصدإرإتو إلستيف مؤّلًفا منيا في إلشعر

. 1997إلجزإئر – رماد إلقوإفي 
.  1999ليبيا – طرإبمس – دإر إلشمس – آه 

. 2006دمشؽ – وزرإء إلدفاع سأشتمكـ بعد إلفاصؿ 
 . 2009- قبرص– جالسا عمى حقائب إلسفر 

. إلجزء إألوؿ– معمقات صفرإء 
. إلساعر
. حيزيو

. مطر يتأمؿ إلقطة مف نافذتو 
. لمف ىذإ إلزر إألحمر؟

. وعيناىا
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. قدر حّبو
. ثـ سكت

.  إلموح
. (قبرص- ديوإف مسموع)خيوؿ إلفجيعة 

. (قبرص- ديوإف مسموع)وقاؿ نسوة في إلمدينة 
. (قبرص- ديوإف مسموع)حوإر مع كمب 
. (قبرص- ديوإف مسموع)وتحسبونو ىينا 
. (قبرص- ديوإف مسموع)حكايات أنثى 

ضافة إلى إلشعر لو في إلروإية مؤلفات، ومف روإياتو إلتي صدرت عف مكتبة إلعبيكاف في  وإ 
إلمجنوف،دماء جزإئرية في إلضباب،صاحب إلوجو ،  خيوؿ إلشوؽ، غريب: إلسعودية

وفي دمشؽ صدر لو روإية إإلرىابي،أحدىـ تسمؿ إلى ديمونة ...إلشريد،فانوس إلحي إلقديـ
: كما أّف لو كتبا سياسية ىامة، وأدبية وفكرية أخرى منيا

. إإليدز إألدبي
. رسالة عاجمة إلى إلكونغرس وإلشعب إألمريكي

. نظرية إلقوة إلبديمة
. إلخارجوف عف إلقانوف يصنعوف إلعالـ

. نقد إلتجربة إإلعالمية إإلسالمية 
. رصاصة في إلدماغ

. آفاؽ لجزإئر عظمى في إلمشيد إإلقميمي وإلعالمي
. محاكمة إلجماعات إإلسالمية عمى ضوء إلسيرة إلنبّوية

.. ىولوكوست إلجزإئر
. إلعمامة إلسودإء
. مترجـ إلى إإلنجميزية/ إلى بابا إلفاتيكاف

في موإجية إإليدز إألدبي 
. أفريقيا 

. إلتيارإت إإلسالمية مف إليجرة إلى إلحبشة إلى إليجرة إلى لعبة إلمصالح وإلنفط
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. إلجماعات إإلسالمية وتحديات إلخروج مف إلزإوية إلمعتمة
. تبرئة ىتمر مف تيمة إليولوكوست
. قناة إلجزيرة إلمطموب رقـ وإحد

. نظرية إلشورى
. مترجـ لإلنجميزية/ ميال ىنتنغتوف ميال فوكوياما 

. لماذإ؟..أسامة بف الدف وظاىرة إلعنؼ إلديني 
. غوإنتانامو أسرإر خمؼ أسرإر إلعار
. إلميبرإلية إلعربية إلطابور إلخامس

. معارضو إألنابيب
. تنمية إلشخصية وصناعة إلنجاح

. وكالة إالستخبارإت إلمركزية تحت إلمجير- إلغرفة إألمريكية إلسودإء
. لعبة إلشطرنج إلمسمومة
. إلقرآف تحت يد إلبنتاغوف

إلتي تنسب لكعب بف زىيرويرى  (إلمدرسة إلكعبية )تميز في  شعره بااللتزإـ وبما يسميو ىو
،غير أّنو تمّيز  نفسو رإئدىا ومؤّسسيا ،وتتميز بيف إلغزؿ إلعفيؼ وإلموضوع إلديني إلممتـز

عف غيره بالصورة إلشعرية إلجديدة،ترجمت لو بعض إألعماؿ مف ُكتب ومقاالت إلى لغات 
. عالمية
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، وىو مبادرة أدبية فّنية أطمقتيا قناة إلمستقمة في "لماذإ نحّبو؟"نشرت ىذه إلقصيدة في ديوإف 
، وطمبت فييا مف إلشعرإء إلعرب إجابة فنية شعرية عمى سؤإؿ إلحب، حب 2008ربيع 

 . (صمى إهلل عميو وسمـ)إألجياؿ إلمتعاقبة مف إلمسمميف لخاتـ إلنبييف محمد 

صدر إلديوإف الحقا عف دإر إلمنياج في جدة، لصاحبيا عمر سالـ باجخيؼ، متضمنا خمسا 
وأربعيف قصيدة لحشد كبير مف أشير إلشعرإء إلمعاصريف إألحياء، منيـ شاعر إلعرب 

عباس )، وإلدكتور (عبد إلرحمف إلعشماوي)، وإلدكتور (محمد نجيب إلمرإد)إلدكتور 
.  ، وآخروف(غازي إلقصيبي)، وإلدكتور (عائض إلقرني)، وإلدكتور (إلجنابي

لقيت ثناء عاطرإ مف إلنقاد وإلشعرإء عمى حد  (محمد جربوعة)قصيدة إلشاعر إلجزإئري 
 (صمى إهلل عميو وسمـ)سوإء، وعدىا بعضيـ مف أجمؿ ما قيؿ في حب خاتـ إلنبييف محمد 

.  قديما وحديثا

ىذه إلقصيدة إلجميمة بصوتو، فأبدع  (محمد نجيب إلمرإد) ألقى إلدكتور 2010وفي أبريؿ 
.  في أدإئيا، وبدت منو موىبة قميؿ نظيرىا في إإللقاء

وبذلؾ إجتمع إلجماؿ إالستثنائي في أبيات إلقصيدة وصورىا، وإلجماؿ إالستثنائي في 
إلعرض وإإللقاء، وتكونت منيما ىدية نادرة بديعة يسعد بتدإوليا عشاؽ إلشعر إلعربي 

 .إألصيؿ
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                     الكوفي . عاصم ية حفص عن اإلمامابرو  ن الكريمآالقر  *

   :المصادر

 السيوطي:بي بكر أين عبد الرحمان بن حمد المحمي وجالل الد  أين محمد جالل الد   _1
قو صبري محمد موسى ومحمد فايز ن الكريم، حق  آدار القر  -تفسير الجاللين، دار الخير

                                                       .2003، 3ط ،لبنان -كامل بيروت

اليند  -الجامعة السمفيةالرحيق المختوم، دار ابن حزم ، صفي الرحمن المباركفوري: _2
                                                    .2002-1424بيروت _ لبنان، دط، 

.2014-2004، 1و، دار ساطع لمطباعة و النشر، طحب   محمد جربوعة، الديوان، قدر   _3  

    .، دط ، دت22محمد الطاىر ابن عاشور: تفسير التحرير و التنوير، الدارالتونسية،ج _4

           دت.،3الوطنية لمكتاب، الجزائر، طل خميفة: الديوان، المؤسسة آمحمد العيد  -5 

               الجزائر، دط ، دت. -محمد الغزالي: فقو السيرة، دار اليناء، برج الكيفان _6

محمد متولي الشعراوي: منياج الصالحين الى معرفة أوامر ونواىي رب  العالمين، دراسة  _7
بناء شريف األنصاري، المكتبة أوتحقيق مركز التراث لخدمة الكتاب و السن ة، شركة 

                                              .2004-1424بيروت،دط،-العصرية، صيدا

خير من القرن العشرين، الشريك ن الشعر العربي في الربع األعرج، ديواواسيني األ _8
                                            .2007، نيسان2،ط104العدد،الثقافي اليونسكو
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:المراجع  

 1ط،لبنان –أحمد أبو حاقة: االلتزام في الشعر العربي، دار الماليين، بيروت  _9
1979.  

 1ط النقد األدبي، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة،أصول  أحمد الشايب: _10
1994 .  

ة القصيرة الجزائرية المعاصرة في الفترة ما  :أحمد طالب _11 االلتزام في القص 
دت.  دط، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1976\1931بين   

عالم المعرفة المجمس الوطني  ،المعاصراتجاىات الشعر  إحسان عباس: _12
.1998مثقافة و الفنون واآلداب،الكويت،شعبانل  

.1404-1984قضايا النقد األدبي، دار المريخ، الرياض،دط، بدوي طبانة: _13  

،دت.3دار المريخ،الرياض،ط التيارات المعاصرة في النقد األدبي،*   

_ خالد محمود خادم السروجي:أحاديث فضائل الشام، مكتبة ابن القيم، الدار 14
.1999دط،  سوريا، -دمشقالمشرقية   

رجاء عيد: فمسفة االلتزام في النقد األدبي بين النظرية والتطبيق، منشأة  _15
دت. دط، مصر، -اإلسكندرية ،المعارف  

،دت.3مصر،ط -االجتماعي لألدب، مكتبة مدبولي، القاىرة التحميل: السيد يسين _16   
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 3في النقد الواقعي الغربي المعاصر)نظرية التصوير(،ج دبنظرية األ :شايف عكاشة  _17
.1994_الجزائر،دط، بن عكنون ديوان المطبوعات الجامعية،  

المجمس الوطني ،دبية والنقدية عند العرب والغربيينالمذاىب األ :ادشكري محمد عي    _18 
1993.30-1414،دط،الكويت_الصفاة، واآلدابلمثقافة والفنون   

  2005، 1لبنان،ط –المؤسسة العربية، بيروت في نظرية األدب، ماضي:شكري عياد  _19

– دار الشروق، القاىرة صالح فضل: نظرية البنائية في النقد األدبي، _20
  .1419،1998مصر،

ظاىر محسن جاسم الشاعر: ظاىرة التزام الشاعر في األدب اإلسالمي، كمية اآلداب _21
.   1429شعبان_،رجب25جامعة الكوفة،العدد  

دار المعارف   ،المعاصر م جديدة لألدب العربي القديم وقي   عائشة عبد الرحمن: _22
دت. ،2ط ،مصر -القاىرة  

 3مصر،ط _القاىرة دار الفكر العربي، ،عزالد ين اسماعيل: الشعر العربي المعاصر _23
1976 .  

عبد الرزاق األصفر المذاىب األدبية: لدى الغرب، من منشورات اتحاد الكتاب العرب _ 24

.1999سوريا ،دط، _دمشق  

عبد اهلل الركيبي: قضايا عربية في الشعر الجزائري المعاصر، المؤسسة الوطنية  _25
.1983لمكتاب،دط،  

      .1982الوطنية،الجزائر،دط،األوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى، الشركة *
مصر، دط، دت. -_ فاروق جويدة، لألن ي أحب ك، دار غريب لمطباعة و النشر، القاىرة26  
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.1990أسماء البنات ومعانييا، مكتبة ابن سينا،دط،  محمد إبراىيم: -27  

1977،جويمية1محمد الحميوي: مباحث ودراسات أدبية، الشركة التونسية،تونس،ط -28  

-حمب محمد خير البقاعي: دراسات في النص و التناصية، مركز االنماء الحضاري، -29 
.   1979 ،1سوريا، ط  

 دار النيضة العربية قضايا النقد األدبي بين القديم و الحديث، محمد زكي العشماوي: -30
.1979لبنان،دط،-بيروت  

 دط ،القاىرة -ةالفجال محمد غنيمي ىالل: النقد األدبي الحديث، دار نيضة مصر، -31
.1997أكتوبر،  

دت. دط، القاىرة،-الفجالة قضايا معاصرة في األدب و النقد، دار نيضة مصر، *  

.2001دط  ، القاىرة -الفجالة األدب المقارن، دار نيضة مصر، *  

محمد مصياف: النقد األدبي في المغرب العربي، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر  -32
.   1981، 2ط  

.1988القاىرة،دط،–في األدب والنقد: نيضة مصر،الفجالة: محمد مندور -33  

.1998، 1سوريا،ط-نبيل سميمان: في اإلبداع و النقد، دار الحوار، الالذقية -34  

.   1مصر، ط-الجمال وقضاياه، دار الوفاء، االسكندريةىالة محجوب خضر: عمم  -35
2006 

 1لبنان، ط-وجيو فانوس: دراسات في حركية الفكر األدبي، دار الفكر المبناني، بيروت -36
1991.  
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 3الجزائر، ط-وليد إبراىيم قصاب: من قضايا األدب اإلسالمي، الوعي، رويبة -37
1433 ،2012 .  

:الكتب المترجمة  

  ، منشورات دار اآلدبترجمة جورج طرابشي ،األدب الممتزم :سارتر جان بول -38

.1967، 2لبنان، ط  -بيروت  

دت. دط، القاىرة، -الفجالة ترجمة محمد غنيمي ىالل، دار نيضة مصر،’ ما األدب *  

عويدات كارلونيوفيممو: النقد األدبي، ترجمة كيتي سالم، مراجعة جورج سالم، منشورات  -39
. 1914، 2باريس،ط -بيروت  

ار -40   مجموعة من األساتذة: األدب و األنواع األدبية، ترجمة عن الفرنسية طاىر حج 
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:المعاجم و القواميس  
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.1985لبنان، -الحياة، بيروت  
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1938.  
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  1425 ،2004.  

  2لبنان، ط -مجدي وىبو: معجم مصطمحات األدب، مطبعة دار القمم، بيروت -44
1974  
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:ملخص  

قضية االلتزام في األدب قديمة جديدة، اىتم بيا الشعراء اإلسالميون المعاصرون 
اىتماما بالًغا جعموا منو شعاًرا لمعالجة مختمف القضايا الّدينية والسياسية واإلنسانيةو الوطنية 

من أجل التواصل و الحوار و مواجية الواقع القائم بوعي حر،فااللتزام يجعل من الحقيقة 
وعٌي مدرك ، واألديب الممتزم أديب عصره مسؤول موّجو يستشف حمل رسالة في إطار 

يبرز لنا مدى التزامو الذي بمغ " قدٌر حّبو"معركة الحياة، والشاعر محمد جربوعة في ديوان 
 .بو منتيى الّدقة الفنّية وواقعية القضايا التي اشتغل عمييا 

summary : 

ancien que contemporain dont les poètes islamistes ont lui 
donné beaucoup d’importance tout le prenait comme étant un slogan 
qui traite tant de problèmes surtout sur le plan religieux 
qu’économique et politiquent afin de se communiquer et d’affronter 
la réalité qui se bosse   sur la conscience libre donc le scripteur 
discpliné est tout a fait responsable de ses actes tel que le poète 
« MohamedDjerboua » dans son ouvrage «Kader hobho » nous 
montre a quel point sont arrivés les sujets abordés sur le plan 
esthétique (l’emploi de linguistique) ainsi  que sur le plan rationnel( 
le degré de la certitude des informations utilisées dans ce genre 
d’écrit ). 

 

 


