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 شكر وعرفان:
لؾ الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو عدد خمقؾ كرضى نفسؾ كزنة عرشؾ كمداد  الميـ

 كمماتؾ، كالصبلة كالسبلـ عمى أفضؿ خمقؾ كعمى آلو كصحبو كمف اتبع ىداه... كبعد،
تتسابؽ الكممات كتتزاحـ العبارات لتنظيـ عقد الشكر الذم ال يستحقو إال أنت، إليؾ يا 

إليؾ يا أستاذنا كدكتكرنا كمشرفنا سامي الكافي معممنا الغالي، مف بذلت كلـ تنتظر العطاء، 
 يا مف عممتنا النجاح كغرست فينا حب التميز نرسؿ إليؾ كساـ الشرؼ.

 كما نتكجو بالشكر كالتقدير ألعضاء المجنة المناقشة عمى قراءة البحث كتقكيمو. 
العمؿ كأخص بالذكر كال يفكتنا أف نتكجو بالشكر لكؿ مف كانت لو يد العكف في ىذا 

كؿ أساتذتي كخاصة األستاذ الدكتكر العممي المكي رحمو اهلل كاألستاذ دريسي سمير ككؿ 
 عماؿ مكتبة جامعة العربي بف مييدم كمكتبة جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة

  



 

 

 إىداء:
 إلى مف عممني كيؼ تككف الحياة ككيؼ يككف النجاح

لى مف زرع في نفسي الطمكح كال  مثابرة...كا 
 إلى مف كاف لي منو شرؼ الرعاية كالتعميـ

 كالدم العزيز
 إلى رمز الحب كبمسـ الشفاء

 إلى مف كاف دعائيا سر نجاحي
 إلى مف كاف لي منيا شرؼ التربية كالحناف

 كالدتي الحبيبة
 إلى مف شارككني الحياة بحمكىا كمرىا

 ككانكا لي سندا في الحياة
 ...إلى ركائز نجاحي إخكتي

 ـ محمد أيمفادص
 إلى مف تحمك باإلخاء كتميزكا بالكفاء
 صديقاتي عايدة، أميرة، شيماء، صفية
 إلى كؿ مف ساعدني كقدـ لي يد العكف

 بالكقت كالجيد كالدعاء
 إليكـ أىدم ىذا العمؿ المتكاضع

 رمز المحبة كالكفاء
 

 خديجة
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 إلى ينبكع العطاء

 الذم زرع في
 نفسي الطمكح

 ..كالمثابرة .
 كالدم العزيز

 إلى نبع الحناف
 التي ال ينتيي ...

 أمي الغالية التي أنجبتني
 كأمي الغالية التي ربتني

 رحميا اهلل
 إلى مف تحمؿ في عيكنيا

 ذكريات طفكلتي
 كشبابي ...

 أختي العزيزة كالكحيدة مريـ
 إلى مف ضاقت السطكر

 مف ذكرىـ فكسعيـ قمبي ....
 صديقاتي

 صفية ... خديجة، شيماء، أميرة،
عايدة



 

 

مقدمة



 مقدمة
 

 أ 
 

 مقدمة:
كلـ يقتصر  ،نشأت الكاقعية نشأة غربية ككاف تأثيرىا بارزا عمى العديد مف األدباء

نما مس ىذا التأثير األدباء العرب أيضا، حيث  األمر عمى األدباء كانت الغربييف فقط كا 
لكاقع، لمحاكلة إيجاد حمكؿ نتيجة ىذا التأثير كاقعية إسبلمية اىتمكا مف خبلليا بتصكير ا

مف أىـ ىؤالء األدباء الذيف اىتمكا  الكؿ مشكبلتو، كيعتبر نجيب الكيبلني كاحد مناسبة
الحديث  بقضايا أمتيـ، حيث يعد رائد األدب اإلسبلمي الممتـز شكبل كمضمكنا في العصر

الركايات كالقصص التي كتبيا، فنجد جؿ أعمالو قد اىتـ فييا  ر، مف خبلؿ مجمكعكالمعاص
بقضايا أمتو، كلكف رغـ ىذه المكانة التي حظي بيا، إال أف أعمالو لـ تنؿ االىتماـ الكافي 

في اختيار كتحميؿ نص مف نصكصو،  يبالدراسة كالتحميؿ، ليككف ىذا الدافع السبب الرئيس
ر في القدس" التي تتجمى فييا الكاقعية اإلسبلمية، بشكؿ كاضح مف كىك ركاية "عمر يظي

 خبلؿ استحضار شخصية الصحابي الجميؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو.
كمف ىنا كاف مكضكعنا مكسكما بالكاقعية اإلسبلمية في ركاية عمر يظير في القدس، 

كمي، كىنا نجد أنفسنا ة دكف أف نيمؿ الجانب الشيككانت دراستنا دراسة مكضكعية مضمكن
 أماـ تساؤالت أىميا:

 ماذا تعني الكاقعية؟ 

 ما مفيـك الكاقعية اإلسبلمية في األدب؟ 

 ماذا نعني باألدب اإلسبلمي؟ 

 كيؼ تجمت الكاقعية اإلسبلمية في ركاية عمر يظير في القدس؟ 

 ىي أسئمة كأخرل سعى البحث لئلجابة عنيا.
–ة الذكر خطة ممنيجة ضمت مقدمة كفصميف اتبعنا في إجابتنا عف األسئمة السالف

ة إلى ممحؽ، خصصنا الفصؿ خاتمة تضمنت نتائج الدراسة إضافف بكينتييا-نظرم كتطبيقي
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مكاقعية اإلسبلمية في األدب، كتضمف مبحثيف، األكؿ تطرقنا فيو إلى العناصر النظرم ل
 عبلقتيا باألدب.-نشأتيا كأنكاعيا-اآلتية: الكاقعية لغة كاصطبلحا

بالكاقعية اإلسبلمية في األدب عالجنا فيو مفيكـ  اما المبحث الثاني فكاف مكسكمأ
 العبلقة بينيا كبيف األدب.ك خصائصيا،  ،الكاقعية اإلسبلمية

ثـ يأتي الفصؿ التطبيقي معنكف بػ تجميات الكاقعية اإلسبلمية في ركاية عمر يظير في 
 القدس كبدكره قمنا بتقسيمو إلى مبحثيف.

 أم حممنا ؛تطرقنا فيو إلى الكاقعية اإلسبلمية مف خبلؿ العتبات الخارجية لمركايةاألكؿ 
 مؤشر التجنيسي.الالغبلؼ، العنكاف، المؤلؼ،  في صكرة

محاكليف  أما الثاني تناكلنا فيو الكاقعية اإلسبلمية مف خبلؿ الكلكج إلى متف الركاية
أف كالزماف كالمكاف دكف  كفضاء عمى الشخصيات الكشؼ عف خفاياه الداخمية، بالتركيز

 المغة. نيمؿ مككف
، أما ةكانتيى البحث بخاتمة لتسجيؿ أىـ النتائج التي تحاكؿ اإلجابة عف األسئمة السابق

فيما يخص الممحؽ فكاف يضـ حياة نجيب الكيبلني، كأىـ أعمالو، باإلضافة إلى ممخص 
 المكضكعاتية .كاعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المقاربة  ،الركاية

 كقد كاف لبعض المصادر كالمراجع األثر البارز في ىذه الدراسة نذكر أىميا:
القرآف الكريـ، الركاية، أما المراجع نجد كتاب نجيب الكيبلني )مدخؿ إلى األدب 
اإلسبلمي( الطيب برغكث )الكاقعية اإلسبلمية في خط الفعالية الحضارية( عباس محجكب 

قضاياه المفاىيمية كالنقدية(، حممي محمد القاعكد )األدب اإلسبلمي )األدب اإلسبلمي في 
 الفكرة كالتطبيؽ(.

كاجينا بعض الصعكبات كالعراقيؿ تمثمت في قمة المراجع كندرة تككاف مف الطبيعي أف 
 الدراسات حكؿ ىذا المكضكع.

ؿ الدكتكر كال يفكتنا أف نتكجو بجزيؿ الشكر بعد اهلل سبحانو كتعالى إلى األستاذ الفاض
سامي الكافي الذم تحمؿ مسؤكلية اإلشراؼ عمى ىذا البحث، كالذم لـ يبخؿ عمينا بفيض 



 مقدمة
 

 ج 
 

عطائو، كتكجيياتو القيمة كنصائحو السديدة، فكاف خير معيف كمحفز لنا إلنجاز ىذه الدراسة 
 كتقديميا.

في  نرجك أف نككف قد كفقنا في مسعانا في النياية، عممنا ال يخمك مف النقص كالكقكع
ف أخطأنا  الخطأ ألنو ما ىك إال جيد بشرم قابؿ لممبلحظات كالنقد. فإف أصبنا فمف اهلل كا 

 فمف أنفسنا، كما تكفيقنا إال باهلل.



 

 

 

 
الفصؿ األكؿ 

مفاىيـ 
كمصطمحات



 

 

 في األدب  المبحث األول: الواقعية
 تعريؼ الكاقعية  -1

 في المغة .أ 

 في االصطبلح .ب 

 في األدب .ج 

 في المفيـك الغربي .د 

 أنكاع الكاقعية -2

 الكاقعية األكركبية 

 العبلقة بيف الكاقعية كاألدب -3

 عبلقة الكاقع االجتماعي بالمشركع األدبي .أ 

 األدب بناء كفف .ب 

 األدب بالكاقعما طبيعة عبلقة  .ج 
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تتعدد المذاىب األدبية كتختمؼ مف مذىب كبلسيكي، إلى ركمنسي، إلى رمزم 
فكاقعي... إلى غير ذلؾ، ككؿ يؤثر في األدب بحسب طبيعتو، كنحف ىنا بصدد تسميط 

 الضكء عمى المذىب الكاقعي.
أنو نتاجا لممذىبيف الكبلسيكي كالركمنسي، كككنو نتاجا ال يعني يبدك المذىب الكاقعي 

أنو امتداد ليما أك طكر مف أطكارىما، كلكنو رد فعؿ عمى كالء المذىب الكبلسيكي لمطبقة 
االرستقراطية كتمسكو بالتقاليد االجتماعية، كعمى انحسار الركمانسية في اإلطار الفردم 

الطبقات الكادحة كمف ثـ كاف المذىب الكاقعي عمى كالء الذاتي الذم يغفؿ قضايا المجتمع ك 
لممجتمع، كخاصة طبقاتو الدنيا كتشخيص أمراضو كىمكمو، كمحاكلة معالجتيا كفقا لبعض 

 1اتجاىاتو.
أم أف المذىب الكاقعي مذىب مستقؿ بذاتو ييدؼ إلى تصكير مشكبلت الكاقع   

 كمحاكلة إيجاد حؿ ليا، كىك رد فعؿ عمى المذىبيف: 
 الذم يغفؿ دكر الفرد كيتمسؾ بالتقاليد االجتماعية. الكالسيكي:  

 الذم يغفؿ دكر الجماعة كيعتمد عمى الذاتية الفردية. الرومنسي:

 تعريف الواقعية:  .1
 في المغة:  .أ 

 الكاقعية مف مادة "كقع" كالتي تعني في معاجـ المغة العربية معاني عديدة: 
 مادة كقع تعني:  في معجم الوسيط:

الدكاب: ربضت ك..يقاؿ: كقع الطير عمى أرض أك -)يقع(، كقعا، ككقكعا: سقط ك عوق
الكبلـ في نفسو: -الحؽ: ثبت، القكؿ عميو، كجب. ك-المطر باألرض: حصؿ. ك-شجر. ك

أصاب -في العمؿ كقكعا: أخذه. ك-فبلف كقيعة ككقكعا: سبَّو كاغتابو ككابو. ك-أثر فييا. ك
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إلى كذا كقعا: أسرع -في أرض فبلف صار فييا. ك-فيو. كفي الشرؾ: حصؿ -الرفؽ فيو. ك
األمر مف فبلف مكقعا حسنا أك سيئا: -بالعدك كقعا، ككقعة: بالغ في قتاليـ. ك-بانطبلقو. ك
فبلف البعير كقعا: ككاه عمى أـ -عنده مكقعا حسنا: ناؿ منو خطأ منزلة. ك-ثبت لديو. ك

الحجارة الحافر: أصابتو -السكيف كالسيؼ. ك النضؿ بالبقعة: حدده بيا. يقاؿ: كقع-رأسو. ك
 كرفقتو، فيك كقيع، كيقاؿ: ىذه نعؿ ال تقع عمى رجؿ: أم ال تناسب رجؿ....

الحاصؿ يقاؿ: أمر كاقع، كطائر كاقع إذا كاف -الذم ينفر الرحى. )ج( كقعة. ك الواقع:
. كالنسر الكاقع: عمى شجر أك نحكه. )ج( كقكع ككقع. كيقاؿ: إنو لكاقع الطير: أم ساكف ليف

 )انظر: نسر(.
المصادمة، كىي اسـ مف الكقعة -النازلة مف صركؼ الدىر. ك-القيامة. ك الواقعة:

)في الفمسفة(: ما حدث -بالجرب، كىي الصدمة بعد الصدمة. كيقاؿ: رجؿ كاقعة: شجاع. ك
 كجد. )مج(.

)في الفمسفة(: مذىب ممتـز فيو التصكير االميف لمظاىر الطبيعة كالحياة كما  الواقعية:
-ىي، ككذلؾ عرض اآلراء كاألحداث كالظركؼ كالمبلبسات دكف نظر مثالي. )مج(. ك

تعني مادة كقع السقكط  ،1بتصكير أحكاؿ المجتمع ىب أدبي يعتمد عمى الكقائع، كيعنىمذ
اقعة ىي القيامة كالكاقعية ىي مذىب يصكر أحكاؿ الكاقع كالحصكؿ كالثبكت كالتأثير...، كالك 

 كالمجتمع.
 كما ورد في المنجد في المغة العربية: 

كائف، قائـ، مكجكد: "بيت كاقع عمى أطراؼ الغابة" "بناية كاقعة في كسط الحي".  واقع:
" //حاصؿ، ثابت، مممكس، حقيقي، حالة كاقعية" // حقيقة الشيء: "كاقع العالـ الخارجي

"شيادة مطابقة لمكاقع" //"أمر كاقع": حدث ال يمكف العكدة عنو كال يسمح بتحقيؽ أمر 
 معاكس" "ىذا أمر كاقع": حاصؿ، ثابت، راىف.
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ما ىك مكجكد فعبل، ما ليس بفكرة أك تصكر بؿ كجكد حاضر: "المثاؿ األعمى  الواقع:
كالكاقع يتعارضاف" // "في الكاقع": فعبل، كفي حقيقة األمر، حقيقة: "كفي الكاقع ىك كذلؾ" // 

 "عكدة إلى الكاقع": انتباه مف غفمة.
عي" يتصرؼ آخذ الكاقع بعيف االعتبار، ذك حس عممي: "رجؿ دكلة كاق واقعي:

//حقيقي غير خيالي، مطابؽ لمحقيقة كالكاقع: "قصة كاقعية" // مبني عمى درس الكقائع: 
"تاريخ كاقعي" // ما يعبر عف حقيقة األشياء المجردة:" ألفاظ كاقعية" // منسكب إلى الكاقعية 

 ".في األدب أك األدب كالفف:" لكحة كاقعية "، "ركاية كاقعية"، "رساـ كاقعي"، "ركاية كاقعية
 في الكاقع عمميا: "أمر مستحيؿ كاقعيا". واقعّيا:
مذىب في األدب كالفف يعتمد عمى تصكير الطبيعة كالحياة االجتماعية عارية  واقعّية:

كما ىي في الكاقع كبدكف أم تجميؿ أك زخرفة: "كاقعية قصة"، "كاقعية رساـ"// )فؼ( مذىب 
ؿ، كأطمؽ خاصة في القركف الكسطى فمسفي يجعؿ لمكاقع المادم المحسكس االعتبار األك 
 عمى المذىب الذم يرل أف الكميات ليا كجكد حقيقي.

)فؼ( مذىب يجعؿ لمكاقع المادم المحسكس االعتبار األكؿ:" الكاقعية  الواقعّية:
  1كالمثالية".

يعني الكاقع ىنا الكجكد كالثبكت كالحقيقة كالحصكؿ، كالكاقعية ىي مذىب أدبي كفني 
كما ىي في الكاقع دكف زيادة أك نقصاف، كىي أيضا مذىب فمسفي يصكر يصكر الحقيقة 

 الكاقع تصكيرا ماديا كيتخذ مف المادية آلية لتفسير كؿ شيء.
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 في االصطالح:  .ب 
. أم نشأة الكاقعية 1ىي مذىب أدبي ظير في الغرب في الثمث مف القرف التاسع عشر

كاليما كتفاعميما، مع حفي صفاتيما كأىي نشأة غربية، كىي تصكير مبدع اإلنساف كالطبيعة 
العناية بالجزئيات كالتفصيبلت المشتركة لؤلشياء كاألشخاص كالحياة اليكمية، كلك كانت 

. الكاقعية ىي تصكير المبدع 2تفصيبلت مبتذلة ككؿ ذلؾ ضمف اإلطار الكاقعي المألكؼ
 كؿ التفاصيؿ.لمكاقع كالمحيط كالحياة كاالىتماـ بكؿ الجزئيات كتسميط الضكء عمى 

 في األدب:  .ج 
تطرؽ كثير مف النقاد كاألدباء كالكتاب إلى تعريؼ الكاقعية مف بينيـ محمد منصكر 

كر في كتابو في األدب كالنقد يقكؿ: بأف الكاقعيكف دحممي محمد القاعكد: نجد محمد من
كالتجريح، شديدك الفطنة إلى ما يحيط بيـ، حريصكف عمى تسجيمو كما ىك كتناكلو بالنقد 

كىـ أميؿ إلى التشاـؤ كالحذر كسكء الظف ألنيـ في الغالب يصدركف عف فكرة سيئة عف 
البشر بؿ كعف النظاـ الككني، كلكننا لما كنا نقصد بالكاقعية المذىب األدبي الذم يسمى 
بيذا االسـ، فقد كجب أف نقصر القكؿ عمى ظيكره في القرف التاسع عشر، ففي ىذا القرف 

ىب عمى أسس نظرية كاعية بما تفعؿ قاصدة إليو كلـ يكف ظيكره قاصرا عمى ظير المذ
المسرح أك القصة بؿ كال عمى األدب كمو، بؿ كاف اتجاىا عاما يشمؿ الكثير مف نكاحي 

. يؤكد محمد منصكر بأف األدباء الكاقعيكف ييتمكف بكاقعيـ كبمحيطيـ الذيف 3النشاط الركحي
تقديـ انتقادات حكلو، كغالبا ما تككف نظرتيـ نظرة تشاؤمية، يعيشكف فيو مف خبلؿ تصكيره ك 

 كىذا مرتبط بالكاقع الغربي الذم ظيرت فيو الكاقعية.

                                                           

،  2018ديسمبر  www.startimes.net   ،30 : الكاقعية، أرشيؼ أدباء كشعراء كمطبكعات منتديات ستار تايمز 1 
 سا. 14:00

أكراد كاظـ التكيجرم: الكاقعية، شبكة بابؿ، كمية التربية لمعمـك االنسانية، قسـ المغة العربية، المرحمة الرابعة،   2
www.uobaylon.edu ، 30  سا. 15:00ـ، 2018ديسمبر 

 .111-108محمد مندكر: في األدب كالنقد، نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الفجالة، القاىرة، د ط، ص ص   3

http://www.startimes.net/
http://www.uobaylon.edu/
http://www.uobaylon.edu/
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كىك كاقع ينتقد دكف أف يقدـ حمكؿ، كالكاقعية لـ تكف مقتصرة عمى األدب فقط بؿ 
 تشمؿ مجاالت أخرل.

 مي الفكرة كالتطبيؽ: كما نجد أيضا حممي محمد القاعكد يبيف في كتابو األدب اإلسبل
بأف الكاقعية في األدب تقكـ عمى عبلقة مفترضة بيف األديب كالمجتمع أك األديب 
كالكاقع، فاألديب نتاج لممجتمع كأدبو مرآة عاكسة لمكاقع، كىناؾ ثبلثة أسس يرتكز عمييا 

 المذىب الكاقعي: 
 يأممو منو. األديب عضك في المجتمع، كلو مكانتو التي تستشرؼ ما يجرم فيو كما .أ 
الحياة حقيقة اجتماعية، كاألديب ال يكتب لمجرد التسمية، كلكنو يكتب لمجميكر  .ب 

 يؤثر كيتأثر بو.
مفاىيـ ة اجتماعية، ألنو يرتبط في نشأتو باألدب كفقا ليذا المذىب لو كظيفة نفعي .ج 

الكاقعية في األدب العربي تعني تصكير المجتمع كالحياة ف ؛1كتقاليد اجتماعية
كاقعيا مكضكعيا دقيقا مف طرؼ األديب الذم ييتـ بقضايا مجتمعو، فيك تصكيرا 

 يكتب مف أجؿ الفائدة.

 في المفيوم الغربي: .د 
المقابؿ المفظي لكممة الكاقعية في الفكر الغربي المعاصر في المغة االنجميزية ىي  

REALISM كليذه المفظة مفيكما اصطبلحيا نشأ في ظؿ أكضاع حضارية خاصة ،
 .2األكركبي بالتأريخ

كاف أكؿ ذكر ليذه النظرية الفمسفية في كتاب أفبلطكف الباب العاشر، حيث اعتبراىا 
فمسفة مناقضة لمفمسفة االسمية التي تقكؿ بأف األشياء مكجكدة بمجرد إطبلؽ األسماء عمييا، 
 عمى غير الفمسفة الكاقعية التي تؤكد أف الشيء مكجكد ككاقع بالفعؿ، كتعرؼ االنساف عميو

                                                           
 .57حممي محمد القاعكد: األدب اإلسبلمي: الفكرة كالتطبيؽ، مرجع سابؽ، ص  1
كآثارىا، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، المممكة العربية زياد بف صالح لكبانغا: كاقعية التشريع اإلسبلمي   2

 .28ـ ، ص2005 -ىػ1426السعكدية، الجزء األكؿ 
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ال يأتي إال بعد تسميتو، كلـ تيدأ ىذه الحركة كظمت مشتعمة حتى العصكر الكسطى، كانتقؿ 
الصراع مف النظرية الكاقعية كالنظرية االسمية إلى الصراع بيف النظرية الكاقعية كالمثالية، أم 

في  الصراع بيف نظرية الكجكد كنظرية المعرفة، كارتباط النظرية المثالية بالنظرية الركمنسية
األدب، ىك الذم جعؿ مف الكاقعية نظرية أدبية ليا خصائصيا كمبلمحيا المتميزة، فكثيرا ما 
يستقي األدب مضمكنو مف الفمسفة، ذلؾ أف التناقض الذم كقع في الفمسفة بيف النظرية 
الكاقعية كالمثالية ىك الكجو الفمسفي لمتناقض الذم حدث في األدب في النظرية الركمانسية 

 ية الكاقعية.كالنظر 
بؿ إف التناقض الذم حدث بيف الكبلسيكية كالركمنسية في أكاخر القرف الثامف عشر 
ىك نفسو الذم كقع بيف الركمنسية كالكاقعية، كلكف ىذا ال يعني أف الكاقعية مرادفة 

اة اذج األدبية القديمة، بؿ بدأت بمحاكلمكبلسيكية، كذلؾ أف الكاقعية لـ تبدأ بمحاكاة النم
قع كتقديـ صكرة أدبية أك فنية لو، ككثيرا ما يحدث خمط بيف النظرية الكاقعية كالنظرية الكا

ككاف ىذا الخمط نتيجة ارتباط كؿ مف  ،الطبيعية لعدـ كضكح الحدكد كالفكاصؿ بينيما
الكاقعية ارتبطت منذ بدايتيا بالفمسفة ثـ  ،1الطبيعية كالكاقعية بالكاقع كاستقاء مادتيما منو

 سع شيئا فشيئا لتشمؿ المجاالت االخرل.أخذت تتك 
كنظرا إليماف كثيرا مف األدباء بالكاقعية فقد تعددت أشكاليا كتنكعت اتجاىاتيا حتى 
تجاكزت ثبلثيف اتجاىا كشكبل كأشيرىا الكاقعية الطبيعية الكاقعية االشتراكية، كالكاقعية 

 السحرية...
عف الكاقعيات االخرل أطمؽ عمييا:  كاستنبط االدباء اإلسبلميكف كاقعية مؤمنة تختمؼ

 "2"الكاقعية اإلسبلمية.

                                                           
: 714ـ، ص ص2003، 1نبيؿ راغب: مكسكعة النظريات األدبية، الشركة المصرية العالمية لمنشر، لكنجماف، ط  1

718. 
 .59.57تطبيؽ، مرجع سابؽ، ص ص حممي محمد القاعكد: األدب اإلسبلمي، الفكرة كال  2
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 أنواع الواقعية: .2

 الواقعية االوربية: 
يقصد بيا المدرسة الكاقعية األصمية التي اتشرت في فرنسا كدكؿ أكركبا عند معظـ 
الكتاب بشكميا العاـ، مع التركيز عمى االختبلفات المحمية كالفردية كتعدد األطياؼ ضمف 

الكاحد، كىي الكاقعية األـ التي تتمتع بمنيج أدبي ذم معالـ خاصة، شممت اآلداب  االتجاه
 األكربية أكثر مف نصؼ قرف كال تزاؿ آثارىا مستمرة في القرف العشريف.

 خصائصيا: 
/ التركيز عمى الجكانب السمبية في 3/العناية بالتفصيبلت.2/االنطبلؽ مف الكاقع. 1

الكاقعية األكربية تصكر الكاقع  ،1/التحميؿ6/تحريض الفكر. 5/حيادية المؤلؼ. 4المجتمع. 
كما ىك، كتعتمد في ذلؾ عمى نقؿ ككصؼ كؿ التفاصيؿ كالجزئيات كالتركيز عمى الجانب 

حيث أف األديب يجسد كؿ ما ىك مكجكد في الكاقع مف أجؿ التأثير في  ،السمبي في المجتمع
 القارئ كاعتباره عضكا مسؤكال عف مجتمعو.

 اعيا:أنو 
 كتنقسـ الكاقعية األكربية إلى ثبلثة أنكاع:

 الكاقعية النقدية. .1
 الكاقعية الطبيعية. .2
 الكاقعية االشتراكية. .3

  

                                                           

جانفي  www.alukah.net  ،03، شبكة األلككة األدبية كالمغكية، 2قحطاف بيرقدار: خصائص المذىب الكاقعي 1 
 سا.22:00ـ،2019

http://www.alukah.net/


 الفصؿ األكؿ: الجانب النظرم
 

8 
 

 الواقعية النقدية: .أ 

كىي الشكؿ الذم أخذتو الكاقعية في القرف التاسع عشر)إذا استثنينا الكاقعية الطبيعية(  
أم أف الكاقعية كلدت كىي نقدية، ألف أكضاع المجتمع الصناعي األكربي في منتصؼ القرف 
التاسع عشر، كانت تحكؿ دكف تبمكر فكر ثكرم جماىيرم مؤثر في الفنكف كاآلداب، فاكتفت 

كانت ا برصد التناقضات االجتماعية كالكشؼ عف خبايا األزمات الكبرل التي الكاقعية كقتي
بمزاؾ أشير ممثؿ الكاقعية النقدية، ىذه األخيرة التي تقرر أف تعصؼ أكركبا، كيعد الركائي 

اؤميتيا فإف دكرىا ميمة الفف كاألدب تتمثؿ في نقد الحياة بمفيكميا الكاسع، كلكف رغـ تش
فبفضميا يتحقؽ التراكـ الثقافي  ؛لتيار الحداثي التحررم ىك دكر حاسـمية االتاريخي في تن

 .1كالجمالي
كما أضافت الكاقعية النقدية الجمالية كالفنية لؤلدب كالفف، مف خبلؿ الدكر التاريخي 

 اإليجابي.
تركز الكاقعية النقدية عمى الجكانب السمبية في المجتمع كالجانب الشرير في االنساف 

صكص، كتتخذ مف الركاية مجاليا الرئيس لتعكس التناقضات االجتماعية بيف عمى كجو الخ
الطبقات الدنيا كالطبقات العميا، فضبل عف جكانب القبح في المجتمع التي يصعب حميا لذا 
تتسـ الكاقعية النقدية بالتشاـؤ كاليأس، ككأف الصراع الطبقي قدر ال مفر لو سيؤدم ال محالة 

 سبب استغبلؿ االنساف)القكم( ألخيو االنساف)الضعيؼ(.إلى الخراب كالدمار ب
الكاقعية النقدية ىناؾ مف يطمؽ عمييا أحيانا الكاقعية الطبيعية، كىناؾ مف يفرؽ بيف 
النقدية كالطبيعية؛ حيث تبدك األخيرة أكثر التصاقا بالنظريات العممية التجريبية كتسعى إلى 

بلؿ األعماؿ األدبية، كيفضؿ الناقد المجرم محاكلة تطبيقيا عمى السمكؾ اإلنساني مف خ
 ،2جكرج لككاتش الكاقعية النقدية عمى غيرىا مف الكاقعيات كخاصة الكاقعية االشتراكية

                                                           
الطيب بكدربالة، السعيد جاب اهلل: الكاقعية في األدب، مجمة العمـك االنسانية، كمية اآلداب كالعمـك االنسانية، جامعة   1

 .5، ص2005محمد خيضر باتنة، الجزائر، فيفرم 
 .59: األدب اإلسبلمي، الفكرة كالتطبيؽ، مرجع سابؽ، صحممي محمد القاعكد  2



 الفصؿ األكؿ: الجانب النظرم
 

9 
 

الكاقعية النقدية تصكر الحياة مف خبلؿ عرضيا لمجكانب السمبية في المجتمع كلكف ىذا ال 
 يعني أنيا ال تخمك مف االيجابيات.

أم تسميط األضكاء عمى زكايا التخمؼ  الكاقعية، ىك االنتقاد؛ألكؿ ليذه إف الغرض ا
كاالنحبلؿ الخمقي كاالجتماعي، كرصد ككامف الخمؿ كالتناقض كالتطرؼ السمككي كالفكرم، 
كىذا ما قامت بو معظـ ركايات تمؾ المرحمة في فرنسا كألمانيا، يمثميا بامتياز الركائي 

رم"، لكف ذلؾ لـ يؤد إلى "مداـ بكفا رائعتو الخالدةالمبدع "جكستاؼ فمكبير" في  الفرنسي
ىا، كنىٍؾءي الجراح ال دىٍمميا ري تٍ ات ال سى ءى كٍ المعالجة المنشكدة، فالتكجيو ىنا ىك كشؼ السى 

عادة بناء الحياة مف جديد،  كبمسمتيا، كالكصكؿ إلى بؤر الضعؼ كالفساد ال إصبلحيا كا 
ية رجبل سمبيا ألنو برجكازم المنشأ كاالنتماء األمر الذم جعؿ مف بطؿ الكاقعية االنتقاد

 تصكر الكاقعية كؿ الجكانب السمبية في المجتمع دكف االتياف بحمكؿ. ،1بطبيعتو كتناقضاتو
 الواقعية الطبيعية:  .ب 

دد سع عشر عمى يد إميؿ زكال، كلـ تتحنشأت الكاقعية الطبيعية في نياية القرف التا
فرع لمكاقعية األـ كتسمى أيضا بالمذىب الطبيعي، كقد  مبلمحو إال في القرف العشريف، كىي

 ،2ثأرت الكاقعية الطبيعية بالنظريات العممية كدعت إلى تطبيقيا في مجاؿ العمؿ األدبي
الكاقعية الطبيعية في بداياتيا حاكلت أف تحكؿ العمؿ األدبي إلى عمؿ عممي تجريبي بعد 

 ارتباطيا بالنظريات العممية.
ليو يعكد الفضؿ في بمكرة مفيكميا كيعد زكال رائد  الكاقعية الطبيعية في الغرب، كا 

 .3كحقيقتيا مف خبلؿ كتاباتو التنظيرية العديدة التي نشرىا عمى امتداد سنكات طكيمة

                                                           
 .15ـ، ص2001-ق1422، 1، المكتبة العصرية، صيدا، بيركت، طياسيف األيكبي: كاقعية األدب  1
  www.alukah.netقحطاف بيرقدار: خصائص الكاقعية الطبيعية كالكاقعية االشتراكية: شبكة األلككة األدبية كالمغكية، 2 

 .17:00ـ، سا 2019جانفي  05
 .8ب اهلل: الكاقعية في األدب، مرجع سابؽ، صالطيب بكدربالة، السعيد جا  3

http://www.alukah.net/
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كقد اىتـ زكال بالجانب العممي األدبي، كابتكر ما يعرؼ بنظرية "الركاية العممية" كقاؿ 
 .1إف عصره عصر العمـ
تبر تطكرا طبيعيا لمكاقعية، فأصحابو يردكف تصرفات اإلنساف إلى عمؿ ىذا المذىب يع

ربط السمكؾ االنساني  ،2الغرائز الغامض، كيتصؿ بيذا المذىب ظيكر عمـ التحميؿ النفسي
 بالغريزة.

فالطبيعة تسعى إلى تصكير كاقع الحياة أك طبيعة الحياة كفيميا كتفسيرىا بردىا إلى 
كالغرائز كاليرمكنات.... الخ، كسيطرتيا عمى المشاعر كاالفكار حقائؽ حياتنا العضكية 

 .3كاالخبلؽ كالسمكؾ في الحياة
 الواقعية االشتراكية: .ج 

نشأت الكاقعية االشتراكية ردا عمى الركمانسية كالكاقعية النقدية المتشائمة كالكاقعية 
االشتراكية نظرة الطبيعية السطحية، كانتشرت مع اتساع الدراسات االشتراكية كلما كانت 

فمسفية كاجتماعية تشمؿ كؿ فركع المعرفة كالحياة فقد اىتمت باألدب الكاقعي ككجيتو كجية 
خاصة تناسبيا، ككجدت فيو خير مصكر لمكاقع كحافز إلى التغيير نحك التقدـ كمف ىنا 
نشأت الكاقعية االشتراكية في األدب كأصبحت مدرسة عالمية ليا منيجيا العقائدم كقد 

 .4مكرت معالميا في الثبلثينيات مف القرف العشريفتب
جاءت الكاقعية االشتراكية كرد فعؿ عمى كؿ مف الركمانسية كالكاقعية النقدية كالطبيعية، 

 كحاكلت تقديـ تصكرات جديدة مف أجؿ التغيير.
بداعا، كرأل فييا بعض  كقد انتشرت الكاقعية االشتراكية في كؿ بمداف العالـ تنظيرا كا 

األدباء العالمييف مشركع بعث إنسانية جديدة، كمف ركادىا الكبار: الشاعر الركسي  كبار

                                                           
 .416نبيؿ راغب: مكسكعة النظريات األدبية، مرجع سابؽ، ص  1
 .111محمد مندكر: في األدب كالنقد، مرجع سابؽ، ص  2
 .112ـ، ص1985ق، 1405، 4، بيركت، طنجيب الكيبلني: اإلسبلمية كالمذاىب األدبية، مؤسسة الرسالة  3
 قحطاف بيرقدار: خصائص الكاقعية الطبيعية كالكاقعية االشتراكية، مرجع سابؽ.  4
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ا كناظـ كلكيس أراغكف في فرنس ألديب الركسي الذائع الصيت غكركيماياككفسكي، كا
 .1ديب في الجزائرحكمت في تركيا... كمحمد 

اـ المجتمع تؤمف الكاقعية االشتراكية بانتصار الطبقة العاممة في العالـ كمو كقي
االشتراكي الذم يضمف السعادة لجميع أفراده، كمثؿ كؿ نظاـ إيماني كاف لمكاقعية االشتراكية 
أشكاليا الفنية المستقرة أك قبؿ كبلسكيتيا الخاصة، فيي ال تختمؼ عف الكاقعية النقدية التي 

ـ تستند إلى كرثناىا عف المجتمع البرجكازم، إال أف ىذه الكاقعية الجديدة كما سماىا بعضي
نظرية الماركسية في تحميؿ المجتمع كتمتـز بالمكقؼ التقدمي المتعاطؼ مع الطبقة العمالية 
الصاعدة، كبما أف الكاقعية االشتراكية التي تستند إلى الماركسية، كالماركسية مذىب شامؿ 
تجمعو أكصاؼ ثبلثة: فيك مادم جدلي تاريخي، فمف ىنا كانت مذىبا نقديا شامبل، 

مضمكف الطبقي ىك الذم يرسـ المذىب األدبي كيحدد قيمة األدب، كالتطكر التاريخي فال
تسعى الكاقعية االشتراكية إلى تجسيد الماركسية كتعتمد عمى المادية  ،2لممجتمعات االنسانية

 كالجدلية كالتاريخية في تقديـ الصراع الطبقي كمضمكف ككمادة أدبية.
كتصكيب مساره، مف حافة السقكط كاالنييار، إلى  مععنى ىذه الكاقعية بقضايا المجتت 

فالكاقعية االشتراكية كما يراىا الغرب  ،3معاكدة الحياة بعيدا عف أخطار التمزؽ كالتبلشي
فأدب الكاقعية االشتراكية أدب ىادؼ إلى تغميب  ،4مثالية غير نقدية كمكجية غير أصمية

ياة الشعب كركحو متفائمة تؤمف بإيجابية عامؿ الخير كالثقة باإلنساف كقدرتو مضمكنة مف ح
 .5االنسانية

                                                           
 .11-10: الكاقعية في األدب، مرجع سابؽ، ص ص الطيب بكدربالة، السعيد جاب اهلل  1
: المذاىب األدبية كالنقدية عند العرب كالغربييف، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب،  شكرم محمد عياد  2
 .27-26ـ، ص ص 1993 -ق1414لككيت،ا

 .16ياسيف األيكبي: كاقعية األدب، مرجع سابؽ، ص  3
 .92ـ، ص1980، 2: منيج الكاقعية في االبداع األدبي، دار المعارؼ، القاىرة، ط صبلح فضؿ  4
 .112: اإلسبلمية كالمذاىب األدبية، مرجع سابؽ، ص نجيب الكيبلني  5
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 العالقة بين الواقعية واألدب:  .3
 عالقة الواقع االجتماعي بالمشروع األدبي: .أ 
يمكف اعتبار األدب الكاقعي بمثابة صراع مستمر ضد النزعة الطبيعية، حيث أف  

الفكرة اليكنانية حكؿ الفف كمحاكاة قد أثرت بشكؿ عميؽ في طبيعة العبلقة مع ما ىك 
كاقعي، ككأف المطمكب ىك جعؿ األدب كما كاف كاقعيا يشكبلف شيئا كاحدا، كبعبارة أخرل 

كاقع كال شيء غير الكاقع في اتجاه الكصكؿ إلى حقيقة ىذا فميمة األدب تصبح ىي قكؿ ال
الكاقع، فمجرد ما نعالج مسائؿ ليا حقيقة بالفئات االجتماعية، نجد أنفسنا مرتبطيف بالنزعة 

ث ىناؾ إذف منزلقات يجب الحذر منيا حي ال تخفى مرامييا، ا بنزعة تبئيسيةالطبيعية، كربم
زيقيا، أدبا برجكازيا بينما ال يمكف تصكر األدب الذم افييعتبر األدب الذم يأخذ منحى ميت

يعالج مسائؿ اجتماعية، إال انطبلقا مف تمؾ الزاكية القرائية الكحيدة، كليس بناء عمى طريقة 
تمثمو، فحينما تعالج ركاية ما قضايا اجتماعية، فيي لف تقرأ إال انطبلقا مف ىذا المظير 

ـ جاىزة في ىذا السياؽ مف قبيؿ ركاية حقيقية، ركاية الكحيد الذم تبدك عميو، كمعايير الحك
 شعبية إلى درجة أنيا تعطي تصكرا كاريكاتكريا، كبائسا عف الشعب.

 األدب بناء وفن: .ب 
باعتبار األدب منتكجا تخييميا، يعتمد عمى المغة كبكاسطتيا يخبرنا عف الكاقع الذم  

كحيث نتصكر األدب كاشتغاؿ عمى يحيؿ إليو، فإنو بالضركرة يغير كيشرط نظرتنا لمعالـ 
عو يالمغة، فيك إذف عمؿ مقترف بتمثؿ العالـ، سكاء أراد المؤلؼ ذلؾ أـ كره، فاختياره لمكاض

ليس بريئا، كلعؿ ذلؾ ىك ما يحفظ لؤلدب قكتو الرافضة كطبيعتو المشاغبة، سكاء مف خبلؿ 
م يأخذه المعمارم الذانفتاحو عمى العالـ، أك مف خبلؿ المغة التي يستخدميا أك الشكؿ 

كىذا ال ينفي عف األدب طابعو الفني، ككأنو فف مف أجؿ الفف، أك  العمؿ األدبي في النياية،
ؿ مكتابة مف أجؿ الكتابة، لدرجة تصبح معيا متعة جماؿ الكممات، كمكسيقى العبارات كالج

، كذلؾ فمف خبلؿ قكة الحكي تتجمى عبلقة االدب مع الكاقع كؿ شيء، ىي المييمنة عمى
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أنيا عبلقة تتمخص في اختيار المكضكع كحسب كلكنيا تظير أيضا مف خبلؿ الشكؿ األدبي 
األدب ىك المرآة العاكسة لمكاقع  ،1الذم تـ اختياره، كطريقة الكصؼ، كمعمار الركاية

 االجتماعي، يصكر لنا ىذا الكاقع بكؿ ما فيو لكف دكف إغفاؿ الجمالية الفنية.

 ب بالواقع: ما طبيعة عالقة األد .ج 
معمـك أنو ال تكجد في األدب كتابة كثائقية بكصفيا نكعا خاصا كمستقبل، أليس مف 
المستغرب أف ىذا النكع مكجكد في السينما، حيث ال نصكر إال ما ىك كاقعي كأشخاص 
حقيقييف مف لحـ كدـ، ككأف المركر عبر عدسة التصكير يفقد الكاقع كاقعيتو، في حيف كعمى 

نجد مركر الكاقع عبر الكرؽ يخمؽ كىما في األدب، تصبح األشياء كىمية،  العكس مف ذلؾ
 كيفقد الكاقع كاقعيتو.

إف األدب إذف ليس ىك الكاقعي، فاالدعاء بأف األدب ىك الكاقعي أك يجب أف يككف 
كاقعيا ىك سمب كاختطاؼ، األدب ىك األدب ألنو يطرح كثيرا مف األسئمة أكثر مما يقدـ مف 

ر بعض مظاىر تصكرنا لمكاقع لكف ذلؾ ليس كافيا لكي يشكؿ الكاقع. كما أف أجكبة، كيذك
القراءة كالتأكيؿ األدبي يؤدياف إلى البعد الرمزم، الذم يمكف أف يشكؿ خطكرة تتمثؿ في 
تقديـ ما تعتبره حقيقة في حيف أنو ليس أكثر مف تصكر كتمثؿ لمكاقع، إف طبيعة العمؿ 

عف العالـ، بما في ذلؾ تعقد الكاقع االجتماعي... فاألدب يفتح األدبي تبرز استحالة الحديث 
طرقا مف خبلليا يكشؼ القارئ حريتو الخاصة، كيختبر قدرتو عمى الفيـ، كليس التبسيط.... 

 .2كبذلؾ فاألدب إنما يكشؼ ضعفو، كنقصو، كنيايتو
تصكير األدب لمكاقع ال يعني تصكيرا كثائقيا أك فكتكغرافيا كما ىك في السينما، بؿ 
تصكير أشخاص حقيقيف ككاقعييف، كىذا ال يعني أف األدب ىك الكاقع، ألنو يصكر لنا 

يؤدياف إلى مظاىر مف الكاقع لكف ليس كافيا لكي يشكؿ الكاقع، كالقراءة كالتأكيؿ األدبي 
الداللة الرمزية التي تدفع القارئ الكتشاؼ ىذه الداللة.

                                                           

 ـ2019جانفي  08يـك   www.maghress.comأية عبلقة؟، بكابة قصر السكؽ حسف لشيب: األدب كالكاقع.  1 
 المرجع نفسو.  2

http://www.maghress.com/
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 الواقعية اإلسالمية:

 تعريف الواقعية اإلسالمية:  .1
مف القكؿ بأف الشريعة بتعاليميا ليست مجرد قيـ نظرية مجردة حالمة، بؿ  بداية البد

ىي في أحكاـ تراعي كاقع البشر كحاجاتيـ كميكليـ، كنأخذ بعيف االعتبار تبايف قدراتيـ 
 كممكاتيـ كما قد يطرأ عمى مف بعضيـ مف ظركؼ كأحكاؿ غير طبيعية.

ثبلثة محاكر ىي الككف كالحياة  كيمكف معرفة معنى "الكاقعية" في اإلسبلـ مف خبلؿ
 كاالنساف:
ظاىره المختمفة مأما بالنسبة لمحكر الكجكد: أك الككف فاإلسبلـ يعتبر الككف كمو ب -1

نما يؤكد كجكد  حقيقة ككاقعا غير أنو ال يحصر الكجكد بالمظير المادم فحسب، كا 
 العالـ الركحي "الغيبي" بكؿ ذكائو كأعيانو.

"الكاقعية" في اإلسبلـ تراعي أف الحياة حياتيف: الدنيا  كأما في محكر الحياة: فإف -2
كاآلخرة كمف خبلؿ ىذه النظرة "الكاقعية" يسمـ اإلسبلـ مف آفة إفراط طائفة بإنكارىا 

سرافيـ في األىكاء كالشيكات المادية، قاؿ اهلل تعالى: " قىاليكا مىا اآلخرة. كالدىرية كا  كى
يىاتينىا الدٍُّنيىا نى  ـٍ ًىيى ًإالَّ حى ـٍ ًبذىًلؾى ًمٍف ًعٍمـو ًإٍف ىي ا لىيي مى ا ييٍيًمكينىا ًإالَّ الدٍَّىري كى مى نىٍحيىا كى ميكتي كى

 .24" الجاثية اآلية (24ًإالَّ يىظينُّكفى )
كآفة تفريط طائفة أخرل، بإسرافيا بنظرتيا لمحياة مف خبلؿ رفض أم اعتبار لمدنيا، 

. كما يؤكد اإلسبلـ بنظرتو "الكاقعية" -صارلكاعتبارىا شرا مستطيرا يجب الفرار منو. كالن
لمحياة أف عدـ كقكع اآلخرة في الحاؿ ال ينفي كجكدىا، كال يمنع تحققيا في المستقبؿ قاؿ اهلل 

ا تىٍسعىى ) تعالى: "  15طو اآلية  "(15ًإفَّ السَّاعىةى آىًتيىةه أىكىادي أيٍخًفييىا ًلتيٍجزىل كيؿُّ نىٍفسو ًبمى
فإف كاقعية اإلسبلـ تظير مف نظرتو إليو بأنو مككف مف  أما محكر اإلنساف: -3

جكىريف إثنيف: المادة كالركح فالطيف يمثؿ الجانب المادم فيو، كالركح تمثؿ الجانب 
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شباعيا، حفاظا عمى ذات  المعنكم، ككؿ منيما لو نكازع كمطالب البد مف تمبيتيا كا 
بُّؾى ًلٍممى اإلنساف كنكعو، قاؿ تعالى: " اًلؽه بىشىرنا ًمٍف ًطيفو )ًإٍذ قىاؿى رى ًئكىًة ًإنِّي خى ( 71بلى

كًحي فىقىعيكا لىوي سىاًجًديفى ) نىفىٍختي ًفيًو ًمٍف ري ٍيتيوي كى -71ص اآلية سكرة  ("72فىًإذىا سىكَّ
72 

 كاإلسبلـ بكاقعيتو الصحيحة بالنسبة لئلنساف نبو إلى حقيقة ىامة مفادىا: 
كمصادرة مطالبيما -المادة كالركح-اإلنساف أنو مف المستحيؿ كبت نكازع جكىرية 

الضركرية، بؿ الكاجب السعي إلى سد ىذه الحاجات بطرؽ شريفة تتناسب مع كرامة اإلنساف 
ة اإلسبلمية راعت يأم أف الكاقع ؛1كتميزه عف بقية المخمكقات التي تقاسمو الغرائز كالشيكات

يا ال تيتـ بالكجكد المادم فقط بؿ تيتـ فطرة اإلنساف كحاجاتو كالفركقات بيف األفراد، كما أن
 ة بيف الدنيا كاآلخرة كال تيتـ بالكاحدة دكف األخرل. بالكجكد الركحي، كأيضا تراعي الحياأيضا 

كتعني الكاقعية في الثقافة اإلسبلمية اإلحاطة الشمكلية العميقة بطبيعة كخصائص 
لمكضكعي الحتياجاتو، كالحركة كمككنات الكاقع اإلنساني الفطرم كالمعيش معا كالتقدير ا

المتكازنة لتغييره أك تبريره... كالدفع التدريجي بو نحك التكافؽ كاالنسجاـ مع سنف اهلل في: 
اآلفاؽ كاألنفس كاليدايا كالتأييد، حتى يستجيب ىذا الكاقع المعيش أكثر فأكثر الحتياجات 

ة عمى الصيركرة الحضارية لمحركة كتحديات حركة االبتبلء كالتدافع كالتداكؿ كالتجديد المييمن
 اإلستخبلفية برمتيا.

 فالكاقعية اإلسبلمية عمى ىذا األساس تعنى: 
بمعرفة الكاقع االنساني المعيش كما ىك مف غير زيادة أك نقصاف، أك محاكلة لمتمكيو 

 عميو، أك االختزاؿ لمعطياتو كمككناتو الفاعمة كالمنفعمة.
خيص المكضكعي المتكامؿ ليذا الكاقع، لتحديد كاالنطبلؽ مف ذلؾ الرصد أك التش

مكقعو مف المنظكمات المرجعية لسنف اهلل في اآلفاؽ كاألنفس كاليدايا كالتأييد المييمنة عمى 
                                                           

ناصر بف سمماف العمر: ماذا تعني بالكاقعية في الشريعة اإلسبلمية، تدبر سكرة الفرقاف، حمقات المسمـ،   1
http:Houlmoslim.net  ،1 ق.1436 2جمادل 
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الحياة باعتبارىا ثكابت ضابطة كمؤطرة لحركة االبتبلء كالتدافع كالتداكؿ كالتجديد، كمكجية 
 رجعية النمكذجية.ليا نحك غايتيا اإلستخبلفية كالكجكدية كالم

ثـ محاكلة تغيير الكاقع بكسائؿ مكافئة كأساليب ناجعة، تأخذ بعيف االعتبار الظركؼ 
كالمآالت المتكقعة سعيا كراء مكاءمة بيف  انات المادية كالبشرية المتكافرة،المحيطة كاالمك

رج، كال مطالب الشرع كمصالح العباد الفردية كالجماعية، مف غير إفراط يكقع الناس في الح
تعنى الكاقعية اإلسبلمية بمعرفة الكاقع  ؛1تفريط تضيع بو المحافظة عمى حدكد اهلل كمحارمو
 كما ىك ثـ تشخيص ىذا الكاقع ثـ محاكلة تغييره.

كالمراد بالكاقعية في شريعة اإلسبلـ أيضا أنيا تراعي كاقع الحياة التي يعيش فييا 
لفطرة االنساف ككاقعو كحياتو، كليذا فيي الشريعة  االنساف، فالشرائح التي في اإلسبلـ مبلئمة

 الكاقعية في الشريعة اإلسبلمية تراعي كاقع كفطرة االنساف. ،2القادرة عمى إسعاد البشرية كميا

 خصائص الواقعية اإلسالمية: .2
فكؿ عقائد اإلسبلـ ليس فييا شيء غير كاقعي، فاإليماف البد أف يككف بإلو كاحد ال  

رادتو كتككف كميا هلل سبحانو كتعالى.  شريؾ لو، حتى تجتمع حكاس اإلنساف كا 
كاإليماف في شريعة اإلسبلـ بعقيدة كاقعية: فالمؤمف ال يحكـ بإيمانو إال إذا قاـ بالعمؿ 

قاد كعمؿ، كالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في عقيدة اإلسبلـ بشر كاجتيد فاإليماف قكؿ كاعت
يأكؿ الطعاـ كيمشي في األسكاؽ، كالقرآف كبلـ اهلل المنزؿ عمى رسكلو المتعبد بتبلكتو، 

 كحركفو كألفاظو مف اهلل تعالى.
كجاء اإلسبلـ بعبادات كاقعية: ألنو عرؼ ظمأ الكائف الركحي في اإلنساف إلى 

فرض عميو مف العبادات ما يركم ظمأه، كيشبع فيمو، كيمؤل فراغ نفسو، كراع االتصاؿ باهلل ف
                                                           

لية الحضارية، مركز الراية لمتنمية الفكرية، المممكة العربية السعكدية، اع: الكاقعية اإلسبلمية في خط الفالطيب برغكت  1
 ـ.2006-ق 1427117118ص ص، 1جدة، شارع الستيف، مركز نضار التجارم، ط

: خصائص اإلسبلـ ...الكاقعية، منتديات برؽ منتديات اإلسبلـ كالمسممكف المنتدل اإلسبلمي)الشريعة  عماد القادم  2
 ـ.2019جانفي  http://forum.btg8.com   ،15  كالحياة(

http://forum.btg8.com/
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جعؿ عميكـ في الديف يعنيو كيحرجو لقكلو تعالى: "كما الطاقة المحدكدة لئلنساف فمـ يكمفو ما 
 78مف حرج" الحج اآلية 

 لقد راع كاقع الحياة كظركفيا األسرية كاالجتماعية كاالقتصادية. .أ 
ة الممؿ في االنساف فنكعيا كلكنيا بيف عبادات بدنية، كعرؼ اإلسبلـ طبيع .ب 

كالصبلة كالصياـ كأخرل مالية: كالزكاة كالصدقات، كثالثة جامعة بينيما: 
كالحج كالعمرة، كجعؿ بعضيا يكميا كالصبلة كبعضيا سنكيا أك مكسميا 

 كالصياـ كالزكاة، كبعضيا مرة في العمر كالحج.
 ئلنساف كالسفر كالمرض كغيرىما.كراعى اإلسبلـ الظركؼ الطارئة ل .ج 

كجاء اإلسبلـ بأخبلؽ كاقعية: راعت الطاقة المتكسطة المقدكرة لجماىير الناس، 
 فاعترفت بالضعؼ البشرم كبالدكافع البشرية، كبالحاجات البشرية المادية كالنفسية.

لـ يكجب اإلسبلـ عمى مف يريد الدخكؿ في اإلسبلـ أف يتخمى عف ثركتو كأمكر  .أ 
، بؿ راعى اإلسبلـ حاجة الفرد كالمجتمع إلى الماؿ، كاعتبره قكاما معيشتو

لمحياة، كأمر بتنميتو كالمحافظة عميو، كامتف القرآف بنعمة الغنى كالماؿ في غير 
اًئبلن فىأىٍغنىى )و مكضع، كقاؿ لرسكلو: " دىؾى عى  08" الضحى اآلية ( 8كىجى

الفطرم كالعممي بيف الناس،  كمف كاقعية األخبلؽ اإلسبلمية أنيا أقرت التفاكت .ب 
فميس كؿ الناس في درجة كاحدة مف حيث قكة االيماف كااللتزاـ بما أمر اهلل بو 

 مف أكامر، كاالنتياء عما نيى عنو مف نكاه كالتقيد بالمثؿ العميا.
إف األخبلؽ اإلسبلمية لـ تفترض في أىؿ التقكل أف يككنكا براء مف كؿ عيب،  .ج 

كأنما ىـ مبلئكة أكلك أجنحة، بؿ قدرت أف االنساف معصكميف مف كؿ ذنب، 
 مككف مف طيف كركح فإذا كانت الركح تعمك بو تارة، فإف الطيف ييبط بو طكرا.
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كمف كاقعية األخبلؽ اإلسبلمية أنيار راعت الظركؼ االستثنائية، كالحرب  .د 
فأباحت مف أجميا ما ال يباح في ظركؼ المسمـ، كيدـ المباني أك تحريؽ 

 ر كنحكىا.األشجا
كالتربية اإلسبلمية كذلؾ تربية كاقعية تتعامؿ مع االنساف كما ىك: لحيا كدما، كفكرا 

كىنا يمكننا القكؿ بأف الكاقعية اإلسبلمية اتصفت  ،1كشعكرا، كانفعاال كنزكعا كركحا كتحميقا
كتميزت بجممة مف الخصائص كالصفات جعمتيا أفضؿ كأشرؼ كأكمؿ شريعة، فاإليماف فييا 
يككف بإلو كاحد كبعقيدة كاحدة، كبعبادات كأخبلؽ كتربية تيتـ بالجكانب المادية كالركحية 

 لئلنساف دكف إغفاؿ أم منيما.
 اإلسبلمية في النقاط اآلتية: كيكمف إجماؿ الرؤية 

الشؾ أف االعتماد عمى الصراع الطبقي كالنظريات العممية التجريبية في المذىب  .1
الكاقعي قد حكلو إلى ميداف اختبار ألفكار اجتماعية كعممية، لـ تثبت فاعميتيا بعد 
عشرات السنيف فالصراع الطبقي بيف الفقراء كاألغنياء أك بيف الكادحيف 

يف، لـ يسفر عف نجاح ممحكظ يحقؽ لمطبقة الكادحة مكاسب أك امتيازات كالرأسمالي
ممحكظة، حيث حمت المجنة المركزية لمحزب الشيكعي مكاف الطبقة الرأسمالية مف 
االحتفاظ بالنفكذ كالسمطة كالثركة كالسطكة، كلـ تستفد الطبقة الفقيرة إال مزيدا مف 

ة كالكرامة االنسانية، كقد تكتشؼ البؤس كالضياع كالفقر، فضبل عف غياب الحري
مأساة الصراع الطبقي عف ذبح المبلييف في االتحاد السكفياتي عمى سبيؿ المثاؿ 
كبعد سبعيف عاما، سقط االتحاد السكفياتي نفسو كانيار مع النظرية كالدكؿ المساندة 

ات لو جميعا، كقد جعمت النظريات العممية التجريبية مف األدب مجاال الختبار نظري
متغيرة، مما جعؿ التعبير األدبي عنيا يمثؿ حالة مف التعسؼ كاالفتعاؿ سقطت 

 بسقكط ىذه النظريات كتغييرىا.
                                                           

ـ ص 1983-ق1404، 2، طيكسؼ القرضاكم: الخصائص العامة لئلسبلـ، مؤسسة الرسالة، بيركت، شارع سكريا  1
 .169-161ص
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إف اإلسبلـ ال يؤمف بالعنؼ الذم يؤججو الصراع الطبقي، كال يسكغ الدـ الذم  .2
ييرؽ دماء االغنياء لحساب الفقراء، كلكنو كضع أسسا قكمية كعادلة في المجتمع 

خاء.اإلسبلمي   يمتـز بيا جميع المسمميف، كتجعميـ يعيشكف في تضامف كتكافؿ كا 
كـً )قاؿ اهلل تعالى: " ؽٌّ ًلمسَّاًئًؿ كىاٍلمىٍحري ـٍ حى  19الذاريات اآلية  "( 19كًفي أىٍمكىاًلًي

لٍَّيتيـٍ ًإالَّ قىًميبلن ًمنٍ  كقاؿ تعالى أيضا: " كفى كىأىًقيميكا الصَّبلةى كىآتيكا الزَّكىاةى ثيَـّ تىكى ـٍ كىأىٍنتيـٍ ميٍعًرضي " (83)كي
  83البقرة اآلية

كىناؾ آيات كثيرة عمى امتداد سكر القرآف الكريـ تؤكد ضركرة التزاـ المجتمع اإلسبلمي 
تسعى الكاقعية اإلسبلمية لمقضاء عمى الصراع الطبقي  ،1بأبنائو الفقراء كالضعفاء المحتاجيف

 كالعنؼ، كتطمح إلى تحقيؽ العدالة االجتماعية كالحرية بيف األفراد.
ترل الكاقعية بصفة عامة كالكاقعية االشتراكية خاصة أف االنساف مجرد جسد مادم،  .3

لمادية يحتاج إلى إشباع بيكلكجي فقط، كليذا تدكر الكاقعية حكؿ تكفير حاجاتو ا
فحسب دكف أف تعبأ بحاجاتو الركحية كالكجدانية، كالتصكر اإلسبلمي يرل أف 
اإلنساف جسد كركح، مادة كعاطفة، كأنو البد مف إشباع حاجاتو المادية كالركحية 
جميعا، حرصا عمى التكازف في الفطرة البشرية، كفي ىذا السياؽ فإف رفض الكاقعية 

دة اإلسبلمية مخالفة صريحة كييدـ بنيانيا القائـ لمغيب كالكحي كالديف يخالؼ العقي
ده ) ث. كقاؿ تعالى: "عكالتكحيد كالب عمى اإليماف مىدي )1قيٍؿ ىيكى المَّوي أىحى ( 2( المَّوي الصَّ

ـٍ ييكلىٍد ) لى ـٍ يىًمٍد كى ده )3لى ـٍ يىكيٍف لىوي كيفيكنا أىحى لى  4-1" االخبلص اآلية ( 4( كى
كثيرة تؤكد عمى ضركرة اإليماف بالتكحيد كالبعث كما يتعمؽ كفي القرآف الكريـ آيات 

بيما، مما يعني أف الديف كالركح كالغيب أساس في العقيدة اإلسبلمية، التي تحرص عمى 
 بناء االنساف ركحيا كماديا.

                                                           
 .62-61)الفكرة كالتطبيؽ(، مرجع سابؽ، ص ص  حممي محمد القاعكد، األدب اإلسبلمي  1
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يبلحظ أف الكاقعية في تركيزىا عمى جانب الشر كالقبح في االنساف، بحجة أنيا  .4
في حقيقة األمر تشكىو كتظيره عمى غير حقيقتو التي تحرض عمى تجنبيما فإنيا 

فطره اهلل عمييا، فاهلل سبحانو كتعالى خمؽ االنساف كفيو استعداد لمخير كالشر معا، 
مىا سىكَّاىىا )قاؿ اهلل تعالى:" صار شريرا.  فإذا غمبت دكافع الشر نىٍفسو كى ( فىأىٍليىمىيىا 7كى

تىٍقكىاىىا ) كَّاىىا )( قىٍد أىفٍ 8فيجيكرىىىا كى ابى مىٍف دىسَّاىىا )9مىحى مىٍف زى قىٍد خى " الشمس  (10( كى
 .10-7اآلية 

كىذا يعني أف النفس البشرية تحمؿ البذرتيف الفجكر كالتقكل أك الخير كالشر، كاالنساف 
يستطيع أف يزكي نفسو كيطيرىا فيككف مف أىؿ الخير، أك بتركيا عمى ىكاىا كيستجيب 

 يع كيككف مف أىؿ الشر.لرغباتيا المنحرفة، فيض
كاألدب اإلسبلمي ىك الذم يعالج النمكذجيف الخير كالشرير في آف كاحد كينتصر 

نما نتيجة مقدمات كأسباب كمسكغات منطقية.  لمخير دكف افتعاؿ، كا 
كال شؾ أف الخير يرتبط بالجماؿ كالحؽ، كىك ما يجعؿ حياة المسمـ ذات قيمة في 

 لآلخرة.غاية استعدادا  كاقعيا، كذات
مف المؤكد أف الكاقعية حصرت األديب في دائرة ضيقة كسمبت حريتو في الرؤية  .5

كالتعميؽ، كقد جعمت الكاقعية االشتراكية مف األديب مجرد ببغاء يردد ما يقكلو 
الساسة االشتراكيكف أك الشيكعيكف كقادة الحزب الشيكعي، كيدعك إلى ما يريدكف 

 كىكما يفقده القدرة عمى االبداع كالتميز....في نبرة خطابية تقريرية مباشرة، 
األديب المسمـ يممؾ مساحة عريضة يتحرؾ فييا بحرية تامة ممتزما مف داخمو  ك أفيبد

بقكاعد اإلسبلـ كتصكراتو، ككميا تصب في ترقية الكجداف كالعاطفة كتزكي القمب كالكعي، 
لجكانب الركحية كالمادية دكف تيتـ الكاقعية اإلسبلمية با ،1كتضيؼ لئلنساف كال تخصـ منو

أف نيمؿ أم جانب لصالح آخر، كتسعى إلى معالجة الخير كالشر مف خبلؿ الحكـ عمى 
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متعبير بحرية، شرط كما تفتح المجاؿ أماـ األديب ل السمكؾ خير أك شرير كمحاكلة تغييره،
 االلتزاـ االخبلقي كالمكضكعي عكس الكاقعيات األخرل التي ضيقت مجاؿ األدب.

 ين الواقعية اإلسالمية والواقعية في صورتيا المادية: ب .3
كلعؿ الفارؽ بيف الكاقعية في صكرتيا المادية كالكاقعية اإلسبلمية التي نادل بيا األدباء 
اإلسبلمييف تكمف في تمؾ الصكرة المتفائمة بالحياة، القائمة عمى الثقة في نصرة اهلل ألكليائو 

ؿ االنييار كالسمبية كاالنزكاء، كىي أساس الكاقعية اإلسبلمية كالمؤمنة بضركرة المقاكمة لعكام
التي تشبؾ مف الكاقع بتفصيبلتو الصغيرة كالكبيرة عمى السكاء، كال تنحاز إلى طبقة دكف 

رة المثمرة، كتعالجو في صكرتو لى االنساف في صكرتو المضيئة الخيأخرل، كلكنيا تنحاز إ
 .1بيده كانقاذه مف الشر كالقبح كالدمار القائمة الشريرة المجدية سعيا لؤلخذ

 تتميز الكاقعية اإلسبلمية بالنظرة التفائمية لمحياة، كتصكير الكاقع كمحاكلة معالجتو.

 موقف اإلسالم من الواقعية االوروبية:  .4
ككذلؾ فإف نظرية الكاقعية تختمؼ مع مفيـك األدب اإلسبلمي، ذلؾ أف الكاقعييف عمى 

كف بأنو )ال إلو كالحياة مادة( كال يؤمنكف بما كراء الطبيعة، كاألديب اختبلؼ اتجاىاتيـ يدين
اإلسبلمي يؤمف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليـك اآلخر، كيديف بأف الطبيعة كمف فييا 

 .2األرض كرب العرش العظيـك مخمكقات اهلل سبحانو كأنو رب السماكات 
مكجكد ىك مف خمقو سبحانو كتعالى،  تؤمف الكاقعية اإلسبلمية بإلو كاحد كأف كؿ شيء

 عمى عكس الكاقعية األكركبية التي تؤمف بالمادة كأنو ال كجكد لئللو.
الكاقعية اإلسبلمية تختمؼ بالضركرة عف الكاقعية االكركبية )االنتقادية كالطبيعية(، 

ف كانت ىناؾ أسس مكضكعية كفنية قد تجمع بينيم ا... كالكاقعية االشتراكية) الماركسية( كا 
                                                           

 .64المرجع نفسو، ص  1
، بيركت، لبناف، ط  2 ، 2009ق. 1430، 1أحمد الرفاعي شرفي: مقاالت اإلسبلمييف في األدب كالنقد، دار ابف حـز
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فالكاقعية االكركبية كاقعية نقدية تعنى بكصؼ التجربة كما ىي، حتى لك كانت تدعك إلى 
تشاـؤ عميؽ ال أمؿ فيو، أما الكاقعية اإلسبلمية مع انتقادىا لمكاقع تنطمؽ في انتقادىا مف 
التصكر اإلسبلمي الذم يككف دائما متصفا، فبل يبالغ كال ييكؿ أيضا ال يتعامؿ بسبب  

رة في االنتماء كال يجند الصراع بيف الطبقات، كما يبتغي الكاقعيكف االشتراكيكف فضبل المغاي
ؿ إيماني، يقكـ عمى أساس نصر اهلل في كؿ ية اإلسبلمية ىك أمعمى أف األمؿ في الكاقع

 . 1األحكاؿ حياة أك مكتا
عكس  الكاقعية اإلسبلمية مع تصكيرىا لمكاقع تحاكؿ تقديـ حمكؿ كمعالجتو، عمى

 الكاقعية األكركبية التي تقدمو كما ىك.

 العالقة بين الواقعية اإلسالمية واألدب: .5
إف القيـ اإلسبلمية الكبرل تفرض سمطانيا عمى كؿ العصكر، تستكم في ذلؾ عصكر 

بالعقيدة  االرتباطكالشامي، كعصكر التخمؼ كالتدىكر، ألف ىذه القيـ مرتبطة أكثؽ  االزدىار
ا تظؿ كاضحة بارزة ميما ظؿ بعض فعميا معطبل، فيي باقية ما بقيت اإلسبلمية كبمنيجي

تشع بأنكارىا الباىرة عبر العصكر  السماء ك األرض، صامدة صمكد القرآف العظيـ،
كمف الكممة األخيرة التي نزلت مف  ألنيا نابعة أكال كأخيرا مف الرسالة الخاتمة، المتبلحقة،

نمكذجيا لكؿ نكاحي بل مشابأنيا تضـ تصكرا كامبل  كتتميز ىذه القيـ إلى األرض، السماء
كحكـ راشد، كعدالة  ، كمنيج عممي،اجتماعيفالفضيمة خمؽ شخصي، كسمكؾ  الحياة،

بداع تطكر، كسياسية أمنية، كعاطفة نقية، كال تمبس  لحؽ بالباطؿ، اسمحاء، كجياد عرؽ، كا 
ة الجائرة، كالحرية الضالة كاألنانية ة، كالجشع القاتؿ، كالسيطر ثمكال تغرؽ في متاىات المذة اآل

، كتقدـ تجربة فذةع حضارة صنىذه القيـ أف ت استطاعتالمدمرة، كالمادية الفتاكة...مف ىنا 
لكف  كالنصر كاليزيمة، ،كاإلنخفاض كاإلرتفاععكامؿ الضعؼ كالقكة،  اعترتياثـ  حية رائدة،
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مؿ منيا، كانت حركة اإلنساف حبيذه القيـ أك الت االلتزاـىذه التغيرات كانت تعكس دائما مدل 
مف عصر لنجاح كالفشؿ في أم ا ةىي المؤشر لظاىر  أك تطابؽ، كانحرافاسمبا أك إيجابا، 

 العصكر.
 ككاف طبيعيا أف تفرز ىذه القيـ أدبا......

كلـ يكف ىذا  "األدب اإلسبلمي"، يا أف نطمؽ عمى ىذا األدب مصطمحمنطقككاف 
دعؾ مف صكابيا أك -ألف الفمسفات الكبيرة كميا شاذا كما يدعي بعضيـ،التصكر أمرا 

فسميت آدابيا بأسمائيا، كىنا نجد العديد مف  مف قيـ معينة، كانطمقتأفرزت آدابا -خطئيا
فيعتبر فضيمة الشيخ أبك الحسف  في كتاباتيـ، األدباء كالنقاد دعكا إلى إقامة أدب إسبلمي،

عضكا في المجمع العممي العربي  اختيرمة أدب إسبلمي حيف الندكم أكؿ مف دعا إلى إقا
 بدمشؽ، ثـ جاءت كتابات األستاذ سيد قطب رحمو اهلل في الدعكة إلى أدب إسبلمي مميز،

عد ذلؾ خطكة ب"اإلسبلمية كالمذاىب األدبية"، كجاءت  كتبله نجيب الكيبلني في كتابو
تحتكم  ،1"النقد اإلسبلمي المعاصر" كتابوالرائدة في الطريؽ في  الدكتكر عماد الديف خميؿ،

ىذه القيـ مف العقيدة  استمدتة صالحة لكؿ مكاف كزماف، مالكاقعية اإلسبلمية عمى قيـ نبي
اإلسبلمية، ككاف مف الضركرم كجكد أدب ليعرؼ بيذه القيـ سمي باألدب اإلسبلمي 

باإلسبلـ ترل ماذا نقصد بيذا األدب؟ كككنو يرتبط بأشرؼ كأكمؿ عقيدة في ىذا  الرتباطو
 ماىي أىـ خصائصو كسماتو؟ الككف،

 مفيوم األدب اإلسالمي: .6
ألنو ؛ األدب بصفة عامة لكف مف ألكاف الفنكف كىك أكثرىا شيكعا كتأثيرا كشعبية  

 طرة كترجمة لمحياة كغيرىا،كخا يضـ الشعر كأنكاع النثر الفني مف قصة كمسرحية كمقالة
فيك تعبير مكح عف قيـ حية ينفعؿ بيا ضمير الفناف كتختمؼ ىذه القيـ مف شخص إلى آخر 

 .كمف عصر إلى أخر كمف بيئة إلى أخرل،
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أم أف العمؿ  ؛1"التعبير عف تجربة شعكرية في صكرة مكحية"كيعرفو "سيد قطب" بأنو 
ىما: التجربة الشعكرية كالعبارة المكحية عف ؿ عمى عنصريف أساسييف متاألدبي يجب أف يش

  .ىذه التجربة
 "جكستكف" كممة األدب بقكلو: إف األدب ىك معرفة القراءة كالكتابة، كما يعرؼ الدكتكر

 .2دبيةاألثقافة ال اإلنساني، كأميـ التيذيبي عالت
عناصر  خمسة لو-كنثرشعر - شقيف فاألدب تعبير جميؿ بمغة عف تجربة إنسانية كىك

 ى ك المكسيقى.المعن الخياؿ، األسمكب، العاطفة،
 تنبثؽ منو قيـ خاصة ليا، لمحياة، يفمع رتصك "أما اإلسبلـ كما يرل "السيد قطب" ىك 

أك عف كقعيا في نفس الفناف ذا لكف  فمف الطبيعي إذف أف يككف التعبير عف ىذه القيـ،
 .أثرا في نفس الفنافترؾ تأم أف اإلسبلـ جاء لتطكير الحياة ل ؛3"خاص

ىك التعبير الفني اليادؼ عف كقع "تعريؼ األدب اإلسبلمي  يمكفكمف خبلؿ ىذا كمو 
عمى كجداف األديب تعبيرا ينبع مف التصكر اإلسبلمي لمخالؽ عز  الحياة كالككف كاإلنساف،

بجماؿ كال يكتفي  ىادفا يحمؿ مضمكنا وأم أن ؛4"يجافي القيـ اإلسبلمية ال، ك كجؿ كمخمكقاتو
كىذا الرقي ال يتـ  حتى يرقى باإلنساف المسمـ، ،ذلؾ ألف اليدؼ ىك تكظيؼ األدب التعبير،

 إال كفؽ القيـ اإلسبلمية.
التعبير الجميؿ عف الككف كالحياة كاإلنساف مف خبلؿ " كما عرفو "محمد قطب" بأنو

مي لمككف أم أنو ينطمؽ مف التصكر اإلسبل ؛5"تصكر اإلسبلـ لمككف كالحياة كاإلنساف
ت ءكالحياة كاإلنساف كماداـ كذلؾ فيك مرتبط برسالة اإلسبلـ العالمية كىذه الرسالة جا

 لئلنساف في كؿ مكاف.
                                                           

100، ص1990، 6سيد قطب: النقد األدبي أصكلو كمناىجو، دار الشركؽ القاىرة، ط 1 
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ألنو مرتبط بكؿ مصادر القكة ؛ أدب عظيـ"كيعرفو عدناف عمي رضا النحكم بقكلو 
عظـ ما لدل كقكة مصادره ثابتة مستمرة في قكتيا كعظمتيا فالعقيدة ربانية، كىي أ كالعظمة،

قاؿ "، كقد تعيد اهلل بحفظيا، ماضية مع األياـ بكؿ عظمتيا كنكرىا البشر مف عقيدة أك فكر،
اًفظيكفى )إ" تعالى نَّا لىوي لىحى ٍلنىا الذٍِّكرى كىاً   09الحجر  "(9نَّا نىٍحفي نىزَّ

ىي المغة العربية ماضية أبدا  ،ةكتصكغو أعظـ لغ إنو أدب ينطمؽ مف أعظـ عقيدة،
 ، أنو أدب1كينتسب إلى أكـر أمة...أمة اإلسبلـ...الممتدة في التاريخ... الدىر إف شاء اهلل،

كيتخذ المغة ركيزة لو كىي المغة العربية لغة  ألنو مرتبط بكؿ مصادر القكة كالعظمة، عظيـ
 .القرآف الكريـ

صدكر النتائج " كما نجد محمد عادؿ الياشمي تحدث عف األدب اإلسبلمي بقكلو:
األدب نحك اإلسبلـ دكف  اتجاهيقصد بذلؾ  ؛2"األدبي عف حقائؽ التصكر اإلسبلمي كقيمو

 .بمكغو منزلة التعبير الفني عف حقائؽ التصكر اإلسبلمي
كيرل الدكتكر محمد بف سعد الدبؿ في مقدمة كتابو "مف بدائع األدب اإلسبلمي " أف 

ي أصميا ثابت كفركعيا في السماء تؤتي الت"مفيكـ األدب اإلسبلمي ال يتجاكز الكممة الطيبة 
 استكل عمى سكقو في مرحمة عطاء،" كما يرل أف ذلؾ األدب "أكميا كؿ حيف بإذف ربيا

كيسيـ في انتشاؿ البشرية مف كاقع الضياع كاليبلؾ إلى كاقع الحياة السعيدة الكريمة في ظؿ 
 ".كمثمو الرشيدة ةتشريعات اإلسبلـ كأحكامو العادل

الذم يدؿ عمى الشخصية اإلسبلمية  العؼ الكريـ، األدب السمح،و "يصفو أيضا أن كما
 3كالتزاما". كمظيرا، كجماعة كسمككا، كتميزىا فردا،
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فيسيـ بذلؾ في إخراجيا مف عالـ الظبلـ  الطريؽ لمبشرية جمعاء، ليضيءفقد جاء 
ادلة المستكحاة مف عمى أحكامو الع باستنادهكمنيرا طريقيا  كالضياع إلى عالـ النكر،

 بو. ةكما يعبر عف الشخصية الممتزم اإلسبلـ،
األدب ' كيقدـ نجيب الكيبلني الذم يعتبر رائدا لؤلدب اإلسبلمي مفيكما شامبل لو بقكلو

 فداجكمحرؾ لمك  مترجـ عف الحياة، اإلسبلمي تعبير فني جميؿ مؤثر، نابع مف ذات مؤمنة،
ىك أدب سكم  باختصارأم أف ىذا األدب  ؛1'نشاط مامكقؼ كالقياـ ب التخاذكمحفز ، كالفكر

 كنابع عف ذات مؤمنة، كما نجد تعريؼ رابطة األدب اإلسبلمي القائؿ بأنو اال يشكؿ إنحراف
 .2"التعبير الفني اليادؼ عف اإلنساف الحياة كالككف كفؽ التصكر اإلسبلمي"

ة أك قصة لكف فميس صعب عمى األديب اإلسبلمي أف يتناكؿ ىذا األدب في مسرحي
 شريطة أف ينطمؽ مف التصكر اإلسبلمي، فيك أدب مضمكف بالدرجة األكلى.

كما يعتبر ىذا األدب كسيمة األدباء المبدعيف في تقديـ مشركع اإلسبلـ الحضارم 
المتناسؽ مع فطرة  كالمنيج األقـك األمثؿ، كاالختيارالبديؿ األفضؿ،  باعتبارهالعقيدم 

اإلنساف، كالمتناغـ مع حركة الكجكد كمف كظائفو تعميؽ الرؤية الجمالية الممثمة في الككف 
كأحسف تصكيره، كالطبيعة التي أحكـ  هم زيف اهلل أرضو كسمائو، كاإلنساف الذم صكر ذال

بيف سننيا كمساحاتيا كآفاقيا كأبعادىا كما ك سيا حبط نكامسيا ك ضصنعيا، كشكؿ كتميا ك 
ككسيمة مف طرؼ األدباء كيعد المنيج  اتخاذه؛ أم يتـ 3ذلؾ كمو في كتاب الككف المقركء

 المتناسب مع اإلنساف ككجكده.
أدب كثيؽ الصمة بالحياة كىذا يقتضي أف يككف لو أثره في تغيير حركة الحياة كدفع 

سعاد اإلنساف ليتفرغ لميمة العبك  دية هلل كنشر عجمتيا كتكريس معاني الخير كالفضيمة كا 
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؛ أم تجمعو 1التآلؼ كالتكاد كالتراحـ بيف الناس تمكينا لتحقيؽ سر كجكدىـ عمى األرض
كىذه األخيرة تعمؿ عمى تحقيؽ كنشر قيـ الخير بيف األفراد التي جاء  عبلقة كطيدة بالحياة،

 بيا اإلسبلـ كعمؿ األدب عمى تنميتيا.

 خصائصو وسماتو: .أ 
ذم جاؿ تمؾ الجكالت لـ يكف أدبا عاديا يقتصر عمى جماؿ الإف األدب اإلسبلمي 

قكيا  الكممة، كحبلكة المفظة. لقد كاف لو مف الخصائص كالسمات ما يجعمو أىبل لذلؾ الدكر،
كنحف اليـك بحاجة  بتمؾ الميمة، متناسقا مع سائر العزائـ، متكامبل مع غيره مف الجكالت،

 المباركة بكصفو: انطبلقتونطمؽ إلى ىذه الخصائص، كتتبع تمؾ السمات، لي
 أوال: أدب العقيدة:

أكؿ ىذه الخصائص أنو أدب العقيدة، أدب اإليماف، ينطمؽ مف عقيدة كيصدر عف 
يماف ي  .بط الشعكر كالكممةضإيماف. عقيدة تحكـ الفرد كاألمة، كا 

 الل العقيدة:خثانيا: أدب الواقع الذي يراه من 
إنو يعيش األحداث  أنو يعيش الكاقع كالحقيقة كما يراىا مف خبلؿ إيماف كعقيدة، أم

بأحزانيا كأفراحيا.... بعسرىا كيسرىا، ال يغيب في ظممات الكىـ، كحمى األماني، كظبللة 
 . أدب رباني يقكـ عمى تصكر عقدم ثابت ىك التصكر اإلسبلمي السميـ.2األىكاء

 ثالثا: أدب العمم:
ظممات، إنو يعرؼ العمـ الذم عميو أف يبدأ  يينطمؽ مف جيؿ كال يسير فىك أدب ال 

 –بو كيمضي معو صحبة عمر، كرفقة حياة، أنو أدب يعرؼ أف العمـ ىك منياج اهلل أكال 
إنو منياج حؽ كقكؿ فصؿ كال يأتو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو، كؿ عمـ  –قرآنا كسنة 

 إلى الفسادال يقـك عمى ىذا العمـ قد يمتد 
 :دعوة ممتدةو رابعا: أدب أجيال ممتدة 
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اه القرآف كأدبتو بر  ممتد في دعكة ممتدة كأمة ممتدة، إنو أدب جيؿ جيؿلإنو أدب 
السنة، كدفعة اإليماف، إنو ليس أدب فرد معزكؿ، أك عصر مجيكؿ، أك مكاف محصكر؛ أم 

 يمتد مف الماضي كيمر إلى الحاضر فالمستقبؿ.
 ال يذل: خامسا: أدب عزيز

أدب عزيز، أدب كريـ، أدب ينسب إلى أطيب األعراؽ، كأزكى األنساب، إنو ينسب 
مف تتابع األنبياء كالرسؿ، ماضية إلى يـك القيامة، قاؿ  كامتدتإلى أمة ضاربة في التاريخ، 

ـٍ فىاٍعبيديكًف ) "تعالى  بُّكي ـٍ أيمَّةن كىاًحدىةن كىأىنىا رى إلى  انتمائو( أم 92)األنبياء  " (92ًإفَّ ىىًذًه أيمَّتيكي
 أمة عريقة أكسبو عزه.

 سادسا: أدب مجاىد، لو نيجو وأىدافو:
أدب عامؿ، أدب ىادؼ، قاـ عمى عمـ بمنياج اهلل عز كجؿ كعمـ بالكاقع، فأصبح لو 
نيجو كىدفو كميمتو كأمانتو... أدب القكة كالعمؿ، كالجيد كالعرؽ، كالبذؿ كالعطاء، كالجكد 

 مؿ رسالة كيسعى إلى ىدؼ؛ أم ينطمؽ مف قيـ إسبلمية.كالفداء، يح
 سابعا: لغتو ىي العربية:

 لغتو ىي المغة العربية، ال ألنيا لغة قكـ، أك كممة ببئة. إنيا لغة الرسالة، لغة القرآف،
: عربييـ التي يخاطب بيا اهلل عباده كميـ ...إنيا لغة الكحي المنزؿ، أصبحت المغة

لى يكـ الديف.كعجمييـ، األبيض كاألس  كد، البعيد كالقريب، اليكـ كغدا كا 
 :: أدب نام ومتطوراثامن

و كلكنو رغـ ىذا النمك يظؿ ينادي، ينمك في مكضكعاتو كمكامتدادأدب ينمك في قكة 
در حياتو ايحتفظ بخصائصو اإليمانية كميا، لتككف سببا مف أسباب نمكه كمصدرا مف مص

 .1كأصكلو كعطائو كيحتفظ كذلؾ بقكاعده، كجذكره
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كالبد لو مف ىذا حتى يستطيع تحقيؽ  امتدادىاإنو ينمك مع الدعكة اإلسبلمية كيمتد مع 
 .أىدافو
ف األدب اإلسبلمي بيذه الخصائص يظؿ أدبا منفتحا عمى الحياة كاألفكار كالمناىج إ

 في إطار الجماؿ المبدع، بعيدا عف التزييؼ كالتناقض، إنو أمر مرف جدا كبإمكانو أف يأخذ
 .1و الككنية كعمقيا كشمكلياتمف كؿ المذاىب كيزيد عمييا في سعة نظر 

 ش عف خصائص ىذا األدب كفصؿ فييا منيا:غكما تحدث محمد حسف بري
 أنو كاضح التصكر، يستند إلى منيج رباني. 

 أنو أدب اإلنساف؛ ألف المصدر الذم يصدر عنو ىك منيج اإلنسانية. 

 يصدر عف تصكر شامؿ لمحياة ككؿ ما فييا مف صكر كنشاطات كأمـ  وأدب الحياة؛ ألن

 .2كثقافات

 .تعتبر ىذه الخصائص الثبلث مف أىـ الخصائص التي تـ التحدث عنيا 

بعد ظيكر األدب اإلسبلمي تغيرت األنكاع األدبية مف حيث مضامينيا كمكضكعاتيا، 
 المجتمع، كتتمثؿ ىذه األنكاع في: بقضايا كاالىتماـبالدعكة اإلسبلمية  االلتزاـفمالت إلى 

بظيكر الدعكة اإلسبلمية مع نبينا  ارتبطال أحد ينكر أف الشعر اإلسبلمي  الشعر:
محمد صمى اهلل عميو كسمـ، ذلؾ النبي العظيـ الذم كمؼ بتبميغ رسالة القرآف إلخراج الناس 

الجديد كمجابية  عف الديف بمف الظممات إلى النكر، لذلؾ شمر الشعراء عمى سكاعدىـ لمذ
حساف  أعداء الرسكؿ كىجاء قريش كمدح النبي األميف، كخير ىؤالء الشعراء المؤمنيف نجد:

 ر.يبف ثابت، عبد اهلل بف ركاحة، كعب بف مالؾ، كعب بف زى

                                                           

ق، 1434 -ـ2013، 1إسماعيؿ إيراىيـ المشيداني: عمـ األدب اإلسبلمي: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، الككيت، ط
.30ص 1 
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كفي صدر اإلسبلـ رافؽ الشعر الفتكحات اإلسبلمية مشرقا كمغربا، كتنكع الشعر 
اعا ك فنكنا في العصريف األمكم كالعباسي، إذ كاكب اإلسبلمي بعد ذلؾ كصار أغراضا كأنك 

فظير ما يعرؼ بالغزؿ العفيؼ، شعر الزىكد كالتصكؼ، شعر األمثاؿ  السياسية الصراعات
كالحكـ، المديح النبكم، رثاء المدف)األندلس( كالشعر التعميمي، كفي عصرنا الحديث ظير 

كمكاجية ظاىرة  االستعماري كجو الشعر السمفي أكال ك الشعر اإلسبلمي ثانيا، ليقفا ف
الحضارم...، كقد عرؼ العالـ العربي كاإلسبلمي نكبات  االنسبلخالتغريب ككؿ أنكاع 

كنكسات ك ىزائـ متكالية مما أفرز شعرا معاصرا ينافح عف التصكر اإلسبلمي ما يسمى 
بالشعر اإلسبلمي المعاصر أك القصيدة اإلسبلمية المعاصرة، أتخذ ىذا الشعر اإلسبلمي ثكبا 

بشكؿ دقيؽ ككاضح لخدمة الرسالة  جديدا كتسمح بأدكات جمالية معاصرة كحدد أىدافو
 .1اإلسبلمية

الشعر اإلسبلمي كاكب الحياة بداية بالدعكة اإلسبلمية كبالعصر األمكم كالعباسي 
 كصكال إلى العصر الحديث كالمعاصر.
شخصية  استدعاءيغنكف كاقعيـ مف خبلؿ  اتجيكاالشعراء اإلسبلميكف المعاصركف 

شخصيات إسبلمية أخرل كالصحابة  استدعاءبو ككذلؾ  لبلقتداءالنبي صمى اهلل عميو كسمـ 
 .2كر الديني كيرسخ قكاعد الكحدانيةتصخبلقيـ، فالشعر اإلسبلمي يثبت الكأ

مثؿ:  نطمؽ الشعر اإلسبلمي المعاصر مع مجمكعة مف المجبلت اإلسبلمية الرائدة،اك 
مد حالتي يديرىا أ)المشكاة( التي يديرىا الدكتكر حسف األمراني، كمجمة) الفرقاف(،  مجمة

كمجمة )األدب اإلسبلمي( التي يديرىا الدكتكر عبد القدكس، كمجمة حراء التي  طبلبي،
ش، نستحضر مجمكعة مف الشعراء اإلسبلمييف مف بينيـ: حسف امك زاد دايشرؼ عمييا نك 

اكم، محمد بف بالر عمي سبلميا(، محمد إ )أنتج بمفرده أكثر مف عشريف ديكانا شعريا األمراني

                                                           
 المكضكعية كالفنية، التجديد العربي، وت الشعر اإلسبلمي المعاصر كخصائصجميؿ حمداكم: مميزا 1

www.arabrenewal-inf ، 15:00سا  ـ،2019فبراير، 12الثبلثاء. 
 .72-65اإلسبلمي كقضاياه المعاصرة، مرجع سابؽ، ص ص  حسف عمي محمد: األدب  2
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)سكريا(  محمد الحسناكم )المغرب( عمارة، عبد الرحمف الكافي، أـ سممى، فريد األنصارم
 )العراؽ(، بحرم العرفاكم)تكنس( حسيف عبركس )األردف(، حكمت صالح يحي حاج يحي

 )السعكدية(، محي الديف عطية عبد القدكس أبك صالح )الجزائر(، مبارؾ الخاطر)البحريف(،
الشعر اإلسبلمي المعاصر مف خبلؿ  انطبلؽفي  اكبير  ات دكر . لعبت المجبل1)الككيت(

يصالو إلى القارئ.  عرضو كا 
بالحقائؽ الربانية  االلتزاـكتتمثؿ كظيفة الشاعر ضمف تصكر شعر إسبلمي في 

كبمبادئ اإلسبلـ كالترقية باإلنساف نحك األفضؿ عقميا ككجدانيا كدينيا، كمحاكلة تغييره مف 
راط صكظيفة الشعر فتكمف في ريادة الناس كقيادتيـ نحك ال األسكء نحك األحسف أما

خراج الناس مف الظممات إلى النكر، كاإلرشاد كالكع  ظالمستقيـ، كالتغيير كاليداية، كا 
 كالمناجاة.

، الصدؽ الفني كالعقدم، االلتزاـكمف سمات رسالة الشعر اإلسبلمي المعاصر: 
الشاعر اإلسبلمي  ،2مؿ الشاعر لمسؤكلية التغييراإلنسانية، الكعي بالميمة المنكطة بيا، كتح

ىك شاعر ممتـز بدينو كمبادئو كميتـ باإلنساف بيدؼ تغييره، فتكمف غايتو في تقكيـ السمكؾ 
 األحسف.كتغييره نحك 

 السرديات:
نقصد بالسرديات ما يكتب في مجاؿ الركاية، القصة القصيرة، القصة القصيرة جدا، 

ي األدب اإلسبلمي في مجاؿ السرديات بكفرة في اإلنتاج، كتنكع القضايا كاألشكاؿ، قد حظك 
 ككحدة في المقصدية كاليدؼ كالكظيفة.

مف أىـ كتاب الركاية اإلسبلمية المعاصرة نستدعي: نجيب الكيبلني: )قاتؿ  الرواية:
 القدس...(.حمزة، نكر اهلل، ليؿ كقضباف، رجاؿ كذئاب، حكاية جاد اهلل، عمر يظير في 

                                                           

 ،15/02/2019. www. Alukah.com  كالنقد، شبكة األلككة األدبيةجميؿ حمداكم: النظرية اإلسبلمية في األدب، 1 
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)الثأر األحمر، سبلمة القس، الفارس الجميؿ...(، كعماد الديف  كثير:اكعمي أحمد ب
)السيؼ كالكممية(. كنجد أيضا: فريد األنصارم، أحمد رزيؽ، مصطفى الجبارم، جياد  خميؿ

 .1الرحيبي...
تو، كتعد الركاية كسيمة ناجعة يستعيف بيا كؿ مف أراد أف ينشر آراءه كأفكاره كمعتقدا

كأداة فعالة مف أدكات التعبير عف القضايا ك األفكار، كحرم باألدباء المسمميف أف يمتفتكا إلى 
القيـ اإلسبلمية الصحيحة في  فينشركابو في تحقيؽ أىدافيـ النبيمة،  كيستعينكاىذا الفف 
ضحة التصكرات الخاطئة، فالركاية اإلسبلمية تنبثؽ مف رؤية إسبلمية كا كيحاربكا مجتمعاتيـ

يا بقضايا المجتمع ك تكظيف باىتمامياالككف كاإلنساف، كتتميز ك  الحياة كتشمؿ كافة مناحي
باأللفاظ العامية،  االستعانةعمى المغة الفصيحة، كقمة  اعتمادىامشخصيات اإلسبلمية، ل

باإلسبلـ،  ارتباطيا، تميزت الركاية بمجمكعة مف السمات بعد 2الخير كالحؽ انتصاركحتمية 
 مف بينيا تكظيؼ الشخصيات اإلسبلمية...

باإلنساف مف أكحاؿ الكاقع  االرتفاعالقصة الفنية اإلسبلمية ىي القادرة عمى  القصة:
كخبائثو، إلى أزىاره كطيباتو كمثمو الرفيعٌة، فقد كانت القصة القرآنية الدرس األكؿ الذم ألقاه 

خياؿ أك إلياـ  اندفاعةلمجاؿ، فمـ تكف ىذه القصة اإلسبلـ عمى المبدعيف المسمميف في ىذا ا
نما كانت أحداث حقيقية منتزعة مف التاريخ،  في تعريفنا لمقصة  انطمقنا فإذافناف، كا 

غير الكاقع، كلمكاتب أف يتصرؼ في  يءاإلسبلمية مف ىذه الحقيقة قمنا إنيا)الكاقع( كال ش
باإلنساف كتغيير  االرتقاءكر كبير في . تمعب القصة اإلسبلمية د3طرائؽ عرضو ليذا الكاقع

 سمككو ككاقعو إلى األحسف.

                                                           

اإلسبلمية في األدب كالنقد، مرجع سابؽ.جميؿ حمداكم: النظرية  1 
،  www.aloukah.netعمي بف محمكد الحمكد. اإلتجاه اإلسبلمي في الركاية، شبكة األلككة األدبية كالمغكية،  2
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كفي العصر الحديث كالمعاصر ظيرت القصة القصيرة كالقصة القصيرة جدا كفؽ 
)عند  نجيب الكيبلني القصة القصيرة كؿ مف: في مجاؿ نستحضر التصكر اإلسبلمي، كىنا

جداكؿ )كممة اهلل،  عماد الديف خميؿالرحيؿ مكعدنا غدا، رجاؿ اهلل، حكايات طبيب...(، 
 الحب كاليقيف( كأحمد زيادم لقماف نبيمة عزكزم...

الخيؿ كفي مجاؿ القصة القصيرة جدا نجد: المبدعيف المغربييف )الحسيف زركؽ لديو 
 .1مف زمف الحرب( امرأةكالميؿ، مريـ السالؾ، أبراج(، ك)كفاء الحمرم لدييا باألحمر القاني: 

المعمـك أف المسرح اإلسبلمي حسب جميؿ حمداكم ذلؾ المسرح  مف فن المسرح:
ا كرؤية، كيحمؿ أيضا رؤية إسبلمية ربانية شاممة كمنسجمة في نك ضمالمتكامؿ شكبل كم

نظرتيا إلى الككف كاإلنساف كالحياة كالقيـ، كبالتالي فيي رؤية إنسانية جامعة كنظرة متكازنة 
نيا كاآلخرة، كتزاكج بيف العقؿ كالعاطفة، كبيف العبادة تجمع بيف المادة كالركح كتكفؽ بيف الد

، يجمع كااللتزاـكالعمؿ، كبيف الجسد كالنفس، كينطمؽ المسرح اإلسبلمي مف التصكر القرآني 
بيف المتعة كالفائدة، كبيف المضاميف اليادفة كاألشكاؿ الفنية الجمالية الجيدة، كيركز عمى 

الديني كاألخبلقي كالحضارم كييتـ بالتغيير األخبلقي التطيير األخبلقي كالصراع الدرامي 
الركحاني كالعمؿ عمى اإلصبلح الديني اإليجابي، كيسمك باإلنساف جسدا كركحا، مع ترسيخ 

ير كالنماء كالحؽ كالعدؿ كالحرية كالجماؿ، فالمسرح خالقيـ األصمية في سبيؿ تحقيؽ ال
دة كأدراف الجسد، كتخميصو مف عالـ اإلسبلمي ييدؼ إلى تحرير اإلنساف مف شكائب الما

آلخرة االمسرح اإلسبلمي مسرح يجمع بيف المادة كالركح كالدنيا ك  2الفتنة كالغكائية كالرذيمة...
كاف عميو المسرح  كالعقؿ كالعاطفة كالقرآف كاإللتزاـ كالمتعة كالفائدة، مسرح ىادؼ عكس ما

 مف قبؿ.

                                                           

 1جميؿ حمداكم، النظرية اإلسبلمية في األدب كالنقد. مرجع سابؽ.
، www.alukah.net، شبكة األلككة األدبية ك الغكية، لممسرح جميؿ حمداكم: نحك نظرية إسبلمية جديدة2
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لمعاصرة في الحقؿ الثقافي العربي كقد ظيرت مجمكعة مف المسرحيات اإلسبلمية ا
كراة الضائعة، سر الحاكـ بأمر اهلل، ت)مسرح السياسة، ال يرثكمسرحيات عمي أحمد باك

 ف،يكالد )الشمس كمسرحيات عماد الديف خميؿ ىاركت كماركت، الفرعكف المكعكد...(
 .1الكبير...()المعركة الكبرل، أبطاؿ الحجارة، اليـ  رحيات عمي الصقميسكم (...سكركفالمأ

ع ليشمؿ الحياة، ماداـ محافظ عمى تسكمف أبرز سمات المسرح اإلسبلمي أنو مسرح ي
رؤيتو الناصعة لمحؽ كالحقيقة كخاليا مف كثنيات المسرح الغربي، كما أنو مسرح ال يتكسؿ 

مو، كال ينشر الفساد في األرض بتقديـ ببميبكسيمة تتعارض مع التصكر اإلسبلمي فبل 
لمنحرفيف كأنيـ قدكات كنماذج يقتدل بيا، باإلضافة إلى أنو ال يعمد إلى تقديـ الشاذيف كا

شخصيات الرسؿ كاألنبياء كالصحابة الكراـ، كبخاصة العشرة المبشركف بالجنة، كيككف بالمغة 
. 2العربية البسيطة التي يفيميا المشاىد أك القارئ العادم كال يجنح إلى العاميات المحمية

 مي مسرح ييتـ بالحياة كتغيير السمكؾ إلى األحسف عكس المسرح الغربي.المسرح اإلسبل
بأدب الطفكلة في مجتمعنا العربي ك اإلسبلمي يجب أف ال  االىتماـإف  أدب األطفال:

بتككيف الطفؿ كتنشئتو تككينا صحيحا في ظؿ األصكؿ ك المفاىيـ  االىتماـينفصؿ عف 
الطفؿ المسمـ ككجدانو مشبع بأنفاس الحضارة  األخبلقية التي حددىا اإلسبلـ، حتى ينشأ

اإلسبلمية ك عبقيا، ككيانو مييأ لمعايشة كاقع الحياة اإلسبلمية> سمككا ك تعميما ك تربية 
ككؿ كتابة لؤلطفاؿ ال تنطمؽ مف ىذا المنظكر  "كمشاركة مسؤكلة في مياديف الحياة العممية

ؼ اإلسبلـ مف الطفكلة نعثر عمى مبلمح فيي كتابة تفتقد الرؤية الصحيحة، كحيف نتأمؿ مكق
اإلسبلـ  اىتـألدب الطفؿ فقط، كلكف لحياة ىذا الطفؿ بكؿ أبعادىا فقد ال الرؤية المستقبمية 

بتككيف الطفؿ كعني بمستقبمو حتى كىك جنيف، حيث حـر إسقاطو بعد نفخ الركح فيو، كما 
 يعتمدكابلني كتاب أدب الطفؿ أف أمر اإلسبلـ اآلباء بحسف رعاية أبنائيـ، كيؤكد نجيب الكي

عمى المادة التراثية ك المشاىد الدرامية، ك البرامج اإلذاعية ك التمفزيكنية، كىذه المادة تتككف 
                                                           

 1جميؿ حمداكم، النظرية اإلسبلمية في األدب كالنقد، مرجع سابؽ.
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 مف المنابع التراثية التي تتشكؿ مف فيكضاتيا حضارة األمة العربية ك اإلسبلمية كىي: ما
اديث النبكية، قصص الفتكحات كرد في القرآف الكريـ مف قصص كأمثاؿ، ما كرد في األح

نشئة كتككيف الفرد، ألنو كمما حمؿ ىذا األدب ت، ربط اإلسبلـ أدب األطفاؿ ب1اإلسبلمية.....
مظاىر الحياة اإلسبلمية كانت تنشئتو صحيحة، ككؿ أدب طفكلة ال يحمؿ الرؤية اإلسبلمية 

ك جنيف، فمكضكعات بالطفؿ مف كؿ الجكانب حتى كى اىتـيفقد الرؤية الصحيحة، فاإلسبلـ 
 أدب الطفكلة البد أف تتناسب مع الفئة العمرية لؤلطفاؿ.

ىنالؾ العديد مف المؤلفات األدبية كالنقدية التي تندرج ضمف أدب األطفاؿ، كقد إتحذت 
غة اإلسبلمية معاصرة، كقد نشرت مجمة "األدب صبىذه الكتابات اإلبداعية كالكصفية 

القدكس أبك صالح مجمكعة مف الكتابات الطفمية كمف أىـ كتاب اإلسبلمي" في شخصية 
الرضا، أبك الحسف الندكم، جميؿ حمداكم، محمكد أدب األطفاؿ كنقاده نذكر )سعد أبك 

كثير مف األدباء  باىتماـأدب األطفاؿ بصبغة إسبلمية، كقد حظي  اصطبغ. 2مفمح....(
 كالنقاد.

  

                                                           
ق، 1422، 1صابر عبد الدايـ: األدب اإلسبلمي بيف النظرية كالتطبيؽ، دار الشركؽ، مكتبة اإلسكندرية، القاىرة، ط  1
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 2جميؿ حمداكم النظرية اإلسبلمية في األدب كالنقد، مرجع سابؽ.
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 :وااللتزام طبيعة األدب اإلسالمي .ب 
 :واالصطالحفي المغة  االلتزاميف تعر 

 في المغة:
: المُّ  : معركؼ كالفعؿ لى جاء في لساف العرب لـز كالمفعكؿ بو  ، كالفاعؿ الزـه ـي مزى يى  ـى زً زـك

و. كرجؿ مى ياه فالتزى إو و كألزمى مى زى ا كالتى زامن كلً  و مبلزمةه ا كالزمى زكمن ا كلى زمن لى  موي مزى يى  ءالشي ، لزـى ممزكـه 
ـي فبل يفارقو  ءالشيـ مزى : يى وي مى لزى   .1االعتناؽ: كااللًتزا

 .يمـز لزكما: ثبت كداـ ءي لـز الشي
ا تعمقت بو كلزمت بو ضمبلزمة كلزمتو ألزمو، أي كالزمتي  وي متي دى يقاؿ ألزمتو أم أثبتو كأى 
كالمداكمة عميو كعدـ  ءىك التعمؽ بالشي االلتزاـأم أف  ؛2ـزى تى مٍ كذلؾ كالتزمتو اعتنقتو فيك مي 

 مفارقتو.
 :اصطالحا
ىك نظاـ يتبع في الحياة، مف لدف الفرد كالجماعة، فبل تستقيـ الحياة إال بو كما  االلتزاـ

ىك الذم ينظـ حياة البشرية...فحياة الفرد ال  "االلتزاـ ذىب إلى ذلؾ محمد قطب في قكلو
نظاما  بالتزامونظاما معينا في المعيشة...كحياة المجتمع ال تستقيـ كذلؾ إال  بالتزاموتنظـ إال 

أم  ؛3"كالسياسية كالسمككية كالخمقية كالركحية كاالقتصادية االجتماعيةمعينا يشمؿ العبلقات 
 يدمف التأي كاالنتقاؿأك فنية،  اجتماعيةحـز األمر عمى الكقكؼ بجانب قضية سياسية أك 

 .الداخمي إلى التعبير الخارجي عف ىذا المكقؼ

                                                           
 195، ص 2004-2003-2000، 1ط دار صادر، ابف منظكر: لساف العرب، المجمد الثالث عشر،  1
 .758أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي: قامكس المغة، كتاب المصباح المنير، الجزء الخامس، ص  2
الجزائر، العدد السادس، مام لخضر العرابي: مفيـك االلتزاـ في األدب االسبلمي، اآلثر، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة،   3
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ىك  االلتزاـإف "بره نف مالر" في مؤتمر الكتاب بأد"ستكرما يعرفو الركائي األمريكي
، صداما أفضى إلى الفكضى  1"بمثابة طكؽ النجاة في خضـ القيـ المتضادة في عالـ اليـك

 .خارج الذات يءبش كاالرتباطثـ فسره بأنو نكع مف التعاقد 
كجية نظر يدافع عنيا الفيمسكؼ أك  اعتناؽكما أنو مصطمح فمسفي يعني أصبل 

كحرية  "الفف الفف" ب بما يممكاف مف األدكات الفكرية كالفنية، كقد نشأ رد فعؿ لدعكلاألدي
األديب لقضية ما كالدفاع عنيا بما يممكو مف أدكات سكاء فكرية أك  اعتناؽ؛ أم 2التعبير
 فنية.

 من المنظور اإلسالمي: االلتزام
، لـ تكف معركفة في اآلداب كاالجتماعية، كنظرية ليا أبعادىا الفكرية االلتزاـفكرة 

ف كاف مفيكميا العاـ غير بعيد عف أذىاف األدباء، كقادة الفكر  في  كاالجتماعالقديمة، كا 
نسييف في بدايات القرف التاسع عشر، امك العصكر الماضية، كلكنيا بدأت تتبمكر عمى يد الر 

ة الكاقعية ثـ أخذت ىذه الفكرة أبعاد محددة أكثر مع ظيكر المذاىب الكاقعية كخاص
لـ يكف معركفا منذ القديـ كرغـ ذلؾ إلى أف نظريتو القت ركاجا  االلتزاـ؛ أم أف 3االشتراكية
نسييف في القرف التاسع عشر كبرزت أكثر مع المذاىب الكاقعية كما أف القرف امك عمى يد الر 

 ةكاقتصادي كاجتماعيةالتاسع عشر ىك عصر عرفت فيو الحياة المختمفة سياسية كفكرية 
تحكالت كبرل كىذه األخيرة أدت إلى صراع بيف األفكار كالمكاقؼ كالمذاىب المختمفة، كمما 

 االتجاهعمى  ثاركانسييف الذيف امك حتى عند الر  االلتزاـ)الصراع( يميد لنظرية  جعمو
، إف شيكد ىذا العصر لمعديد مف التغيرات بيف المذاىب 4االجتماعيالكبلسيكي كعمى الكاقع 

 كنظرية كجعمو يحتؿ مكانة في المذاىب األدبية المعاصرة. االلتزاـيكر أدل إلى ظ

                                                           
 .39نجيب الكيبلني: اإلسبلمية كالمذاىب األدبية، المرجع السابؽ، ص  1
 .20، ص2007-ىػ 1428مجمكعة باحثيف: معجـ مصطمحات األدب، مجمع المغة العربية، القاىرة، ج األكؿ،   2
 .67ـ، ص1912ىػ،  1412، 1المعرفة، دمشؽ، ط شمتاغ عبكد: المبلمح العامة لنظرية األدب اإلسبلمي: دار  3
 .115-114عباس محجكب: األدب اإلسبلمي قضاياه المفاىيمية كالنقدية، المرجع السابؽ ص ص   4
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 "في المفيـك اإلسبلمي دكف أف نشير إلى اآلية الكريمة  االلتزاـيصعب الحديث عف 
ـٍ اٍلغىاكيكفى ) ـٍ تىرىل أىنَّييـٍ ًفي كيؿِّ كىادو يىًييميكفى )224كىالشُّعىرىاءي يىتًَّبعييي يىقيكليكفى مىا ال  ( كىأىنَّييـٍ 225( أىلى

كا ًمٍف بىٍعًد مىا 226يىٍفعىميكفى ) ري كا المَّوى كىًثيران كىانتىصى ذىكىري اًت كى اًلحى ًمميكا الصَّ نيكا كىعى ( ًإالَّ الًَّذيفى آمى
ـي الًَّذيفى ظىمىميكا أىمَّ مينقىمىبو يىنقىًمبيكفى ) سىيىٍعمى  سكرة الشعراء 1"(227ظيًمميكا كى

كتعالى منو الشعراء كاألدباء مسؤكلية كبيرة في التكجيو كذلؾ مف نبلحظ أف اهلل سبحانو 
 ليـ. ةنكحمخبلؿ المكىبة كالفكر الم

اإلسبلمي عمى الصدؽ كاإلخبلص كترسيخ القيـ الخيرة كالمثؿ العميا  االلتزاـكما يقـك 
راتو الذم طمبو اإلسبلـ ينبع مف عفكية األديب كقد االلتزاـأك تكجيو، فنكع  ةر خارجيقسدكف 

أف  االلتزاـاإلبداعية كعقيدتو التي ينفذ منيا إلى األمكنة كالمساحات في العالـ كالبد ليذا 
 غط أك إكراه.ضترسيخ قيـ الخير كالمثؿ العميا دكف  مى؛ أم أنو يعمؿ ع2مرنا التزامايككف 

 "إذف منيج كأسمكب عمؿ كقت تصكر معيف" االلتزاـكما يرل نجيب الكيبلني بأف 
تقيد بمضمكف أك بشكؿ كىك أمر قديـ قدـ الفنكف كاألدب، لكنو لـ يقؼ  وقكؿ بأنكيمكف ال

؛ أم أف أم 3قيدا عمى النمك كالتطكر سكاء في مجاؿ اإلبداع كالفكر، كىكذا يجب أف نفيمو
 أك أديب في أم عمؿ يمتـز بقكاعد معينة. كاتب

قناعة تجعؿ األديب  فااللتزاـ كااللتزاـ،كنجد الكثير مف الناس يخمطكف بيف اإللزاـ 
سابقا مع الككف، متناغما مع الحياة، متكافئا مع المخمكقات التي تسبح بحمد اهلل دكف إكراه تم

أك غصب، كىك أمر داخمي كتعبير ذاتي عف النفس ك الفكر كالخياؿ كالركح بكازع إيماني 
ية مستبدة تجعؿ مف كصدؽ نفسي أما اإللزاـ فيك تدخؿ خارجي مف سمطة قاىرة أك دكتاتكر 

كيعممكف عمى نشر فمسفتيا ك  اكمبادئي ااألدباء أبكاقا تخضع لتمؾ السمطة، كيركجكف ألفكارى

                                                           
 .123المرجع نفسو، ص   1
.125المرجع نفسو ص   2 
.76نجيب الكيبلني: مدخؿ إلى األدب اإلسبلمي، المرجع السابؽ، ص   3 
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ع مف الداخؿ عكس اإللزاـ الذم يأتي نبال يككف إكراىا أك قسرا ذلؾ أنو ي االلتزاـ، إف 1آرائيا
 مف الخارج.

ؿ إلى نظرية األدب "مدخ كما نجد عماد الديف خميؿ تناكؿ ىذا الفرؽ في كتابو
ـ ر بط التجربة بقالبو الصاضمف فكؽ لكي ي االلتزاـكفرؽ كبير بيف أف يأتي "اإلسبلمي" قائبل 

كرؤيتو الحادة، كبيف أف يتكافؽ مف باطف التجربة كيخرب في أصكليا كىي تتشكؿ كما يجرم 
صدر الكجكد، ؛ أم أف اإلنساف ىك م2"الدـ النقي في شراييف األجنة فييبيا الحركة كالحياة
 كالذات اإلنسانية ىي التي تتحقؽ بيا ىذا الكجكد.

"الطاعة"  بمعناه اإلسبلمي الكاسع ىك االلتزاـكما يذىب نجيب الكيبلني إلى أف 
كالطاعة الحقيقية ىي قناعة إيمانية، كفرح في قمب المؤمف، كسمكؾ مطابؽ لحقيقة العقيدة 

بالنية الصادقة، كالعـز الذم ال يتزعزع، كينطمؽ إذف عمؿ، يبدأ  االلتزاـككؿ ما يتعمؽ بيا، 
مف ممارسات كاقعية في مختمؼ جنبات الحياة، إنو كئاـ بيف اإلنساف كنفسو كبينو كبيف 

؛ أم أف نجيب 3اآلخريف، كىك يضـ تحت جناحو قيـ الحياة اإلسبلمية كقكانينيا كأحكاميا
 كممة الطاعة.ينحصر في كممة كاحدة ىي  االلتزاـالكيبلني جعؿ مفيـك 

 :والشكل والمضمون األدب اإلسالمي .ج 
 الشكل:

 لغة:
 جاء في لساف العرب البف منظكر:

. ؛ بالفتح: الشبو كالمثؿ، كالجمع أشكاؿه كشككؿه  شكؿ" الشَّكؿي
: المثؿ، نقكؿ ىذا عمى شكؿ ىذا أم عمى مثالو.  كالشكؿي

                                                           
 .125محجكب، المرجع السابؽ، ص عباس1

.126المرجع نفسو، ص 2 
.79المرجع السابؽ، نجيب الكيبلني، مدخؿ إلى األدب اإلسبلمي ص 3 
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 .1كالمشاكمة: المكافقة، كالتشاكؿ مثمو
: الشَّبىوي.  كما جاء في تاج العركس مادة )ش ؾ ؿ(: الشَّكؿي

اًؿ: الشٍَّكؿ ىيئة  الشَّكؿي أيضا: صكرة الشيء: المىٍحسيكسىةي كالميتىكىىَّمىةي يقكؿ ابف الكىمى
حاًصمىةه لمجسـ، بسبب إحاطىًو حد كاحد بالمقدىاًر، كما في الكيرىًة، أك حديكدو كما في 

مَّعاًت، مف ميربىع  كميسىدَّس. الميضى
اثىؿى  : تىمى ، كشىكىؿى ، كشيكيكؿه ج: أىٍشكىاؿه

2. 
كما كرد أيضا في المنجد في المغة العربية: شكؿ: ج أشكاؿ: صكرة، ظاًىر الشَّيء 

تيوي.  كخطكط تككينو، الشَّكؿ ىيئة الشَّيء كصيكرى
: تشابىو كتماثؿ كتكافؽ  .3تىشىاكىؿى

 إف الشكؿ ىك المظير الخارجي.
 اصطالحا:

يعرفو كليد قصاب بقكلو "ىك الصياغة كاأللفاظ، ىك كؿ ما يتعمؽ بالصيغ الفنية 
المختمفة، ىك األسمكب بمعناه العاـ، الذم يبرز العمؿ األدبي، كيخرجو إلى حيز الكجكد، 

 .4سكاءه أكاف ىذا العمؿ األدبي شعرا أـ قصة، أـ مسرحية، أـ مقالة، أـ غيرىا"
 الفنية المتعارؼ عمييا كالتي تخص كؿ جنس. أم صياغة األلفاظ بحسب الصيغ

الشكؿ ىك الصكرة الخارجية، أك الفف الخالص، المجرد عف المضمكف، كالذم تتمثؿ 
قؽ مف خبللو شركط الفف األدبي سكاء أكاف قصيدة غنائية أـ قصة مركية أـ حفيو كتت
 .5مسرحية

  
                                                           

 .119ابف منظكر: لساف العرب، المجمد الثامف، ص  1
 .155محمد مرتضى الزبيدم: تاج العركس، الجزء التاسع كالعشركف، ص  2
 .788دار المشرؽ، بيركت، ص المنجد في المغة العربية المعاصرة،  3
 .77ص ،2008، 1دار الفكر، دمشؽ، ط كليد شياب: مف قضايا األدب اإلسبلمي،  4
 .237ـ، ص1979كي العشماكم: قضايا النقد األدبي بيف القديـ كالحديث، دار النيضة العربية، بيركت، ز محمد   5
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 المضمون:
 لغة:
اننا: كفؿ  كرد مى مننا كضى ًمفى الشيء بو ضى في لساف العرب البف منظكر مادة ضمف: ضى

 بو.
، كىك مضمكف. ماننا، فأنا ضامفه ًمٍنتي الشيءى أضمىنيو ضى  يقاؿ: ضى

مَّنىو؛ كمنو قكليـ: مضمكف الكتاب  .1كيقاؿ أيضا: ضًمفى الشيءى بمعنى تىضى
ؿه صحيح، د كالميـ كالنكف أصة: )ضمف(: الضاكما جاء أيضا في معجـ مقاييس المغ

 .2كىك جعؿ الشيء يحكيو. مف ذلؾ قكليـ: ضمَّنت )الشيء(، إذا جعمتو في كعائو
 اصطالحا:

يرل زكي العشماكم بأنو "المضمكف أك المحتكل، فيك كؿ ما يشمؿ عميو العمؿ الفني 
األديب أك مف فكر أك فمسفة، أك أخبلؽ...كىك في غالب األمر المادة الخاـ التي يستخدميا 

؛ أم ىك المادة التي يعتمد عمييا 3الشاعر، كالذم يشكميا الفناف في الصكرة التي يردىا"
 األديب في إخراج أم عمؿ فني.

ف عبر  قضية العبلقة بيف الشكؿ كالمضمكف قضية قديمة في تاريخ األدب كالنقد كا 
يا لفيميا عنيا بمصطمحات مختمفة، كلكف لـ يتح لكجية النظر اإلسبلمية أف تخضع

الخاص، ال قديما كال حديثا، ففي المراحؿ السابقة لمعصر الحديث لـ تكف نظرية األدب 
ف كجدنا جذكرىا األدبية كالنقدية متناثرة ىنا  اإلسبلمي قد صيغت بشكؿ متكامؿ األبعاد كا 

؛ أم أنيا مكجكد منذ القدـ غير أف النظرية اإلسبلمية لـ تستطع التعبير عنيا، مف 4كىناؾ
 كجيتيا الخاصة.

                                                           
 .64ابف منظكر: المرجع السابؽ، المجمد التاسع، ص  1
 .372أبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا: مقاييس المغة، المجمد الثالث، تح: عبد السبلـ محمد ىاركف، ص  2
 .238كي العشماكم: قضايا النقد األدبي بيف القديـ كالحديث، المرجع السابؽ، صز محمد   3
 .115شمتاغ عبكد، المبلمح العامة لنظرية األدب اإلسبلمي، المرجع السابؽ، ص  4



 الفصؿ األكؿ: الجانب النظرم
 

43 
 

كقد انتيى اإلماـ عبد القاىر الجرجاني، مف ضركرة التبلحـ بيف المبنى كالمعنى، 
ؿ ما انتيى إليو كاف نتيجة مداكمة عكترشيح أحدىما مف اآلخر، كتأثر أحدىما باآلخر، كل

في النظر إلى التركيب اإلعجازم في القرآف الكريـ، كىك النمكذج األكبر لؤلدب اإلسبلمي، 
ما كاف لئلسبلـ خصكصيتو العقائدية كالفكرية في النظر إلى الككف كالحياة كاإلنساف، فبلبد فم

أنو ىيأ القاعدة إلى النظر في األشكاؿ التي تحمؿ ىذا التصكر الشامؿ، يقكؿ الشييد سيد 
ف المكضكع يتأثر  قطب "إف ىناؾ ارتباط كثيؽ بيف طبيعة المكضكع كطبيعة القالب، كا 

تتغير طبيعتو كيمحقيا التشكيو إذا عرض في قالب في طبيعة كفي تاريخو عداء بالقالب، كقد 
 أم يجب مراعاة الشكؿ كالمضمكف معا دكف إىماؿ أم منيما. ؛1"توكجفكة كغربة عف طبيع

يقكؿ نجيب الكيبلني كىك مف الميتميف أيضا بقضية الشكؿ كالمضمكف "لقد حاكؿ 
كبل، كعمى الرغـ مف صعكبة الفصؿ بيف الشكؿ الدارسكف أف يجعمكا مف األدب مضمكنا كش

كالمضمكف، إال أف ىذا التبسيط أك التصكر يبدك ضركريا في بعض األحياف تكارثناه عف 
الفمسفات القديمة التي تحاكؿ التجزئة أك التشريح مف أجؿ الكصكؿ إلى إدراؾ أكضح لؤلمكر 

كقد  2ة نفسيا جماؿ مف نكع ما ..."المعقدة، كالمسائؿ التجريدية، أال يمكف أف يككف في الفكر 
أراد مف ىذا ضركرة تبلحـ الشكؿ كالمضمكف معا، كيشير إلى أف تقسيـ األدب إلى شكؿ 

 كمضمكف كاف لو أثر سمبي ال يمكف تجاىمو.
نيا لكذلؾ بالفعؿ إذا  كتبدك عممية التنظير لؤلدب اإلسبلمي ميسكرة كسيمة ألكؿ كىمة كا 

دب أك منبعو الفكرم، لكف األمر سكؼ تكتنفو الصعكبة إذا انصب التنظير عمى مضمكف األ
 .3ما نظرنا إلى الشكؿ أك الصكر الجمالية ألم فف مف فنكف األدب

                                                           
 .16ـ، ص1968، 3سيد قطب: خصائص التصكر اإلسبلمي كمقكماتو، دار الشركؽ، بيركت، ط  1
 .21ص مرجع سابؽ، نجيب الكيبلني: مدخؿ إلى األدب اإلسبلمي،  2
 .19المرجع نفسو، ص  3
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يقكؿ إليكت "ال يمكف تحديد عظمة األدب عمى أساس المقاييس األدبية كحدىا كذلؾ 
أدبا أكال، يمكف  عمى الرغـ مف أننا البد أف نتذكر أف معرفة إذا ما كاف األدب الذم أمامنا

 1أف يحدد المقاييس األدبية فحسب..."
سبلميتو في  كىكذا فإف األدب اإلسبلمي يجمع بيف الشكؿ كالمضمكف بيف األدب كا 

 تكازف كاعتداؿ.
كيقكؿ عماد الديف خميؿ "إف الظاىرة األدبية لف تحقؽ كظيفتيا في الخطاب اإلبداعي، 

الفكر كالفف كاألدب اإلسبلمي في بنيتو التعبيرية ما لـ تتحقؽ باثنيف: المضمكف كالشكؿ، أك 
ىك كأم أدب في العالـ البد أف ينطكم عمى طبقتيف أساسيتيف ىما: المعنى الذم يراد 
التعبير عف مككناتو كالتقنيات الجمالية التي تمكنو مف الكصكؿ إلى المتمقي بأكبر قدر مف 

 .2التكتر كالفاعمية كالجماؿ كالتأثير"
التركيز عمى المضمكف عمى حساب الشكؿ سيؤدم باألدب اإلسبلمي إلى فاالىتماـ ك 

 الضعؼ كاالنحطاط.
كيرفض األدب اإلسبلمي بعض المنطمقات الحداثية التي ركزت عمى الشكؿ الفني 

كالخاص، أم عمى الشكؿ كالمضمكف معا كىما  كأسقطت المضمكف فيك ينيض عؿ العاـ
نقاص مف أحدىما أك إلغاءه يشكه صكرة األدب  ف تشكه كا  جناحاه الذم ال ينيض إال بيما، كا 

أم أنو يرفض  ؛3كيجعمو طائرا كسيحا ال يممؾ إال جناحا كاحدا كلف يستطيع التحميؽ بو أبدا
فقد اعتبر الشكؿ كالمضمكف  كؿ عمؿ يركز عمى جانب )المضمكف( كييمؿ الجانب اآلخر،

كجياف لعممة كاحدة ال يمكف فصميما.

                                                           
 .31ص مرجع سابؽ، ينظر: كليد قصاب: مف قضايا األدب اإلسبلمي،  1
الديف خميؿ: حكؿ حركة األدب اإلسبلمي المعاصر كقفة لمراجعة الحساب، مجمة إسبلمية المعرفة، المعيد العالي  عماد  2

 19ـ، ص1998ق، 1419لمفكر اإلسبلمي، بيركت، السنة الثالثة، العدد الثاني عشر، 
 .94ص مرجع سابؽ، كليد قصاب: مف قضايا األدب اإلسبلمي،  3



 

 

 
 الفصؿ الثاني

الكاقعية اإلسبلمية في ركاية  
عمر يظير في القدس



 

 

 العتبات الخارجية لمروايةالمبحث األول: الواقعية اإلسالمية من خالل 
 األمامية الكاجية .1

 . الغبلؼ1.1

 . الصكرة2.1

 . األلكاف3.1

 المكف األسكد .أ 

 المكف األصفر .ب 

 المكف األزرؽ.ج 

 . المؤشر التجنيسي5.1

 . العنكاف6.1

 الكاجية الخمفية .2

. دار النشر1.2



 الفصؿ الثاني: الكاقعية اإلسبلمية في ركاية عمر يظير في القدس
 

47 
 

 الواجية األمامية: .1
 الغالف: .1.1

الخطاب الغبلفي مف أىـ عناصر النص المكازم التي تساعدنا عمى فيـ  يعتبر
 األجناس األدبية، بصفة عامة كالركاية بصفة خاصة.

إذ يعد الغبلؼ عينة ضركرية لمكلكج إلى أعماؽ النص قصد استكناه مضمكنو، كرصد 
أم مف خبللو ؛ 1أبعاده الفنية فيك أكؿ ما يكاجو القارئ قبؿ عممية القراءة، كالتمذذ بالنص

 تتشكؿ جذكر عبلقة بينو كبيف النص.
ـ، حيث إنو في 19يرل جيرار جينيت أف الغبلؼ لـ يعرؼ إال في أكاخر القرف 

العصر الكبلسيكي كانت الكتب تغمؼ بالجمد كمكاد أخرل، كلكف مع بركز الطباعة 
ازدىارا عمى عرؼ تطكرا ك  ،2الصناعية كاإللكتركنية كالرقمية أصبحت لو أبعاد كآفاؽ أخرل

"يقصد بو يقكؿ غرار العصكر السابقة كما نجد حميد حميداني في كتابو بنية النص السردم 
تتككف  ،3أيضا الحيز الذم تشغمو الكتابة ذاتيا، باعتبارىا أحرفا طباعية عمى مساحة الكرؽ

 كحدة الغبلؼ مف كحدتيف:
ية ليا دكرىا الذم ال كحدة أمامية تحمؿ القدر األكبر مف كظائؼ الغبلؼ، ككحدة خمف

يقؿ عف دكر الكحدة األمامية كىما يتككناف مف عناصر منيا العنكاف، الصكرة، األلكاف، 

                                                           
في الركاية العربية، الغبلؼ عتبة ضركرية لفيـ النص اإلبداعي، المغرب  يالخطاب الغبلفجميؿ حمداكم: سيميائية   1

 العربي.
، ناشركف،  ؽحعبد ال  2 بمعابد: عتبات جيرار جينيت مف النص إلى المناص، تؽ: سعيد يقطيف الدار العربية لمعمـك

 .46ـ، ص2008-ق1429، 1منشكرات االختبلؼ، الجزائر، ط
، 1حمداني: بنية النص السردم مف منظكر النقد األدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيركت، ط حميد  3

 .55، ص1993
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، 1المؤشر التجنيسي، دار النشر، كممة الناشر التي تشغؿ جزءا مف الكحدة الخمفية لمغبلؼ
 فالغبلؼ عتبة تحمؿ مجمكعة مف العتبات.
التي نحف بصدد دراستيا عمر يظير في القدس  نجد في الكحدة األمامية لغبلؼ الركاية

أنيا تحمؿ كحدات منيا اسـ الكاتب، صكرة الغبلؼ، كألكانيا، العنكاف كالمؤشر التجنيسي، 
 أما دار النشر فقد كتبت عمى حاشية الركاية كعمى الكاجية الخمفية لمغبلؼ.

 الصورة: .2.1
، كألىميتيا عدىا لكاتب إليياىذه األخيرة يحتاجيا المتمقي بنفس درجة احتياج الناشر كا

صركف يا بيف المبدع كالجميكر، لذلؾ اىتـ الناشركف كالكتاب المعاصيمالبعض كسيطا تك 
عالة كقادرة عمى جذب االنتباه فقط، بؿ لتساعد عمى فؾ فبتصميـ أغمفتيـ، ليس لتككف 

 .2شفرات النص
سـ( 19.3) جاء غبلؼ مدكنة الدراسة بحجـ متكسط مستطيؿ الشكؿ بأبعاد الطكؿ

سـ(، نبلحظ صكرة القدس تتكسط غبلؼ المدكنة مسحكبة إلى األعمى بقميؿ، 117كالعرض )
أراد الكاتب أف يكصؿ لنا فكرة مفادىا ما آلت إليو القدس مف دمار كخراب بالرغـ مف أنيا 

نيا كانت مدينة اإلسراء كالمعراج كأرض األنبياء كأكلى القبمتيف كثالث الحرميف الشريفيف، إال أ
أصبحت اليـك تحت سيطرة الييكد، مما جعؿ المسمميف يصابكف بالخذالف كخيبة األمؿ، كما 
أصابيا مف تفرقة، كىذا ما نممسو في الركاية "انيمرت دمكعي كأنا أقكؿ "يا أمير 

 المؤمنيف...إف بالقدس اليـك كباء خطيرا..." ىتؼ في اشفاؽ "الطاعكف؟"
ر االحتبلؿ...أخذك القدس القديمة ىي األخرل...العار يفرح في ين"القدس تحت 

 3أرضنا..."
                                                           

، العدد السابع مقاليد ف مجمةغنيابع ـ، تحت سماء كك أبك المعطي خيرم الرمادم: عتبات النص كدالالتيا في الركاية   1
 .293سعكد، صمؾ م، كمية اآلداب، جامعة ال2014ديسمبر 

 .293المرجع نفسو، ص  2
 .11ـ، ص2015-ق1435، 1، طالصحكةبلني: عمر يظير في القدس، دار نجيب الكي  3
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 األلوان: .3.1
المكف ىك عبلمة بصرية ليا مكانتيا في تكثيؼ داللة النص المعركض، بما تثيره في 

 ؛1نفسية المتمقي، كزيادة درجة إقبالو عمى المبصرات، لذلؾ يجب التركيز عمى أبعاد المكف
ية كتأثيراتو النفسية ليس عمى القارئ فحسب بؿ عمى الكائف كالكسط أم لو أبعاده الدالل

 االجتماعي أيضا كمف األلكاف المككنة لصفحة الغبلؼ األمامي لمركاية.
نجد مجمكعة مف األلكاف منيا: المكف األبيض، المكف األخضر الغامؽ )القاتـ(، المكف 

د كالمكف األصفر، بركز سماء بمكف البني، كاأللكاف الغالبة عمى صكرة القدس، المكف األسك 
 أزرؽ مائؿ إلى الدككف نكعا ما.

 المون األسود: .أ 
كما ىك معمـك أف المكف األسكد ىك رمز الحزف كاأللـ كالمكت، كما أنو رمز الخكؼ 

 .2نو سمب المكف يدؿ عمى العدمية كالفناءك كلالمجيكؿ كالميؿ إلى التكتـ، ك 
المكف ليعبر عف الظمـ كالظبلـ الذم تعيشو القدس كربما نجيب الكيبلني استخدـ ىذا 

بحكا يسمكنو في تمؾ الفترة خاصة بعد االحتبلؿ اإلسرائيمي الذم خضعت لو كالذم أص
 .لطاعكفبا

 المون األصفر: .ب 
المكف األصفر يكحي بدالالت مختمفة، فيك يعني التضحية كالخداع كيعني المرض 

فيك في ىذه الصكرة جاء  ،3إنتاج الزيؼ كالخداعكالزيؼ، إال أنو ينفرد بميمة داللية كىي 
ليعبر عف الضعؼ كالعجز الذم أصاب القدس كنممس ذلؾ في الركاية "تمادل العدك في 

                                                           

، السبت www.diwanalarab.comمحمد بمكافي: قراءة في غبلؼ الركاية، منبر حر لمثقافة كالفكر كاألدب،  1 
30/03/2019. 
 .186، ص1997 2، ط1982 ،1أحمد مختار عمر: المغة كالمكف، عالـ الكتب، القاىرة، ط  2
ديسمبر  23حناف بكمالي: يسميكلكجيا األلكاف كحساسية التعبير الشعرم، عند صبلح عبد الصبكر، مجمة األثر، العدد   3

 .145، معيد اآلداب كالمغات المركز الجامعي لميمة، الجزائر، ص2015

http://www.diwanalarab.com/
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كما حمؿ أيضا  ،1طغيانو كعبثو كغركره، دكف أف نستطيع الثأر منو، يشعرني بعجز قاتؿ"
القدس اليـك كباء داللة المرض الذم أصاب مدينة القدس "يا أمير المؤمنيف...إف ب

 2خطيرا..."
 المون األزرق:  .ج 

عمى السماء في الصكرة يحمؿ معاني كثيرة منيا خيـ  مكف األزرؽ المائؿ إلى الدككفال
تفكؾ العبلقات، يكحي بالقمؽ كاالنزعاج كربما ىنا فيك يدؿ عمى الكآبة التي خيمت عمى 

 مدينة القدس كما آلت إليو.

 المؤشر التجنيسي: .4.1
يعد التجنيس كاحد مف أىـ المكجات القرائية التي تحدد ىكية النص التجنيسية ككما 
يرل جينيت بأنو ممحؽ بالعنكاف، فيك ذك تعريؼ خبرم تعميقي ألنو يقـك بتكجيينا قصد 

الجنس الذم ينتمي إليو ىذا العمؿ األدبي أك  عف النظاـ الجنسي لمعمؿ، أم يأتي ليخبر
يحدد نكع العمؿ األدبي ما إف كاف قصة أك ديكاف شعرم، أك  أم أف ىذا األخير ؛3ذاؾ

 مسرحية، أك ركاية.
نبلحظ في مدكنة الدراسة أف المؤشر التجنيسي كتب عمى صفحة الغبلؼ األمامية، 
كلممؤشر الجنسي أمكنو الظيكر، فعادة ما يظير عمى الغبلؼ أك صفحة العنكاف، أك ىما 

خرل مثبل في آخر الكتاب أك في قائمة منشكرات دار معا، كما يمكنو التكاجد في أمكنة أ
 ففي مدكنة الدراسة جاءت كممة "ركايات" بخط رفيع بالمكف األحمر المائؿ إلى البني. 4النشر

 المؤلف:

                                                           
 .5الركاية: ص  1
 .11المرجع نفسو، ص  2
 .89ينيت، المرجع السابؽ، صجعبد الحؽ بمعابد: عتبات جيرار   3
 .90-89المرجع نفسو ص ص   4
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لكؿ عمؿ أدبي سكاء أكاف ركاية أك قصة، أك شعر، أك كتابا. مؤلؼ ينسب إليو ىذا 
 العمؿ.

ة الميمة، فبل يمكننا تجاىمو أك مجاكزتو؛ صياسـ الكاتب منب بيف العناصر المنيعد ا
ألنو العبلمة الفارقة بيف كاتب كآخر، فيو تثبت ىكية الكتاب لصاحبو كيحقؽ ممكيتو األدبية 

؛ أم أنو عنصر ميـ جدا فمف خبللو 1كالفكرية عمى عممو، دكف الحاجة لمنظر إلى االسـ
 نستطيع معرفة أم عمؿ لمنتسبو.

اؿ بحسب ما ذكره جيرار جينيت، اسـ حقيقي لمكاتب إذا دؿ ليذا األخير ثبلثة أشك
عمى الحالة المدنية، أك اسـ مستعار إذا دؿ عمى اسـ غير االسـ الحقيقي، أكاسـ مجيكؿ إذا 

 .2لـ يدؿ عمى اسـ
كما أف لو عدة كظائؼ منيا: كظيفة التسمية، كظيفة الممكية كالكظيفة اإلشيارية؛ أم 

 عف غيره.أف كظائفو ىي التي تميزه 
كقد ذكر سعيد يقطيف بأنو ال يمكف ألم عمؿ أف يخمك مف اسـ صاحبو، كبذلؾ يعتبر 

 .3ىك المالؾ الحقيقي لمنص
جاء بشكؿ مباشر، -عمر يظير في القدس–نجد أف اسـ المؤلؼ في مدكنة الدراسة 

 .بمعنى ذكر اسمو الحقيقي نجيب الكيبلني، كىك ركائي إسبلمي، كمتأثر بالديف اإلسبلمي
كتب ىذا األخير في أعمى صفحة الغبلؼ األمامية في الجية اليمنى بالتحديد تحت 
عتبة المؤشر التجنيسي، كربما الكاتب أراد مف ىذا كمو أف يخبرنا بأنو ىك مف كتب ىذه 

                                                           
 .63ينيت: مف النص إلى المناص، المرجع السابؽ، صجعبد الحؽ بمعابد: عتبات جيرار   1
 .65-64المرجع نفسو، ص   2
، الدار العربياإلبداع التفاعمي، المركز الثقافي  إلى جمالياتى النص المترابط لمدخؿ سعيد يقطيف: مف النص إل  3

 .118، ص2005، 1البيضاء، المغرب، ط
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الركاية أك ربما يقصد مف كراء ذلؾ شيء آخر فكما ذكر حميد لحميداني سابقا بأف كضع 
 .1و في األسفؿضعيعطي االنطباع نفسو عند ك ال االسـ في أعمى الصفحة 

كتب اسـ المؤلؼ في مدكنة الدراسة بالمكف األسكد بخط كاضح كمتكسط، بالعكدة إلى 
المكف األسكد كداللتو نجد أنو يرمز إلى الحزف، كالعظمة، القكة كالشمكخ، كلكف في ىذه 

تكرر اسـ المؤلؼ في كيالركاية قد يعبر عف حزف كألـ نجيب الكيبلني تجاه كضع القدس 
 ة بعد الغبلؼ مباشرة كىذا دليؿ عمى قكتو كسمطتو عمى النص.نياثالصفحة ال

 العنوان: .5.1
 لغة:

كرد في معجـ المحيط لمبستاني أف كممة العنكاف جاءت مف مادة عنف كتعني معاني 
 كثيرة منيا:

اءن. يتعنية فيبدلكف مف احدل النكنات  عنف الكتاب تعنينا عنكنوي كيقكلكف عنَّيت الكتاب
 عينكاف كعنكانو كعينانو ستذكر في ع ف ك ف.

 .2كنة كعنو كاالسـ العنكافنعنكف الكتاب عنكنة كتب عنكانوي كيقاؿ ع
و مف اسـ عنكاف: ج عناكيف: ما كتب عمى ظير كتاب أك رسالة أك عمى غبلف

ف الكتاب أك المقاؿ أك الشخص، ما تو كمحؿ إقامتو، كقيؿ عنكاغالشخص الذم كتب إليو كل
 .3الكتاب: سمتو كديباجتو دؿي بو عميو: عنكاف بيتو. عنكافيست

 
 اصطالحا:

يعتبر العنكاف مفتاحا مف المفاتيح الرئيسية التي يتسمح بيا القارئ لمكلكج إلى النص، 
حيث يعرفو جيرار جينيت بأنو "مجمكعة العبلمات المسانية، مف كممات كجمؿ، كحتى 

                                                           
 .60حميد لحميداني: المرجع السابؽ، ص  1
 .640-639، ص ص 1998، 1987بطرس البستاني: محيط المحيط، مكتبة لبناف، ناشركف، بيركت، ط  2
 .1092العربية المعاصرة، المرجع السابؽ، صالمنجد في المغة   3
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، تشير لمحتكاه الكمي، كلتجذب وير عمى رأس النص لتدؿ عميو كتعينصكص، قد تظن
 فيك أكؿ ما تقع عميو عيف القارئ كىك آخر ما يبقى عالقا في ذىنو. 1جميكره المستيدؼ"

كؾ بقكلو "العنكاف مجمكع العبلمات المسانية، التي يمكف أف تدرج عمى رأس ىيعرفو ليك ك 
محتكاه العاـ، كتغرم الجميكر المقصكد" فالعنكاف عنده يحظى كؿ نص لتحدده، كتدؿ عمى 

باىتماـ بالغ، نظرا لككنو لو الصدارة كيبرز متميزا بشكمو كحجمو المتميز، منتصبا في مقدمة 
ككؿ  أم يأتي عمى شكؿ كممة كاحدة أك عدة كممات تختصر كتختزؿ النص ؛2الكتاب

 ص قبؿ الكلكج إلى داخمو.عمى مضمكف الن رؽفكتجعؿ القارئ أك المتمقي يت
أف العناكيف عبارة عف أنظمة داللية سيميائية تحمؿ في طياتيا  ثار ب فكالر كما يرل 

يديكلكجية كىي رسائؿ مسكككة مضمنة بعبلمات دالة مشبعة  قيما أخبلقية كاجتماعية كا 
نيو تزؿ معافالعنكاف المحدد ليكية النص يخ ؛3برؤية العالـ يغمب عمييا الطابع اإليحائي

يديكلكجيتو، كيبرز قدرة المؤلؼ عمى حسب الصياغة.جكداللتو المختمفة كمر   عياتو كا 
ىناؾ أربعة أماكف يتمكضع فييا العنكاف كىي: الصفحة األكلى لمغبلؼ، في ظير 

ة لمعنكاف كىي الصفحة البيضاء التي تحمؿ فالغبلؼ، في صفحة العنكاف، في الصفحة المزي
في غبلؼ الركاية يتكاجد العنكاف في صفحة الغبلؼ األمامية في األسفؿ  4العنكاف فقط

بالتحديد تحت الصكرة، كتب بخط غميظ كحجـ كبير بمكف أبيض كنجده أيضا في الصفحة 
الثانية بنفس الحجـ كلكف بمكف مخالؼ كىك المكف األسكد، كما نجده يتكرر في حاشية 

بيض يدؿ عمى التفاؤؿ كما يرمز إلى الطيارة الركاية، ما ىك متعارؼ عميو أف المكف األ

                                                           
 .67عبد الحؽ بمعابد: عتبات جيرار جينيت مف النص إلى المناص، ص  1
 .29، ص2011فيفرم 24ك 23مجمة األثر: عدد خاص: أشغاؿ الممتقى الدكلي الخامس في تحميؿ الخطاب، يكمي   2
، ناشركف، لبناف،فيصؿ األحمر: معجـ السيميائيات، منشكرات االختبلؼ،   3 -ق1431 ،1ط الجزائر، الدار العربية لمعمـك

 .226ـ، ص2010
 .70ص مرجع سابؽ، عبد الحؽ بمعابد: عينات جيرار جينيت،  4
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جيب الكيبلني أراد مف ذلؾ بعث، الطمأنينة كالراحة في نفكس القراء، رغـ ما نكالنقاء، ربما 
 تحممو الركاية مف حزف كألـ، مف كراء المشاكؿ التي تعرضت ليا مدينة القدس.

كالعدؿ في اإلسبلـ،  جاء العنكاف: عمر يظير في القدس، فإسـ "عمر" يرمز إلى العزة
 باعتباره فاتح القدس األكؿ.

الفعؿ يظير تخاذؿ المسمميف كتقاعسيـ، كجاء  القدس في ىذا الزماف جاءت لتدؿ عمى
كىذا يجعمو يتقابؿ مع اسـ عمر رضي اهلل عنو الذم  نيعبل مضارعا داال عمى الحضكر اآلف

أف يكصؿ فكرة لمقارئ مفادىا  يدؿ عمى اإلسبلـ في تاريخو الماضي، فنجيب الكيبلني أراد
عمر رضي اهلل عنو ستعكد الييبة لمقدس فالعنكاف بيذه الصياغة يختصر الخميفة أنو بعكدة 

 مضمكف الركاية.

 :الواجية الخمفية .1
إذا كاف الغبلؼ األمامي جزءا مف النص المكازم فإف الغبلؼ األخير يمثؿ ىك اآلخر 

ءات كدالالت عديدة يحاكؿ مف خبلليا الركائي جزءا مف ىذا النص، لككنو يحتكم عمى ايما
أم أف ىذا األخير يحظى بنفس  ؛1أك المصمـ إبراز العنصر المييمف في ىذه الركاية أك تمؾ

 القيمة التي يحظى بيا غبلؼ الكاجية األمامية.
عف الكحدة األمامية -الكحدة الخمفية لمغبلؼ–كما ال تقؿ قيمة محتكيات ىذه الكحدة 

طبيعي ليا، كلمحتكياتيا. )كممة الناشر، التعريؼ بالكاتب، مجمكعة األلكاف فيي امتداد 
 التابعة فييا، صكرة الكاتب أك الكاتبة إف كجدت كدار النشر( عدة كظائؼ منيا:

                                                           
ف كرمباني، مجمة ديالي، العدد ماجد عبد اهلل ميدم القيسي: غكاية الركاية كمشاغمة الحدث، دراسة في ركايات تحسي  1
 .487، ص2016ف، بعك س
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بتأكيد المعنى الكامف في كاجية النص، أك استكماؿ المعنى المراد مف ىذه  االكتفاء
أم أنيا العتبة  ؛1الكاجية أك إحداث اضطراب يكلد معنى مخالفا لمكامف في الغبلؼ األمامي

 الخمفية لمكاتب، التي تقـك بكظائؼ عممية.
جية األمامية الكاجية الخمفية لركاية عمر يظير في القدس متضمنة: صكرة مصغرة لمكا

فقرة  تحمؿر الصحكة، دار األدب العربي كما لمركاية، باإلضافة إلى دار النشر كىي دا
سيقكؿ كبـ سيصفنا؟؟...دليبل  مكجزة "تخيؿ أف سيدنا عمر بف الخطاب عاد اآلف...ماذا

عمى تخاذؿ المسمميف كتقاعسيـ..." ربما المراد مف ىذه الفقرة تكضيح النص ككشؼ  رخاصا
 كدالالتو حتى يسيؿ الطريؽ أماـ القارئ لفيـ الركاية كفؾ رمكزىا. معانيو

السماء كالمكف  ةكقد اتسمت الكاجية الخمفية بألكاف منيا المكف األزرؽ المائؿ إلى زرق
األسكد الذم كتبت بو كممة الناشر ككاف ىدؼ الكاتب جذب انتباه المتمقي كالتأثير فيو، 

أم عمؿ أدبي يجب اختيار كاجية غبلؼ  نجاحممحؽ، كللخمفية كانت بمثابة الفالكاجية ا
 مناسبة لمضمكف النص.

 دار النشر: .1.2
تصدرت دار النشر الكاجية الخمفية لمغبلؼ داخؿ إطار صغير بالمكف األبيض إلى 
أسفؿ الغبلؼ، حيث ذكرت بالمغتيف العربية كالفرنسية، بمكف أسكد مصحكبة بشعار ىذه 

شية الركاية، كعمى الصفحة الداخمية لمركاية إضافة إلى الدار، كما تكرر ذكرىا عمى حا
 الطبعة كرقـ الفاكس، فنجد رمز كعنكاف دار النشر:

مف شارع مجمس الشعب، السيدة زينب، -عطفة فريد 5دار الصحكة لمنشر كالتكزيع، 
، المكقع: 0020223937767، فاكس: 0020223937718ىاتؼ: 

daralsahoh@gmail.com 

                                                           
 .297مة مقاليد: المرجع السابؽ، صمج  1
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كؿ ىذه المعمكمات جعمت الكاتب يكتسب الشرعية القانكنية لنشر ركايتو، باكساب 
 عممو مصداقية أظيرت قيمة العمؿ اإلبداعي.

  



 

 

 ية لمروايةية اإلسالمية من خالل العتبات الداخمالمبحث الثاني: الواقع
 المقدمة .1

 لغة  .أ 

 اصطبلحا .ب 

 الفصكؿ الداخمية .2

 الخاتمة .3

 الشخصيات .4

 لغة .أ 

 اصطبلحا .ب 

 المكاف .5

 لغة .أ 

 اصطبلحا .ب 

 الزماف .6

 لغة  .أ 

اصطبلح .ب 
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 يظير في القدس:تجميات الواقعية اإلسالمية من خالل العتبات الداخمية لرواية عمر 
كما سبؽ كأف بينا مكاطف الكاقعية اإلسبلمية مف خبلؿ العتبات الخارجية لركاية عمر 

عمى  يظير في القدس نتطرؽ اآلف إلى العتبات الداخمية، ىذا ال يعني استقبلؿ كؿ منيما
نما يعني تداخميما كت يما مع بعضيما البعض، فمف خبلؿ العتبات الداخمية قالعحدل كا 

مة في المقدمة: )الكممة القصيرة( كالفصكؿ التي تتككف منيا الركاية كالخاتمة، كالتي المتمث
نحف بصدد تسميط الضكء عمييا حيث تبدك فييا الكاقعية اإلسبلمية ظاىرة بكضكح مف خبلؿ 
استحضار شخصية عمر بف الخطاب، فرض ىذا المتف الركائي شكبل تبدك فيو الكاقعية 

خبلؿ الصكرة )صكرة المسجد األقصى( كاأللكاف، كالعنكاف التي  اإلسبلمية بشكؿ بارز مف
سبؽ لنا دراستيـ كىذا يكضح طبيعة العبلقة بيف الشكؿ كالمضمكف، نتطرؽ ألكؿ عتبة 

 داخمية ىي:

 المقدمة: .1
 لغة: .أ 

، كأنيا تقع في صدارة الكبلـ، كفي ةه يمتتعرؼ المقدمة في المغة بأنيا أكؿ الشيء كمس
ابف منظكر في لساف العرب: "مقدمة الكتاب كمقدمة الكبلـ، بكسر الداؿ، ىذا اإلطار يقكؿ 

 ...كقد تفتح، كقيؿ: مقدمة كؿ شيء أكلو، كمقدـ كؿ شيء نقيض مؤخره.

 اصطالحا: .ب 
أما في االصطبلح فيي ذلؾ النص أك الخطاب الذم يتصدر بو الكتاب، أك يفتح بو 

النص الكبرل كالصغرل، كاستقرائو بنية العمؿ األدبي، ليا أىمية كبرل في استكشاؼ عكالـ 
كداللة ككظيفة كسياقا، كمساعدة المتمقي عمى فيـ النص فيما عميقا كتفسيره إضاءة كمرجعا 
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كتعتبر المقدمة بداية أم شيء كافتتاح ألم عمؿ أدبي لما ليا مف دكر بارز في  ،1كتأكيبل
 الفيـ كالتحميؿ كالتأكيؿ.استكشاؼ كاستقراء بنية النص الداخمية كمساعدة المتمقي في 

كتقـك المقدمة عمى مفارقة عجيبة قد ال تتسـ بيا غيرىا مف النصكص، ذلؾ أنيا عمى 
مستكل المكاف تعتبر أكؿ مكتكب، لكنيا عمى المستكل الزمني تككف آخر ما يكتب، فالمقدمة 

ا نص جد محمؿ ال بيا...إنيىي العتبة التي تحممنا إلى فضاء المتف الذم ال تستقيـ قراءتنا إ
إنيا كعاء معرفي كأيديكلكجي تختزف رؤية المؤلؼ كمكقفو مف إشكاليات  ،كمشحكف

كما يقاؿ تعتبر المقدمة أكؿ ما يقرأ كآخر ما يكتب، كىذا  ،2عصره...إنيا مرآة المؤلؼ ذاتو
نما أساسو.  ال يعني بأنيا عنصر مستقؿ عف المتف كا 

ئية ليا أف تفتح مغالؽ الممارسة عنصر بنائي كعتبة قرا (Préface)فالمقدمة 
 ، فبكاسطتيا تتبيف لنا بنية النص الداخمية.3النصية

كباعتبار المقدمة أكؿ عتبة نصية داخمية فقد استفتح نجيب الكيبلني ركايتو عمر 
ير ثصيرة اعترؼ فييا بأف ركايتو قد تيظير في القدس بمقدمة جاءت عبارة عف كممة ق

ذلؾ في قكلو: "أعرؼ أف ىذه الركاية تثير عديدا مف التساؤالت العديد مف التساؤالت كيظير 
عف المألكؼ إلى خركجو ، كيرجع سبب ىذه التساؤالت 4الفنية كالفكرية العقائدية...."

باستحضاره لشخصية "الخميفة عمر بف الخطاب"، فكاقع األمة العربية اإلسبلمية الذم آلت 
لدافع لكتابة ىذه الركاية؛ فنجيب الكيبلني يريد إليو اليـك اتجاه القضية الفمسطينية ىك ا

إيقاض ضمير ىذه األمة مف السبات كاالنحطاط كيظير ذلؾ في قكلو: "لكف الكابكس الذم 
                                                           

ـ، 14/03/2019، يـك الخميس www.almothaqaf.comجميؿ حمداكم: الخطاب المقدماتي، صحيفة المثقؼ،  1 
 سا.9:00

يقيا الشرؽ، المغرب، الدار عبد الرزاؽ ببلؿ: مدخؿ إلى عتبات النص، نقد إدريس نقكرم، مكتبة األدب المغربي، افر   2
 .53-52-42، ص ص 2000البيضاء، 

ركفية بكغنكط: شعرية النصكص المكازية في دكاكيف عبد اهلل حمادم، إشراؼ يكسؼ كغميسي، شيادة الماجيستر،   3
 .62ـ، ص2008-2006ق، 1428-ق1427جامعة منتكرم قسنطينة، 

 .3نجيب الكيبلني: عمر يظير في القدس، ص  4
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جثـ عمى ركح األمة، كمكجة األلـ العارمة التي أرجعت تصكراتيا كأعبلميا كالحيرة الضارية 
، كيدعك أيضا األدباء إلى 1المذاؽ..."التي استبدت بعقكؿ بنييا، قد فجرت ينابيع متباينة 

تبني قضايا أمتيـ كيظير ذلؾ في قكلو: "ىناؾ قضايا فكرية كعاطفية، كىناؾ عبلمات 
استفياـ كثيرة تمؤل الرؤكس كتداىمنا في اليقظة كالمناـ كالبد لؤلقبلـ الحرة أف تزكد التجارب 

 لو: "إف لممضمكف أكبركيرفع مف شأف المضمكف عمى حساب الشكؿ في قك  ،2ة..."دالجدي
كتعتبر ىذه الكممة  ،3إف المضمكف قد يفرض شكبل بذاتو" األثر في اختيار الشكؿ الفني

القصيرة كممة شاممة لمضمكف الركاية؛ التي تتجسد فييا الكاقعية اإلسبلمية بشكؿ بارز 
فنجيب الكيبلني ركائي كأديب إسبلمي اىتـ بقضايا أمتو كعالج ىنا القضية الفمسطينية 

كىك خركج عف المألكؼ ككاف ىدفو ىك  لشخصية الخميفة "عمر بف الخطاب"باستحضاره 
كأعطى مثاال كىك الخميفة لئلقتداء بو مف  مة العربية اإلسبلمية عف سباتياض ضمير األايقا

 أجؿ تحرير القدس )المسجد األقصى( مف يد الصياينة الذم يمثؿ ىكية ىذه األمة.
 تجميات الواقعية اإلسالمية من خالل الفصول الداخمية لمرواية:

 الفصول الداخمية: .2
س مككنة مف مقدمة عبارة عف كممة قصيرة كما سمفنا جاءت ركاية عمر يظير في القد

فصؿ( كخاتمة، كاآلف نقـك بتحميؿ الفصكؿ مف أجؿ تحديد أىـ  24الذكر، كمف )
 المكضكعات التي تجسد الكاقعية اإلسبلمية.

الفصؿ األكؿ: تبدك الكاقعية اإلسبلمية حاضرة منذ بداية ىذا الفصؿ مف خبلؿ اىتماـ 
أمتو، كبتصكيره لعائمة استشيد منيا في معركة القدس كؿ مف اإلخكة نجيب الكيبلني بقضايا 

األـ كاالبف، حيث يمعب ىذا األخير دكرا أساسيا في ىذه الركاية، كيبدك متأثرا بقيت كاألب، ك 
جدا بيذه األكضاع التي آلت إلييا األمة العربية اإلسبلمية كمتفائبل بميبلد فجر جديد، كيبدك 

                                                           
 .3المرجع نفسو، ص  1
 المرجع نفسو، ص.  2
 .3نجيب الكيبلني: عمر يظير في القدس، ص  3
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ار مع أمو: "نحف جيؿ الضياع..." ككصؼ األياـ "بأياـ الذؿ..." تأثره في قكلو في حك 
كالسنكات "سنكات اليكاف..." كيكاصؿ حديثو مع أمو حكؿ ىذه األكضاع حتى تعتقد األـ أنو 

"التقميؿ مف السير، منيا أصيب بالجنكف فاقترحت عميو حمكال ليتغمب عمى ىذه األفكار 
الزكاج" أرادت أف تشغمو بشيء حتى يبتعد عف االبتعاد عف الكتب، البحث عف عمؿ، أك 

ىذه األكضاع، لكف رد االبف كاف الرفض، كىب خارجا مف المنزؿ قاصدا مكانو المعيكد 
ذا بصكت رجؿ ينادم عميو إنو الخميفة "عمر بف الخطاب" الذم يمثؿ  تحت ظؿ شجرة، كا 

 أكبر تجؿ لمكاقعية اإلسبلمية في ىذه الركاية.
"فإذا برجؿ مديد القامة مشرؽ الكجو تضفي عميو لحيتو البيضاء  كيظير ذلؾ في قكلو:

الرجؿ الحيي  ،1كقارا زائدا...صحت في ارتباؾ مف أنت؟! اسمي عمر بف الخطاب"
المتكاضع الصدكؽ، بدأ في حكار مع االبف الذم يمثؿ الراكم في ىذه الركاية سألو عمر عف 

جميات الكاقعية اإلسبلمية، كقاؿ أنو يريد مدينة القدس التي تمثؿ ىي األخرل تجؿ آخر مف ت
االحتبلؿ الصييكني، كىنا كجد عمر نفسو في  ة البف بالقصة كأنيا تحت كطأزيارتيا فأخبره ا

مكاف غير مكانو كزماف غير زمانو، كلـ يفيـ العديد مف الكممات التي قاليا االبف مثؿ: 
الطائرة، حزيراف، النكبة، السيارة، أمريكا، النكسة... فشرحيا لو، ثـ ذىبا إلى القدس بعد 

يبلني صكر الكاقع المرير الذم إصرار كبير مف قبؿ عمر، كيمكننا القكؿ بأف نجيب الك
تعيشو اآلف في كقتنا المعاصر كىك الرضكخ لمعدك الصييكني ككأف القدس ال تعنينا، مثميا 
في الركاية في االبف الذم يعبر عف ىذه األكضاع ألمو كلمخميفة بعد ظيكره، كالكيبلني 

ع، ىذا التغيير الذم ييدؼ بعد عرضو ليذا الكاقع كلمخميفة االقتداء بو مف أجؿ تغيير الكاق
يعد أىـ مبدأ لمكاقعية اإلسبلمية البناءة التي تعرض لنا المشاكؿ مف أجؿ إيجاد الحمكؿ عمى 

 عكس الكاقعية األكركبية اليدامة التي تضخـ األمكر دكف االتياف بالحؿ.
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كاصؿ نجيب الكيبلني تصكيره لبلبف كالخميفة كىما في طريقيما إلى يالفصؿ الثاني: 
كيصؼ االبف مدل سعادتو لمرافقتو لمخميفة، كفي طريقيما صادفا فتى )ايمي( كفتاة القدس، 

)راشيؿ( يمارساف طقكس الحب، كما قاؿ االبف كيحتسياف الخمر، فتعجب الخميفة مف ىذا 
السمكؾ كيظير ذلؾ في الركاية في قكلو: "زمجر ميتاجا ال يصح أف يجمس زكج كزكجة 

 ،2ف "إنيما صديقاف...ىذا ايمي كصديقتو...إنني أعرفيما..."، فقاؿ االب1ىكذا أماـ الناس"
كتكجو إلييما ليغير ىذا  ،3فغضب الخميفة غضب شديد كقاؿ: "بأم حؽ ترتكب ىذه الدعارة"

ذىب  ،4السمكؾ فمـ يسمح لو االبف لكف الخميفة قاؿ: "الساكت عف الحؽ شيطاف أخرس..."
ؽ عمييما الحد كىذا تجؿ لمكاقعية اإلسبلمية عندىما الخميفة حامبل غضف شجرة أراد أف يطب

التي مف أساسيتيا منع تفش الفاحشة في المجتمع لكف كاقعنا اآلف عمى العكس تماما، اعتبر 
عمر أف ىذا السمكؾ مقتصر عمى الييكد فقط كبعد أف رأل زجاجة الخمر كأخبره االبف 

قمدنا  بأنناكقاؿ  ،5سممكف؟"بجميع السمككات التي تمارس تعجب عمر قائبل "ىؿ أنتـ حقا م
الغرب كنسينا أصكؿ ديننا قمدناىـ تقميدا أعمى حتى أصبحنا عبيد، ثـ كاصبل طريقيما إلى 
المدينة فصادفتيما حراسة إسرائيمية كطمبت منيما إظيار ىكيتيما، أظير االبف ىكيتو كبقي 

تعد بضع خطكات عمر يتصارع مع الجندم ألنو ال يممؾ ىكية فسمح لو بالمركر كما إف اب
حتى أكقفتيما سيارة شرطة بيا إيمي كراشيؿ، كطالبكا اصطحاب عمر إلى مركز الشرطة 
بسبب تعرضو اليمي كراشيؿ، كبعد ذلؾ سحبت راشيؿ الدعكة كأكمؿ االبف كعمر طريقيما، 
كعمر متعجب مف ىذه األكضاع التي يعيشيا المسممكف كقاؿ لبلبف "لقد حاف كقت الصبلة 

صكر لنا نجيب  ،6"! ، أـ أنكـ ممنكعكف حتى مف تأدية شعائر اهلل في المساجد؟اليـك جمعة
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الكيبلني سيطرة الغرب عمى العرب، كتخمي العرب عمى قيميـ كأخبلقيـ كدينيـ كتظير 
الكاقعية اإلسبلمية في عدة مكاضع: أثناء رفض عمر بف الخطاب لسمكؾ ايمي كراشيؿ 

قامة الحد عمييما ، كأيضا تحريـ الخمر، كالطمب مف االبف لمذىاب إلقامة كمحاكلة تغييره كا 
الصبلة كما نعمـ بأف الصبلة يـك الجمعة مفركضة في ديننا اإلسبلمي، كقد استحضر 

 الكيبلني شخصية عمر كمثؿ في األخبلؽ بيدؼ االقتداء بو.
الفصؿ الثالث: تتجمى الكاقعية اإلسبلمية بشكؿ كاضح في ىذا الفصؿ كتكمف في 

البف كالخميفة إلى المسجد كأكبر داللة إسبلمية، كيظير ذلؾ في قكلو: "كقصدنا كصكؿ ا
كما تتجمى أيضا مف خبلؿ تصكير الكيبلني  ،1الميضأة كعمر يتمتـ بالدعكات كاآليات..."

ألىـ السمككات التي يقـك بيا المسممكف يكـ الجمعة مف صبلة كقراءة سكرة الكيؼ كمف 
ا...كصكر ىذه اآلداب في شخصية عمر الذم يقدـ النصائح آداب عامة في المسجد كغيرى

، كبعد االنتياء مف الصبلة خرج عمر كاالبف مف 2لممصميف )االعتداؿ في الصفكؼ...(
المسجد كعمر متعجب مف السمككات التي رآىا كلـ تعجبو: مف إسراع في الصبلة كعدـ 

 إلقاءه أشياء ليس ليا أىمية أثناء الخشكع كتقديـ اإلماـ لمخطبة مستعينا بكرقة كالتركيز عمى
الخطبة، كمضيا في الطريؽ كعمر يتأمؿ في كؿ شيء بدقة كمتعجب لكؿ ما صادفو في 
الطريؽ، بناء الكنائس )كنيسة القيامة(، كصادفيما في الطريؽ انفجار فطمب االبف مف عمر 

ال حمميما اإلسرائيميكف مسؤكليتو، فأبى عمر ذلؾ، كبعد أف ر  كل لو االبف قصة اإلختباء كا 
ىذا اإلنفجار كأف الفدائييف الفمسطينييف ىـ المسؤكلكف عنو تبسـ كفرح، كأخذىما الكبلـ حتى 

 أحاط بيما العدك.
أراد نجيب الكيبلني مف تصكيره لكؿ ىذه السمككات بث الكعي في نفس األمة مف أجؿ 

 التغيير ألنيا مكجكدة حقا في كاقعنا اليكـ.
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الفصؿ الرابع بخكؼ االبف مف إصابة الخميفة بأم مكركه بعد الفصؿ الرابع: يبدأ 
اتياميما أنيما المسؤكالف عمى االنفجار، كبعد حكار داـ طكيبل بينيما كبيف العدك استطاعا 
أف ينفذا كيركبا في سيارة كيذىبا كىنا صادفا إيمي كراشيؿ، كتتجمى الكاقعية اإلسبلمية في 

مميف أثناء حكاره مع المحقؽ )يـك األحزاب، ذكر عمر الكثير مف انتصارات المس
 كقكؿ الخميفة أيضا الدابة التي نعني بيا في كقتنا الحاضر السيارة. ،1الخندؽ...(

الفصؿ الخامس: يبدأ الفصؿ الخامس بكصكؿ االبف كعمر إلى المنزؿ، كيبدأ االيف 
ؿ االبف الخميفة إلى خبكصؼ منزلو كتذكره لحادثة حزيراف التي استشيد فييا أباه كاخكتو، أد

إلى أمو ليزؼ ليا خبر ظيكر عمر فمـ تصدقو كاعتبرت أنو جف حقا، كبعد  غرفتو كذىب
ياه مجمكعة الكتب المكجكدة في غرفتو،  ذلؾ حاكؿ إقناعيا ثـ عاد إلى عمر كأخذ يتصفح كا 

في الماضي مع أصحابو كالرسكؿ لو ففرح عمر بيذا االختراع كلـ يصدؽ أف كؿ ما جرل 
اهلل عميو كسمـ، سيستطيع أف يطمع عميو الجيؿ الحاضر بكؿ سيكلة كجرل حكار  صمى

ي مجمكعة مف اآلداب طكيؿ بينيما، ثـ أحضرت األـ الطعاـ، كىنا عرض نجيب الكيبلن
المتمثمة في تسمية عمر لبسـ اهلل قبؿ البدء في األكؿ كدعاء األكؿ في قكلو:  ،العامة لؤلكؿ

كذكر أيضا التأني  ،2"الميـ بارؾ لنا فيما رزقتنا كقنا عذاب النار"باسـ اهلل، ثـ دعا: سمى "
في األكؿ...كىذا يمثؿ جانب مف جكانب الكاقعية اإلسبلمية، كفجأة دؽ الباب عمييـ: "إنيـ 

كما سماىـ في الركاية كخاؼ االبف كثيرا مف أف يقتؿ قبؿ أف يأخذ بالثأر لكف  ،3الشياطيف"
كىناؾ اآلالؼ مف الرجاؿ األمر ال يقتصر عمي  ،4د ال يمكت"عمر عاتبو كقاؿ لو: "الشيي

 كعميؾ لتحرير ىذه الببلد، ألف مسؤكلية تحرير فمسطيف ىي مسؤكلية الجميع.
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الفصؿ السادس: صكر نجيب الكيبلني أياـ السجف كالحزف كالحرماف التي يعاني منيا 
قاؿ االبف كعمر كأخذىـ الشعب الفمسطيني بسبب االستعمار الصييكني، كذلؾ مف خبلؿ اعت

إلى مركز الشرطة لمتحقيؽ معيما، كأخذ عمر كاالبف يشاىداف ذلؾ الظمـ كالعذاب كيتحاكراف 
ذ برجؿ مخابرات يتقدـ منيما كقاؿ: "فيـ تتكمماف" ، كأخذ يده كأراد أف يصفع 1مع بعضيما كا 

ال قطعتي ذا بو يمسؾ يد الرجؿ كبقكؿ: "...أنزؿ يدؾ كا  ، ثـ يظير 2ا..."أمير المؤمنيف، كا 
التحقيؽ  إيمي كيبدأ باالستيزاء مف عمر كعمر يحمؽ ىنا كىناؾ كال يعره أم اىتماـ، ثـ بدأكا

كأخذ رجاؿ المخابرات يسخركف مف كؿ كممة يقكليا، كعمر يجيب بكؿ صدؽ  ،مع عمر
نة كتكاضع. رغـ عدـ فيمو لعديد الكممات مثؿ )الكجبة الدسمة(، ثـ أخذ كؿ منيما إلى الزنزا

فقضيا فييا ليمة كاممة، كأخذكا االبف لمتحقيؽ معو أيضا ككانكا عمى دراية بتاريخ أسرتو، كفي 
ذ بضابط يفتح  ظير صباح اليـك التالي كاف الخميفة قد تيمـ لصبلة الظير لعدـ تكفر الماء كا 

ني صكر لنا نجيب الكيبل ،تت براءتكما كىذا كاف بفضؿ راشيؿالباب كيقكؿ ليما أخرجا لقد ثب
معاناة الشعب الفمسطيني مف خبلؿ كؿ ما ركاه االبف كعمر كشاىداه في السجف كاليدؼ ىك 
استفاقة األمة العربية مف سباتيا، كمف مكاطف الكاقعية اإلسبلمية أيضا قكؿ عمر " نحف 

 كرغـ عدـ تكفر الماء صمى بالتيمـ. ،3حممة عقيدة"
كلكف ذىنيما ال يزاؿ مرتبط تمؾ  الفصؿ السابع: تصكير خركج االبف كعمر مف السجف

ا في ظبلـ السجف كراءتا نر يمشي صامتا حزينا ثـ قاؿ: "تركالذكرل كالمشاىد المؤلمة كعم
، كىنا تجمت الكاقعية اإلسبلمية حيث تحدث عمر عف كاجبنا كأمة 4عديد مف األبرياء"

مة الميت إسبلمية اتجاه ىذه القضية كيسأؿ االبف مجمكعة مف األسئمة عف ضمير األ
 كالحكاـ الذيف ال يكترثكف ليذه القضية إال بتقديـ قميؿ المساعدات...
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ثـ أتت راشيؿ ككانت تتبعيما منذ خركجيما مف السجف كطكؿ الطريؽ، كىي تجرم 
أرادت الحكار مع الخميفة فرفض ثـ قالت لو بأنيا ىي التي شيدت ليخرجاىما مف السجف 

يؿ بينيما ثـ ذىبت كىي غاضبة، كاف الخميفة رافضا كبعدىا حدثيا الخميفة كدار حكار طك 
لكؿ مطالب راشيؿ منو رغـ أنو لـ يفيـ ما كانت تقكلو، كبعد ذىابيا شرح لو االبف ما كانت 

..."تريد أف تستمتع بحؽ فقاؿ األمير ،ير شرعية مع األميرتقكلو راشيؿ كأنو أرادت عبلقة غ
 .1الزكاج دكف زكاج..."

قالو االبف كأخذ يسخر مف ىذا العالـ الذم نعيش فيو كما إف فتعجب عمر بكؿ ما 
اقتربا مف المنزؿ حتى تفاجأ براشيؿ ترتدم عباءة سكداء كتغطي رأسيا بشاؿ أسكد، كىنا 
أيضا تتجمى الكاقعية اإلسبلمية مف خبلؿ رفض الخميفة لعبلقة غير شرعية، كتأثر راشيؿ 

 بكؿ ما قالو مف خبلؿ ارتدائيا لمعباءة.
فصؿ الثامف: تعجب االبف مف رؤية راشيؿ عمى ىذه الحالة كيظير ذلؾ في قكلو: ال

 .2"قستيا بنظراتي الحائرة كحاكلت جاىدا أف أفيـ ماذا كراءىا..."
ثـ تحدثت راشيؿ كاقترحت صداقتيا عمى عمر فتفاجئ عمر بذلؾ كرفض طمب 

خبلؿ قكؿ الخميفة: "الذيف الصداقة كجرل حكار طكيؿ بينيما كتتجمى الكاقعية اإلسبلمية مف 
، ككاصؿ الحكار معيا، لكف االبف حاكؿ أف بقنع الخميفة في االبتعاد 3عند اهلل اإلسبلـ..."

عف ىذه الفتاة، لكف الخميفة كافؽ عمى طمب راشيؿ في حدكد، كقاؿ أنو ال يغمؽ باب في 
"...كقد آف أكاف كجو مف يريد التعمـ، كتظير الكاقعية اإلسبلمية جمية أيضا في قكؿ عمر: 

، فعادت راشيؿ إلى بيتيا مشكشة الذىف كحيف كصمت كجدت 4الصبلة، فاذىب عنا اآلف...."
يرا لما رأتو كأخذت تكممو بعصبية، فتعجب ىك اآلخر مف مبلبسيا ثإيمي بانتظارىا فغضبت ك
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كار كبدأ يسخر منيا كىي لـ تعره أم اىتماـ، كانت شاردة الذىف تفكر في الخميفة ثـ جرل ح
طكيؿ بينيما، اضطرب إيمي كقاؿ أقتمو، قالت لو ال تستطيع ألني كمفت اليـك في ميمة 
البحث عف ىكيتو كىدفو ثـ غضب إيمي غضبا شديدا لكنو كظـ غيظو كانصرؼ، تتجمى 
الكاقعية اإلسبلمية أيضا في تغيير راشيؿ مبلبسيا بعد تأثرىا بالخميفة كمف خبلؿ تذكرىا لكؿ 

 ليا.ما قالو األمير 
الفصؿ التاسع: يبدأ ىذا الفصؿ بتعجب أمير المؤمنيف مف الصحؼ كالمجبلت التي 
يحمميا االبف، فأخذ االبف يشرح لو كيؼ تتـ عممية جمع األخيار فييا، فانبير الخميفة مف 

ذ بخبر ختراع كقاؿ: الحمد هلل عمى نعمواال ، ثـ أخذ االبف صحيفة كقرأىا بصكت عاؿ، كا 
الصحيفة كصكرتو إلى جانب األمير تنشر أيضا، ككتبكا نفس التفاىات  االنفجار ينشر في

التي سمعيا عمر كىك في السجف )الجنكف...( لكف األمر بالنسبة لعمر كاف عاديا، ثـ فجأة 
أحس عمر بألـ شديد في بطنو كلـ يستطع تحممو، كلـ يرد في البداية زيارة الطبيب بؿ أراد 

بف أقنعو بضركرة الذىاب إلى الطبيب، فذىبا إلى الطبيب تناكؿ بعض األعشاب فقط لكف اال
ألنو أتى إلى عصر غير عصره لـ  ،ؾكجمس عمر فكؽ طاكلة الكشؼ كىك يحمؽ ىنا كىنا

ا دخؿ بعدى ،و فرفض في البداية ثـ تقبؿ األمريفيـ شيئا، كفجأة دخمت الممرضة لفحص
سألو عمى العديد مف األشياء،  كار طكيؿ بينو كبيف الخميفةحالطبيب كقاـ بفحصو ثـ جرل 

، فقاؿ عمر "...أجؿ...أنا مجنكف 1ثـ قاؿ لو: "...إني رأيت صكرتؾ اليـك في الصحؼ..."
كلـ ينكر ثـ أخبره الطبيب أنو مصاب بالزائدة الدكدية كالبد  ،2األمس...يا عالـ الفضائح..."

مير كلكف الخميفة تقبؿ فرفض االبف العممية خكفا مف كفاة األ ،لو أف يقـك بعممية جراحية
األمر بشكؿ عادم، تتجمى الكاقعية اإلسبلمية في حمد الخميفة اهلل عمى نعمو التي ال تعد كال 

تعالج المرأة تحصى، ككما تتجمى أيضا في رفضو لعبلجو مف قبؿ الممرضة، ككف المرأة 
 فبل يصح االختبلط في ديننا إال لمضركرة القصكل. ،كالرجؿ يعالج الرجؿ
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صؿ العاشر: صكر الكيبلني في ىذا الفصؿ عمر كىك في المستشفى حيث أثار الف
كجكده ضجة كبيرة، فظيرت آراء متناقضة تفسر حقيقة ىذه القصة مف عدميا، فاختمفت 
اآلراء لدل األطباء فالدكتكر كىيب عبد اهلل اعتبر ظيكره خرافة، لكف الدكتكر محمكد العناني 

لقصة، كالدكتكر عبد اهلل السعداكم قاؿ بأنيا قد تككف حقيقية قاؿ البد مف اإلمعاف في ىذه ا
كىركؿ لغرفة الخميفة كأخذ يقبؿ قدميو فقاؿ لو عمر أنو الطبيب الكحيد الذم تقبؿ كجكده، ثـ 
تقبمو الكثير مف العماؿ كالعامبلت كالممرضيف كالممرضات...، كلكف كىيب عبد اهلل صمـ 

تب الممرضة رجاء، كيبقى حمكد العناني مترددا، ثـ عمى رأيو كرفضو كؿ الرفض كأخذ يعا
بدأت عممية الخميفة كطمب قبؿ البدء أف تستر عكرتو، بعد االنتياء منيا أخذ ييتؼ كيتكمـ 
دكف كعي ألنو ال يزاؿ متأثر بالتخدير فتعدت عف رسالة النعماف، لسعد بف أبي كقاص، 

أف استعاد الخميفة  بعد ،السعداكم لتاريخ كما أكد عمى ذلؾكىذه حقائؽ مكجكدة في كتب ا
كعيو تكافد لزيارتو الكثير مف الناس، كقامكا بالعديد مف التجمعات كاستغمت الصحؼ ىذا 
الكضع بنشر األخبار كتحقيقات لرجاؿ الديف كعمماء النفس كرجاؿ األمف حكؿ ىذه القضية 

مفسرا أحد عمماء  لتفسير الظيكر المفاجئ لمخميفة، كىؿ ىك حقا عمر بف الخطاب أـ ال:
 الديف المسمميف قائبل:

 1"عصر المعجزات قد انتيى منذ زمف بعيد..."
كفسر أحد عمماء النفس )إسرائيمي( بأنيا حالة مرضية يستطيع معالجتيا ألف مثؿ ىذه 

ظيكره خطة مدبرة، كالدكاترة صممكا  الحاالت مرت عميو مف قبؿ، أما رجاؿ األمف فأعتبركا
 ، كاىتمت الصحؼ كذلؾ بقصة راشيؿ مع الخميفة.اعمى آرائيـ كما ذكرناىـ سابق

ـ بالعممية اتتجمى الكاقعية اإلسبلمية مف خبلؿ طمب الخميفة لستر عكرتو أثناء القي
 الجراحية كأيضا ذكره لمعديد مف الرسائؿ اإلسبلمية رغـ أنو فاقد لمكعي.
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الخميفة الفصؿ الحادم عشر: يبدأ ىذا الفصؿ بحضكر راشيؿ إلى المستشفى لزيارة 
)مف حرس، صحؼ، كاميرات...(، كقبؿ دخكليا لغرفة الخميفة  ككؿ األعيف محاطة براشيؿ

حذره االبف مف أف يقـك بأية حركة ألف الغرفة مزكدة بالكاميرات، فتعجب الخميفة مف ذلؾ، 
تجمى مظاىر الكاقعية اإلسبلمية في قكلو: "...كاف أمير المؤمنيف كشرح لو االبف األمر، كت

يردد مف آف آلخر بعض األدعية الكاردة عف رسكؿ اهلل، كيتمتـ ببضع آيات مف القرآف 
كىذه صفات المؤمف الحؽ التي صكرىا الكيبلني في  ،1الكريـ، كلـ تكف تفكتو صبلة..."

 شخصية عمر العظيمة.
"...ىذا قضاء اهلل عبر عف مدل حزنيا مما أصابو. فقاؿ ليا: ثـ دخمت راشيؿ كبدأت ت

 كىذا دليؿ عمى قكة إيماف عمر بالقضاء كالقدر. ،2في ذلؾ خيرا كبير..." يا فتاة...لعؿ
 ،3ثـ دار بينيما حكار طكيؿ، إلى أف قالت لو راشيؿ "...أتسمح لي أف أقبمؾ؟..."

.." كبيف ليا أف المرأة كالرجؿ ال تحدث فصفعيا كقاؿ ليا: "...غادرم الحجرة عمى الفكر.
بينيما أية عبلقة إال كفؽ نظاـ شرعو اهلل، فتقبمت األمر ثـ اقترب منيا االبف كقاؿ ليا: 

فنفت راشيؿ كؿ ىذه  ،4"...تريديف مادة صحفية جديدة لمتشيير بالرجؿ...أليس كذلؾ؟"
ا الخميفة، ثـ أخذ يحدثيا عف االتيامات كقالت بأف إيمي ىك مف قاـ بيا بسبب الغيرة، فصدقي

ديننا اإلسبلمي في مكاضع كثيرة: "أتؤمنيف باهلل، قكلي أشيد أنو ال إلو إال اهلل كأف محمدا 
 ككانت راشيؿ كؿ ما يقكلو ليا كقالت الشيادتيف. ،5رسكؿ اهلل..."

ؿ ذلؾ كعاىا مدير المخابرات كلكنيا نفت انتشر خبر إسبلـ راشيؿ في الصحؼ، فاستد
أنو تمثيؿ ليس إال، كقاؿ البد أف تبعدكا إيمي عف طريقي، فكافؽ مدير المخابرات عمى  كقالت
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ذلؾ، كبدأت شيرة راشيؿ كلـ تجد الراحة حتى في منزليا فعائمتيا )أميا كأبكىا( طمبكا منيا 
استغبلؿ ىذه الفرصة كقالكا ليا يجب أف تستغمي ىذا الرجؿ ألنو كنز، كفكرت راشيؿ في كؿ 

كليا فكجدت أف الكؿ يبحث عف مصمحتو )المخابرات، إيمي، عائمتيا( كال أحد ما يحصؿ ح
ه ليا أصبحا رافضانو ر االكحيد الماؿ حتى إيمي الذم اختيفكر فييا، فعائمة راشيؿ ىميا 

 تماما.
تتجمى الكاقعية اإلسبلمية في كثير مف المكاضع مف خبلؿ إيماف عمر بقضاء اهلل 

اآليات كاألدعية، كأثناء رفضو ألية عبلقة غير شرعية مع راشيؿ، كقدره، كأيضا قراءتو لعديد 
 كأيضا مف خبلؿ تأثر راشيؿ بو كقكليا لمشيادتيف.

الفصؿ الثاني عشر: شاعت أخبار ظيكر الخميفة في كؿ مكاف، كأصبح االبف خائفا 
ء عميو مف القكات اإلسرائيمية كفكر في طريقة إلنقاذه، فناقش قصتو مع كثير مف العمما

المسمميف كطمب منو أحد الشيكخ مقابمة الخميفة لكنو رفض، كتحدث مع عبد الكىاب 
السعداكم حكؿ أمف الخميفة، فقاؿ لو السعداكم ال تخؼ ألف اهلل معو، ثـ شاركيـ في الحكار 

، كأخذ يسخر منيما كعف حديثيما في كؿ 1كىيب عبد اهلل كقاؿ "تتحدثاف حديث خرافة..."
 ية حكارىما معو بدا شبو مقتنع.مرة، كلكنو في نيا

الفصؿ الثالث عشر: استدعى األطباء كالعماؿ لبلستجكاب حكؿ حقيقة قصة الخميفة، 
كبدأ األطباء في الحديث عف حالتو قبؿ التخدير كأثناءه كبعده، ربما يجدك مؤشرات تكصميـ 

ير تحدث عف إلى حقيقة ىذا الرجؿ، فركل السعداكم كؿ ما قالو الخميفة كىك أثناء التخد
قصة النعماف كذكر القصة كاممة دكف زيادة أك نقصاف، فمـ يعجب ىذا مدير المخابرات، 
كأخذ الدكتكر كىيب يسخر مف قكؿ السعداكم، كالدكتكر محمكد العناني لـ يدؿ بأم تعميؽ، 
ثـ خرجكا مف غرفة التحقيؽ فجاء دكر االبف الذم أخذكه إلى السجف كبدأكا بتعذيبو 

كلكنو لـ يقؿ إال الحؽ كالصدؽ، لكف قكلو لـ يعجبيـ كتعرض ألبشع كسائؿ كاستجكابو 
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التعذيب، ككضعكه في الزنزانة؛ تظير الكاقعية اإلسبلمية مف خبلؿ شيادة السعداكم بأف 
الخميفة ذكر عديد القصص اإلسبلمية القديمة كما ىي، كمف خبلؿ تصكير الكيبلني ألبشع 

 ف كىك في السجف.صكر التعذيب التي تعرض ليا االب
الفصؿ الرابع عشر: اختفى االبف كاختفت راشيؿ كبقي عبد الكىاب السعداكم مع 
الخميفة لكف الخميفة أحس بقمؽ اتجاه ىذا االختفاء، كىنا تتجمى الكاقعية اإلسبلمية في قكؿ 

ير عمر: "...يا أييا الذيف آمنكا كتب عميكـ القتاؿ كىك كره لكـ كعسى أف تكرىكا شيئا كىك خ
لكـ كعسى أف تحبكا شيئا كىك شر لكـ كاهلل يعمـ كأنتـ ال تعممكف..." كالتفت إلي قائبل: 

كىنا بيف الكيبلني بضركرة الجياد كأكد عميو باآليات القرآنية كاليدؼ ىك  ،1"الجياد فرض..."
 بث الكعي في نفكس األمة.

لخميفة، فرفض ثـ رف ىاتؼ السعداكم فكانت راشيؿ المتصمة أرادت أف تتحدث مع ا
السعداكم في البداية األمر، ثـ سمح ليا، فأخذت تتحدث مع الخميفة كتحذره مف عدـ قراءتو 
، فرفض الخميفة، كبعدىا أخبره السعداكم عما نشرتو الصحؼ،  الصحؼ الصادرة ذلؾ اليـك
فكاف رد عمر االبتسامة كقاؿ أنو يعرؼ طباع الييكد منذ القدـ كذكر مثاال عف ذلؾ ىك 

 يث اإلفؾ، عائشة أـ المؤمنيف( كذكر أمثمة عديدة تبيف بأنيـ يتبعكف أرخس الحيؿ.)حد
ثـ قاؿ السعداكم أنو يشؾ في راشيؿ، لكف الخميفة كاثؽ أنيا لف تخكنو، كأخبره أيضا 
أنو في المستشفى، لكف الخميفة لـ يكترث كقاؿ: "عندما تخبرني أف الشفاء ثـ سأخرج..." 

ثـ أخبر  ،2تككنكا يدرككـ المكت كلك كنتـ في بركج مشيدة..."كقاؿ أيضا: "...أينما 
 السعداكم بضركرة اليجرة لبمد آخر، فرفض، كيظير ذلؾ في قكلو: "لـ أقرر ذلؾ بعد".
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كتتجمى الكاقعية اإلسبلمية أكثر في قكلو: "يا طبيب عندما ينزؿ الكباء بمدا، أتعالج 
كىنا أكد الكيبلني  ،1...إلى أرض بعيدة..."مرضاه في قمب المعركة، أـ تفر...كأنت الطبيب

 عمى ضركرة الجياد كالمكاجية.
الفصؿ الخامس عشر: انتشرت أخبار راشيؿ في كؿ مكاف ككؿ فسر ظيكرىا مع 
الخميفة كفؽ رؤيتو، ىناؾ مف قاؿ بأنيا عممية لممخابرات الصييكنية كاألمريكية، كىناؾ مف 

إسرائيؿ، كىناؾ آراء عديدة، كعمـ االبف بأف مدير اعتبر قصة الخميفة قصة مخترعة مف قبؿ 
المخابرات استدعى راشيؿ قبؿ أف تنشر األخبار في الصحؼ فرفضت أف تنشر ىذه 
األخبار، لكف مدير المخابرات رفض ذلؾ، كحاكلت راشيؿ االنسحاب مف ىذا العمؿ لكف 

ثـ أخذت الضابط رفض كقاؿ ليا يجب أف تدلي بتصريحات لمصحؼ كاإلذاعة فرفضت، 
تفكر ألنيا تريد حماية الخميفة، كفي نفس الكقت أف ال تزرع الشككؾ في صدؽ عمميا 
لئلسرائيمييف، فأطمؽ صراحيا كصراح االبف بعد أف كافقت عمى العمؿ معيـ، كلما خرجت 
راشيؿ ركت كؿ ما حدث ليا لبلبف كقالت أنيـ يحضركف مكيدة لؤلمير. ىنا صكر لنا نجيب 

راشيؿ الشخصية الييكدية بصكرة رائعة، فرغـ عدـ انتماءىا لئلسبلـ الكيبلني شخصية 
كالمسمميف عندما تحدثت مع عمر تأثرت بو كأصبحت تدافع عنو، كاألمة العربية اإلسبلمية 

 ضمير صامت.
ليا الصحفيكف ضجة كبيرة، كقد  الفصؿ السادس عشر: أثارت القصة التي ركج

انكية بأف القصة مختمفة تماما عما ركج لو، ت راشيؿ في إحدل مدارس البنات الثعكض
كأكدت عمى أف عمر عمى حؽ، كركت قصة إسبلميا مف البداية إلى النياية، ككاف تأثيرىا 
عمى طالبات الثانكية ظاىر بشكؿ كاضح، كاستمر حكارىا معيف كقتا طكيبل، كقد نشركا كؿ 

مكعة مف الطالبات لزيارة ما قالتو راشيؿ في صحيفة معارضة، كما ذىبت إلى المستشفى مج
الخميفة مف قكة التأثر بما قالتو راشيؿ، لكف أكليائيـ سمعكا خبر زيارة بناتيـ كأتكا مع رجاؿ 
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الشرطة كساقكىـ إلى بيكتيـ، فحطمكا ليف أحبلميف، كفي اليكـ التالي لـ تنشر الصحؼ أم 
الخميفة حيث دار بينو خبر عف ىذا السمكؾ، كحددكا مكاف إقامة راشيؿ، كأتكا بإيمي ليحرس 

كبيف عمر حكار طكيؿ كسجمت المخابرات ما دار بينيما، كنسبت إليو أقكاؿ أخرل لـ يقميا 
 أرادكا بذلؾ أف يكىمكا المسمميف أف الخميفة عميؿ صييكني.

جماعة سرية طبعت فييا لكف أنصار الخميفة لـ يجمسكا مكتكفي األيدم بؿ كانكا 
ة االبف كاف يعمـ كؿ ىذه التحركات لكنو لـ يقـ بأية حركعت في كؿ مكاف، ك ز منشكرات كك 

في بيتيا كأسرتيا تدافع عنيا كلـ تصدؽ عائمتيا  زةجك محألنو كاف مراقبا، كراشيؿ كانت 
إسبلميا، كاف ىميـ الكحيد الشيرة كالماؿ، ثـ كردت أخبار مف االبف بأف كىيب عبد اهلل قد 

رجاء قد انتيت بسبب الخميفة، كراكدت االبف اختفى كأف العبلقة التي تربطو بالممرضة 
شككؾ حكؿ اختفاءه المفاجئ، ألف كىيب يكره الديف كلـ يصدؽ بأف الخميفة ىك عمر بف 

 الخطاب.
تتجمى الكاقعية اإلسبلمية في سرد راشيؿ لقصة إسبلميا كتأثر الطالبات بيا كذىابيف 

ككىب، ككف رجاء مسممة تأثرت لممستشفى لزيارة الخميفة، كأيضا قطع العبلقة بيف رجاء 
 بالخميفة ىذا األمر لـ يعجب الرجؿ المادم الماركسي.

الفصؿ السابع عشر: كانت الصحؼ العربية كاإلسبلمية أكثر تحفظا إزاء ىذه القصة 
ارات متنكعة، بذه القصة إال في صحائؼ معدكدة بعفمـ تعرىا اىتماما كبيرا، كلـ تنشر ى

ت قصة ظيكر الخميفة في الصحؼ، كتبت صحيفة عف حياة كعندما كثرت األحداث انتشر 
عمر ثـ تبلىا كتيب صغير في سمسمة كتب األطفاؿ ككتب أخرل...)العقائد، محمد حسف 

كأعدت بعض الحمقات في المذياع كالتمفزيكف، كما أعدت  ،1ىيكؿ(، كمسرحية أحمد باكثير
كا بعض الكتاب قصص بعض الخطب كأيضا نظـ الشعراء بعض القصائد كأنشدكىا، كألف
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خراج فيمـ حكؿ الخميفة أيضا، لكف كتاب اليسار قابمكا المكضكع بسخرية، قامكا بالرسـك  كا 
 الكاريكاتكرية الضاحكة، اليدؼ عندىـ ىك دس كممة اإلسبلـ كاسـ عمر.

كانتشرت القصة حتى في السجكف كالمعتقبلت كفرج المجرمكف أمبل بأف يفرج عنيـ 
لسعيدة...، كحتى في محبلت األزياء الحديثة، نظمكا أككازيكنات بسبب ىذه المناسبة ا

كافتتحكا فركعا تحمؿ اسـ الفاركؽ أك عمر أك ابف الخطاب، كما سجمت دفاتر المكاليد نسبة 
كبيرة مف المكاليد  الذككر سميكا باسـ عمر كحتى اإلناث سميف باسـ حفصة ابنة عمر، 

اء الديـ كالصكفية كالمؤرخكف كتناقضت اآلراء حكؿ كنالت ىذه القصة اىتماما كبيرا مف عمم
 آخر لك كاف فعبلدىـ بأنيا قضية سياسية كقاؿ ظيكره ككؿ فسرىا حسب كجيتو، قاؿ أح

 عمر لما انتقد كؿ ما حكلو )مبلبس بناتنا، بيكتنا...(.
كقاؿ آخر أف زماننا زمف فجكر كفسؽ كلك كاف عمر حقا لحدث تناقض بينو كبيننا أكال 

 أف يحدث مع إسرائيؿ ألننا تجردنا مف أخبلقنا كمبادئنا.قبؿ 
كاىتمت أيضا الصحافة العربية كاإلسبلمية بقصة راشيؿ، كاتيمت الصحافة اإلسرائيمية 
بتشكيو سمعة راشيؿ، كدليميـ عمى ذلؾ ىك نفي راشيؿ لكؿ ما نشر في الصحؼ، ثـ تغيير 

كني، كلعبة أمريكية"، كىنا المكقؼ بعد أف أكحت إحدل الصحؼ بأف عمر "عميؿ صيي
قامت قيامة صحفية ككانت بداية االعتقاالت كالتحقيقات، ثـ بعد أف ظيرت منشكرات جماعة 
أنصار عمر تحرر المعتقمكف، كصدرت مجمكعة مف المقاالت كالتصريحات ليؤالء المعتقميف 

سبلمية كحاؿ كىنا نجحت إسرائيؿ في بمبمة الرأم العاـ، صكر الكيبلني الصحؼ العربية اإل
األمة العربية اإلسبلمية تعيش في سبات كضمير ميت، كلـ تيتـ بقصة الخميفة بعد مركر 

 كقت طكيؿ مف انتشارىا. 
طاع أحد رؤساء الفصؿ الثامف عشر: رغـ الحراسة المشددة عمى الخميفة إال أنو است

ؿ تقديمو ع سمطات األمف بمقاء الخميفة كبذؿ جيدا كبيرا مف خبلنتحرير الصحؼ أف يق
لميدايا كلمقدار كبير مف الماؿ كاستغبللو لمعارفو، كفي األخير كبعد ىذا الجيد الكبير دخؿ 
الصحفي إلى الخميفة كمعو محررة صحفية تجيد العربية كبدأ بالحكار مع الخميفة كىك يجيب 
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بكؿ صدؽ، تحدثا عف العدؿ، الحؽ، كعف الصمح كعف الحب، كبعد الحكار انحنى الصحفي 
خميفة، ثـ كاصؿ الحكار كتعجب مف فصاحة الخميفة، أما المحررة فطمبت مف الصحفي لم

 المغادرة.
تجمت الكاقعية اإلسبلمية في مجمكعة القيـ التي عرضيا الخميفة عمى الصحفي مف 

قاؿ عمر: "...بؿ خادما ألمة  ،1خبلؿ التكاضع في قكؿ عمر: "...أكنت ممكا؟..."
 .2محمد..."

 كأيضا تكضيحو لمفيـك العدؿ كالحؽ، كالصمح كالجياد...
الفصؿ التاسع عشر: طاؿ احتجاب راشيؿ كشعرت أسرتيا بالغيرة خاصة بعد نشر 
الخبر الصحفي الذم أجراه الصحفي العجكز كالمحررة، كقاـ كالد راشيؿ بتقديـ تيديدات 

السمطات اعتداء عمى  لسمطات األمف، كاعتبر لقاء ابنتو مع الخميفة أمر عادم كتدخؿ
عد ىذه الضجة أطمؽ بلقضية سيعيد مكانة راشيؿ، يعني ك المكاطنيف، كرأل أنو بإثارة ىذه ا

صراح راشيؿ بشرط أال تتقابؿ مع الخميفة لكنيا حضرت نفسيا كامتنعت عف استعماؿ 
المساحيؽ كتخمت عف كؿ العادات التي كانت تقـك بيا سابقا، كىنا يبدك تأثرىا الشديد 

 الخميفة.ب
ثـ خرجت فالتقت بإيمي كدار بينيما حكار، كأثناء ىذا الحكار الحظ إيمي شدة تأثرىا 
بالخميفة كطمبت منو أف يرافقيا في الطريؽ الذم تمشي عميو، فرفض إيمي، ثـ كاصمت 
الشجار معو كلـ تتبو حتى كجدت آالت التصكير، فغضبت كركبت سيارة أجرة كأسرعت إلى 

 بالقدس.المستشفى العربي 
تتجمى الكاقعية اإلسبلمية مف خبلؿ امتناع راشيؿ عف كؿ السمككات التي كانت تقكـ 

 بيا كىذا يبيف قكة تأثرىا بالخميفة كقيمو كمبادئو.
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الفصؿ العشركف: عكدة الدكتكر كىيب عبد اهلل مف إجازتو ككاف شاحبا مرىقا...ككأنو 
ض قالكا ربما مشكمة عائمية خاصة مريض...، حتى ظنكا أف السبب ىك تركو لرجاء كالبع

بعد اإلجازة التي قضاىا مع عائمتو في القرية التي تعاني مف االحتبلؿ، ثـ جرل حكار بيف 
كىيب كرجاء كبعدىا ذىب كىيب لمبحث عف عبد الكىاب السعداكم كقاؿ لو أنو يريد مقابمة 

مقاء، فدخؿ كىيب الخميفة فرفض السعداكم في البداية ثـ تقبؿ األمر كىيأ لو الكضع ل
 .1مصاحبا معو رجاء، كقاؿ في خجؿ: "أييا الخميفة قرأت عنؾ كؿ شيء..."

كبعد حكار طكيؿ مع الخميفة خرج كىيب متأثرا جدا كظير ذلؾ: "خرج كىيب ينضج 
 .2جبينو عرقا، كأىدابو مغضمة بالدمكع..."

التحكؿ ككاف ىذا أسعد يـك في حياة رجاء ككىيب، كخاصة بعد دخكؿ كىيب، ىذا 
 الذم لـ يكف مف فراغ بؿ بعد تعب كبحث كقراءة طكيمة لحياة كتاريخ الخميفة.

تظير الكاقعية اإلسبلمية جمية في تأثر كىيب بكؿ ما قرأه عف الخميفة، كتكاضع 
 الخميفة رغـ أنو أمير المؤمنيف.

 22الفصؿ الكاحد كالعشركف: ظيكر شخص آخر في الركاية ىك دافيد ىك شاب في 
لسياسية كيحفظ كثيرا مف صفحات ره، درس أصكؿ السياسة في حزب مف األحزاب امف عم

كاف دافيد عمى دراية بكؿ  ،يطرة الصييكنية عمى العالـ بأسرهكراة، لو أحبلـ كبيرة في الستال
األحداث التي جرت )قصة الخميفة( ككاف صديؽ إيمي فركل لو قصة راشيؿ كميا مع 

يدا، كقاؿ إليمي لك أنو عمر بف الخطاب فعبل سننتقـ منو الخميفة، فكرىو دافيد كرىا شد
ألحزاننا الماضية، كيظير ذلؾ في قكلو "لككاف ىذا ىك عمر بف الخطاب فعبل لكانت فرصة 

كسمع دافيد أيضا بقصة طالبات المدرسة الثانكية قبؿ  ،3ذىبية لننتقـ ألحزاننا في خيبر ..."
عميمة لممخابرات الصييكنية، كلكف بعد سماعو  سماعو بيذه القصة كاف يثؽ براشيؿ بأنيا
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انتابتو شككؾ اتجاىيا، شيد دافيد قمقا كبيرا اتجاه ىذه القضية كاتجاه حككمتو التي في رأيو 
لـ تجد التعامؿ معيا، كانجر ىذا القمؽ عمى عائمتو كميا كمكاف عممو، كفي يكـ مف األياـ 

فضت، كرأت أف الكقت غير مناسب، لكف ذىب لمنزؿ راشيؿ لمقابمتيا لكف عائمة راشيؿ ر 
راشيؿ رأت في أنو ال مانع لمقابمتو كجرل حكار طكيؿ بينيما حكؿ القصة ككانت تجيبو بكؿ 
صدؽ كتعبر عف مدل إعجابيا بالخميفة، فغضب دافيد غضبا شديدا ثـ حاكلت إقناعو 

خرل، فقالت لو لكف بالقصة، فأبدل لو تأثره بو ىك اآلخر ثـ ابتسـ كطمب منيا مقابمتو مرة أ
 بشرط أف تحضر إيمي معؾ فرفض.

كبعد يكميف انتشر خبر إصابة راشيؿ بطعنات بالخنجر فاىتزت أرجاء القدس ليذه 
الحادثة كالبعض اتيـ الخميفة، كالبعض اآلخر اتيـ إيمي كاعتقؿ االبف )الفدائي(، كانتاب 

 ـ كأكثرىا شيرة.عائمة راشيؿ قمؽ كبير فقد أصبحت راشيؿ نجمة مف ألمع النجك 
تظير الكاقعية اإلسبلمية مف خبلؿ صدؽ راشيؿ كتأثرىا بالخميفة كالديف اإلسبلمي 

 فأرادت أف تقـك بفعؿ الدعكة )لدافيد( رغـ أنيا أسممت مف جديد.
الفصؿ الثاني كالعشركف: كىنا بدأت تتضح الفكرة بأف دافيد ىك مف كاف كراء حادثة 

عمى قيد الحياة، زاد حقده كخكفو كقمقو أكثر كحاكؿ أف يجد  راشيؿ كعندما سمع أنيا ال تزاؿ
طريقة ليكمؿ ميمتو داخؿ المستشفى لكنو لـ يستطع لكثرة الحراس عمييا، كانتشرت ضجة 
كبيرة جراء ىذا الحادث، كقامكا باعتقاؿ كىيب كرجاء كعبد الكىاب السعداكم، كقد أخبر 

عكجا، كقاؿ لو أنيـ يتيمكف الخميفة، لكف ىذا محمكد العناني الخميفة بالقصة، فبدا أسفا مز 
تيقنا مف صدؽ االتياـ لـ يخفو كسمـ كؿ شيء هلل، كتألـ كثيرا لما أصاب راشيؿ، ألف كاف م

رية إلى الحؽ أكبر دليؿ، كقاؿ بأف المسؤكؿ عمى ىذا الحادث يجإيمانيا كدعكتيا ال
القضية حيث جرل حكار طكيؿ صييكني حاقد كجاء محقؽ ليحقؽ مع الخميفة اتجاه ىذه 

بينيما، فسألو مجمكعة مف األسئمة ككاف الخميفة يجيب بصدؽ كثقة، ثـ انتيت مدة التحقيؽ، 
 فدخؿ محمكد العناني إلى الخميفة، كفجأة يمحؽ بو دافيد حامبل خنجرا أراد أف يقتؿ الخميفة.
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يد القياـ بيذه لكف الخميفة كاف أكثر قكة منو كسحب الخنجر مف يده، كلـ يستطع داف
الجريمة، ثـ اعتقمتو الشرطة، كاىتمت الصحؼ كثيرا بيذه القصة منيا مف ساند دافيد كمنيا 
مف عارضو، ثـ أفاقت راشيؿ مف غيبكبتيا، كلـ تقبؿ أف تدلي بأية تصريحات عمى ما جرل 
ليا، كأكدت فقط براءة االبف ككىيب كالسعداكم كرجاء، كنفت الشائعات المركجة حكؿ 

سرائيؿ تحاكؿ الحفاظ عمى أمف الخ ميفة، كبدأ الدكاترة في التخطيط لتيريب الخميفة، كا 
الخميفة، لكف الدكاترة يعرفكف مكر إسرائيؿ، ثـ أرادت راشيؿ مقابمة الخميفة خشية أف تمكت 

 قبؿ رؤيتو كلـ تمانع السمطات في ذلؾ.
دؽ إيمانيا، كأيضا مف ف صتجمت الكاقعية اإلسبلمية في ثقة الخميفة في راشيؿ كثقتو م

 المحقؽ مع الخميفة. تحقيؽخبلؿ 
الفصؿ الثالث كالعشركف: تأثرت رجاء كثيرا بما قالو الخميفة كبما فعمتو راشيؿ، كقد 
تغيرت عبلقتيا بكىيب، فأصبحت عبلقة يسكدىا اإلحتراـ، أصبحت رجاء ممتزمة محتشمة، 

مجيئو، كيتذكراف حادثة راشيؿ،  كأخذت تتذكر ىي ككىب حياتيما قبؿ مجيء الخميفة كبعد
يمي يبحث عف الجاني لينتقـ  فبقي حادث مبيـ ألف راشيؿ لـ تدلي بشيء ال ىي كال دافيد، كا 
منو فظف أف القاتؿ مف أنصار الخميفة، لكف الدكتكر محمكد العناني شؾ في دافيد بعد قكلو 

 .1"...مستحيؿ أف أفشؿ مرتيف..."
طعنيا كاستترت عمى األمر و بأف دافيد ىك مف قاـ بكذىب إلى راشيؿ ليتأكد فقالت ل

 أف يصاب الخميفة بمكركه، كأخذت عميو كعدا أال يخبر أحدا، ثـ أطمؽ سراح دافيد. خكفا مف
تتجمى الكاقعية اإلسبلمية في تغير عبلقة رجاء ككىيب حيث أصبحت عبلقة جد 

 اتو كأخبلقو.محترمة عما كانت عميو في السابؽ بسبب التأثر بالخميفة كسمكك
الفصؿ الرابع كالعشركف: قرر أتباع الخميفة أف يدبركا خطة لتيريبو ألم دكلة عربية 

 أخرل عبر الحدكد، فأعترض الخميفة منذ البداية ثـ تقبؿ األمر ككافؽ.
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ثـ أخذ دافيد يحضر لبلنتقاـ، كاتصمكا براشيؿ لتعترؼ لكنيا رفضت، ثـ تكفي عبد 
)أمو كأخكه الصغير( بعد كضع مجيكؿ لممتفجرات، فتأثر كؿ الكىاب السعداكم مع عائمتو 

مف كىيب كمحمكد العناني كرجاء كالخميفة لما حدث لمسعداكم، لكف الصحؼ لـ تعر األمر 
 أم اىتماـ.

اعترفت راشيؿ بأف المسؤكؿ عف قتميا ىك دافيد، لكنو نفى األمر كاتيميا بالجنكف، 
يمي حاكؿ قتمو لبلنتقاـ، كأنصار الخم يفة استغمكا ىذه الفكضى لتنفيذ خطتيـ )خطة كا 

السعداكم رحمو اهلل(، كالخطة ىي كضع الخميفة في سيارة اإلسعاؼ ككضع العقاقير المنكمة 
لمحراس، كتمت الخطة بنجاح، كجمسكا ليستريحكا كقدـ ليـ الخميفة بعض النصائح، ثـ 

. كلما استيقظكا لـ يجدكا الخميفة، فبح ثكا في كؿ مكاف لـ يجدكه، أخذتيـ غفكة مف النـك
كانتيى بيـ األمر في السجف حيث عذبكىـ أشد العذاب، راشيؿ تصاب بانييار عصبي، 

 كالعرب قامكا بمظاىرات.
ية كما تتجمى الكاقعية اإلسبلمية في اعتراض الخميفة لخطة أتباعو ألنو يريد المكاج

 التي قدميا ليـ. حتظير أيضا مف خبلؿ النصائ

 الخاتمة: .3
كلـ يجد ليا الخبلص إال  ،1النياية اكتشفكا أمر راشيؿ كقالكا "راشيؿ جرثكمة فساد"كفي 

عف طريؽ القتؿ )المكت(، كاستغمكا كضعيا في المستشفى، ماتت راشيؿ كفي المساء الذم 
دفنت فيو انتحر إيمي، كتـ إطبلؽ سراح دافيد، أما رجاء ككىيب كالعناني كاالبف الفدائي، فقد 

سجف خمس سنكات، كشاعت التضحية التي قامت بيا راشيؿ فأصبحت حكـ عمييـ بال
مشيكرة ككتبت فييا عدة قصائد ككتب كمسرحيات عمى أنيا مخمصة إلسرائيؿ كلـ يكتشفكا 
حقيقة القضية، ككصمت لعائمتيا مكافئة كاستغمت عائمتيا الكضع أيضا في تأليؼ حكايات 

ف يتحسر عمى إقامتو في السجف خمس كاذبة كنسبيا لراشيؿ مف أجؿ الماؿ، كأخذ االب
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سنكات لكف كىيب يقكؿ بأف الكممات ال تسجف، كأخذ صياد يغني مكاال شعبيا، يتغنى فيو 
بحب النبي صمى اهلل عميو كسمـ كحب آلو كأصحابو، كاالشتياؽ كالحنيف لرؤيتو عميو أفضؿ 

 مب المؤمف فرح.الصمكات كأزكى التسميـ، كيعمؽ العناني بقكلو أنو رغـ األحزاف يظؿ ق
كفي األخير نقكؿ بأف الكاقعية اإلسبلمية كاف ليا حضكرا بارزا في ركاية عمر يظير 
في القدس، حيث استطاع نجيب الكيبلني تصكير مجمكعة مف المبادئ كالقيـ اإلسبلمية في 
شخصية الخميفة عمر بف الخطاب كتقديمو كمثؿ أعمى لبلقتداء بو، كمف خبلؿ تصكيره 

 التي يعيشيا الشعب الفمسطيني.لؤلكضاع 

 تجميات الواقعية اإلسالمية من خالل شخصيات الرواية:

 الشخصية: .4
 لغة: .أ 

ف أتيت الشخص  جماعة شخص اإلنشاف كغيره، مذكر، كالجمع أشخاص كشخكص، كا 
أراد بو المرأة، كالشخص سكاء اإلنساف كغيره تراه مف بعيد، ككؿ شيء رأيت جسمانو فقد 

 .1رأيت شخصو

 حا:اصطال .ب 
تعرؼ الشخصية بأنيا كؿ الصفات كالخصائص المكركثة كالمكتسبة اتي يتميز بيا كؿ 

ككاف النقد يصنؼ الشخصيات بحسب أطكارىا عبر العمؿ الركائي؛  ،2شخص عف اآلخر
فإذا ىناؾ ضركب مف الشخصيات بحيث نصادؼ الشخصية المركزية التي تصادييا 
الشخصية الثانكية، التي تصادييا الشخصية الخالية مف االعتبار، كما نصادؼ الشخصية 

ئية الشخصية اإليجابية المدكرة كالشخصية المسطحة، كما نصادؼ في األعماؿ الركا
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 سا.14:27ـ، www.alukah.net ،27/03/2019الشخصية كالسمكؾ: شبكة األلككة،  2 

http://www.alukah.net/


 الفصؿ الثاني: الكاقعية اإلسبلمية في ركاية عمر يظير في القدس
 

81 
 

.... الشخصيات ىي ،1كالشخصية السمبية، كما نصادؼ الشخصية الثابتة كالشخصية النامية
التي تقكـ باألعماؿ الركائية ألنو ال تكجد ركاية دكف شخصيات كال أعماؿ كتتعدد 

 الشخصيات مف رئيسية إلى ثانكية....
عمر يظير في "ي ركاية كتتجمى الكاقعية اإلسبلمية مف خبلؿ عدة شخصيات ف

، أكؿ شخصية رئيسية تتجمى فييا الكاقعية اإلسبلمية ىي شخصية عمر بف الخطاب. "القدس
الشخصية اإلسبلمية التاريخية المعركفة باألخبلؽ العالية، كقد كظفيا كاستدعاىا الكاتب 

في ركايتو نجيب الكيبلني، مف أجؿ اقتداء األمة العربية اإلسبلمية المعاصرة بيا، ككظفيا 
مقي متميز بمبادئ كقيـ الشريعة اإلسبلمية الحقة مف أجؿ ايقاظ ضمير  مقي كخى في طابع خي
األمة الميت، فعف صفاه الخمقية قكلو: "...رجؿ مديد القامة مشرؽ الكجو، مشرب بالحمرة، 

 ،2تضفي عميو لحيتو البيضاء كقارا زائدا، ككاف أركع ما فيو عينيو الصافيتيف الكاسعتيف..."
فتتجمى الكاقعية اإلسبلمية مف خبلؿ المحية البيضاء، أما صفاتو الخمقية قمف خبلؿ ذكره 

 لعديد األخبلؽ كالقيـ كالمبادئ التي يتسـ بيا عمر كالتكاضع كالعدؿ....
كما تتجمى الكاقعية اإلسبلمية في شخصية االبف الفدائي، الذم يمعب دكرا أساسيا في 

راكم، فتظير الكاقعية اإلسبلمية مف خبلؿ تأثر االبف باألكضاع ىذه الركاية كتقـك بدكر ال
 التي تعيش فييا األمة، كمرافقتو لمخميفة كمحاكلة حمايتو.

كتتجمى أيضا في شخصية راشيؿ الشخصية الييكدية التي أحسف نجيب الكيبلني 
عبلف تصكيرىا في الركاية، فالكاقعية اإلسبلمية تظير في تأثر راشيؿ بعمر كمبادئو كد ينو كا 

 إسبلميا.
كىناؾ شخصيات أخرل ثانكية لكف تجمت فييا الكاقعية اإلسبلمية بشكؿ كاضح: عبد 
الكىاب السعداكم، كىيب عبد اهلل، الممرضة رجاء، محمكد العناني، الذيف كانكا أتباع الخميفة 

جاء مف كحاكلكا حمايتو، فالسعداكم مف خبلؿ تصديقو لمخميفة منذ ظيكره ككىيب عبد اهلل كر 
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خبلؿ تغيير كىيب كتأثر رجاء كالتغير الذم صاحب عبلقتيما، كالعاني أثناء مرافقتو 
 لمخميفة.

 صكر أيضا نجيب الكيبلني شخصيتيف ييكديتيف ىما: إيمي كدافيد.
إيمي: كىك رجؿ المخابرات صديؽ راشيؿ انتيى بو األمر في النياية باالنتحار بعد 

 سماعو لخبر كفاة راشيؿ.
حزابيا مف عمره( المتشبع بالثقافة الصييكنية المنتمي ألحد أ 22شاب في )دافيد: 

 كراة.تكيحفظ العديد مف صفحات ال
 فنجيب الكيبلني نكع في الشخصيات.

 تجميات الواقعية اإلسالمية من خالل المكان في رواية يظير في القدس:

 المكان: .5
 لغة: .أ 

كرد في معجـ لساف العرب أنو المكافي المكضع، كالجمع أىٍمًكنة، أماًكفي جمع الجمع، 
، كقيـ مكانىؾ كاقعد  قاؿ الثعمب: يىٍبًطؿ أف يككف مكافه فعاالن ألف العرب تقكؿ: كيٍف مكانؾى

 .1مٍقعىدىؾ؛ فقد دؿ ىذا عمى أنو مصدر مف كاف أك مكضع منو

 اصطالحا: .ب 
ـ بأنو الحيز أك الفضاء كما أكد عمى ذلؾ عبد الممؾ يعرؼ المكاف بالمفيـك العا

، كأطمقنا عميو مصطمح "الحيز" مقاببل  مرتاض بقكلو "لقد خضنا في أمر ىذا المفيـك
. في كؿ كتاباتنا األخيرة" ... (Espace, space)لممصطمحيف الفرنسي كاالنجميزم 

 .2كحة كمغمقةالمقصكد بالمكاف ىك الفضاء أك الحيز، كتتعدد األمكنة مف مفت
 كتجمت الكاقعية اإلسبلمية في ركاية عمر يظير في القدس مف خبلؿ عدة أمكنة:
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فأكؿ مكاف يستكقفنا ىك القدس، اختار الكيبلني مدينة القدس لما ليا مف مكانة عالية 
في العالـ اإلسبلمي فيي أكلى القبمتيف كثالث الحرميف الشريفيف، كىذا يمثؿ أكبر تجؿ 

بلمية، فالقدس يمثؿ ىكية األمة العربية اإلسبلمية كصكره الكيبلني ىنا بصكرة لمكاقعية اإلس
 المكاف المغتصب المحتؿ مف أجؿ إيقاض ضمير ىذه األمة.

كثاني مكاف تتمظير فيو الكاقعية اإلسبلمية ىك المسجد الذم يمثؿ أكبر داللة إسبلمية 
خمت عف مبادئيا كقيميا كذلؾ مف لممسمميف، كقد صكره الكيبلني كربطو بكاقع األمة التي ت

خبلؿ انتياؾ حرمة المسجد، مف عدـ اعتداؿ في الصفكؼ كعدـ الخشكع في 
 الصبلة...بيدؼ التغير.

كىناؾ أمكنة جديدة في الركاية: منزؿ االبف، منزؿ الفتاة راشيؿ، المستشفى، السجف، 
 الشارع، مكتب المحقؽ.

 اية عمر يظير في القدس:تجميات الواقعية اإلسالمية من خالل زمان رو 

 الزمان: .6
 لغة: .أ 

الزمف كالزماف اسـ لقميؿ الكقت ككثيره، كفي المحكـ الزمف كالزماف العصر، كالجمع 
 .1أزمف كأزماف كأزمنة

 اصطالحا: .ب 
بأنو: "الشيخ الكىمي المخكؼ الذم يقتفي آثارنا  يعرؼ الزماف عند عبد الممؾ مرتاض

حينما كضعنا الخطى فاسـ الزماف يقع عمى كؿ جمع مف األكقات": كاألصؿ في أم بناء 
سردم أم أف ينيض امتداده عمى الطكلية المألكفة، بحيث ينطمؽ مف الماضي إلى الحاضر 
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ؿ كيككف كفؽ ثبلث أنكاع: ثـ مف الحاضر إلى المستقبؿ، الزماف ىك الذم تقـك فيو بالفع
 .1ماضي، حاضر، مستقبؿ

ستخداـ تقنيتي يتراكح الزماف في الركاية بيف الماضي كالحاضر كالمستقبؿ كمف خبلؿ ا
كاالسترجاع، فنجيب الكيبلني استحضر شخصية تاريخية مف الماضي في الكقت  االستباؽ

 الحالي مف أجؿ االقتداء بيا كالتغيير في المستقبؿ.
 لكاقعية اإلسبلمية مف خبلؿ لغة الركاية:تجميات ا

ركاية عمر في القدس لغة ميذبة، ممتزمة، بسيط كفصيحة، تتجمى الكاقعية  لغة
خبلؿ فصاحة كرصانة عمر بف اإلسبلمية مف خبلؿ تكظيؼ عدة آيات قرآنية، كمف 

الخطاب
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 خاتمة:
 في جممة مف النتائج أبرزىا: خر بحثنا ىذا قد تكصمنا إلى حصيمة تمثمتآكفي 

 العديد مف األدباء بالكاقعية اإلسبلمية، فجسدكىا بامتياز في كتاباتيـ كحاكلكا خبلليا  رتأث

 سد كؿ الثغرات المكجكدة في الكاقع.

 كتقديـ حمكؿ لوتحديد مشكبلتو، كنقد لو كمحاكلة مكاقع إلسبلمية ىي تصكير لالكاقعية ا ،

  .ف ديننا اإلسبلمي الحنيؼ كىك ديف بناءفيي تستنبط أسسيا م

 عية اإلسبلمية بشكؿ كاضح في ركايات نجيب الكيبلني، كمنيا ركاية عمر تظير الكاق

 التي التـز فييا بقضايا أمتو. يظير في القدس

 الممتـز ك ع بالقيـ اإلسبلمية، ما يسمى باألدب اإلسبلمي، المتشب نتيجة ليذه الكاقعية ظير

 شكبل كمضمكنا.

 انية تيـ الكطف العربي بصفة عامة ىي نستنتج أف الركائي جسد في ركايتو قضية إنس

القضية الفمسطينية، كصكر كؿ المعاناة كالظمـ كالقير الذم يعيشو الشعب الفمسطيني عمى 

غرار تصكيره ضمير األمة العربية الميت، كىذا ما جعمو يستحضر شخصية أمير المؤمنيف 

ؼ االقتداء بو يدالصحابي الجميؿ عمر بف الخطاب، ب المعركؼ بعدلو كأخبلقو كقيمو،

 كمحاكلة التغيير.

  لقد كانت كؿ ىذه النتائج مجسدة في ركاية "عمر يظير في القدس" كالتي كانت مكضكع

بحثنا.



 

 

لمبلحؽا



 

 

 الممحق:
 ممخص الرواية:

القضية الفمسطينية، كالكاقع الذم آلت إليو األمة تعالج ركاية عمر يظير في القدس 
الخميفة عمر  م دفع بنجيب الكيبلني الستحضاره لشخصيةالعربية اإلسبلمية، ىذا الكاقع الذ

بف الخطاب، كتصكيره مف أجؿ االقتداء بو، كالتعبير عف الكاقع األليـ، حيث يمثؿ عمر 
الشخصية الرئيسية في الركاية إلى جانب االبف الفدائي )الراكم( الذم، يمعب دكرا أساسيا في 

يفة ىذه الركاية، كاستحضر الكيبلني عمر في مدينة القدس المكاف الذم كاف يعيش فيو الخم
قديما، كالمكاف المغتصب في الكقت الحاضر مف قبؿ العدك الصييكني، حيث يجمس االبف 
تحت ظؿ الشجرة فيخرج لو عمر بف الخطاب فجأة، كيرم لو االبف كؿ القصة التي جرت 
لمقدس كبعد ذلؾ يذىب إليو كفي طريقيما يصادفاف العديد مف السمككات، التي لـ يتخيميا 

جد، فيصمياف في صبلة الجمعة، ثـ تظير شخصية راشيؿ التي عمر، كيصبل إلى المس
تعجب بالخميفة كتعمف إسبلميا بعد فترة زمنية قصيرة، كيمرض الخميفة كيكمؿ تقريبا كؿ 

 أطكار الركاية كىك في المستشفى، تجرل لو عممية جراحية الستئصاؿ الزائدة الدكدية.
كخكؼ أتباع الخميفة مف أف  يحدث ظيكره فكضى كبيرة كؿ يفسره حسب كجية نظره،

ئة يصيبو أم مكركه حاكال تيريبو، كتمت العممية بنجاح، ككما ظير عمر في ظركؼ مفاج
 ؿ أتباعو السجف كراشيؿ القتؿ.اختفى في ظركؼ مفاجئة، ككاف مآ

  



 

 

 سيرة الكاتب:
 حياتو:

فظة كلد نجيب الكيبلني بف إبراىيـ بف عبد المطيؼ الكيبلني في قرية شرشابة في محا
ق 1350الفردية إحدل محافظات جميكرية مصر العربية، ككاف ذلؾ في شير محـر عاـ 

، كاف كالده يعمؿ في الزراعة، ككانت أمو مف أسرة 1931المكافؽ لػ األكؿ مف يكنيك عاـ 
 .1الشافعي الكبيرة كالشييرة في القرية، التي تيتـ بتعميـ أبنائيا في المدارس الحديثة كاألزىر

تاب القرية، كعمره أربع سنكات، كظؿ بو حتى السابعة مف عمره، حيث حفظ التحؽ بك
كتخرج  1951القرآف، كبعد أف أنيى دراستو الثانكية التحؽ بكمية الطب القصر العيني سنة 

، ثـ مديرا 1968، مارس مينة الطب في اإلمارات العربية المتحدة سنة 1960منيا سنة 
 .2طنطا لمثقافة الصحية ثـ رجع إلى مكطنو

مف األديبة اإلسبلمية "كريمة شاىيف" كرزؽ بثبلثة ذككر ىـ  1960تزكج الكيبلني عاـ 
 .3الدكتكر جبلؿ، كالميندس حساـ، كمحمكد المحامي، كما رزؽ بأنثى كاحدة كىي د. عزة

دخؿ نجيب الكيبلني السجف مع جماعة اإلخكاف، الذيف زج بيـ في السجكف الحربية 
ر في حقة حكـ بالسجف عشر سنكات إال أنو أفرج عنو في ـ، كصد08/07/1955في 

 1965ـ، كلـ يمبث إال بضع سنكات حتى أعيد إليو في عاـ 1958-ق1377أكاخر عاـ 
ـ فأفرج عنو، كتعد تجربة السجف مف أقصى 1967كبقي فيو حتى حدثت نكبة حزيراف 

و كىذا ما يظير في التجارب التي مرت في حياتو، نظرا لما تركتو مف آثار عميقة في نفس
 .4انتاجو الشعرم كالقصصي
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قدـ لممكتبة العربية عددا كبيرا مف الركايات كالقصص القصيرة، كىي غالبا محككمة 
فمو ما يربك عف تسعة كخمسيف كتابا في مكضكعات  1بالتصكر اإلسبلمي كصادرة عنو

عممية كأدبية متنكعة كعددا كثيرا مف المقاالت، كبمغت ركاياتو ثبلثا كثبلثيف ركاية 
 كمجمكعاتو القصصية ست مجمكعات.

 الروايات:
 .أرض األنبياء 
 .حكاية جاد اهلل 
 .حمامة سبلـ 
 .دـ لفطير صييكف 
 .رأس الشيطاف 
 .رحمة إلى اهلل 
 الطكيؿ. الطريؽ 
 .الظؿ األسكد 
 .عذراء جاكرتا 
 .قاتؿ حمزة 
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 الوفاة:

، بعد مرض عضاؿ 06/03/1995ق المكافؽ لػ 1415شكاؿ  4تكفي يكـ اإلثنيف 
عانى منو أشد المعاناة، ككاف في أثناء مرضو مثاؿ المؤمف المحسف بعدما خمؼ تراثا أدبيا 

.3ضخما

                                                           
 .21-18جاه اإلسبلمي في أعماؿ نجيب الكيبلني، المرجع السابؽ، ص ص عبد اهلل بف صالح العريني: االت  1
 .29المرجع نفسو، ص  2
 كيكيبيديا اإلخكاف المسمميف، المرجع السابؽ.  3



 

 

 قائمة المصادر والمراجع:
 القرآف الكريـ.

 المصادر:
ق، 1435، 1الكيبلني نجيب: عمر يظير في القدس، دار الصحكة، ط -1

 ـ.2015
 المراجع:

2-  ، األحمر فيصؿ: معجـ السيميائيات، منشكرات االختبلؼ، الدار العربية لمعمـك
 ـ.2010ق، 1431، 1ناشركف، الجزائر، لبناف، ط

، 1صيدا، بيركت، طاأليكبي ياسيف: كاقعية األدب، المكتبة العصرية،  -3
 ـ.2001ق، 1422

برغكث الطيب: الكاقعية اإلسبلمية خط الفعالية الحضارية، مركز الراية لمتنمية  -4
 ـ.2006ق، 1427، 1الفكرية، المممكة العربية السعكدية، جدة ط

بريغش محمد حسف: األدب اإلسبلمي أصكلو كسماتو، دار البشير، عماف  -5
 ـ.1996، 1األردف، ط

ببلؿ عبد الرزاؽ: مدخؿ إلى عتبات النص دراسة في مقدمات النقد العربي  -6
 ـ.2000القديـ، تؽ: إدريس نقكرم، افريقيا الشرؽ، د ط، 

بمعابد عبد الحؽ: عتبات جيرار جينيت مف النص إلى المناص، تؽ: سعيد  -7
، 1يقطيف، منشكرات االختبلؼ، الدار العربية لمعمـك ناشركف، الجزائر، ط

 ـ.2008ق، 1429
حسف عمي محمد عمي: كتب كقضايا في األدب اإلسبلمي، أصكات معاصرة،  -8

 ـ.2003ق، 1423، 2ط



 

 

حمداني حميد: بنية النص السردم مف منظكر النقد األدبي، المركز الثقافي  -9
 ـ.1993، 1العربي، الدار البيضاء، بيركت، ط

لمنشر، راغب نبيؿ: مكسكعة النظريات األدبية، الشركة المصرية العالمية  -10
 ـ.2003، 1لكنجماف، ط

سامي أحمد بساـ: الكاقعية اإلسبلمية في األدب كالنقد، دار المنارة، السعكدية،  -11
 ـ.1985ق، 1405، 1جدة، ط

12-  ، شرفي أحمد الرفاعي: مقاالت اإلسبلمييف في األدب كالنقد، دار ابف حـر
 ـ.2009ق، 1430، 1بيركت، لبناف، ط

بيف النظرية كالتطبيؽ، دار الشركؽ، صابر عبد الدايـ: األدب اإلسبلمي  -13
 ـ.2002ق، 1422، 1مكتبة اإلسكندرية، القاىرة، ط

عباد محمد شكرم: المذاىب األدبية كالنقدية عند العرب كالغربييف، المجمس  -14
 ـ.1993ق، 1414الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، 

ر المعرفة، دمشؽ، عبكد شمتاغ: المبلمح العامة النظرية كاألدب اإلسبلمي، دا -15
 ـ.1912ق، 1412، 1ط
العريني عبد اهلل بف صالح: االتجاه اإلسبلمي في أعماؿ نجيب الكيبلني  -16

ق، 1425، 2القصصية، دار كنكز، اشبيميا لمنشر كالتكزيع، الرياض، ط
 ـ.2005

العشماكم محمد زكي: قضايا النقد األدبي بيف القديـ كالحديث، دار النيضة  -17
 ـ.1979ط،  العربية، بيركت، د

، 2فضؿ صبلح: منيج الكاقعية في اإلبداع األدبي، دار المعارؼ، القاىرة، ط -18
 ـ.1980

القاعكد حممي محمد: األدب اإلسبلمي الفكرة كالتطبيؽ، دار النشر الدكلي،  -19
 ـ.2007ق، 1428، 1الرياض، المممكة العربية السعكدية، ط



 

 

نجيب الكيبلني، دراسة القاعكد حممي محمد: الكاقعية اإلسبلمية في ركايات  -20
 ـ.1994ق، 1415، 2نقدية، مكتبة العبيكاف، الرياض، ط

القرضاكم يكسؼ: الخصائص العامة لئلسبلـ، مؤسسة الرسالة، بيركت، شارع  -21
 ـ.1983ق، 1404، 2سكريا، ط

 ـ.2008، 1قصاب كليد: مف قضايا األدب اإلسبلمي، دار الفكر، دمشؽ، ط -22
، 6اىجو، دار الشركؽ، القاىرة، طقطب سيد: النقد األدبي أصكلو كمن -23

 ـ.1990
قطب سيد: خصائص التصكر اإلسبلمي كمقكماتو، دار الشركؽ، بيركت،  -24

 ـ.1968، 3ط
، 1الكيبلني نجيب: اإلسبلمية كالمذاىب األدبية، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط -25

 ـ.1985ق، 1405
، 1الكيبلني نجيب: مدخؿ إلى األدب اإلسبلمي، سمسمة فصيمة، قطر، ط -26

 ق.1407
محجكب عباس: األدب اإلسبلمي، قضاياه المفاىيمية كالنقدية، عالـ الكتب  -27

 ـ.2006، 1الحديث، األردف، ط
، 2، ط1982 1مختار عمر أحمد: المغة كالمكف، عالـ الكتب، القاىرة، ط -28

1997. 
مرتاض عبد المالؾ: في نظرية الركاية، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف  -29

 ـ.1998كاآلداب، الككيت، 
المشيداني إبراىيـ إسماعيؿ: عمـ األدب اإلسبلمي، كزارة األكقاؼ كالشؤكف  -30

 ـ.2013ق، 1431، 1اإلسبلمية، الككيت، ط
منظكر محمد: في األدب كالنقد، نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  -31

 الفجالة، القاىرة، د ط.



 

 

دار النحكم  النحكم عدناف عمي الرضا: األدب اإلسبلمي إنسانيتو كعالميتو، -32
 ـ.1987ق، 1407، 2لمنشر كالتكزيع، الرياض، ط

الياشمي محمد عادؿ: في األدب اإلسبلمي تجارب كمكاقؼ، دار المنارة،  -33
 ـ.1987ق، 1407، 1بيركت، دار القمـ، دمشؽ، ط

يقطيف سعيد: مف النص إلى النص المترابط )مدخؿ إلى جماليات اإلبداع  -34
 .2005، 1، الدار البيضاء، المغرب، طالتفاعمي(، المركز الثقافي العربي

 المراجع المترجمة:
ميمر ميميس: عف األدب، تر: سمر طمبة، دار الكتب كالكثائؽ القكمية،  -35

 ـ.2015، 1القاىرة، ط
 المعاجم:

، 2003، 2000، 1ابف منظكر: لساف العرب، دار صادر، بيركت، ط -36
2004. 

بيركت، د ط،  البستاني بطرس: محيط المحيط، مكتبة لبناف، ناشركف، -37
1987 ،1998. 

بف زكريا أحمد بف فارس الحسيف: مقاييس المغة، تح: عبد السبلـ محمد  -38
 ىاركف، دار الجيؿ، بيركت، د ط.

ى: تاج العركس، مف جكاىر القامكس، دار الكتب الزبيدم محمد مرتض -39
 ـ.2007ق، 1428، 1العممية، بيركت، ط

باحثيف: معجـ مصطمحات األدب مجمع المغة العربي، القاىرة،  مجمكعة -40
 ـ.2007ق، 1422

 مصطفى إبراىيـ كآخركف: المعجـ الكسيط، المكتبة اإلسبلمية. -41
المقرم الفيكمي أحمد بف محمد بف عمي: قامكس المغة، كتاب المصباح  -42

 المنير.



 

 

 ـ.2000، 1المنجد في المغة العربية كالمعاصرة، دار المشرؽ، بيركت، ط -43
  



 

 

 مذكرات التخرج والرسائل الجامعية:
ركفيا بكغنكط: شعرية النصكص المكازية في دكاكيف عبد اهلل حمادم إشراؼ  -44

ق، 1428يكسؼ كغميسي، شيادة ماجيستر، جامعة منتكرم قسنطينة، الجزائر، 
 ـ.2008

زياد بف صالح: كاقعية التشريع اإلسبلمي كآثارىا، جامعة اإلماـ محمد  لكبانغا -45
 ـ.2005ق، 1426، 1بف سعكد، المممكة السعكدية، ج

 المجالت والدوريات:
مجمة األثر: مخبر المسانيات النصية كتحميؿ الخطاب، كمية اآلداب كالمغات،  -46

 .2011فيفرم  24ك 23جامعة تبسة، الجزائر، عدد خاص، يكمي 
مجمة األدب اإلسبلمي: رابطة األدب اإلسبلمي العالمية، مؤسسة الرسالة،  -47
 ق.1421، 27ك 26، العدداف 7يركت، المجمد ب
 .2016، 70مجمة ديالي: كمية التربية لمعمـك اإلنسانية، العدد  -48
يناير  25مجمة عتبات الثقافية: المغرب العربي، العدد األكؿ، السنة األكلى،  -49

 ـ.2012
مجمة مقاليد: مخبر النقد كمصطمحاتو، كمية اآلداب كالمغات، جامعة قاصدم  -50

 .2014، ديسمبر 7ة، الجزائر، ع مرباح، كرقم
الكاقعية في األدب: مخبر العمـك اإلنسانية، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية،  -51

 .2005جامعة محمد خيضر باتنة، الجزائر، فيفرم 
 اإللكترونية:المواقع 

52- https:///forum.btg8.com 
53- https://www.ikhwanwiki.com 
54- www.alukah.net 
55- www.arab2emewal.inf 
56- www.diwanalarab.com 

https://forum.btg8.com
https://www.ikhwanwiki.com/
http://www.alukah.net/
http://www.arab2emewal.inf/
http://www.diwanalarab.com/


 

 

57- www.maghress.com 
58- www.startimes.net 
59- www.vobarlon.edu 
60- www.wata.cc 
61- www.uobaylon.edo 
62- www.almothaqaf.com

http://www.maghress.com/
http://www.startimes.net/
http://www.vobarlon.edu/
http://www.wata.cc/


 

 

 فيرس:
 ........................................................................................ شكر كعرفاف:

 ............................................................................................... إىداء:

 أ  .............................................................................................. مقدمة:

 مفاىيـ كمصطمحات الفصؿ األكؿ: 

في األدب  المبحث األكؿ: الكاقعية  

 1 ................................................................................. تعريؼ الكاقعية: .1

 1 ...................................................................................... في المغة: أ. 

 4 ............................................................................... في االصطبلح:ب. 

 4 .................................................................................... في األدب:ج. 

 5 ............................................................................ في المفيـك الغربي: د. 

 7 ................................................................................... الكاقعية:أنكاع  .2

 7 ................................................................................... الكاقعية االكربية:

 7 ...................................................................................... خصائصيا:

 7 .......................................................................................... أنكاعيا:

 12 ................................................................... :العبلقة بيف الكاقعية كاألدب .3

 12 .................................................... عبلقة الكاقع االجتماعي بالمشركع األدبي: أ. 

 12 ............................................................................ األدب بناء كفف:ب. 

 13 .............................................................. ما طبيعة عبلقة األدب بالكاقع:ج. 

 في األدب المبحث الثاني: الكاقعية االسبلمية

 15 ................................................................................ الكاقعية اإلسبلمية:

 15 ..................................................................... تعريؼ الكاقعية اإلسبلمية: .1



 

 

 17 .................................................................. لكاقعية اإلسبلمية:خصائص ا .2

 22 ............................................ بيف الكاقعية اإلسبلمية كالكاقعية في صكرتيا المادية: .3

 22 .......................................................... مكقؼ اإلسبلـ مف الكاقعية االكركبية: .4

 23 ......................................................... العبلقة بيف الكاقعية اإلسبلمية كاألدب: .5

 24 ....................................................................... مفيـك األدب اإلسبلمي: .6

 28 .......................................................................... خصائصو كسماتو: أ. 

 37 ............................................................ طبيعة األدب اإلسبلمي كااللتزاـ:ب. 

 40 ......................................................... األدب اإلسبلمي كالشكؿ كالمضمكف:ج. 

 لفصؿ الثاني: الكاقعية اإلسبلمية في ركاية عمر يظير في القدسا

 خبلؿ العتبات الخارجية لمركايةالمبحث األكؿ: الكاقعية اإلسبلمية مف 

 47 .............................................................................. الكاجية األمامية: .1

 47 .................................................................................. .الغبلؼ:1.1

 48 .................................................................................. .الصكرة:2.1

 49 ................................................................................... .األلكاف:3.1

 49 ............................................................................. المكف األسكد: أ. 

 49 ........................................................................... المكف األصفر:ب. 

 50 ............................................................................ المكف األزرؽ: ج. 

 50 ........................................................................ .المؤشر التجنيسي:4.1

 52 .................................................................................. .العنكاف:5.1

 54 ............................................................................... الكاجية الخمفية: .1

 55 ............................................................................... .دار النشر:1.2

 ية لمركايةخمادعتبات ال: الكاقعية اإلسبلمية مف خبلؿ الثانيالمبحث ال

 58 .......................................................................................المقدمة: .1



 

 

 58 ......................................................................................... لغة: أ. 

 58 ................................................................................. اصطبلحا:ب. 

 60 ............................................................................ .الفصكؿ الداخمية:2

 79 ..................................................................................... .الخاتمة:3

 80 .................................................................................... الشخصية: .4

 80 ......................................................................................... لغة: أ. 

 80 ................................................................................. اصطبلحا:ب. 

 82 ....................................................................................... المكاف: .5

 82 ......................................................................................... لغة: أ. 

 82 ................................................................................. اصطبلحا:ب. 

 83 ....................................................................................... الزماف: .6

 83 ......................................................................................... لغة: أ. 

 83 ................................................................................. اصطبلحا:ب. 

 85 ........................................................................................... خاتمة:

 .............................................................................................. الممحؽ:

  ................................................................................... ممخص الركاية:

  ...................................................................................... سيرة الكاتب:

 ............................................................................. قائمة المصادر كالمراجع:
 

 



 

 

 الممخص:
تبدك الكاقعية اإلسبلمية بارزة في ركاية "عمر يظير في القدس" لنجيب الكيبلني، التي 
حاكؿ مف خبلليا تسميط الضكء عمى الكضع الذم آلت إليو القدس جراء االحتبلؿ 

صحابي اإلسرائيمي، كتصكيره لحاؿ األمة العربية اتجاه ىذه القضية باستحضاره لشخصية ال
"الجميؿ عمر بف الخطاب" كمثؿ أعمى لبلقتداء بو مف أجؿ التغيير، كىذا يمثؿ أىـ جانب 
صبلح المجتمع مف خبلؿ االرتكاز  مف جكانب الكاقعية اإلسبلمية التي تيدؼ إلى البناء كا 
عمى تعاليـ الديف اإلسبلمي، كحاكلنا مف خبلؿ دراستنا لمكاقعية اإلسبلمية في ركاية عمر 

ي القدس إبراز أىـ تجميات الكاقعية اإلسبلمية مف خبلؿ تقسيـ بحثنا إلى فصميف يظير ف
نظرم كتطبيقي؛ الفصؿ النظرم قسمناه بدكره إلى مبحثيف: المبحث األكؿ: بعنكاف الكاقعية 
في األدب، كالمبحث الثاني: الكاقعية اإلسبلمية في األدب، كالفصؿ التطبيقي قسمناه ىك 

خبلؿ العتبات الداخمية، كممحؽ لمبحث األكؿ، الكاقعية اإلسبلمية مف اآلخر إلى مبحثيف، ا
نجيب الكيبلني كعرضنا فيو ممخص لمركاية، كخاتمة رصدنا فييا أىـ النتائج، بنا فيو عرف

كىذا كمو باعتمادنا لمنيج تحميمي ممـ ىك المنيج المكضكعاتي الذم استطعنا مف خبللو 
 بلمية التي تتجمى في ىذه الركاية.استخراج أىـ مكاضيع الكاقعية اإلس

  



 

 

Résumé : 
Il semble que le réalisme islamic est aappru dans le roman 

« Notre âge est à Jérusalem » de Nadjib El kilani, dans lequel il a 
essayé de parler de la situation de « Jérusalem » à cause de la 
colonisation israélienne. Dans son roman, il a convoqué la 
personnalité de « Omar Ben El Khteb » comme un exemple parfait et 
idéal pour le changement et cela représente l’une des parties du 
réalisme islamiste afin de construire et rétablir la société en prenant 
en considération les doctrines de la religion islamique. 

Pendant notre étude du réalisme islamiste dans le roman de 
« Notre âge est à Jérusalem », on a essayé de montrer 
manifestation les plus importants du réalisme islamic au cours de 
notre recherche, on a le divisé en deux parties : l’une est théorique 
contient deux chapitres ; le premier c’est le réalisme de lettres et le 
deuxième c’est le réalisme islamiste de lettres. 

La deuxième partie « la partie pratique » contient deux parties : 
l’une c’est le réalisme islamic durant l’approche extérieure et l’autre 
c’est le réalisme islamiste pendant l’approche intérieure. 

Dans une annexe, on a défini l’auteur Nadjib El Kilani, et on a 
fait un résumé du roman, et une conclusion qui contient les résultats 
les plus importantes. Pour une bonne collecte de données, vue la 
nature de notre sujet de recherche, on a opté pour une méthode 
analytique pour effectuer notre travail de recherche. 



 

 

Abstract : 

The islamic realism seems appearont in omar’s novel, in Al 
Quods Najib Alquaylini also in which he tries to focus on the situation 
of Alquods because of israel, colonisation and desailu the situation of 
islamic people to this problem. Through it he the try to follow for 
changing and this present one of the most sides of the islamic 
realism which aims to build and fix the society through focusing 
realism in Omar’s novel. In al Quods the apperance of the most 
important element of islamic realism by dividing our reseatch in two 
parts : the oritical and practical. The first one we divided it to two 
research : the first one titled : the realism in literature and the 
second one is the islamic realism in literature. The practical part we 
divided it also into two researches : the first one : the islamic realism 
through the external limits and the second one is the islamic realism 
through the internal limits. 

And in another followed part in which we defined Najib El 
quaylani and we present some of the novel’s sumarring and a 
coclusion in which we mention the most important result. All of that is 
a result of following of the whole analystic method which help us to 
pick out the most important themes of the islamic realism that exist in 
this novel. 

 


