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 ماهُخه وهُفُخه :ب ؤلاظلميألاد

 دمحم ًحيى

 ، آؾام، الهىضحامّت آظام، ظُلدؽاس، الّشبُتكعم ، باحث                                                                                  

 

٤ الخهىع ؤلاؾمامي ًٖ ال٩ىن والخُاة و  ؤلاوؿان. بن ألاصب ألاصب ؤلاؾمامي َى الخٗبحر الٟجي الجمُل الهاصٝ ٞو

ؤلاؾمامي َى ألاصب الظي وي٘ ٖلى ال٣غآن والؿىت وال٨ٟغ ؤلاؾمامي ومىاهجه وز٣اٞخه. ٧ان ؤو٫ َمً ٦َخب في َظا 

لمي الٗغبي في صمك٤؛ خُض  ِٗ ا في املجم٘ ال اإلاىيٕى وهّبه بلُه، ؤبى الخؿً ٖلي الىضوي، وطل٪ خحن ازخحر ًٖى 

ا صٖا ُٞه بلى ب٢امت ألاصب
 
م بدش ؤلاؾمامي والٗىاًت به زم جماٍ ألاصًب الىا٢ض ؾُض ٢ُب؛ بط باصع بلى ٨ٞغة  ٢ضَّ

ضة التي ؾماٍ باإلزىان اإلاؿلمحن همىا 0623جدذ ٖىىان مىهج لؤلصب في الؿىت  ألاصب ؤلاؾمامي في الجٍغ
َ
م، ٞو

ش: ٨ٞغة ومجهاط.  ًٖ ألاصب ؤلاؾمامي ب٨خابه في جاٍع

: "زاَب ال٣ٗى٫ والؿغاثغ والخـ واإلاكاٖغ، وظاء بالدجت ٞٗبض هللا ُٖٟٟي ًه٠ ألاصب ؤلاؾمامي بإهه

وألاصب الخ٤ ٖىضٍ "وٛمت مً عوح هللا جبٗض الغخمت والؿ٨ُىت واإلاىصة،  ).0(الٟانلت والخ٨مت الٟايلت..."

ضٍ صٖاة ألاصب ؤلاؾمامي الُىم. وألاصب ٖىض  ).3(والهٟاء بحن الىاؽ" ى بهظا ال ٩ًاص ًخهل بؿبب ٢ىي بلى ما ًٍغ َو

َى ): 1(ٌٗٝغ دمحم ٢ُب ألاصب ؤلاؾمامي ٣ُٞى٫  ).2(ض ٢ُب "حٗبحر مىح ًٖ ٢ُم خُت ًىٟٗل بها يمحر الٟىان"ؾُ

ٛل في طل٪ اإلاٟهىم ٞاألصب . الخٗبحر الىاشخئ ًٖ امخماء الىٟـ باإلاكاٖغ ؤلاؾمامُت" كاع٦ه دمحم خؿً بَغ َو

كاٖغة ألانلُت ًدؿم باألنالت والجما٫ نىث ؤلاوؿان ؤًىما ٧ان، ألهه نىث الُٟغة ال): 2(ؤلاؾمامي في عؤًه

وهجُب ال٨ُماوي ال  والخ٣ُ٣ت. بن ألاصب ؤلاؾمامي َى ألاصب ألانُل خحن ًيب٘ مً الخهىع ؤلاؾمامي الصخُذ.

ًخدضر ًٖ مٟهىم مدضص لؤلصب ؤلاؾمامي بل ٣ًضمه ٦مظَب ؤصبي مؿخ٣ل مُل٣ا ٖلُه اؾم ؤلاؾمامُت ًغي 

ب الخُاة ٧لها ٌٗبر بهض١ وؤماهت ًٖ آما٫ ): 3(٫ مًمىهه ال٨ٟغي بؾمامُا زالها ٣ُٞى  (ألاصب ؤلاؾمامي) ٌؿخٖى

آما٫ ؤلاوؿان، ال ٌٗٝغ الٗبض ٚحر مٗؼو٫ ًٖ الخُاة والىا٢٘ َى ؤصب الًمحر الخي ؤصب الىيىح الهاصع ًٖ 

٠ًُ ال٨ُماوي نٟت مهمت ظضا إلاٟهىم ألاصب ؤلاؾمامي في ٦خابه مضزل بلى ألاصب  طاث وٗمذ بال٣ُحن. ٍو

ٌ خحن ًغي ؤن ألاصب ؤلاؾمامي بًًاح ألًضًىلىظُت ألاصب الٗغبي والٟاعسخي 0114مي، الظي نضع ٖام ؤلاؾما 

ولهظا ٞةن بخُاء مهُلر ألاصب ؤلاؾمامي بهما في الىا٢٘ بًًاح ألًضًىلىظُت ما وؿمُه باألصب الٗغبي ؤو 

ما. ٞاألصب الٗغبي بؾمامي بالًغوعة، ألهه جغظمان الخًاعة،  اء للخباصالث الٟىُت الٟاعسخي ؤو ٚحَر وألهه ٖو

 في مٟهىم ألاصب ؤلاؾمامي الظي جم جدضًضٍ . والٟلؿُٟت الٗلمُت
 
ظٍ الخٗاٍع٠ اإلاظ٧ىعة ال ج٩اص ج٠ًُ ظضًضا َو

                                                           
ٔ
 .ٛٗٔه، ص ٖ٘٘ٔرللة الشبان ادلسلمُت، رمضان       
ٕ
                ادلرجع السابق، ادلوضع نفسو.                                                                                                        
ٖ
 .   ٖٓٔسيد قطب، النقد األديب، ص       
ٗ
 . ٘ٔفكرة ومنهاج، دار الشروق، بَتوت، ص  :سيد قطب، يف التارقخ      
٘
 .                                                  ٘ٓٔ، ص ٖ٘ٛٔدمحم حسن برقغش، حنو أدب إسالمي، رللة حضارة افإسالم، رجب       
ٙ
 .ٖ٘، ص ٖٜٙٔ، ٔمية وادلذاىب األديب، مكتبة النور، ليبيا، ط جنيب الكيالين، افإسال      
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في ٦خاباث الغواص الظًً ؤقغث بلحهم آهٟا. ومً الىهىم الؿاب٣ت واإلادكابهت ًم٨ً ؤن وؿخسلو ؤَم زهاثو 

 ألاصب ؤلاؾمامي ٖىض صٖاجه:

 
ً
 الغائُت –أوال

ٞاألصب ؤلاؾمامي ؤصب ٚاجي مىظه، ٞاألصب ؤلاؾمامي ال ًجٗل ٞىُت ألاصب ٚاًت بل ًخسظ ألاصب وؾُلت بلى ٚاًت 

هي جغؾُش ؤلاًمان باهلل في الهضوع وجإنُل ال٣ُم الٟايلت في الىٟىؽ وجٟجحر ما ًم٨ً في الظاث ؤلاوؿاهُت مً 

 َا٢اث الخحر والهماح، وألاصب ؤلاؾمامي لِـ ٖبصُ
 
ٞاألصب ٖىض صٖاة ألاصب ؤلاؾمامي ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن بما ). 0(ا

 
 
 لًٟ، ألن ؤلاؾمام الظي ظٗل للخُاة ٧لها َضٞا

 
ٚاًت وال ؤن ٩ًىن َضٞا لظاجه، ٦ما ال ٣ًبلىن ؤن ٌٛضو ألاصب ٞىا

لؿاا٫: إلااطا لٛاًت ؤٖٓم مجها ال ٌؿدشجي ألاصب. ولظا ًغون بن ألاصًب اإلاؿلم ال ٨ًخب بال بٗض ؤن ًجُب ًٖ َظا ا

دضص نالر بُلى ٚاًت ألاصًب اإلاؿلم ا وجغ٢ُتها بلى اإلاؿخىي ألانلر وألاظمل ًٖ  :ؤ٦خب؟ ٍو َغ "حُٛحر الخُاة وجٍُى

غؽ مباصت الخحر والجما٫ في الىٟىؽ والخباٖض ًٖ الغطًلت  ٤ بظع ال٣ُٗضة وجغؾُسها في الهضوع، ٚو ٍَغ

 ).3(وال٣بذ"

 
ً
 الالتزام  –زاهُا

ؤصب ملتزم بالخهىع ؤلاؾمامي، ٚحر ؤن َظا الالتزام َىعي ٖٟىي هاب٘ مً بًمان ألاصًب ب٣ُٗضجه وألاصب ؤلاؾمامي 

 
 
 ؾلبُا

 
 ًٟغى ٖلى ألاصًب مً الخاعط ٦ما في الىا٢ُٗت الاقترا٦ُت ٦ما ؤهه لِـ التزاما

 
ا  ٢ؿٍغ

 
ٞهى لِـ بلؼاما

ظا الالتزام ال ٤ًًُ مجا٫ الخجغب  ٦ما في الالتزام الىظىصي، َو
 
ِؿم َضاما ٌَ ت ألاصبُت ٦ما ٌٗخ٣ض، وبهما ًجب ؤن 

 ؤمام ألاصًب اإلاؿلم، ٞهى 
 
ب٣ى مجا٫ الازخُاع مٟخىخا ٧ل مىيٕى جىاوله ألاصًب بمِؿم الخهىع ؤلاؾمامي، ٍو

خحن ٌٗالج مك٩لت اظخماُٖت ال ًسغط ًٖ صاثغة الالتزام بمٗخ٣ضاجه ؤلاؾمامُت التي آمً بها وال ؾُما ؤن ألاصًب ال 

اًىٟ٪ ملتزم ب حَر وال ٣ًاؽ الالتزام في ألاصب ؤلاؾمامي باإلا٣اًِـ التي . إًضًىلىظُت ًهضع مً زمالها، بؾمامُت ٚو

ٌ ؤن ٌؿل٪  ويٗتها اإلاظاَب اإلااصًت ألازغي بل َى هاب٘ مً ال٣ُٗضة التي آمً بها، ٞدتى اإلاظاَب اإلااصًت جل٪ جٞغ

 ًدىا٢ٌ م٘ ما ًامىىن به.
 
ا ؾلى٧ا غي ؤن مً ًدهغ الا  ؤصباَئ لتزام في ألاصب ؤلاؾمامي في الخٗبحر ًٖ ٢ًاًا ٍو

اإلاؿلمحن يمً اإلاٟاَُم ؤلاؾمامُت، ؤو اوسجام الٗمل ألاصبي م٘ الخهىع ؤلاؾمامي مسُئ وواَم؛ ألن في طل٪ 

ٛا لئلؾمام مً قمىلُخه ومً َُمىت الخهىع ؤلاؾمامي ٖلى ٧ل وكاٍ  ، وبٗباعة ؤزغي ٞةن الالتزام اإلاؿلمجَٟغ

 لٗىهغ الازخُاع اإلاخٗمض، بهه ظؼء مً وؿُج الخجغبت  –بالًغوعة  –لهام الٟجي ولِـ ظؼء مً ٖملُت ؤلا
 
زايٗا

 باألصباء  ألاصبُت.
 
ًغبىن مشما ٦ما ًا٦ض مىٓغو ألاصب ؤلاؾمامي ؤجهم لِؿىا بضٖا في عبِ ألاصب بالضًً، ٍو

ا ال٣ىي في مظاَبهم ألاصبُت، ٧الكاٖغ  John  Milton )1674ىن ملخىن ظ الىهاعي الظًً ٧ان لىهغاهُتهم جإزحَر

لى في ألازما١، في 1608- ت التي ج٣ىم ٖلى جغؾم اإلاشل ألٖا ت الٗضالت الكٍٗغ ) في الٟغصوؽ اإلا٣ٟىص وؾُاصة هٍٓغ

 .ال٣غن الشامً ٖكغ اإلاُماصي

 الؽمىلُت –زالشا 

ضون ًىٓغ بلى الىٟـ ؤلاوؿاهُت هٓغة قا ملت مخ٩املت باٖخباع ًيبه صٖاة ألاصب ؤلاؾمامي بلى ؤن ألاصب الظي ًٍغ

 ب٩ل ما ُٞه، ومً ٧ل ظىاهبه وػواًاٍ، وال ًىٓغ بلى الجاهب 
 
 قامما

 
دىاوله جىاوال  مٗا. ٍو

 
 وعوخا

 
ؤلاوؿان ظؿضا

ه  غ الىٟـ ؤلاوؿاهُت بهظٍ الهىعة بهما َى بسـ لخ٣ُ٣تها وحكٍى اإلااصي وخضٍ بمٗؼ٫ ًٖ الغوح؛ ألن جهٍى
                                                           

ٔ
 .٘ٔٔسورة ادلؤمنون، آقة       
ٕ
 .                                                                                               ٖٚصاحل بيلو، من قضااي األدب افإسالمي، ص       
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ضون مً ألاصب ؤلاؾمام ت لهىعتها ولظل٪ ًٍغ ي ؤن ٌٗغى نىعة ؤلاوؿان مً ظمُ٘ ظىاهبها اإلااصًت واإلاٗىٍى

ت والغوخُت ممتزظت مخضازلت، مٗخمضا ٖلى الجاهب الغوحي  ًهىعَا ب٩ل ٢ُمها الا٢خهاصًت والاظخماُٖت وال٨ٍٟغ

ا  دىاو٫ قتى ٢ًاًاَا ومٓاََغ ب الخُاة ٧لها ٍو كُض به. ٞاألصب ؤلاؾمامي لضحهم ٌؿخٖى لحرجٟ٘ باإلوؿان َو

٤ الخهىع ؤلاؾماميومكا  ).0(٧لها ٞو

 الىاكُّت -سابّا

ضٖى مىٓغو ألاصب ؤلاؾمامي بلى الىا٢ُٗت ول٨جها لِؿذ وا٢ُٗت اإلاظاَب الٟىُت اإلاٗانغة التي جدهغ وا٢٘  ٍو

ؤلاوؿان في خحز ي٤ُ مدضوص وجيسخي الىا٢٘ ؤلاوؿاوي ال٨بحر الظي ًخًمً خُاة ؤلاوؿان ٧لها صازلُا وزاعظُا 

،
 
 وم٩اها

 
 وماصة؛ ألن ألاصب ؤلاؾمامي ًىٓغ بلى الىا٢٘ هٓغة ؤٖم وؤقمل، بن ألاصب ؤلاؾمامي لضحهم  ػماها

 
وعوخا

ت مغاُٖا م٩اهت الٟغص  ٨ٍغ الجماٖت، و ًهىع ٧ل ما ًدضر في خُاة البكغ مً جُىعاث اظخماُٖت وا٢خهاصًت ٞو

 
 
ى في طل٪ ٧له ال ٣ًضم نىعة مؼوعة للبكغ ؾلبا ، َو

 
ؤو بًجابا، بل َى ًدثها بلى  وظىاهب ال٣ىة وال٠ًٗ مٗا

. بن الىا٢ُٗت ؤلاؾمامُت ٢ض جل٣ى م٘ مً الكغ زحرا ومً الغطًلت ًُٞلت ؤلاًجابُت وال ًضلـ ٖلى ٢اعثُه ُٞجٗل

ت ول٨جها جسخل٠ ٖجها في الجظوع، اجهما جىٟهمان ٖىض ألاؾاؽ ألا٦ثر  الىا٢ُٗت الاقترا٦ُت في ظىاهب ْاٍَغ

، ألاؾاؽ الغوحي وبِىما ًه
 
ام ما وعاء الىا٢٘، خؿما غ الىا٢ُٗىن الاقترا٦ُىن ٖلى جسلُو الىا٢ُٗت مً ؤَو

٣ل وما وعاء ال٣ٗل،   ٣ِٞ ؤو ماصة ٣ِٞ، بهه عوح وماصة، ٖو
 
جهغ الىا٢ُٗت ؤلاؾمامُت ٖلى ؤن ؤلاوؿان لِـ ٣ٖما

ت ًخٗايضان ل٣ُام الىا٢ُٗت ؤلاؾمامُت في ألاصب.  بن الىا٢٘ ألاعضخي والخ٣ُ٣ت الؿماٍو

 لىلىح ا -خامعا

وال ٚغو في اخخٟاء صٖاة ألاصب ؤلاؾمامي بالىيىح، بط ٧اهذ الخغ٧اث ؤلاؾمامُت التي جىبذ ألاصب ؤلاؾمامي وهٓغ 

ت التي ٌؿٗىن بلى جبلُٛها للمخل٣حن، وهي ٚاًت جخُٗل بمداٞٓت  له عظالها وؾُلت ليكغ اإلاًامحن الضٍٖى

بن ألاصب ؤلاؾمامي ؤصب الىيىح ): 3(ُٟى ٖلُانالىيىح، وألظل َظا صؤب صٖاة ألاصب ؤلاؾمامي ٖلى ٢ى٫ مه

ت مدحرة ٢اجلتٞالىيىح َى ألامان الظي ًإوي بلُه الخاثغون والخائهىن في  ٞما ًجىذ بلى ببهام مًلل ؤو ؾىصاٍو

 بمىٓغي ألاصب ؤلاؾمامي ؤن ٌؿدبضلىا بالىيىح مهُلر البُان  بُضاء الخُاة املخغ٢ت املخُٟت.
 
و٧ان ظضًغا

غ للخجغبت الكٗىعٍت التي جبٗض في مخل٣حها الهؼة الخٗبحر اإلاكغ١  ت الهُاٚت وص٢ت الخهٍى وظىصة الؿب٪ وعٖو

 .والاهٟٗا٫

 
ً
 ؤلاًجابُت –ظادظا

غي صٖاة ألاصب ؤلاؾمامي ؤن ؤصبهم ؤصب بًجابي خُىي مخُىع، وجل٪ نٟاث اؾخ٣اَا مً الخهىع ؤلاؾمامي  ٍو

ا٦ضون ٖل .بٗامت، ٞهى ال ٌٗٝغ الؿلبُت والاؾدؿمام دشه ٖلى ٍو ى ؤن ألاصب ؤلاؾمامي ًىمي اؾخٗماء ؤلاوؿان ٍو

ظا ال ٌٗجي لضحهم  . َو
 
 ٞاٖما

 
 بًجابُا

 
ك٩ل مىه مسلى٢ا الجهىى والؿمى، ٌٛظي ٢ىجه ٖلى الخُٛحر والخبضًل، َو

غ ؤلاوؿان في قإهه ؤلاًجابي بل بن ألاصب ؤلاؾمامي ًدىاو٫ ال٠ًٗ  بالُب٘ ؤن ٣ًخهغ ألاصب ؤلاؾمامي ٖلى جهٍى

ٗالجه ول٨ً طل٪ ٖىض ؤولئ٪ الضٖاة ال ٌٛضو واله بٍى الظي ٌٗتري الٟغص ؤو املجخم٘ ؤو ألامت ٧لها، ًهىعٍ َو

كضصون ٖلى ؤن ألاصب ؤلاؾمامي ال ًىٓغ   في خض طاجه، ٞالٗبرة في ألاصب ؤلاؾمامي بهما هي بساجمت اإلاُاٝ، َو
 
َضٞا

ما بُىلت حؿخد٤ ؤلاعجاب والا٢خض اء، وال ختى باٖخباع املجغم ضخُت ٦ما ًٟٗل بلى الهبٍى وال٠ًٗ باٖخباَع
                                                           

ٔ
 .                                                                                                   ٕٛٔلفن افإسالمي، ص دمحم قطب، منهج ا     
ٕ
 .                                           ٖٕٔه، ص٘ٓٗٔ، ٔمصطفى عليان، مقدمة يف دراسة األدب افإسالمي، دار ادلنارة، جدة، ط     
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اث مً ْغوٝ بُئُت واظخماُٖت وا٢خهاصًت ايُغجه  مت م٣ضمت له اإلاؿٚى اإلاظاَب ألازغي، لدؿٙى للمجغم ظٍغ

مت! وألاصب ؤلاؾمامي لِـ ؤصب الضمٕى وآلاالم، وال َى ٌكُ٘ ؤخاؾِـ ال٣ل٤ والخؼن والخغمان ). 0(ال٢تراٝ ظٍغ

ً مً قإ ن ال٨ٟاح والُٗاء، وؤما ؤلاًجابُت ٞإجها ال حٗجي ٦ما ٣ًى٫ صٖاة ألاصب ؤلاؾمامي ججاَل والُإؽ والتهٍى

ا الخٟائ٫ الخام والاهخهاع ٖلى ٧ل ال٣ىي التي حٗترى ؤلاوؿان،  ٟت للٗالم، ملَا ت وال عؾم نىعة مٍؼ آالم البكٍغ

ي ألازظ بُض اإلاخإإلاحن والُاجؿحن ولظا ًغون ؤن مً بًجابُت ألاصب ؤلاؾمام  ٟٞي ٧لخا الخالحن مجاٞاة للخ٣ُ٣ت،

 واملخُئحن واإلاغضخى هدى ٖالم الاهُما١ والبؿمت والؿٗاصة.

 
ً
ُت –ظابّا  اإلاىلِى

اث التي  اث ًىٟي صٖاة ألاصب ؤلاؾمامي ما ًهم به مسالٍٟى ب٤ًُ املجا٫ و٢لت اإلاىيٖى وفي الكإن اإلاىيٖى

 ٖلى ؤن
 
ا٦ضون صوما مجاالث ألاصب ؤلاؾمامي ٞؿُدت ظضا  حكمل ٧ل  ٌؿمذ لؤلصًب ؤلاؾمامي بالخٗبحر ٖجها، ٍو

خ٣اث٤ الىظىص ٞاألصب ؤلاؾمامي لِـ ألاصب الظي ًخدضر ًٖ خ٣اث٤ ال٣ُٗضة ولِـ ؤصب اإلاىأٖ وؤلاعقاصاث، 

سه وبن ظاػ ؤن ًدىاولها بالُب٘.   ًٖ ؤلاؾمام وؤخ٩امه وشخهُاجه وجاٍع
 
 ؤن ٩ًىن مًمىهه حٗبحرا

 
ا ولِـ يغوٍع

صخو الٓىاَغ بن ألاصب ؤلاؾمامي  لضي صٖاجه ٌٗبر ًٖ ال٩ىن والىظىص والخُاة، ًخإمل في الىٟـ ؤلاوؿاهُت َو

ت بؾمامُت، وألاصب  حٍر ًيب٘ مً هٓغة بًماهُت وعٍئ البُئُت والُبُُٗت، ٣ًُم الخُاة ومُُٗاتها، ٧ل طل٪ ٚو

خ ذي ٍو جؿض الغمؼ الخاٍع ٠ اإلاىا٠٢ ؤلاؾمامُت بهٟتها مىا٠٢ بوؿاهُت، ٍو ي الصخهُاث، ٦ما ؤلاؾمامي ًْى

ىُت  ٗغيها بك٩ل ؤصبي حي. ؤي ؤن عؾالت ألاصًب ؤلاؾمامي ؤزما٢ُت ٞو اث الٗلمُت َو ًُٕى ألاصب ؤلاؾمامي الىٍٓغ

 ٖلى ما ٌؿمى بإصب الضٖىة ؤلاؾمامُت، ٦ما ًسُئ مً 
 
سُئ مً ًًٓ ؤهه لِـ لؤلصب ؤلاؾمامي ٢انغا . ٍو

 
مٗا

ت والٟىىن ألاصبُت  ًًٓ ؤهه لِـ لؤلصًب اإلاؿلم ؤن ٌٗبر ًٖ ججاعبه غاى الكٍٗغ الظاجُت وؤن ًبضٕ في ؾاثغ ألٚا

 ). 3(املخخلٟت

اإلاامىت، وبمجمل مً ال٣ى٫ ٞةن مجاالث الًٟ ؤلاؾمامي هي ٧ل مجاالث الىظىص مغؾىمت مً زما٫ الىٟـ 

دـ بالخٗا٠َ واإلاىصة، ًخدضر ًٖ ؤلاوؿان ًخدضر ًٖ الُبُٗت الخُت ، ُٞخدضر ًٖ الخماث٤ الخُت ٍو

 ل٣ىي الا٢خهاص واإلااصة ومسخل٠ باٖخب
 
اٍع زلُٟت هللا في ألاعى ال ؤهه بله ؤو قبه بله، ٦ما ؤهه لِـ زايٗا

 في َظا الىظىص ُٞه الخحر والكغ، ال٣ىة 
 
 بًجابُا

 
ىٓغ ألاصًب اإلاؿلم بلى ؤلاوؿان ٖىهغا اث ألاعيُت، ٍو الجبًر

 وال٠ًٗ، وفي مُضان الهغإ بحن ؤلاوؿان والكُُان ًجض ألاصًب ا
 
 واؾٗت وظىاهب عاجٗت وخ٣ىال

 
إلاؿلم آٞا٢ا

ؼة الجيـ ول٨ىه  زهبت لئلبضإ. وال ًىٟ٪ صٖاة ألاصب ؤلاؾمامي ًا٦ضون ؤن ؤصبهم ال ًداعب الخب وال ٣ًخل ٍٚغ

غ ٖما٢ت الغظل   مً ؾىعة ًىؾ٠ الىمىطط ألاصبي ألاو٫ في جهٍى
 
غة الخىُٓم والتهظًب، مخسظا ض لهظٍ الٍٛؼ ًٍغ

غ اإلاعجب بها. ٞاألصب ؤلاؾمامي باإلاغؤة لظل٪ ٞاألص مى٧ل ب ؤلاؾمامي ال ٠٣ً ٖىض لخٓت الجيـ ًهىعَا جهٍى

، ولخٓت الجيـ لِؿذ في ؾبُل جى٦ُض خ٣ُ٣ت ؤلاوؿان بل جا٦ض الجاهب الخُىاوي بدسجُل زهاثو ؤلاوؿان

ي ولِـ الخب مىه. ٦ما ؤن ألاصب ؤلاؾمامي لضي صٖاجه ٌٗبر ًٖ الخب الظي ٌكمل الخب ؤلالهي، والخب ؤلاوؿاو

ٔ مظَبي ٧الظي ًماعؾه ؤصباء  .الجيسخي ٣ِٞ كتٍر مىٓغو ألاصب ؤلاؾمامي ؤال ًى٣لب َظا الخٗبحر بلى ٖو َو

ش.  الهغإ الُب٣ي، والخٟؿحر اإلااصي للخاٍع

                                                           
ٔ
 .                                                                                     ٚٛدوة )األدب افإسالمي... ما ىو؟(، رللة الفيصل، ص ن      
ٕ
                      .                                                                       ٕٔٔنظر: دمحم قطب، منهج الفن افإسالمي، ص ا      
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٤ الخىٓحر الؿال٠ ج٩اص ال جدهغ، ولؤلصًب ؤلاؾمامي ؤن ًسخاع مجها  اجه ٞو بن مجاالث ألاصب ؤلاؾمامي ومىيٖى

ى ؤن ًىبش٤ مً الخهىع ؤلاؾمامي للىظىص ؤو ٖلى ما ٌكاء ول ٨ىه م٣ُض ب٣ُض واخض ٖىض صٖاة ألاصب ؤلاؾمامي َو

٤ مىُل٤ ؤًضًىلىجي ؤؾاؾه ؤن الخهىع  ألا٢ل ؤال ًهُضم باإلاٟاَُم ؤلاؾمامُت ًٖ ال٩ىن والخُاة وؤلاوؿان، ٞو

. ؤو ٌٗاعيه ٞهى جهىع زاَئؤلاؾمامي َى الخهىع اإلايسجم م٘ ُٞغة ال٩ىن وؤلاوؿان و٧ل جهىع ًهُضم به 

وبهظٍ الخهىعاث ؤلاؾمامُت ًىؾ٘ صٖاة ألاصب ؤلاؾمامي آٞا١ الخٗبحر ؤمام ألاصًب ؤلاؾمامي وهي في الى٢ذ هٟؿه 

 مً مك٨ماث الٗالم ٧له، ولهظا حهمه ؤن حؿىص 
 
ىه ظؼءا جىؾ٘ مً مجاالث وكاَه واَخماماجه، ٞحري مك٨ماث َو

ت، و  ٠٣ بلى ظىاع الٗالم ٣ُٖضة صخُدت ٚحر مىدٞغ َى ؤصًب ًدبجى ٧ل ٢ًاًا الٗض٫ والٗضالت في الٗالم ٍو

. ٞلؤلصب ؤلاؾمامي "الخُاة ٧لها 
 
 م٣ضؾا

 
ٗخبر الىًا٫ في صخٍغ ظهاصا اإلآلىمحن والباجؿحن، ال ٣ًغ الٗضوان، َو

 ).0(والُٟغة ؤلاوؿاهُت، والُبُٗت الىاؾٗت ٖالم عخب، وخاٞؼ ٢ىي"
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