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  امللخص
  ثالثة أقسامٍ؛ يف املدارس األدبية، علماً بأنها تنقسم إيل "اإللتزام"حياول هذا البحث أن يدرس مكانة 

 .املدارس األدبية امللتزمة  .أ 
 .املدارس األدبية غري امللتزمة  .ب 
 .املدارس األدبية احملايدة  .ج 

تشعر القارئ باإللتزام أو تدعو إليه صراحةً و ال ميكن جتريد أي فهي متفاوتة ملا تتمسك به من أفكار و نظريات، إلّا أنها مجيعاً 
اإلنسان العلمي و ثقافته بشكلٍ عـام، و   يمنها من مفهوم اإللتزام، خاصةً إذا حصلت لدينا قناعة أنّ اإللتزام له عالقةٌ مباشرةٌ مبستو

  .و مبعزل عن املسؤوليات اإلجتماعية يأمبا أنّ األدباء و الشعراء هم رواد اتمع فال يتصور أنهم مبن
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  املقدمة

التطـور  تجلّى فيه مظهر واحد مـن  املذهب األديب هو اتجاه يف التعبري يتميز بسمات خاصة و ي
ضاع اتمع و يرتكز على الفكري و يكون وليد ما حيدث يف عصر بعينه من تغيريات و حتوالت يف أو

  .)۲۴۳ ص ،۱۹۷۲عتيق، ( دعم من العقل و العاطفة و اخليال
رتكزاا الـيت  هناك مدارس أدبية متعددة، لكل منها اتجاهاا املستقلّة و مفاهيمها املرتبطة ا و م

تلك املدارس، لذا تتجلّى لنا نوعية اإللتزام فيها إذا تعرفنا على  تعتمد عليها إذ يعول عليها املنتمون إيل
  .هذه األصول و املرتكزات و املبادئ و املفاهيم

و هذه املدارس كثرية منها؛ احلداثة و البنيوية و الرمزيـة و السـريالية و التعبرييـة و العبثيـة و     
نطباعية و امليتافيزيقية و الربناسية و العدمية و الوجودية و الرومانسية و الكالسيكية و الواقعيـة و  اال

  و بإمكاننا تقسيمها إىل ثالثة أقسام رئيسية؛ . غريها

 املدارس األدبية امللتزمة 
مصداقيتها بعض هذه املدارس هلا صلة وثيقة باإللتزام، و تعترب قوامها مبادئ تلتزم ا حبيث تفقد 

و من . إذا جردناها من هذه املبادئ، و ذلك ألنّ هذه املدارس تدعو إىل عقائد و إيديولوجيات حمددة
  ... .هذه املدارس هي؛ الكالسيكية و الرومنسية و

 املدارس األدبية غري امللتزمة
ون باا ال يهتمتمع الذي يعيشـون  من هذه املدارس ما هلا مواقف سلبية جتاه اإللتزام ألنّ أصحا

  ... .فيه إذ ال يعنيهم إصالح اتمع و تقدمه، مثل الربناسية و الدادية و احلداثة و

 املدارس األدبية احملايدة
بعض هذه املدارس ال صلة هلا باإللتزام و ال موقف هلا جتاه اإليديولوجيات املختلفة، بل هي حمايدة 

فيه املفاهيم و املعاين املختلفة، و هي ذا اإلعتبار قد تلتـزم  من هذه الناحية، و هي جمرد قالب تسبك 
 ... .بفكرة معينة و قد ال تلتزم بأية فكرة، حنو الرمزية و البنيوية و

مبادئها اليت تؤمن و تلتزم ا دراسةً  يستتناول املقالة أهم هذه املدارس و ذلك بتسليط الضوء عل
سيكية و الواقعية اإلشتراكية و الوجودية بعض التفصيل ألنها تتصل موجزةً، و نفصلُ القولَ يف الكال

  .مبوضوع الدراسة هذه أكثر من املدارس األخري
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  املدارس األدبية و عالقتها باإللتزام

و يقال هلا اإلتباعية و املذهب املدرسي و املقصود ا الكتابة األرستقراطية الّيت توجه  الكالسيكية
و أصحاا يهتمون اهتماماً بالغاً باألسلوب و فصـاحة اللّغـة و   . فيعة و املثقّفة و الثّريةالطبقة الر إيل

  :يقول إيليا احلاوي. نصاعة التعبري و أناقة العبارة
كانت الكالسيكية مذهباً مستمداً من اإلغريق و خاصةً أرسطو يف كتابه فن الشعر، "

 يعن النفسِ و املستو يمنواهلم التعبري األمس يج علو هو يقدس القدماء و جيد التقيد بالنس
كلّ من اإلنفعـال و   يو هذا املذهب قال بإمامة العقل و سيطرته عل. لكلّ إبداع ياألعل

كلّ . اخليال و كبح مجاحهما يف سبيل التعبري الصقيل الواضح الذي ال يدع أي غاية للّبس
يعريه من كلّ شائبة و يدعـه سـائغاً    يقل حتما تعانيه النفس جيب أن يعبر يف مصهر الع

و يف املآل الفني األخري كانـت  . و كان أدم غالباً أدب الفكرة ال أدب الصورة. واضحاً
ـ  يالكالسيكية ذات مرتع مثايلّ، تؤكد عل الشـر و   يإجيابيات احلياة و انتصار اخلري عل

  .)۱۵ ص ،۱۹۸۰، ۵احلاوي، ج("الباطل يالقبح و احلق عل ياحلسن عل
و تكتشف بعض احلقائق  تغين الروح اإلنسانية -حسب تعبري الناقد الفرنسي سانت باف-و هي 

 يو يعترب شكري حممد عياد األخـالق هـي إحـد    .)۵۵ - ۵۴ ص ،۱۹۷۵هاشم، : راجع( األخالقية
... سيالكال الكاتب يفهمها األخالق كما ولكن": دعامات املذهب الكالسيكي، و يستدرك بالقول

  .)۱۵۲ ص ،۱۹۹۳عياد، ( "النبالء بني طبقة احملترم) الكود(األخالقي  هي العرف
ففي املذهب الكالسيكي يرتبط األدب باملبادئ األخالقية و يعبر فيها عن العواطـف اإلنسـانية   

حنـو  الشعر الكالسيكي هو موجه حنو الفضيلة، ": يقول هاشم سامي عن الشعر الكالسيكي. العامة
لذا  )۵۵ - ۵۴ص  هاشم، املصدر نفسه،( "إصالح األخالق فيقوم ما اعوج منها يعمل نبيل، يساعد عل

جتسدت يف هذا املذهب يف عصر النهضة األوروبية و العصر احلديث املثل اإلنسانية الرفيعة و املبـادئ  
أتبـاع   يو كان عل. اإلجتماعية اخللقية اليت ال تتبدل و ال تتغري باختالف الزمان و املكان و الطبقات

و بإمكاننـا أن  . الشر و أن يعلّموا الناس ما يفيدهم و ينفعهم يهذا املذهب أن ينصروا دائماً اخلري عل
  :قوله وجود اإللتزام يف هذه املدرسة، لنستمع إيل ينستدلّ بقول إيليا احلاوي عل

فقة و الرعبِ نقالً عن أرسطو، كانت الكالسيكية تزعم أنَّ الفن يطهر النفوس بالش"
و الفن كان مثّةَ يف سبيل العقل . الشر أبداً يو كانت توقع األحداث حبيثُ ينتصر اخلري عل

  .)۴۸ ص ،۵احلاوي، املصدر نفسه، ج("و يف سبيل األخالق
 و األدب الكالسيكي يف الوطن العريب مل يكن يهتم اهتمام األوروبيني بالطبقة األرسـتقراطية و 

  :اجليل املثقّف و حياة امللوك و القصور، نأخذ بعني اإلعتبار قول صبيح اجلابر يف هذا اال
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خرج رواد القصيدة الكالسية اجلديدة يف العراق من بني صفوف علمـاء الـدين و   "
مفكّري و أدباء العراق و شعرائه إبان عصر النهضة يف أواخر القرن التاسع عشر، و بعـد  

و كان يف مقدمـة  . مجال الدين األفغاينّ و رفاعة الطهطاوي و حممد عبده تأثريات أفكار
هؤالء الشعراء، حممد سعيد احلبويب، و حممد مهدي البصري، و أمحد الصايف النجفـي، و  
الزهاوي و الرصايفّ و الكاظمي و الشبييب، مثّ اجلواهري الّذي كان أصغرهم سـناً كمـا   

ةً أدبيةً واحدةً تكاد تكون متقاربة األبعاد الزمنية، و عملوا علـى  هؤالء مثّلوا مرحل. يبدو
 "القضية السياسية، و القضية اإلجتماعيـة : تسخري أشعارهم خلدمة قضيتني أساسيتني، مها

  .)اجلابر، بدون تاريخ(
لتـزام يف  اإل لذا كان األدب الكالسيكي العريب أكثر التصاقاً حبياة العامة و اجلماهري و أقرب إيل

  .األدب يف أوروبا الوطن العريب بالنسبة إيل
فهي مذهب أديب يهتم بالنفسِ اإلنسانية و ما تزخر ا من عواطـف و مشـاعر و    الرومنسية أما

يستعني بالقلب الذي يعتربه منبع اإلهلام و موطن . أحاسيس، و يستبدل العقل بالقلب لكشف احلقيقة
 .يضلُّالشعور و املرشد الذي ال 

ـ و   ياحلقيقةُ هي أنَّ الرومنسية يف اتمع األورويب تعترب ثورة الطبقة املتوسطة و الربجوازيني عل
امللوك و األشـراف لتحقيـق أهـدافها     ياألفكار و األعراف و التقاليد األرستقراطية السائدة و عل

  :يقول إيليا احلاوي. السياسية و اإلجتماعية و اإلقتصادية
الرومنسي عمل خلدمة احلياة و اإلبانة عن عاهاا و شوائبها و تقاليـدها   إنّ األدب"

. حقوق الشعب ياملتسلّلة من تقاليد الرق و العبودية و افتضح تآمر األقوياء و األثرياء عل
و بذلك نزل األدب من برجه العاجي و من عمالته للسلطة و بات يف خدمة الشعب بـل  

۱۸ - ۱۷ ص ،۵احلاوي، املصدر نفسه، ج( "اإلنسان الكرمي و احلر(.  
و من العجيب أنَّ الرومنسيني يقولون باهلجرة الظاهرية اليت هي مبرتلة السري اآلفاقي يف العرفـان  
اإلسالمي و اهلجرة الباطنية اليت هي مبثابة السري األنفسي، و ذا يقتربون يف بعض آثارهم و كتابام 

  :فجيتة كما يقول طه ندي. و الثّقافة الشرقيةمن املفاهيم اإلسالمية 
الديوان الشـرقي  "تأثّر بكلّ ما يف الشرقِ أديانِه و شعوبِه و آدابِه، و يبدو من ديوانه "

ديد باإلسالم و بالقرآن و األدب العريب و الفارسـي و كـان   " للمؤلّف الغريبتأثّره الش
 ص ،۱۹۸۷، ينـد ( "غاً و تعلّقه به شديداًبال" حافظ شريازي"إعجابه بالشاعر الفارسي 

۲۳(.  
البائسني و يفكر يف إغاثتـهم و ال   يالرومنسي هو من يشفق عل: "و كذلك يقول سامي هاشم

 "آلالم اآلخرين و يهب كلّ ما ميلك يف سبيل ختفيف أعباء البـؤس و اإلجـرام   يحيقر إنساناً و يأس
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  .)۶۸ ص هاشم، املصدر نفسه،(
يف يظهر لنا أنّ الرومنسيني هلم اهتمام خاص مبا جيري يف جمـتمعهم و بعبـارة   و مع هذه التعار

يندرجون يف نطاق األدباء امللتزمني، و ينطبق عليهم قول  إيلو بالت. أنهم ملتزمون مببادئ معينة  يأخر
 عوة إيليعـين أصـحاب الـد   ": بعض النقّاد و املفكرين يف هذا الشأن، مثل بدوي طبانة الذي يقول

اإللتزام أن يتقيد األدباء و أرباب الفنون يف أعماهلم الفنية مببادئ خاصة، و أفكارٍ معينـة، يلتزمـون   
  .)۱۵ ص ،۱۹۸۴طبانة، ("بالتعبري عنها و الدعوة إليها

العامة و تربط األدب باملبادئ األخالقية و توظّفـه خلدمـة    تعبر عن العواطف اإلنسانية الواقعية
تم بعرض املثل  -مثل الكالسيكية  -إذن هي . التقاليد اإلجتماعية السائدة ايات التعليمية و حتترمالغ

املُثُل اليت ال تتغير باختالف املكان و  -كما قلنا  -اإلنسانية الرفيعة حنو اخلري و احلق و اجلمال، و هي 
 ينقل الواقع مباهيته عل تدعو إيل"ة أيضاً، فهي لكنها تصور الشر و اجلرمي. اإلجتماعية الزمان والطبقة
  .)۵۶ ص ،۵احلاوي، املصدر نفسه، ج("حسنه و قبحه

  .ثالثة اتجاهات؛ الواقعية النقدية و الواقعية الطبيعية و الواقعية اإلشتراكية هذا املذهب يتشعب إيل
 جوانب الشر و اجلرمية و تميل إيل يعلتم بنقد اتمع و تبني مشكالته و تركِّز  الواقعية النقدية

عنصراً أصيالً يف احلياة رشاؤم و تعترب الشالت.  
يقول . تطبيقها يف جمال العمل األديب أيضاً تأثّرت بالنظريات العلمية و دعت إيل الواقعية الطّبيعية

 يبة الفنيةَ ليست سووحدت بني الفن و العلم و اعتربت أنّ التجر": إيليا احلاوي يف هذا الشأن
لذا طبق كثري  .)۵۶، ۵ج ص احلاوي، املصدر نفسه،("اختبار علمي أو أنها معادلة علمية واضحةُ املعامل

التطور، و نظريات مندل يف الوراثة، و كلود برنار  من أدباء هذا املذهب يف آثارهم نظريات دارون يف
هذا اجلانـب يف أعمـال    د عياد و هو يلمح إيلهذا األمر بقول شكري حمم ينستشهد عل. يف الطب

  .زوال أحد رواد هذه املدرسة
 عشر ذلـك  القرن التاسع منتصف إيلاألحياء حو علوم يف الكبري التقدم أغراه زوال"
 اآلليات ومعرفة) دارون(اجلنس  تطور يف الوراثية تأثري العوامل إبراز إىل أدى الذي التقدم

حتليلـه   فـبىن ) برنـار  كلـود (البيئة  لتغريات طريقة تلقائيةتستجيب ب الفسيولوجية اليت
 مـن  الرواية كنوع كتابة والفسيولوجية وتصور الوراثية اجلربية أساس على للشخصيات

عيـاد، املصـدر   ( "التجرييب الطب يف برنار مقدمة بكتاب كلود التجرييب مسترشدا العلم
  .)۱۷۳ - ۱۷۲ ص نفسه،

إنَّ النشاط اإلقتصادي هو أساس اإلبـداع  :  نادت ا املاركسية فتقولاليت الواقعية اإلشتراكيةأما 
األديب توظيف أدبه خلدمة اتمع كما جيب أن يهتم بتصوير الصـراع   يالفني و األديب، و يتعني عل
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  .الطبقي بني طبقة العمال و الفلّاحني و الكادحني و طبقة الرأمساليني و الربجوازيني
ب هذه املدرسة بأنّ األدباء يتعين عليهم أن ينشروا األفكار و املبـادئ الشـيوعية و   يعتقد أصحا

انّ اإلخالص للشيوعية، و األخذ بتوجيـه احلـزب الشـيوعي، و خدمـة     : "القول ييؤكدون عل
ـ  ياليت ال بد من توافرها يف كلّ كاتبٍ يريد أن يسري إنتاجه األديب عل اإلشتراكية، هي الشروط  ج

  .)۱۶ ص طبانة، املصدر نفسه،( "الواقعية اإلشتراكية
إنَّ : أتباع الواقعية اإلشتراكية ال يعترفون بأي نوع من األدب و الفن إذا كان غري ملتزم قـائلني 

األدب و الشعر جيب أن يكون هلما مضمون اجتماعي و إنساين و سياسي قبل كلّ شيء، و جيب أن 
و، ال أن يصور حيام املثالية أي حيام كما جيب أن تكون، و جيـب أن  يصور واقع الناس كما ه

لذا تم الواقعية اإلشتراكية باملضمون سـواٌء  . إلنقاذ اإلنسانية من كلّ ما يواجهها و يستعبدها ييسع
  .)۵۶ - ۵۵ ص ،۱۹۷۹يراجع، أبو حاقّة، ( أم يف الشعر أم يف سائر الفنون يف النثر
إنَّ الفن نفسه هو الغايةُ و اهلدف و ال ينبغـي للفـن أن   : مدرسة الفن للفن تقولأو  الربناسيةو 

استخراج اجلمال من املظاهر  يكون وسيلة لغاية أو أن يبحث عن غائية، و تعترب الشعر فناً يهدف إيل
ت اتمـع و  الطبيعية فحسب، و جيب أن خيلو من اإلهتمام بالقضايا اإلجتماعية و التعبري عن مشكال

  .أية غائية أخري
  : سامي هاشم يعرف هذه املدرسة بقوله يو نر

 –هذه الفلسفة دعت الشعراء ليستقلّوا بشعرهم عن كلّ غاية اجتماعية أو خلقيـة  "
الشاعر الربناسي ال حيدد مواقفه من مسائل عصره، ال يصور عامله الذي حييا فيه، ال يفرح 

ز تمعوجد ألفراح قومه كما البا ۸۱ ص هاشم، املصدر نفسه،( "انه النكبات اليت تلم(.  
عزل الفن و األدب و الشعر من الغائية اإلجتماعية و اإللتزام ألول مـرة يف   و ظهرت الدعوة إيل

إليوت . س.، و قد تعرض لنقد عدد من كبار النقّاد أمثال ت)۱۸۱۱ – ۱۸۷۲(آراء تيوفيل جوتيه 
إنَّ الفنان أو األديب جيب : إنه البد من اإللتزام و الغائية يف الفن و األدب، و يقول: الذي كان يقول

نفع إجتماعي ه أو عمله األديبأن يكون يف فن.  
هذا بل و كأنّ الربناسية رغم ادعاء أصحاا و زعمهم ال ختلو من اإللتزام و ال تبعد عن األخالق 

  :و حاقّةيقول الدكتور أمحد أب. كلّ البعد
و على الرغم من أنّ مدرسة الفن للفن مناقضة يف عرف مجيع الدارسني ملبدأ اإللتزام "

. فإنها قد ساعدت بطريقة غري مباشرة على توضيح هذا املذهب و انتشاره بـني النـاس  
"للفن فعيـة   " فالفني، و تعالٍ عليه، و نفور مـن النينطوي على امشئزاز من الواقع املترد
تافهة، و اإلهتمامات السطحية التجارية اليت عمت يف عامل أصبح كلّ شيء فيه بضـاعة  ال
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ـ   ۱۸۲۱(و الذي ميثّل هذا املذهب خري متثيل هو الشاعر الفرنسي شارل بـودلري  . للبيع
الذي رفع راية اجلمال املقدسة مرتّهاً الفن عن عامل يسود فيه القبح و التفاهـة و  ) ۱۸۶۷

  .)۲۶ ص أبو حاقّة، املصدر نفسه،( "لزيف و اللّاإنسانيةالنفاق و ا
املختلفة بواسطة الرمز أو اإلشارة  أيضاً مدرسة أدبية تعبر عن التجارب األدبية و الفلسفية الرمزية

رة التعبري غري املباشر عن النواحي النفسية الغامضة املستت و الرمز معناه اإلحياء، أي. أو اإلمياء أو التلميح
و ال ختلو الرمزية من مضامني فكريـة و  . اليت ال تقوى اللّغة على أدائها و التعبري عنها بشكلٍ مباشرٍ

 اجتماعية و سياسية و قد تدعو إىل التحلّل من القيم الدينية و األخالقية أو تتمرد عليها، متسترة بالرمز
  .و اإلشارة

و الشعر من اإللتزام من هذه املدرسة، و هذا ما ذكـره  خل يو قد استنبط سارتر نظريته املتبنية عل
  :أبو حاقّة

أساسه أنّ الصورة الشعرية عند الرمزيني ال تقف عند حد األشياء املادية اليت تنطلـق  "
منها، و إنما تتجاوزها لتظهر ما هلا من أثر عميق يف الـنفس، و ال سـيما يف املنـاطق    

ئمة، الغائرة يف تلك النفس، و ليس يتأتى للّغة أن تعبر عـن  اللّاشعورية، و هي املناطق الغا
و لكي يتوافر هلا هـذا اإلحيـاء ينبغـي    . ذلك إلّا عن طريق اإلحياء بالرمز املنوط باحلدس

  .)۵۲املصدر نفسه، ص("للشاعر أن يغير يف معادلة األلفاظ و أن يغنيها بعدة وسائل
بعض جوانبها و تتحدد  و تراسل احلواس فتخفي من املعينيستعني الرمزيون بالغموض و الضبابية 

يؤكد . منه فتكتسب الكلمة بذلك من الداللة و اإلحياء ما ال تفيد يف وضعها األصلي يجوانب أخر
  :بقوله هذا املعين يسارتر عل

الكلمات من جانبها املعكوس، كأنه من غـري   يالشاعر خارج عن نطاق اللّغة، ير"
. قد وجد الكالم حاجزاً بينه و بني هذا العـامل  -و قد حلّ بعاملهم-و كأنما . عامل الناس

فيبدو كأنه مل يتعرف األشياء أوالً بأمسائها، بل تعرفها تعرفاً صامتاً، مثّ توجه حنو النـوع  
أال و هي الكلمات، فأوسعها ملساً و جساً و اختباراً و حبثـاً،  : اآلخر من األشياء يف نظره

كتشف أنّ هلا نوعاً من اإلشعاع اخلاص ا، و أنها ذات صالت معينة باألرض و السماء فا
 فإذا اختار تعبرياً ميـت بصـلة إيل  . فيها صور هلذه املظاهر يالعامل، رأ يو املاء و ما سو

ا شجر الصفصاف أو الدردار، فليس بضروري أن خيتار نفس الكلمات الـيت نسـتخدمه  
  .)۱۴ ص سارتر، بدون تاريخ،( "مثل هذه األشياء يللداللة عل

و قد انتقد بعض املفكرين أمثال ادورنو و البريو كاهو و جورج باطاي و غريهم آراء سـارتر و  
إنه إذا مـا أخـذنا   : وجهات نظر هؤالء املفكرين الغربيني قولنا و لنا أن نضيف إيل. من حذا حذوه

يف الثقافة العربية ليست نفس ميـزات و   –النظم  –عر بنظرية سارتر هذه، فميزات و خصائص الش
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إنَّ : أما هنا حول املدرسة الرمزية نقول. النظم العريب يخصائص الشعر الغريب و ال ميكننا إضفاؤها عل
العرب قد اقتبسوا هذا املذهب عن الشعر الرمزي األورويب و تأثّر كبار شعرائهم ذا املذهب و حذوا 

  . يف معظم ميزاته و مساتهحذو األوروبني
إنَّ واقع الشعر الرمزي عند العرب غري واقـع الشـعر   : فال نستطيع يف املدرسة الرمزية أن نقول

جبالء أنَّ الشعر الرمزي للعرب ليس خلواً من اإللتزام، بل يكون هو يف صـلب   يالغريب و إن كنا نر
فنان أو الكاتب أو الشاعر، ربما جيربه بطش السلطة و ال سيما إذا أخذنا بعني اإلعتبار أنَّ ال. اإللتزام

كما فعل شعراء كبـار  . اإلختفاء وراء الغموض و اإلام و التعمية اإلستبداد و الكبت و الرقابة إيل
بل إنَّ . طوقان يأمثال؛ أيب القاسم الشابي و حممود درويش و مسيح القاسم و إبراهيم طوقان و فدو

اإللتزام و احلق استخدم فيه الرمـز   آن الكرمي الذي هو كتاب اهلداية و الدعوة إيلمن الواضح أنَّ القر
  و يعتقد شكيب أنصاري؛. بشكلٍ مكثّف

أنّ جوهر الرمزية يف الواقع يتمثّل يف اإلميان بعامل من اجلمال املثايلّ، و يف اإلعتقـاد  "
جربة الشعرية، مثلما يتوصل الناسك بأنَّ هذا العامل يتيسر الوصول إليه عن طريق الفن و الت

 ،۱۳۷۶شكيب أنصاري، ( "تلك النشوة الروحية يف صالته و استغراقه الديين و تأمالته إيل

  .)۲۸۵ ص
اكتنفت نفوسـهم  ": كما أنّ سامي هاشم أيضاً يقول يف شرح الرتعة الفكرية للرمزيني

 يال و بني املادي و املعنوي، فرتعت نفوسهم إيلتأرجحوا بني الواقع و اخل. هلفةٌ و شوق حنو اللّااية
  .)۹۱ ص هاشم، املصدر نفسه،( "نوع شبيه بالكشف الصويفّ

فقد كانوا يبحثون عن احلقيقة الفلسفية يف واقع حيـاة النـاس ال يف    الفالسفة الوجوديونو أما 
ر استفزلوك املتحرحلّل أبراجهم العاجية و ارتبطت الوجودية بأشكال من السهِموا بالتت احملافظني و ات

طرح الكثري من القضايا و ": عندما يقول يو كذلك من هذه التهم ما ذكره فرحان اليحي. و اإلباحية
 ة، و اإلختيار، و املسؤولية، و اإللتزام، و : الوجود اإلنساينّ -يف جوهرها  –األفكار اليت متسيكاحلر

  .)۲۲۸ ص ،۲۰۰۱، ياليحي( "ما يترتب عليه من قلق
اتجاه إحلادي يتنكر جلميع القيم الدينية و األخالقية، بل و يتنكر أيضاً ملعـاين الـوطن و    الدادية

الوطنية و البطولة و الشجاعة و احلرية و األخوة و املساواة و األديان و املعتقـدات، فتكـون هـذه    
  .املدرسة خاليةً من أي شكل من أشكال اإللتزام

إنَّ : اخلروج من واقع احلياة الواعية، و كان أصحاب هذه املدرسة يقولـون  دف إيل ليةالسرياو 
و أوسع، و هو واقع اللّاوعي و اللّاشعور و هو مكبوت يف الـنفس   يفوق هذا الواقع واقعاً آخر أقو

  . البشرية فيجب حتريره
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خالقية السائدة يف اتمع، لكنها نبذ املعتقدات و األديان و القيم األ هذه املدرسة أيضاً دعت إيل
حبثت عن برنامج وضعي إلصالح اتمع و تغيري حياة الناس و تشكيل جمتمع ثوري بدالً من النظـام  

  . السائد
إلغاء مصادر األديان و املعتقدات و الشـرائع و القـيم الروحيـة و     فهي تدعو إيل احلداثةو أما 

أسـس اإلباحيـة و التحلّـل و     ياحلياةَ عل يو تتبن. قدميةٌ و موروثةٌ األخالقية و اإلنسانية حبجة أنها
و الضبابية و اللّامنطق و الغرائز احليوانية، و يدعي أنَّ األدب ينبغي أن ال يساهم يف القضـايا   يالفوض

 الشكل أيضـاً،  كلّ هذا بل و قد جتاوزت إيل يو مل تقتصر ثورة احلداثة عل. السياسية و اإلجتماعية
نبذ القيم الدينية و الروحية و األخالقية بل و كثري منـهم التزمـوا    كما مل يتجه مجيع احلداثويني إيل

األخذ مببدأ احلرية، و الدعوة إىل الوطنية و اإلستقالل السياسي، و العدل اإلجتماعي و املسـاواة  "بـ
  .)۲۰۰۵إبراهيم، ( "بني الطبقات

  مصدر اإللتزام

  السؤالني التاليني، و مها؛ يء من هذا الفصل أن جنيب علحيسن بنا قبل اإلنتها
  ما هو منشأ اإللتزام؟  يملاذا حنن مسؤولون عن حياة اآلخرين؟ و بلغة أخر - ۱
  و من الذين توجه إليهم املسؤولية و اإللتزام يف اتمع؟ - ۲

ينٌّ بالطبع كما يقول الفالسـفة،  إنه ملن الواضح أنَّ اإلنسان مد: السؤال األول نقول يلإلجابة عل
. له مع أفراد جمتمعه مصري مشترك؛ تؤثّر مصائر اآلخرين يف مصريه و يؤثّر مصريه يف مصائرهم إيلفبالت

لو أمكنتـه املعيشـة    –سبيل املثال؛ ال يستطيع أن خيتار مهنةً خاصةً إذا عاش مبفرده  يفاإلنسان عل
حاجاته، لكن إذا عاش مع اآلخرين يقدم خدمـةً أو وظيفـةً   بل يتعني عليه أن يوفّر مجيع  –وحيداً 

  . إزاءها مجيع ما حيتاج إليه يخاصةً و يتلقّ
  :يقول ابن خلدون

صورة ال يصح حياا و بقاؤها إلّا بالغذاء  يإنَّ اهللا سبحانه خلق اإلنسان و ركبه عل"
يله إلّا أنَّ قدرةَ الواحد من حتص يالتماسه بفطرته و مبا ركب فيه من القدرة عل و هداه إيل

البشر قاصرةٌ عن حتصيل حاجته من ذلك الغذاء غري موفية له مبادة حياته منه، و لو فرضنا 
منه أقلّ ما ميكن فَرضه و هو قوت يومٍ من احلنطة مثالً فال حيصلُ إلّا بعالج كـثريٍ مـن   

مواعني و آالت  ثالثة حيتاج إيلالطّحن و العجن و الطّبخِ و كلّ واحد من هذه األعمال ال
ال تتم إلّا بصناعات متعددة من حداد و جنّارٍ و فاخوري، و هب أنه يأكله حباً من غـري  

أكثر من هذه من الزراعة و  يأعمال أخر عالج فهو أيضاً حيتاج يف حتصيله أيضاً حباً إيل
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ل و حيتاج كلّ واحد من هذه آالت احلصاد و الدراس الّذي خيرِج احلَب من غالف السنب
بكثريٍ و يستحيلُ أن تفي بذلك كلِّـه أو ببعضـه    متعددة و صنائع كثريةً أكثر من األويل

 "قدرةُ الواحد فالبد من اجتماع القُدر الكثرية من أبناء جنسه ليحصل القوت له و هلـم 
  .)۴۲ - ۴۱ص ابن خلدون، بدون تاريخ، (

  :و احلاجة الوحيدة لبقاء البشر، بل إنَّ الناس حسب اعتقاد ابن خلدونو طبعاً ليس الغذاء ه
... اإلسـتعانة بأبنـاء جنسـه    حيتاج كلّ واحد منهم أيضاً يف الدفاع عن نفِسه إيل"

فالواحد من البشر ال تقاوِم قدرته قدرةَ واحد من احليوانات العجم، و السيما املفترسـة  
ده باجلملة و ال تفي قدرته أيضاً باستعمال اآلالت املُعدة هلـا  فهو عاجز عن مدافعتها وح

  .)۴۲ص املصدر نفسه، ( "فالبد يف ذلك كلّه من التعاون عليه بأبناء جنسه
اللّوازم الضـرورية و   يو ليس بإمكاننا أن حنصر دوافع و علل كون اإلنسان اجتماعياً و مدنياً عل

الشؤون الثّقافية و الفكرية و الفلسفية الّيت لن تتكون أبداً و لـن  عن  ياحلياتية و ال نستطيع أن نتغاض
  . حيز الوجود من دون اجتماع إنساين تأيت إيل

 ،ن جيايله و يعاصره فحسبو من الواضح أيضاً أنَّ مصري اإلنسان ليس مشتركاً مع سائر الناس مم
سيترك آثاراً عظيمةً يف حيـاة   إيلو اجليل احل بل إنَّ األجيال السابقة تؤثّر حياا يف حياة اجليل احلايل،

إننا نستخدم اآلن خمترعات األجيال املاضني و معـارفهم و ثقافتـهم و ستسـتفيد    . األجيال القادمة
فقد حصل أنَّ للبشرية كلّهـا مصـري   . األجيال القادمة مما نترك هلا من آثار و اختراعات و معارف

فالناس كلّهم مسؤولون عن هذا املصـري و ال  . البشرية و يتأثّر بهمشترك و كلّ واحد يؤثّر يف مصري 
من له مسؤولية أكرب يف هذا الشأن؟: لكن نستطيع أن نسأل. ميكن استثناء أحد  

مؤداه أنَّ  )۱۱/اادلة( ﴾يرفع اهللا الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات﴿: إنَّ قول اهللا تعايل
إذا جنحوا يف ذيب أنفسـهم و جمـتمعهم    إيلم و رسالتهم يف اتمع، و بالتالعلماء تعظم مسؤوليا

هـل  ﴿و ال تستوي حينئذ درجام و درجات الذين يتبعوم . فلهم أجور كبريةٌ و درجات عظيمةٌ
  ،)۹/الزمر( ﴾يستوي الذين يعلمون و الذين ال يعلمون إمنا يتذكّر أولو االلباب

و سائر الناس مهج  ،العامل و املتعلم يف اخلري شريكان"): ص(ل اهللا و يوافق ذلك قول رسو
  )۷۲۷، ۳، ج ۱۹۸۹اهلندي، ( "ال خري فيهم

  ):ع( يعل و يظهر من قول اإلمام
أما و الّذي فلق احلَبةَ و برأ النسمةَ، لوال حضور احلاضر، و قيام احلجـة بوجـود   "

كظَّة ظاملٍ، و ال سغب مظلوم، أللقيت  يروا علالعلماء ألّا يقا يالناصر، و ما أخذ اهللا عل
غارا، و لسقَيت آخرها بكأسِ أوهلا، و أللفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من  يحبلها عل
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  )۳۷ - ۳۶ص، ۱ابن أيب طالب، بدون تاريخ ج ( "عفطة عرتٍ
للظـامل خصـماً و   "يظهر أنَّ العلماء تعظم مسؤوليتهم عما جيري يف جمتمعهم و جيب أن يكونوا 

  .و أن ال تكون كظة الظامل و سغب املظلوم عندهم مبرتلة سواء )۷۶، ۳املصدر نفسه، ج ( "للمظلوم عوناً
و كأنّ قول . العلماء دون غريهم من أصناف الناسِ وطبقام ييقصر صفة اإللتزام عل) ع(وكأنه 

رسـالة   ناظر إيل )۱۹۷ص ، ۵، ج ۱۹۹۵ي، العـامل ( "علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل": الرسول األعظم
  .العلماء و مسؤوليتهم و التزامهم اإلجتماعي بالشكل الذي ذكرناه

و إنَّ الفنانني و األدباء و الشعراء . لذا يرتبط اإللتزام مبستوي اإلنسان العلمي و املعريف و ينشأ عنه
إمكام التخلّي عن مسؤوليام اإلجتماعيـة،  و املسرحيني مبا أنهم رواد ركب الثّقافة و املعرفة ليس ب

ـ   يبل إنّ التزامهم جتاه اتمع و جتاه الناس أكثر من سائر طبقات الناس إذ يكون بقدر علمهم و عل
  . حسب ثقافتهم

  النتيجة

 تستنتج من هذه الدراسة النتائج التالية؛
۱. ها ختتلف بعضها عن بعض يف نطاق اإللتزام إنّ مجيع املدارس األدبية ال ختلو من اإللتزام إلّا أن

الدخول يف املعركة السياسية و القضايا اإلجتماعية،  ياإللتزام عل و نوعيته، أما إذا قصرنا معين
 .فعندئذ قد خترج مدارس من نطاق اإللتزام مثل العدمية و الربناسية و الدادية

لتزام، و ال ميكنه احلياة وحيداً يف األبراج العاجية احلقيقة أنَّ األدب نثراً و شعراً ال خيلو من اإل .۲
باألجيال املاضية و  إيلو مبعزلٍ عن حياة أبناء اتمع و أنّ لألدب رسالةً خالدةً تربط اجليل احل

 .األجيال اآلتية
إنّ اإللتزام يصدر عن الثّقافة و العلم و مبا أنّ الفنانني و الكتاب و الشعراء يسريون يف طليعة  .۳

ركب العلم و املعرفة و الثّقافة فمسؤوليتهم جتاه اتمع الذي يعيشون فيه تفـوق مسـؤولية   
  .اآلخرين
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