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د. ح�سن الأمراين:

من مو�ليد �ملغرب، حا�صل  على دكتور�ه �لدولة  يف �لآد�ب، يعمل �أ�صتاذ� للتعليم 

�لعايل بجامعة �ل�صارقة بالإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

له موؤلفات عديدة، منها:»�ملتنبي  يف در��صات �مل�صت�صرقني« و»نحو ثقافة بانية« 

�ل�صعرية،          �ل��دو�وي��ن  من  عدد  �إىل  �إ�صافة  �خلطيم«،  بن  قي�ص  ل�صعر  و»در����ص��ة 

كما ير�أ�ص حترير جملة »�مل�صكاة«.

د. حممد اإقبال عروي: 

  من مو�ليد �ملغرب، حا�صل على دكتور�ه �لدولة يف علوم �لقر�آن ودكتور�ه يف 

�لنقد �لأدبي، يعمل م�صت�صار� بوز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون �لإ�صالمية بدولة �لكويت.

  من موؤلفاته :»بديع �لقر�آن« ، و»جمالية �لأدب �لإ�صالمي«، و»�طر�د�ت �أ�صلوبية 

يف �خلطاب �لقر�آين«، وغريها...
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مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول علىموافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت

فرباير 2010م / �سفر 1431 هــ

الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

 www.islam.gov.kw  :املوقع الإلكرتوين

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع:  2009 / 506

ردمك:   978-99906-952-9-8
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على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  بيان،  �أح�صن  يف  �لبيان  �متدح  �لذي  هلل  �حلمد 

حممد �لنبي �لكرمي �لذي �صاوى بني �لأدب و»�ل�صحر« يف �أثر �لبيان، وعلى 

�آله و�صحبه  �لكر�م.

�لأ�صل �لأ�صيل يف �لعلوم و�ملناهج �أن تكون �آلياتها �ل�صطالحية  موؤ�ص�صة 

وت�صبطه   ، و�لدقة  �لو�صوح  يحكمه   ، و��صح  ودليل  مفاهيمي  بناء  على 

�ل�صالمة ، �صياغة ودللة، مقدمة  حل�صن �لفهم و�لإدر�ك و�لتو��صل.

ولعل هذه �لعتبار�ت �ملعرفية و�ملنهجية هي �لتي جعلت علماء �مل�صلمني، 

ويفردون  و�مل�صطلحات،  �ملفرد�ت  دلل��ة  بيان  وج��وب  على  يلحون  قدميا، 

�لأ�صول  و�حلديثو  �لقر�آن  علوم  يف  �مل�صطلح  لفقه  �مل�صنفات  من  �لعديد 

و�لفقه و�لكالم  وغريها من �لعلوم .

ولعل تلك �لعتبار�ت نف�صها هي �لتي جعلت �لفكر �ملعا�صر ين�صئ للظاهرة 

�مل�صطلحية علما ي�صمى ب�»�مل�صطلحية« �أو »علم �مل�صطلح«.

يثري  �لإ�صالمي«  »�لأدب  م�صطلح  �أن  �إىل   �لإ�صارة  مبكان  �لأهمية  ومن 

�أم   ، �لطويلة  �لتاريخية  �صو�ء يف رحلته   ، �لدللية  �لإ�صكالت  جمموعة من 

يف تد�وله �حلديث يف موؤلفات رو�د �لفكر �لإ�صالمي  من �أمثال �صيد قطب 

ر�أفت  �لرحمن  �لكيالين وعبد  �لندوي وجنيب  و�أبي �حل�صن  وحممد قطب 

�لبا�صا وغريهم ..

ومع �نت�صار مقولته �لفنية و�ملذهبية ، وبروز ق�صاياه عرب جمالت ودوريات 

متخ�ص�صة، ومع ن�صوء �أق�صام له يف �لعديد من �جلامعات و�لكليات، و�إجناز 

فاإن  �ملختلفة،  مو�صوعاته  يف  �جلامعية  و�لأط��اري��ح  �لر�صائل  من  �لعديد 

�حلاجة ما�صة �إىل معاودة �لنظر يف مفهومه ، و�إبر�ز جمموعة من �ملعطيات 

�لتي قد تغيب عن �إدر�ك بع�ص �لد�ر�صني يف ظل طغيان �ملو�قف �لنفعالية 

و�لإق�صائية من هذ� �لجتاه �أو ذ�ك.
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�لأدب  مبفهوم  �ملحيطة  �لإ���ص��ك��الت  من  �لعديد  �إن  �لقول  �إىل  ون��ب��ادر 

و�ل�صت�صكال،  �لإث��ارة  م�صروعية  من  حممود  ن�صيب  على  تتوفر  �لإ�صالمي 

بل تدل على رغبة �صادقة من �لباحثني و�لد�ر�صني و�ملهتمني يف تبني وجه 

�ل�صو�ب يف �ملو�صوع.

�لتحليل  �أنو�ر  �إلقاء مزيد من  �لإ�صالمية يف  �لثقافة   �إد�رة  و�إ�صهاما من 

�لقدمي  �لإ�صالمي  ب��الأدب  و�صلته  �لإ�صالمي،  �لأدب  مفهوم  على  و�لبيان 

�لتاريخ، وحر�صا منها  �لإ�صالمية على مر  �ل�صعوب  و�آد�ب  �لعربي   و�لأدب 

على تعميق �لنظر يف خ�صائ�ص هذ� �لأدب  �لفنية و�لفكرية ، فقد تو��صلت 

�لدكتور  وهما:  �لإ�صالمي،  �لأدب  �صاحة  متميز يف  لهما ح�صور  باحثني  مع 

ح�صن �لأمر�ين، وحممد �إقبال عروي، فكانا خري ملبني لهذ� �لتو��صل �لكرمي 

�لذي �أثمر »معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم �لأدب �لإ�صالمي«، وقدم  در��صة 

متكاملة حول �لدللة �ل�صاملة للم�صطلح.

»�لأدب  م�صطلح  تاريخية  تتبع  �إىل  �لأم���ر�ين  ح�صن  �لدكتور  وف��ق  وق��د 

�لإ�صالمي«، �صو�ء عند �لنقاد �لعرب �أم عند �مل�صت�صرقني ، لي�صل �إىل �أنه مر 

�أدب طفرة،  �عتباره  �أدب فرتة، ومرحلة  �عتباره  �أ�صا�صية، مرحلة  مبر�حل 

�حلا�صمة  �ملرحلة  �إىل  فكرة،  �أدب  �أن��ه  �أ�صا�ص  على  معه  �لتعامل  ومرحلة 

مرحلة  كل  �صاحب  ما  مع  فطرة.  �أدب  �لإ�صالمي  �لأدب  فيها  �عترب  �لتي 

�لأ�صا�صية  �مل�صطلح  مقومات  مت�ص  و�إ�صكالت  وتطور�ت  خ�صو�صيات  من 

و�لإ�صافية، وتخ�صعها لظاهرتي �لعموم و�خل�صو�ص و�لإطالق و�لتقييد مما 

هو معروف لدى علماء �ل�صطالح.

�إبر�ز جمموعة من �حلدود �لتي  �إقبال عروي على  وعمل �لأ�صتاذ حممد 

توؤطر مفهوم �لأدب �لإ�صالمي، وهي �حلد �للغوي، و�حلد �لزماين، و�حلد 

�لقو�عد  من  جمموعة  تقدمي  مع  �لذ�تي.  ،و�حل��د  �لعقدي  و�حلد  �ملكاين، 

�ملنهجية و�لنقدية �لتي ترفع جتربة �لأدب �لإ�صالمي �حلديثة �إىل م�صاف 
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�ملدر�صية  �لنقدية �ملتمتعة بنظرية متكاملة يف �لروؤية و�ملنهج و�لإبد�ع.

وي�صر �إد�رة �لثقافة �لإ�صالمية بوز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون �لإ�صالمية بدولة 

�لكويت �أن تقدم  هذه �لدر��صة �مل�صرتكة �إىل قر�ئها �لكرمي، �إ�صهاما منها 

يف �إ�صافة »معامل منهجية«  ولبنات حمكمة �إىل  �ل�صرح �ملفاهيمي و�ملنهجي 

و�لنقدي مل�صروع �لأدب �لإ�صالمي �لذي ميثل �صجرة مثمرة، باإذن �هلل ، تزين 

�صاحة �لأدب �لعربي �ملمتدة يف �لزمان و�ملكان.

    و�هلل �مل�صتعان على بلوغ مر�تب �لإح�صان .
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الف�صل الأول:

�صيمياء الأدب الإ�صالمي 

امل�صطلح والدللة

11
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مدخل

قال �لفز�ري:

غالم رماه �هلل باخلري يافعا          له �صيِمياٌء ل ت�صّق على �لب�صْر

وقال �جلعدي:

ولهم �صيما �إذ� تب�صرهْم          بّينْت ريبَة من كان �ص��األ

و�حد،وهي  �صيٌء  �ل�صيمياء،و�ل�صيماء،و�ل�صيما،و�ل�صيمة،و�ل�صومة،لغًة        

�لعالم�ة.

ومْعلم.و�لتو�ّصم  �أث��ر  على  و�ح��د،ي��دّل  �أ�صل  �إىل  كلها  ت��وؤول  �ألفاظ  وهي 

�لتفر�ص،ويف �لكتاب �لعزيز:{       } )�حلجر:75(، 

و�أي�صا:{                                            })�لفتح:29(،  وتو�ّصم فيه 

�ل�صيء تخيله.و�ّت�صم �لرجل �إذ� جعل لنف�صه �صمًة يعرف بها. 

يلتقي  �لعالمة،  على  يدل  )و�صم(  �إىل  ي��وؤول  لغوي  �أ�صل  كل  باأن  فالقول 

مع �لدللة �ملعا�صرة لعلم �ل�صيمياء، �لذي يعنى بنظام �لعالمة، كما حدده 

�لعامل �ل�صوي�صري فرديناند دو �صو�صري، وكما طوره من بعده علماء من �أوربا 

و�أمريكا.

�أنظمة  بدر��صة  يهتم  علم  �ملعا�صرون،  �لعلماء  يقرر  �ل�صيمياء،كما 

يجعل  �لتحديد  �لخ..وهذ�  �لتعليمات،  �لإ�صار�ت،  �لعالمات:�للغات،�أنظمة 

 .
)((

�للغة جزء� من �ل�صيمياء

ورغم �أن هذ� �لعلم دخل �إلينا بلفظه حديثا من �لغرب، حيث �صاع �للفظ 

)Semiotic(و�للفظ �لإجنليزي،)Sémiologie( لفرن�صي�

للكلمة،           �ل�صطالحي   ول  �للغوي  �جلانب  يف  ل  �لتوغل  نريد  ل  �أننا   �إل 

)- �ل�صيمياء،بيار غريو،ترجمة �أنطو�ن �أبي زيد، �صل�صلةزدين علما،86،�ص.5. 
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وال يف �صعاب علم �ل�صيميولوجيا، و�أن يكون هناك هذ� �للتقاء – �لتوقيفي 

بالتقيد  يلزمنا  – ل  فرق  ل  و�لأجنبية،  �لعربية  �لكلمتني  بني  �لتوفيقي  �أو 

بغري ما نذرنا �أنف�صنا له، ولذلك ح�صبنا هنا �لإ�صارة �إىل �أن �صنيع �جلاحظ                   

مل يكن بعيد� عن �لدللة �حلديثة للم�صطلح وهو يتحدث عن �لأنو�ع �خلم�صة 

للبيان، �لتي جعل منها �لإ�صارة،و�إىل �أن �لدللة �لتي ت�صمنها �لبيتان �ملفتح 

�لإ�صالمي                                                         �لأدب  ب�صيمياء  نريد  ل  فنحن  هنا،  �مل��ر�د  حاق  من  هما  بهما 

�إىل ما �صهده من  بالنظر  لغة و��صطالحا،  �لعربي  �للفظ  �إليه  ي�صري  �إل ما 

�ل�صمات،�أي  حتديد  ثم  �ل��زم��ان،  من  قرنا  ع�صر  ثالثة  ح��و�يل  عرب  تطور 

وجماليا،                                                                                           فكريا  �لآد�ب،  من  غريه  عن  �لأدب  هذ�  متيز  �لتي  �لعالمات، 

ول �صاأن لنا هنا باملنهج �ل�صيميائي لتحليل �لن�ص. 

�لفرت�ت  يثري يف فرتة من  ل  وو�قعا،كان  �لإ�صالمي،م�صطلحا  �لأدب  �إن 

مباينة  روؤي��ة  من  ينطلق  كان  من  ول�صيما  �ملتاأدبني،  من  كبري  قطاع  عند 

و�لتربم  �ل�صيق  وم�صاعر  و�ل�صتنكار  حينا  �ل�صخرية  غري  �لأم��ة،  لأ�صالة 

�أن  �لإ�صالمي  �لأدب  لبث  ما  ثم  يزيد،  �أو  قرن  ربع  منذ  ذلك  كان  �أحيانا، 

�صار ر��صخ �لقدم يف �أدبنا �ملعا�صر، وحقيقة ثابتة يف و�قعنا �لأدبي،ومل يعد 

موقف �لتجاهل و�ل�صتنكار،�أو �جلحود و�لإنكار،مقنعا ول جمديا، و�صتعرف 

�لكتابات �ملت�صنجة �لتي تعار�ص �لأدب �لإ�صالمي م�صري� لي�ص �أقله �لإهمال.

وقد �نتقل بع�صهم من �صف �ل�صتهجان �إىل �لت�صاوؤل �إىل �لقبول �إىل �لتبني.

وككل ظاهرة جديدة تبد�أ �صيئا يثري �لعجب و�لت�صاوؤل، ثم ما يلبث �أن ياألفه 

�إبد�عا  �ملعا�صر،  �لإ�صالمي  �لأدب  حال  كان  كذلك  �إليه،  ويرتاحو�  �لنا�ص 

ونقد�.

�أو ق�صد�، على  �إىل موقف دعاة �لأدب �لإ�صالمي، جهال  ُينظر  وقد كان 

�أنه موقف �نعز�يل طائفي، يريد �أن ميحو من �خلريطة �لأدبية �أ�صماء كبرية 

من حقل �لأدب �لعربي، ولعل بع�صهم �لآن عرف �أن معظم تلك �لأ�صماء هي 

�أ�صال تدخل �صمن د�ئرة �لأدب �لإ�صالمي نف�صه،حتى و�إن مل يحمل �أ�صحابها 



15

�صعار �لأدب �لإ�صالمي، و�إل فقل يل بربك كيف متيز،�صمن �لروؤية �لفنية 

�لإ�صالمية، بني �لعمرين: عمر �أبي ري�صة مثال وعمر بهاء �لدين �لأمريي؟

و�حلق �أّن هذ� هو �ل�صو�ب،لو تاأملو�، فالأدب �صورة عن �صاحبه كما هو 

معروف، و�لأدب �لرفيع يعرب د�ئما عن روؤية �صاحبه �إىل �لوجود، مهما يكن 

�لغر�ص �لذي يتناوله.ولذلك كان من �لطبيعي �أل ي�صدر عن �لأديب �مل�صلم 

�لنقي �لفطرة �إل �لأدب �لإ�صالمي، كما �أنه ل ي�صدر عن �لوجودي �إل �لأدب 

�لوجودي، ول عن �ملارك�صي �إل �لأدب �ملارك�صي، ول عن �لن�صر�ين �إل �لأدب 

�لن�صر�ين. هذ� ما تنطق به �لن�صو�ص ويوؤيده �لو�قع، ودعك من تخر�صات  

�ملتخر�صني وتاأويالت �ملبطلني.فاإذ� �أ�صاب فطرة �مل�صلم �نحر�ف ما، �نعك�ص 

ذلك على �صلوكه وعلى �إبد�عه معا، و�أخرج للنا�ص �أدبا منحرفا عن �لفطرة، 

�أي عن �لإ�صالم.

مل تعد �لعالقة بني �لأدب و�لدين، و�أكاد �أقول  بني �لأدب و�لإيديولوجيا، 

حقيقة  يعرف  ل  من  �إل  ذلك  يف  مياري  �لنا�ص،ول  بني  جدل  �أو  نز�ع  مثار 

�لأدب وحقيقة �لدين، ول يعرف تاريخ �لآد�ب �لإن�صانية وعالقتها بالدين.

و�إل فمن ذ� �لذي ي�صتطيع �أن ينكر �لآن �أن �لآد�ب ن�صاأت �أ�صال يف �أح�صان 

�لدين، كيفما كان ذلك �لدين؟ وهل يقدر �جلاحد �أن يجحد �أثر �لدين يف 

مالحم �ليونان وماآ�صيها ومالهيها؟ �أو �أن يف�صل بني مالحم �لهند �لقدمية 

�أدبنا �لعربي �لقدمي بدعا بني �لآد�ب،وهذه  وبني كتبها �ملقد�صة؟ ومل يكن 

�ملعلقات، �صو�ء �أ�صح خرب تعليقها على �أ�صتار �لكعبة �أم مل ي�صح،�صاهدة على 

تلك �لعالقة.فاإذ� �أ�صفت �إىل ذلك كله حديث �لعرب عن �لقوى �خلفية �لتي 

توحي �إىل �ل�صعر�ء زخرف �لقول،من �ل�صياطني و�جلن،و�حلديث عن و�دي 

�لإ�صالمية  �لدعوة  �إبان  �أنف�صهم  للعرب  حدث  ما  ثم  به،  يت�صل  وما  عبقر 

�لأوىل من حرية �لذهن وت�صتت �لفكر و��صطر�ب �لر�أي حول ما ي�صفون به 

�لقر�آن �لكرمي، �لذي ل ياأتيه �لباطل بني يديه ول من خلفه، فلم يهتدو� �إل 

�أن يربطوه بال�صعر و�ل�صحر و�لكهانة، �زددت يقينا مبا نقول.
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�ليوم  حتى  للدين  يزل  و�نق�صى،فلم  كان  �أم��ر  ذلك  �إن  �أح��د  يقولّن  ول 

�صلطانه على �آد�ب �لأمم و�ل�صعوب،ومل ت�صتطع �لدعاوى  �لإحلادية بجميع 

�صورها برت هذه �لعالقة �أبد�.و�لأدب �لإحلادي يف �حلقيقة نتيجة �لدين،لأنه 

نتيجة موقف من �لدين،وقد �نتقل �ألبري كامي يف دعوته وفل�صفته �لوجودية 

�مللحدة من �لقول بالالدين،

 la   non religion،إىل �لقول مبناه�صة �لدين� 

l’anti-religion;.و�لفرق بينهما و��صح جلي 

جليا  ذل��ك  ل��رتى  �لعامل  �أدب���اء  كبار  يف  �لدين  �أث��ر  تلتم�ص  �أن  وح�صبك 

و�أحمد  وبرخي�ص  وكوته  وطاغور  �إقبال  حممد  �إىل  �صئت  �إن  بّينا.و�رجع 

معروف  ومر�ل  عاكف  وحممد  وبو�صكني  وتول�صتوي  نعيمه  وميخائل  �صوقي 

وت.�ص.�إليوت وبول كلوديل و�صو�هم تر �لعجب �لعجاب من �أمر �لدين و�أثره 

يف �آد�ب �لعظماء.

ذلك  يف  �لإ�صالمي  �لأدب  عن  �لبحث  هو  �ل�صليم  �ملنطلق  كان  هنا  ومن 

لغات  من  وبغريها  بالعربية،  �مل�صلمون،  ينتجه  �لذي  �لهائل  �لأدب��ي  �لقدر 

لآخر،  �أو  ل�صبب  لب�صو�،  �لذين  �أولئك  ��صتبعاد  دون  �لإ�صالمية،  �ل�صعوب 

ماد�مو�                         �لأحيان،  بع�ص  يف  و�ملتناق�صة  �ملتعددة  بوجوهها  �لعلمانية  لبو�ص 

ل ينكرون �نتماءهم لالإ�صالم ول يعلنون �ن�صالخهم عن هويتهم �حل�صارية، 

حتى و�إن حطبو� يف حبل غري حبل �مل�صروع �لإ�صالمي، بل ما د�م كثري منهم 

يغ�صب �إن �أنت طعنت يف �إ�صالمه ت�صريحا �أو تلميحا، وهو �أمر على كل حال                        

�إذ كثري� ما ي�صتيقظ يف �لنفو�ص ند�ء  ل يجوز �صدوره عن م�صلم م�صتنري، 

�لفطرة،فطرة �هلل �لتي فطر �لنا�ص عليها، فتزول تلك �لغ�صاوة �ل�صطحية 

�لتي �لت�صقت بجلودهم دون قلوبهم،فاإذ� �أدبهم �إ�صالمي �ملالمح، م�صتجيب 

�ل�صياب:  �صاكر  بدر  �صعر  من  �صئت  �إن  و�لفنية،و�قر�أ  �ملعنوية  خل�صائ�صه 

�لفيتوري: )يوميات حاج  باب �هلل(،�أو من �صعر حممد  )�أي��وب(،�أو )�أمام 

�إىل بيت �هلل �حلر�م(، �أو �قر�أ حتى ق�صيدة حممود دروي�ص : )عابرون يف 
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كالم عابر(.

لقد خ�صت جتربة تتمثل يف در��صة عدد من �لن�صو�ص �لأدبية،يف �ل�صعر 

فتئت  ما  ت�صمية  )�لإ�صالميني(،وهي  د�ئرة  ي�صمى  ما  د�ئرة  و�ل�صرد،خارج 

�أردد �أنني ل �أرتاح �إليها كثري�،لأنها ت�صمية تكاد ت�صق �ملجتمع ن�صفني،بالرغم 

من �أن كثري� ممن ل ي�صنفون د�خل هذه �لد�ئرة يتحركون من د�خل د�ئرة 

�لتي  �لت�صمية  �أر�صى غري  ول  �إطار �جتهادهم �خلا�ص،  ولكن يف  �لإ�صالم، 

ر�صيها رب �لع�زة تع��اىل لعب��اده حني ق�ال: {

              }. )ف�صلت:33(

وقد كان نتيجة تلك �لتجربة �أن �أخ�صعت �لن�صو�ص للدر�ص و�لفح�ص من 

�أجل بحث �ملالمح �لإ�صالمية فيها،فاإذ� كثري منها ي�صتجيب ��صتجابة ر�ئعة 

�أن  للغر�ص �لذي ر�صمته. وقد �صجعني على هذه �خلطوة �عتقادي �جلازم 

كل من ينتمي �إىل �لإ�صالم ولو ح�صاريا، كما هو �صاأن مارون عبود، ف�صال 

عن �لنتماء �لديني،ل بد �أن ي�صيبه من �أثر �لقر�آن �لكرمي �صيء،�إذ �لقر�آن 

�لكرمي غالب، ول�ُيغلنّب مغالُب �لغاّلب، كما قال كعب بن مالك[. 

لقد تناولت منذ وقت مبكر،�أي منذ حو�يل ربع قرن من �لزمن، عدد� من 

�لفل�صطينية  �لق�صية  من  جعلت  �لتي  بنونة  خناثة  �لر�ئدة  �لأديبة  ق�ص�ص 

و�لأ�صياء  للوجود  روؤيته  ينطلق يف  رفيعا  �أدبا  لنا  تقدم  بها  لها،فاإذ�  حمور� 

و�لفن من �لإ�صالم يف و�صوح كا�صف.فهل كان من �لالزم �أن تعلن هذه �لأديبة 

�لأ�صيلة �أنها تكتب �أدبا �إ�صالميا حتى ن�صّلم باأن �أدبها �أدب �إ�صالمي؟�أم تلك 

)((

مهمة �لنقد؟

ووقفت عند ن�ص �صعري متميز لل�صاعر �لر�حل عبد �هلل ر�جع، عنو�نه: 

)�لنار  جمموعتها:  م��وت(،م��ن  ول  )قتلى   : ق�صتها  �مل��ث��ال  �صبيل  على  ينظر   -(

و�لختيار(،حيث جتعل �لقتل قرين �خللود، �نطالقا من قوله تعاىل :{

                 })�آل عمر�ن/69)(. 

و»خ�ن���اثة بنونة« �أديبة مغربية م�صهورة.
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، وبّينُت وقوف �ل�صاعر يف هذه �لق�صيدة  �صد 
)((

)�أعلنت عليكم هذ� �حلب(

جمالية  بروؤية  وثقافيا،  و�جتماعيا  �حل�صاري،�صيا�صيا  �لن�صالخ  �أنو�ع  كل 

فائقة تف�صح �ل�صحالة �لفنية �لتي ترتدى فيها بع�ص �لن�صو�ص �لتي تن�صر 

�لأدب  باب  يف  ��صتثناء  �حلظ  حل�صن  وهي  �لإ�صالمي،  �لأدب  لفتة  حتت 

�لإ�صالمي ولي�صت قاعدة.

 ثم كانت وقفة �أخرى مع ديو�ن �أحمد �ملجاطي لإبر�ز ما �أ�صميته �لرتباط 

 يف �صعر هذ� �ل�صاعر �ملتميز، �لذي لو �أتيح له �أن ي�صفع �جلودة 
)2(

�حل�صاري

بالكرثة على مذهب �بن �صالم رحمه �هلل لكان له �صاأن و�أي �صاأن يف خريطة 

�ل�صعر �لعربي �ملعا�صر، و�إمنا ق�صر به قلة ما باأيدي �لنا�ص من �صعره.

�أولئك �إ�صالمي �ملنزع، بل رمبا كان �لأدب �لإ�صالمي  نعم، لي�ص كل �أدب 

عند كثري منهم حمدود�، و�لأدب �لإ�صالمي مبفهومه �جلمايل عزيز �ملنال، 

�صورته  �لإ�صالمي يف  �لأدب  �إن  �لر�ئد حممد قطب  �لناقد  مع  �أقول  و�أكاد 

د�ئما  نطمع  لأننا  �لإن�صانية،  تاريخ  يف  بعد  يوجد  مل  �صيء  �ملثلى  �لب�صرية 

وجل،  عز  �هلل  كتاب  هو،بعد  �إمنا  فيه  �ملثال  ولأن  �لرتقاء،  من  مزيد  �إىل 

جو�مع �لكلم �ل�صادرة عن �ملع�صوم حممد �صلى �هلل عليه و�صلم.ولكن ذلك                

ل مينعنا من مو��صلة �لعمل يف �لبحث عن �إ�صالمية �لأدب يف ذلك �لرت�ث 

�ل�صخم �ملنتج قدميا وحديثا.

ورمبا هدتنا �لقر�ءة �إىل �أن ن�صع �أيدينا على ظاهرة  قد تبدو للوهلة �لأوىل 

م�صتغربة، وهي �أن كثري� من �لأدب �لذي �أنتجته �أمتنا – بلغاتها �ملختلفة - 

يف �لع�صور �حلديثة �لتي تعر�صت فيها لبتالء �ل�صتعمار،هو �أدب م�صادم 

�لعامة  �لظروف  نن�صى  �أل  ينبغي  ولكن  �لإ�صالم،  ول��روح  �حل�صارة،  لروح 

1- ينظر حتليل �لق�صيدة يف كتاب : )زهرة �لآ�ص يف ف�صائل �لعبا�ص(، �أعمال تكرمي 

�لدكتور عبا�ص �جلر�ري، مبنا�صبة بلوغه �ل�صتني، ط)، 7)4)ه� 997)م

ن�صر  باملجاطي رحمه �هلل.و�أعيد  �لعدد �خلا�ص  �ملغرب،  �آفاق، جملة �حتاد كتاب   -2

�لدر��صة يف �مل�صكاة يف �لعدد �خلا�ص بال�صاعر �أي�صا.
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�لتي ر�فقت ميالد ذلك �لأدب،وهي ظروف مكنت لأنظمة �جلور �أن تت�صلط 

و�ملذ�هب  �ملنحرفة  �لأفكار  �صاعت  �لأنظمة  تلك  ظل  ويف  �ل�صعوب،  على 

�ملوؤ�ص�صات  �ل��ق��ر�ر،وع��ل��ى  م��و�ق��ع  على  �ل�صيطرة  م��ن  �مل�صتوردة،ومتكنت 

كان  �لتي  �لأق��الم  من  كثري  و�صلت  �لباطل،  فزينت  و�لثقافية،  �ل�صيا�صية  

يف  حمافظة،  بقيت  �لأم��ة  لالأمة،ولكن  ر�ئ��دة  تكون  �أن  ويتوقع  منها  ينتظر 

جمملها، على جوهرها �ل�صايف و�صمريها �حلي ووجد�نها �لنقي،حتى �إذ� 

بدت يف �لأفق تبا�صري �ل�صحوة رجع �لنا�ص �إىل رحاب �هلل �أفو�جا، وتفياأت 

�لفكر  �أعالم  �ملعروف عند عدد من  �لتحول  ووقع  �لإمي��ان،  �لأق��الم ظالل 

و�لأدب �أي�صا، وهو حتول مل يفهمه بع�ص �ملتخندقني د�خل �لفكر �ملادي.

 يف عام 988)م،قّدمُت �إىل: )ندوة مناهج �لعلوم �لإ�صالمية وخ�صو�صيات 

�ملدر�صة �ملغربية(،�لتي عقدت بكلية �لآد�ب بوجدة، بحثا عن �ل�صعر �ملغربي 

�ملعا�صر و�لن�ص �لقر�آين، مربز� طريقة تعامل �ل�صعر�ء مع كتاب �هلل عز وجل، 

فكانو� ثالثة �أ�صناف:�صنف ي�صتفيد من �لن�ص �لقر�آين �لكرمي يف حدود بنيته 

�لقر�آن �لكرمي،ويوؤكد  يتعامل مع روح  �ل�صعري،و�صنف  �لن�ص  �لفنية خلدمة 

بذلك �لروؤية �لإ�صالمية،و�آخر ميثل تعامله مع �لن�ص �لقر�آين �لكرمي نوعا من 

�لعدو�ن �ل�صافر �لذي �جرتحته كثري من �لن�صو�ص �ل�صعرية على كتاب �هلل 

�أو �للفظي، مما مّثل  �أو �لقلب �ملعنوي  تعاىل،عن طريق �ل�صخرية �لفا�صحة 

جر�أة على  �هلل عز وجل ما وجدنا لها مثيال من قبل.وقد ح�صدت لهذه �لظاهرة 

من �لن�صو�ص ما جعل �لدكتورة بنت �ل�صاطئ رحمها �هلل تعاىل ُت�صّمن ثناءها 

على �لبحث عجبًا من تلك �لوفرة �لو�فرة من �لن�صو�ص �ملنحرفة.

وملا تابعت هذ� �لطريق، يف لقاء ثقايف �صهدته د�ر �ملغرب بباري�ص، عام 

992)، �لتفت �إيل �أ�صتاذ كرمي من �مل�صاركني تربطني به عالقة منذ �صنو�ت 

�لطلب يف �جلامعة،وقد كان وما يز�ل منا�صال يف �صفوف �لي�صار، و�إن �صار 

�لآن �أكرث �عتد�ل وتو�زنا يف خطابه،وهو من �ملن�صفني، وقال يل يف نوع من 

�لتح�صر:
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»�إّتك بهذ� تنكاأ جر�حا تكاد تندمل..�إن كثري� من �أ�صحاب هذه �لن�صو�ص 

كان  �أنه  ��صتيقنت  وقد  �أخ��رى«،  �صبيال  و�تخذو�  �لنهج  هذ�  عن  �أقلعو�  قد 

بعدما  ول�صيما  جمر�ه،  جرى  وما  �لبحث  ن�صر  عن  فاأعر�صت  نا�صحا،  يل 

جمعتني بعد ذلك منا�صبة، يف ملتقى �صعري بفا�ص، باأحد هوؤلء، وكان من 

�أ�صد �لنا�ص غلو� يف تناول �لدين و�لذ�ت �لإلهية ب�صوء،و�صاء �هلل تعاىل �أن 

نتقا�صم معا غرفة و�حدة خالل �إقامتنا،فاإذ� به يطلب مني �صجادة �ل�صالة، 

ويتوجه �إىل ربه..قلت له بعد �أن فرغ من �صالته: لك �أن حتتفظ بال�صجادة، 

فقبلها وقال:�صتظل عندي ذكرى طيبة.

   �إن �لهز�ت �لتي ت�صيب �ملجتمعات ل ي�صلم منها �لأفر�د، وهل �ملجتمعات 

�لنا�ص،          بني  بدعا  ذلك  يف  و�ملفكرون  �لأدب��اء  ولي�ص  �أف��ر�د؟  جمموعة  �إل 

لها        وممهدين  �لجتماعية  بالتحولت  مب�صرين  يكونون  قد  هوؤلء  �أن  وكما 

مبا يكتبون،كذلك هم يتاأثرون �أي�صا بهذه �لتحولت، ويظهر �أثر ذلك �لتحول 

فيما يكتبون، و�إن كان بدرجات متفاوتة، �إل �أنه قلما ينجو �أديب �أو مفكر من 

قب�صة تلك �لتحولت.

�لأدي���ان                       ح��رك��ات  يف  �ملتمثلة  �ل��ك��ربى  �ل��ت��ح��ولت  �أن  فيه  �صك  ل  ومم��ا 

�أو �حلركات �لثورية �حلقيقية هي �أبلغ خطر� و�أ�صد �أثر� من تلك �لتحولت 

�لع�صكرية،  �لنقالبات  يف  �ملتمثلة  �ملحدودة  �حلركات  بع�ص  عن  �لناجتة 

و�إن لب�صت هذه �حلركات لبا�صا ثوريا، �إل �أنه يظل يف كل �لأحو�ل لكل فعل 

�جتماعي �أثر ما يف �حلركات �لثقافية بوجه عام، و�لأدبية بوجه خا�ص، �إل 

من  فرتة  �إىل  �حتاجت  رمبا  �لأدبية  و�لتغري�ت  �لثقافية  �لتحولت  هذه  �أن 

�لزمان حتى تختمر وتوؤتي �أكلها .و�لأدب �لعربي، بعد �لإ�صالم، �صاهد على 

�أن �لإ�صالم مل يوؤثر يف �ل�صعر�ء،  �إنه لي�ص �صحيحا قط ما يقال من  ذلك. 

�لإ�صالم. �ل�صعر يف �صدر  �صلبيا، ف�صُعَف  تاأثري�  �أثر  باأنه  �لقول  ف�صال عن 

�إن �أثر �لإ�صالم يف �ل�صعر بخا�صة، ويف �لأدب بعامة، ظاهر جلي منذ عهد 

�لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم، وهل يعقل �أن يتخذ �لر�صول �صلى �هلل عليه 
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�جلديدة                                                                                  �لإ�صالم  بقيم  ويب�صرون  �لدعوة  عن  يذبون  �صعر�ء  لنف�صه  و�صلم 

لو كان ذلك �ل�صعر �صعيفا، �أو كان �صعر�وؤه مفحمني؟ولكن �لتغري �لعميق �لذي 

جعل �لأدب يطبع بطابع �لإ�صالم مل ينك�صف �إل بعد جميء �لإ�صالم بفرتة، 

كالم  »�أن  قرر  �لذي  خلدون،   �بن  هو  فذ،  �إ�صالمي  ناقد  لحظه  ما  وذلك 

�لإ�صالميني من �لعرب �أعلى طبقة يف �لبالغة و�أذو�قها من كالم �جلاهلية 

يف منثورهم ومنظومهم.. . و�ل�صبب يف ذلك �أن هوؤلء �لذين �أدركو� �لإ�صالم 

�صمعو� �لطبقة �لعالية من �لكالم يف �لقر�آن و�حلديث �للذين عجز �لب�صر 

عن �لإتيان مبثلهما لكونها وجلت يف قلوبهم ون�صاأت على �أ�صاليبها نفو�صهم 

فنه�صت طباعهم و�رتقت ملكاتهم يف �لبالغة على ملكات من قبلهم من �أهل 

�جلاهلية ممن مل ي�صمع هذه �لطبقة ول ن�صاأ عليها،فكان كالمهم يف نظمهم 

ونرثهم �أح�صن ديباجة و�أ�صفى رونقا من �أولئك و�أر�صف مبنى و�أعدل تثقيفا 

.
)((

مبا ��صتفادو� من �لكالم �لعايل �لطبقة«

�مل�صري عقب  �ملجتمع  �أ�صاب  �لذي  �لتحول  ولقد حتدث طه ح�صني عن 

ثورة،  حديثه  يف  ح�صني  طه  وي�صميه  �لأح��ر�ر(،  )�ل�صباط  �صمي  ما  حركة 

منذ  �صبت  قد  �لثورة  �أن  مع  بعد  يوجد  مل  �لثورة  �أدب  �أن  فقال:«ويزعمون 

�أكرث من عام،كاأن �لأدب �صيء يكفي �أن يقال له كن فيكون،�أو يقال له تغري 

و�أو�صاع  �حلكم  نظام  تغري  ما  �أول  �لثورة  تغري  وليلة.�إمنا  يوم  بعد  فيتغري 

و�ل�صيا�صية  �لجتماعية  �ل�صالت  من  �لتغيري  يحتمل  وما  �لعامة،  �حلياة 

فيحتاج  و�لعقول  و�لأذو�ق  و�لنفو�ص  �لطبائع  �لنا�ص.فاأما  بني  و�لقت�صادية 

و�إمنا يح�صى  �لعام،  بالعام وبع�ص  �إىل وقت طويل جد� ل يح�صى  تغريها 

بالأعو�م �لطويلة �ملتتابعة...�إن �لأدب ميهد للثورة وين�صئها وي�صب جذوتها يف 

�لنفو�ص مبا يلقي يف قلوب �لنا�ص من �لآر�ء �جلديدة، ومبا ي�صور لعقولهم 

من �لقيم �مل�صتحدثة... ويكفي �أن نذكر �أن �لإ�صالم مل يغري �ل�صعر �لعربي 

�لعبا�صية  �لثورة  و�أن  قرن،  بن�صف  ظهوره  بعد  �إل  خطري�  تغري�  �جلاهلي 

1- �نظر »�ملقدمة«،ف�صل يف �صناعة �لنظم و�لنرث.
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كانت نتيجة �لأدب �لأموي،  ومل تن�صئ �أدبها �لعبا�صي �خلال�ص �إل بعد �أكرث 

من ن�صف قرن.

وقل مثل ذلك يف �لثورة �لفرن�صية..مهد لها �أدب �لقرن �لثامن ع�صر،ومل 

)((

تن�صئ �أدبها �إل يف �أو��صط �لقرن �لتا�صع ع�صر.«

 هذ�،وبالرغم من �أن كثري� من �لذين حتكمهم روؤى مغايرة لأ�صالة �لأمة 

ما يز�لون يحتلون مو�قع �لقر�ر �ل�صيا�صي و�لثقايف،�إل �أن �لتحولت �لكربى  

ل تخ�صع للقر�ر�ت، فالتحولت �لعميقة �لتي ت�صهدها جمتمعاتنا �لإ�صالمية، 

ْجعى �لبادية يف �صفوف �لأمة، من �صاأنها �أن ت�صحح �ملو�زين  ومقومات �لرُّ

ب�صورة �صاملة، ومن �صاأنها كذلك �أن جتعل �لأدب و�لفكر ينال ن�صيبه غري 

منقو�ص، فيزول ذلك �لف�صام �لنكد بني دين �ملجتمع �مل�صلم و�أدبه،كما يقول 

�لدكتور عبده ز�يد،ويومها ل ميلك �لأديب �مل�صلم �إل �أن ينتج �أدبا �إ�صالميا، �إذ 

ما تز�ل �ملقولة �لقدمية:»�لأدب �صورة عن �صاحبه« مقولة �صحيحة يف كثري 

من جو�نبها، و�إذ� كان �صوقي يقول : )�ل�صب تف�صحه عيونه(،فاإنه ميكننا 

�لقول، ونحن يف جمال �حلديث عن �لأدب:»�ل�صّب تف�صحه �لكتابة«. 

1- طه ح�صني:»خ�صام ونقد«،د�ر �لعلم للماليني، بريوت،982) ، �ص.30-38.
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مراحل التطور الدليل مل�سطلح الأدب الإ�سالمي

باعتبار  ق��دمي  هو  وحديث:  ق��دمي  م�صطلح  �لإ�صالمي  �لأدب  م�صطلح 

�مليالد و�لن�صاأة، وهو حديث باعتبار �لتد�ول و�لدللة. و�لذين وقفو� حديثا 

موقف �خل�صومة من م�صطلح �لأدب �لإ�صالمي �إمنا وقفو� ذلك �ملوقف من 

فرتة  �صاد  دليل  فهم  على  �جلمود  منطلق  �أحيانا،ومن  �إيديولوجي  منطلق 

كان  وقلما  �ل�صطالح،  م�صتجد�ت  ي�صتوعبو�  �أخرى،ومل  �لزمن،�أحيانا  من 

هنالك م�صوغ علمي جدير بالتاأمل ور�ء هذه �خل�صومة �أو �لرف�ص.و�لدليل 

على ذلك �أمر�ن:

للدر�ص  يكن  مل  بدعة  �لإ�صالمي  �لأدب  م�صطلح  �أن  ظنو�  �أنهم  �أّولهما 

– ولنقل  و�أن هنالك دو�ف��ع غري علمية  به عهد من قبل،  و�لأدب��ي  �لنقدي 

فهم  �مل�صطلح،  ظهور  ور�ء  كانت  �إيديولوجية-  دو�ف��ع  �لعبارة  ب�صريح 

يت�صاءلون:وما �لأدب �لإ�صالمي؟ وما عالقة �لإ�صالم بالأدب؟. و�حلال �أنهم 

يتلقون بالقبول م�صطلحات مماثلة تت�صل بالعلوم و�لفنون، فهم ل ينكرون 

�حلديث عن �لفل�صفة �لإ�صالمية،و�لتاريخ �لإ�صالمي، بل و�لفن �لإ�صالمي، 

بل �صنف بع�صهم يف ذلك م�صنفات، ي�صتوي يف ذلك �لعرب و�مل�صت�صرقون، 

ك�صنيع وليم مار�صيه يف كتابه عن )�لفن �لإ�صالمي(، وهو كما يقول �أوليغ 

نف�صه يف  �أوليغ كر�بار  �ملو�صوع. ومن هوؤلء  �ملخت�صني يف  �أبرز  كر�بار من 

.
)((

كتابه »كيف نفكر يف �لفن �لإ�صالمي«

�ل�صعوب  عن  �ل�صادر  هما:�لفن  �أم��ر�ن  �مل�صطلح  هذ�  ور�ء   من  وي��ر�د 

�لإ�صالمية، �أو فنون �لعامل �لإ�صالمي، كما يعرب كر�بار،ثم �لفن �لنابع من 

�لنا�ص   فان�صرف  فن،  دون  فنا  غّلبت  �لتي  �لعقيدة  �مل�صلمني، هذه  عقيدة 

ناظم،و�صعيد  �جلليل  عبد  ترجمة  �لإ�صالمي«،  �لفن  نفكر يف  كر�بار:»كيف  ليغ  �أو   -1

�لكتاب،كما جاء يف  996).وي�صم  �لبي�صاء  �لد�ر  للن�صر،ط)،  توبقال  �حلن�صايل.د�ر 

معهد  992)يف  عام  �ملوؤلف  �ألقاها  �لتي  �لثماين  �ملحا�صر�ت  ما جاء يف  �لتمهيد،�أهم 

�لعامل �لعربي بباري�ص.
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ذلك  مقابل  يف  وتقدم  روح،  فيه  ما  ول�صيما  �أو�لت�صوير،  �لنحت  عن  مثال 

�صار  وقد  و�لزخرفة.  �ملعمارية  و�لهند�صة  كاخلط  �أخرى  فنون  نادر  ب�صكل 

�حلديث عن �لفن �لإ�صالمي متو�فرً� ومعروفًا يف عدة لغات، ويف ح�صار�ت 

در��صة  بوجود  علم)  �أنه  كتابه،   مقدمة  كر�بار، يف  �أوليغ  ذكر  وقد  كثرية، 

�لإ�صالمي(.                                    �لعامل  يف  تذكر  ل  لغة  وه��ي  كوريا  يف  �لإ�صالمي  �لفن  ح��ول 

�أو تبقى �لعربية وحدها ممنوعة من �خلو�ص يف هذه �ملو��صيع �إر�صاء لبع�ص 

�لت�صور�ت �صيقة �لأفق و�لروؤية؟

�لفن  عن  كتب  من  خري  من  وه��و  �لإل��ف��ي،  �صالح  �أب��و  �لأ�صتاذ  بني  وق��د 

معاجلة  عند  �لطبيعة  ي�صتهدف حماكاة  �لإ�صالمي مل  �لفن  �أن  �لإ�صالمي، 

للفن  خمالفا  كان  بذلك  و�أن��ه  �ملختلفة،  م�صروعاته  يف  �لفنية  �ملو�صوعات 

�لإغريقي و�لروماين،  وحتى فنون ع�صر �لنه�صة يف �أوربا، وقد ��صتند �إىل 

�أمثال،ل.برهري، وتري��ص، ونل�صن، ولمان�ص، لتاأكيد  عدد من �لغربيني،من 

)((

هذه �خل�صو�صية �لإ�صالمية يف �لفن.

وهكذ� كان �حلديث عن �لفن �لإ�صالمي،وعن �لزخرفة �لإ�صالمية، وعن 

بالأدب  �لأمر  تعلق  �إذ�  �لإ�صالمي. حتى  �لعمر�ن  �لإ�صالمية، وعن  �لفل�صفة 

�لإ�صالمي ��صتنكرو� و��صتغ�صو� ثيابهم و�أ�صرو� و��صتكربو� ��صتكبار�. 

�لإ�صالمي  �لأدب  م�صطلح  قبلو�  �ملنكرين  �أولئك  من  عدد�  �أن  وثانيهما 

دللته  كانت  يوم  �لزمن،  من  عقود�  لطلبتهم  ودّر�صوه  ودَر�صوه  وتد�ولوه، 

�لتاريخية مهيمنة، وجادلو� فيه و�أنكروه يوم تطورت �لدللة، �أو لنقل جتددت، 

فهم كانو� وما ز�ل بع�صهم ل يفهم من م�صطلح �لأدب �لإ�صالمي �إل ذلك 

�لأدب �ملقرتن بفرتة معينة من �لزمن، هي فرتة �لبعثة و�خللفاء �لر��صدين 

ل تتعدى ذلك عند طائفة منهم، وهي عند طائفة �أخرى تت�صع بع�ص �لت�صاع 

�أ�صوله، فل�صفته،مد�ر�صه«.ط2، د�ر �ملعارف،  �أبو �صالح �لألفي: »�لفن �لإ�صالمي،   -1

لبنان.



25

�لتق�صيم،�صو�ء  هذ�  خالف  ما  �إىل  �لتفتو�  وقلما  �أمية،  بني  ع�صر  لت�صمل 

�أكان �ملخالف من �لأقدمني، مثل �بن خلدون رحمه �هلل تعاىل، �أم كان من 

�ملحدثني، مثل كارل بروكلمان، ومن �صار على �آثارهم ق�ص�صا.

و�حلال �أن م�صطلح �لأدب �لإ�صالمي قدمي يف ظهوره، قد يعود �إىل نهاية 

�لقرن �لهجري �لأول وبد�ية �لقرن �لثاين �إن نحن تق�صينا �لأمر  و�أح�صنا 

�لتق�صي، ومما ل �صك فيه �أن ��صتعماله �صاع يف �لقرن �لثالث و��صتفا�ص، 

وقد  بعد،  فيما  �لأل�صنة  تتد�وله  و�لإ�صالميني   �لإ�صالمي  �صار م�صطلح  ثم 

عرف �لنا�ص من موؤلفات �لقرن �لر�بع كتاب �أبي �حل�صن �لأ�صعري �ل�صهري 

»مقالت �لإ�صالميني«.�إل �أن دللة �مل�صطلح �صهدت من �لتطور ما يقت�صي 

�لتتبع لفهم ما �آل �إليه �مل�صطلح يف هذ� �لع�صر. و�إجمال ميكننا �أن جنمل 

�إىل مر�حل  �لإ�صالمي تطور�  �لأدب  �لتي �صهد فيها م�صطلح  هذه �ملر�حل 

رئي�صية، وهي ما ن�صعى �إىل تبيانه فيما يلي من �ملباحث.



26

املرحـلة  الأوىل:اأدب فرتة

ورج��م، وهو  �إمنا هي قذف  ير�ها  �لتي  �ل�صهب  �أن  �لأف��وه  �أين علم  )من 

جاهلي،ومل يدع هذ� �أحٌد قّط �إل �مل�صلمون؟( )�جلاحظ(.

على  �ل�صطالح  و�أخطاأهم  عليها،  و�جتمعو�  �أم��ور  على  �لنا�ص  ��صطلح 

�هلل  رحمه  �لطيب  �هلل  عبد  �صيخنا  يقول  ذلك  ويف  فيها.  فاختلفو�  �أم��ور 

تعاىل:»و�حلّق �أن ما ن�صميه م�صطلحا قّل �أن ي�صيب من �لنا�ص ��صطالحا 

جامعا عليه، �نظر �إىل هذ� �لختالف يف معنى �لطبقات من عهد �خلليل 

و�ملقابلة          كاجلنا�ص  �أخ��رى  �أ�صماء  يف  ذلك  مثل  وقل  ر�صيق،  �بن  زمان  �إىل 

وما �أ�صبه«.

 فهذ� مثل على �أن �مل�صطلح �لو�حد يكون له �أكرث من دللة،فهو م�صطلح، 

�إل �أنه مل ي�صطلح �لنا�ص على معنى و�حد حوله.

وعندما وقف �لعلماء على قوله تعاىل، من �ص�ورة �لب�ق�رة 273:{

�لأ�صلوب  هذ�  �أن  عندهم  �صح   ،{       

��صم  على  ي�صطلحو�  ومل  �لنعت،  يف  �ختلفو�  ولكنهم  متميز،  بالغي  وجه 

و�حد يتفقون حوله لو�صف هذ� �لوجه �لبالغي. وقد �لتم�صو� �صو�هد �أخرى 

للظاهرة من غري �لقر�آن، فوقفو� على قول �مرئ �لقي�ص:

        على لحٍب ل يهتدى مبناره         �إذ� �صّنه �لَعْود �لنباطّي جرجر�

   وقول �لآخر:

       ل تفزع �لأرنُب من �أهو�لها        و ل ت���رى �ل�صّب به�ا ينجح���ر

جني  �بن  عند  ��صم،فهو  على  ي�صطلحو�  مل  �مل�صطلح  �إىل  ج��اءو�  فلما 

يدرج يف  فار�ص  �بن  وعند  معنيني،  �إىل  �لو�حد  �للفظ  توجه  باب  د�خل يف 
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�صبب  د�خل يف  هو  ما  بع�صهم  به  �أر�د  �لذي  �لتوهم  �لتوهم،وهو غري  باب 

�أ�صياء  على  يقع  �لتوهم  ��صم  �أن  على  يدل  مما  �ل�صرف،  من  �أ�صياء  منع 

متباينة، بح�صب �لعلماء، كما هو �ل�صاأن يف �ملطابقة و�ملجان�صة و�ملقابلة وما 

�إىل ذلك.و�صمى �بن ر�صيق �لظاهرة نفي �ل�صيء باإيجابه، وعند �بن �لأثري 

�لإيجاز،مع  و�ل�صكاكي من  �لقزويني  �لظاهر، وعده �خلطيب  ي�صمى عك�ص 

�ختالف بينهما يف طبيعة ذلك �لإيجاز، فعده �أحدهما من �إيجاز �لق�صر، 

 فلي�ص                                                                                                                               
)((

وجعله �لآخر من �إيجاز �حلذف، و�أ�صافه �ل�صجلما�صي �إىل �ملبالغة.

يف  بدعا  �لدللة  يف  تطور  من  �إذن  �لإ�صالمي  �لأدب  م�صطلح  �أ�صاب  ما 

�لدر��صة �مل�صطلحية.

عندما نعود �إىل �أقدم ما �ألف يف �لنقد �لعربي،مما و�صل �إلينا، مثل فحولة 

�صالم  لبن  �ل�صعر�ء  فحول  وطبقات  ه���(،   2(6 ت   ( لالأ�صمعي  �ل�صعر�ء 

دور�نا  جند  فاإننا  بقليل،  ذلك  بعد  ظهر  فيما  ه�(،ثم   23( )ت  �جلمحي 

�لإ�صالمي،و�صعر�ء  كال�صعر  به،  �ت�صل  ما  �لإ���ص��الم��ي،�أو  �لأدب  مل�صطلح 

�لإ�صالم، و�ل�صعر�ء �لإ�صالميني، و�ل�صاعر �لإ�صالمي، ورمبا وجدنا يف بع�ص 

تلك �لكتب ن�صو�صا معزوة �إىل �صيوخ �أقدم عهد�، كاأبي عمرو بن �لعالء، بها 

�إ�صار�ت �إىل ما نحن ب�صدده، مما يدل على قدم �مل�صطلح، �إذ من �لثابت 

�لقرن  �أو�خر  �لهجري، ورمبا كان ظهوره  �لثاين  �لقرن  و�فر� يف  ��صتعماله 

�لأول، يدلنا على ذلك ورود �صيغ قريبة على �أل�صنة �صعر�ء �لقرن �لأول، من 

وجرير،  �أنا،  �أربعة:  �لإ�صالم  �لقائل:»�صعر�ء  ه�(  )ت:3))  �لفرزدق  �أمثال 

 
)2(

و�لأخطل،وكعب �لأ�صقري«.

�لظاهر  )عك�ص  ز�يد(:  )عبده  علي  حممد  �أحمد  �لدكتور  كتاب  ير�جع  للتو�صع،   -1

– �لقاهرة، ط)،  للن�صر  �لعرب(، د�ر �ل�صحوة  �لكرمي ولغة  �لقر�آن  �أ�صلوب  يف �صوء 

.(992-(4(2

2- ويقول د.�ل�صاهد �لبو�صيخي قد يكون هذ� �مل�صطلح و�لذي قبله – يعني م�صطلح 

»�ل�صعر�ء  ل�صطالح  �لأوىل  �ل�صورة  هما   – �جلاهلية  و�صعر�ء  �لإ�صالم  �صعر�ء 

�جلاهليني« و»�ل�صعر�ء �لإ�صالميني« بعد.( �نظر: م�صطلحات �لنقد �لعربي، �ص.78)
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�لنقاد،                معظم  بالزمن،عند  �مل�صطلح  تقييد  �ل�صوط  ه��ذ�  على  ويغلب 

�إل ما كان من ��صتثناء�ت قليلة.

و�أول ما ��صُتعمل �لأدب �لإ�صالمي مقابال لالأدب �جلاهلي،�أي �إن �لفا�صل 

بينهما زمني،يحد بظهور دعوة �لإ�صالم.

وقد �صئل �لأ�صمعي عن جرير و�لفرزدق و�لأخطل فقال: ل �أقول فيهم �صيئا 

.
)((

لأنهم �إ�صالميون

��صتعمال  قبل  )�لإ�صالميني(،  م�صطلح  ي�صتعمل  �إذن  �لأ�صمعي  هو   ها 

�أبي �حل�صن �لأ�صعري،بزمان طويل، فالأ�صمعي يعد من علماء �لقرن �لثاين 

)و�إن مات يف �أو�ئل �لقرن �لثالث(،و�لأ�صعري من علماء �لقرن �لر�بع،)تويف 

عام324ه�(رغم �خلالف �لظاهر يف دللة �مل�صطلح بني �لرجلني. و�مل�صطلح 

يف كل �لأحو�ل لي�ص بحديث كما قد يظن.

�لقرن  علماء  من  �لعالء،وهو  بن  عمرو  �أب��ي  �صيخه  عن  �لأ�صمعي  وق��ال 

،)ولك 
)2(

�لثاين:»جل�صت �إليه ع�صر حجج، فما �صمعته يحتج ببيت �إ�صالمي«

�ل�صفة،  على  �إ�صالمي،  ببيٍت  �أو  �لإ�صافة،  على  �إ�صالمي،  ببيِت  تقر�أها  �أن 

وكال �لوجهني موؤكد ملا نحن فيه من قدم �مل�صطلح(.

وكان �أبو عمرو يقول:«لو �أدرك �لأخطل يوما و�حد� من �جلاهلية ما قدمت 

)3(

عليه �أحد�.«

   وجعل �بن �صاّلم �ل�صعر�ء طبقات،فعّد منهم من هو )من �جلاهليني(، 

بن  حريث  �إ�صالمي(،مثل  )جاهلي  هو  ومن  �لإ�صالميني(،  )من  هو  ومن 

. وي�صرحه قوله عن �أمية بن حرثان بن �لأ�صكر:»وله �صعر 
)4(

حافظ �ملازين

1- فحولة �ل�صعر�ء:2).

2-  �لعمدة:)/97)

3- �لأغاين:284/8

4- �لطبقات:92)
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 ،وقوله عن عمرو بن �صاأ�ص:»كثري �ل�صعر 
)((

يف �جلاهلية و�صعر يف �لإ�صالم«

)2(

يف �جلاهلية و�لإ�صالم«

 وقد جعل يف �لطبقة لأوىل من �لإ�صالميني جرير� و�لفرزدق و�لأخطل. 

ولكن   ،
)3(

لن�صر�نيته متع�صب  ن�صر�ين،  معروف،  هو   و�لأخطل،كما 

كان  �أو  تق�صيمهم،  يف  كانو�  لأنهم  �إ�صالميًا(،  )�صاعرً�  ع��دوه  �لقدماء 

معظمهم، يعتمد �لزمن ل �صو�ه.وما د�م �لأخطل ممن عا�ص �حلقبة �لزمنية 

�لإ�صالمية، فال غرو �أن يكون عندهم )�صاعرً� �إ�صالميًا(،على ن�صر�نيته.

ق���ال �خلليفة ع��ب��د �مل��ل��ك ب��ن م����رو�ن ل��ل��ف��رزدق:م��ن �أ���ص��ع��ر �ل��ن��ا���ص يف 

)4(

�لإ�صالم؟قال: كفاك بابن �لن�صر�نية �إذ� مدح.

 .
)5(

وكان �أبو عبيدة يقول:�صعر�ء �لإ�صالم �لأخطل ثم جرير ثم �لفرزدق

و�أبو عبيدة يقدم �لأخطل على �صاحبيه،ل متنعه ن�صر�نيته من �أن يحتل تلك 

�ملنزلة �ملتقدمة، بالرغم من �أن �حلديث عن )�صعر�ء �لإ�صالم(.

على �أن �ل�صاعر �لإ�صالمي عندهم من ن�صاأ يف �لإ�صالم، فلذلك ��صطرب 

يف  �أعمارهم  من  �صلخو�  وقد  �لإ�صالم،  �أدركهم  �لذين  �ل�صعر�ء  يف  �لنقاد 

�بن  عند  جن��ده  �ل��ذي  �لت�صنيف  ذل��ك  �لزمن،ف�صاع  من  حقبة  �جلاهلية 

و�إ�صالمي،  �أربع طبقات:جاهلي قدمي، وخم�صرم،  �ل�صعر�ء  ر�صيق،يف جعل 

1- نف�صه:90)

2- نف�صه:96)

�أورده  �لذي  لدينه،�خلرب  وحما�صت��ه  لن�صر�نيته،  �لأخطل  تع�صب  على  يدل  مما   -3

�بن �صالم يف طبقاته)490-)49(، فلري�جعه من �صاء،و�نظر �أي�صا �لأغاين:0/8)3،           

ر�ه فعل ذلك متاجنا.
ُ
ول ينق�صه �خلرب �لذي �أق�صم فيه بالالت و�لعزى )288/8(،و�أ

ومثله يتماجن.

4- �لأغاين:285/8

5- نف�صه.
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)((

وحمدث.

بن  ح�صان  ف��ك��ان  �خل�صرمة،  �صفة  ي��ذك��ر  مل  م��ن  �لنقاد  م��ن  �أن  على 

�ملخ�صرمني                            من  ل  �مل��رزب��اين،  عند  �لقدماء  من  �جلعدي  و�لنابغة  ثابت 

�صعر�ء  )فحل  فهو  �لفرزدق،  عنده  �لإ�صالميني  و�أول  �لإ�صالميني،  من  ول 

.و��صتغنى �بن �صالم يف طبقاته عن ذكر �ملخ�صرمني، و�كتفى 
)2(

�لإ�صالم(

�لعربية  �لقرى  �صعر�ء  �إليهم  �لفحول،م�صيفا  من  و�لإ�صالميني  باجلاهلية 

�لطبقات  من  بطبقة  �أحلقه  �ملخ�صرمني  من  ك��ان  �مل��ر�ث��ي،وم��ن  و�صعر�ء 

�لطبقة  يف  ،وجعله  مثال  باجلاهليني،  زهري  بن  كعب  �أحلق  فقد  �ملذكورة، 

�لثانية، بينما ذكر ح�صان بن ثابث يف �صعر�ء �لقرى �لعربية.

»�لإ�صالمية«،  �ل�صعر�ء ب�صفة:  و�صم  �لفي�صل يف  �لزمن هو  يكون  وهكذ� 

وتنتهي طبقات �لإ�صالميني،عادة، عند �آخر ع�صر بني �أمية، ليبد�أ  ع�صر 

�ملحدثني و�ملولدين.

على �أن من �لعلماء من �أطلق م�صطلح �لإ�صالميني على كل من جاء بعد 

�أعلى  �لإ�صالميني  و��صح، حني يجعل  �لإ�صالم، ولبن خلدون يف هذ� متيز 

طبقة يف �لكالم من �جلاهليني، ملا �صمعو� من �لكالم �ملعجز من كتاب �هلل 

عز وجل.

ر�أينا  فقد  �لنقاد،  كل  عند  خال�صا  غلبته،  رغم  �لزمني،  �ملعيار  يكن  مل 

لكاأن  حتى  بالفن،  �أل�صق  هي  �أخ��رى  عنا�صر  �لزمن  �إىل  ت�صيف  �أحكامًا 

للجاهليني ميا�صم فنية ينمازون بها، ولالإ�صالميني �أخرى يعرفون بها.

فاأبو عبيدة، وهو، كما �صبقت �لإ�صارة، من يجعل �لأربعة �مل�صهورين فحول 

�ل�صعري.وما  مذهبه  يف  �أي   ،
)3(

باجلاهلية �أ�صبه  �لأخطل  �لإ�صالم،يقول: 

1- �لعمدة:)/233

2- �ملو�صح:64)

3- �لأغاين:292/8
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�أ�صبه هذ� باحلق، ولئن كان �أبو عبيدة مل يقدم تعليال لذلك، فاإن �ل�صتئنا�ص 

بر�أي �بن خلدون �لنقدي يعلل �لأمر وي�صرحه. ولي�ص معنى ذلك �أن �لأخطل 

�لكرمي  �لقر�آن  فاأثر  تعاىل،  �هلل  كتابه  �ملتمثل يف  �ملعجز،  �لكالم  ي�صمع  مل 

و��صح يف �صعره، ولكن معناه �أنه مل يتمثل روح �لقر�آن كما متثلها �صاحباه، 

وظل تاأثره بالقر�آن �لكرمي تاأثر� لفظيا وظاهريا. وذلك �أمر مفهوم وطبيعي، 

فلي�ص من �آمن كمن كفر. 

وللعقيدة  �أثر بني يف �لقول �ل�صعري، وهو �أمر تنبه �إليه ذوو �حل�صافة يف 

�لر�أي و�لرهافة يف �لذوق.قال عمر بن عبد �لعزيز، ر�صي �هلل عنه، ل�صليمان 

بن عبد �مللك،وقد �صاأله عن جرير و�لأخطل: »�إن �لأخطل �صيق عليه كفره 

 ،
)((

يف �لقول، و�إن جرير� و�ّصع �إ�صالمه قوله،وقد بلغ �لأخطل منه حيث ر�أيت«

وهذ� قول من�صف، ل ينتق�ص من فن �لأخطل.

ومن يتبنْي يَر �أّن ما يذهب �إليه بع�صهم من �أن �ل�صعر �لعربي بعد �لإ�صالم 

موؤ�ص�صي  من  وغريه  ح�صان  �صعر  بعيون  م�صت�صهدين  جاهليته،  على  ��صتمر 

يف  �لنظر  �إع���ادة  من  بد  ل  و�إن��ه  فائل.  ر�أي  �لأوىل  �لإ�صالمية  �لق�صيدة 

وحلظتها  حميطها  ومن  �أول،  نف�صها  �لن�صو�ص  من  �نطالقا  �لأحكام  تلك 

�حل�صارية ثانيا.و�لذي ينظر �إىل ق�صيدة ح�صان بن ثابت ر�صي �هلل عنه يف 

فتح مكة، مطرحا ما �صبق �إليه من �أحكام بع�ص �لد�ر�صني، ملتم�صا ما فيها 

من �لفن �لإ�صالمي �جلميل، يتبني له �حلق.فمن �أين كان ل�صاعر جاهلي �أن 

يقول :

       فاإما تعر�صو� عنا �عتمرنا       وكان �لفتح و�نك�صف �لغط����اء

       و�إل فا�صربو� جلالد ي����وم        يع��ني �هلل ف��ي���ه م���ن ي�ص������اء

       وقال �هلل قد ي�صرت جند�         ه�م �لأن�صار عر�صتها �للقاء

        لنا يف كل ي����������وم من مَع�ّد          ق�ت���ال �أو �صب����اب �أو ه��ج������اء

1- نف�صه:288
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      فنحكم بالقو�يف من هج�ان�ا           ون�صرب حني تخت�لط �لدماء

     وقال �هلل قد �أر�صلت ع�ب�����د�           يق��ول �حلق �إن نفع �ل�ب������الء

     �صهدت به وقومي �ص��دق����وه           فق��لتم ما جنيب وما ن�ص�����اء

     وجب���ري��ل �أمني �هلل في��ن������ا          وروح �لقد�ص لي��ص له كف�����اء

     �أل �أب��ل��غ �أب���ا �ص�في����اَن عني           فاأنت جم��ّوف نخب ه���������و�ء

     هجوت حممد� فاأجبت عنه          وع��ند �هلل يف ذ�ك �جل������ز�ء 

)((

     �أتهج��وه ول�صت له ب�ك�����فء؟           ف�صّركما خلريكم��ا �ل�ف������د�ء

   وقد ذكر �جلاحظ �أن هناك �أمورً� يخت�ص بها �لإ�صالميون من �ل�صعر�ء 

دون �جلاهليني، وهذ� يعني �أن م�صطلح »�ل�صعر �لإ�صالمي« مل يعد تاريخيا 

خال�صا، عند ذوي �لب�صر بال�صعر، فاجلاهلي ل ي�صتطيع �إدر�ك �أمور بعينها 

نظر� لطبيعتها �لإ�صالمية.

ورجم  �لكو�كب  لنق�صا�ص  بال�صعر  للمحتجني  �جلاحظ  عر�ص  قد      

�ل�صياطني قبل �لإ�صالم فقال:

»قالو�:زعمتم �أّن �هلل تعاىل جعل هذه �لرجوم للخو�يف حّجة للنبّي �صلى 

�هلل عليه و�صلم، فكيف يكون ذلك رجمًا،وقد كان قبل �لإ�صالم ظاهر� مرئيا، 

وذلك موجود يف �لأ�صعار. وقد قال )ب�صر( بن �أبي خازم يف ذلك:

ُغ��دوًة  ّي  �لرِّ �أقرب  من  فجاأجاأها 

�لأر�������ص مرتُع م��������ن  ُي�����ص��ّك��ْن��ُه  وملّ����ا 

كاأّنها  ���ص��������و�ٍر  ُزْرٍق   ب��اأْك��ل��ب��������ٍة 

تلمُع �ل�ّصريعة  ط��ول  من  طيُف  خطا 

1- ديو�ن ح�صان بن ثابت، بتحقيق د.وليد عرفات، د�ر �صادر، بريوت،974)، )/8)
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فجال على نْفٍر كما �نق�صَّ كوكٌب  

ي�ْصَطُع و�لّنْقُع  �لنْقِع   دون  ح��اَل  وق��د 

�صرعته،  يف  �لكوكب  بانق�صا�ص  �لكالب  من  هاربًا  �لثور  �صوط  فو�صف 

رّماح: وح�صنه، وبريق جلده.ولذلك قال �لطِّ

ك�اأّنُه   �ل���ب���الُد  وت�صم��ره  ي��ب��دو 

ويغم�ُد ُي�����ص��������ّل  ����ص���َرٍف  ع��ل��ى  ���ص��ي�����ٌف 

و�أن�صد �أي�صا قول ب�صر بن �أبي خازم:

كاأنها   �لف�����الة  بالعري  وت�صيح 

ف��ت��خ��اُء ك��ا���ص��رٌة ه�����وْت  م��ن َم��ْرَق��ِب

و�ل�َعرْيُ َيْرَهُقها �حلم�اُر  وجح�صها   

�لَكْوَكِب ا�َص  �ْنِق�صَ خْلَفُهَما  ينق�صُّ   

قالو�: وقال �ل�صّبّي:

�أ�صجاره��ا      م��ه��������ت��ُك  ي��ن��ال��ه��ا 

ب������ذي ُغ�����������ُروٍب ف��ي�����������ه حْت�������ري���ُب

ك�������اأّن���ُه ح��ي��������ن ن��ح��ا   ك���وك���ٌب    

م�صب��وُب ب���ال���ك�����������فِّ  ق���َب�������ٌص  �أو 

)((

وقال �أو�ص بن حجر

يتبع����ُه     ك����ال����دّرّي  ف��ان��ق�����صّ 

 ن����ق����ٌع ي���ث���������������ور ت���خ���ال���ه  ُط�������ُن���ب���ا

كم�ا    ي���ل���وح  و�أح���ي���ان���ًا  ي��خ��ف��������ى 

رف�������ع �مل���������ص����ري ب���ك���ّف���������������ه ل��ه��ب�����ا

)- يورد �جلاحظ من بعد )�ص.279( �أن �لبيت ل�صريح بن �أو�ص، ل لأو�ص بن حجر.
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وروو� قوله:

متح��ّدٍر     من  ك��ال��ّدّرّي  فانق�صَّ 

مظلِم ل���ي���ٍل  ُج����ْن����َح  �ل��ع��������ق��ي��ق��ة  مل����َع 

وقال عوف بن �خَل��ِرع:

�أنفِه   دون  من  �لَع�رْيَ  علينا   يرّد 

�ل����ّدُم يتبع���ه  ك����ال����ّدّريِّ  �ل��ّث�����وَر  �أو 

وقال �لأفوه �لأودي:

به   يرمي��ُكْم  �ل��ق��ْذف  ك�����ص��ه��اِب 

ن����اُر ل���ل���ح���رب  ك��ّف��������ه  ف����ار�����صٌ يف   

وقال �أمّية بن �أبي �ل�صلت:

ُم�صافًة    ت��روغ  �صياطينا  وي��رى 

ُت���ْط���رُد م���ا  �إذ�  ���ص��ّت��ى  ورو�غ��ه�����������ا 

مذلٌة     �ل�ّصم��اء  يف  عليها  ُيْلَقى 

وك����و�ك����ٌب ُت����ْرَم����ى ب��ه��ا   ف��ُت��َع�����������ّرُد

�لنبي  مبعث  يدرك  �صعر جاهلي مل  �لقوم:�إن قدرمت على  لهوؤلء  قلنا       

�صلى �هلل عليه و�صلم ول مولده فهو بع�ص ما يتعلق به مثلكم،و�إن كان �جلو�ب 

يف ذلك �صياأتيكم �إن �صاء �هلل تعاىل.  فاأما �أ�صعر �ملخ�صرمني و�لإ�صالميني 

مّما  �ملولد،فاإن ذلك  �أدرك  يكن  ما مل  لك يف ذلك حجة.و�جلاهلي  فلي�ص 

لي�ص ينبغي لكم �أن تتعلقو� به.وب�صر بن �أبي خازم فقد �أدرك �لِفَجار،و�لنبّي 

على  �أنبل  �لفجار،فكنت  �صهدُت  وقال:  �لفجار،  �صهد  و�صلم  عيه  �هلل  �صلى 

)((

عمومتي و�أنا غالم«.

  

1- �حليو�ن:272/6وما بعدها.
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 ثم قال �جلاحظ، بعدما بني �أن يف �ل�صعر ما هو م�صنوع:

   »و�أما ما رويتم من �صعر �لأفوه �لأودي،فلعمري �إنه جاهلي، وما وجدنا 

�أحد� من �لرو�ة ي�صك يف �أن �لق�صيدة م�صنوعة.وبعد فمن �أين علم �لأفوه 

�أن �ل�صهب �لتي ير�ها �إمنا هي قذف ورجم، وهو جاهلي،ومل يّدع هذ� �أحد 

)((

قط �إل �مل�صلمون؟«

قبله،  �ل�صائد  �لنقد  من  كثري�  يخالف  كعادته،  خلدون،  �بن  �أن  على      

فهو من جهة يتو�صع زمنيا يف مفهوم �إ�صالمية �لأدب،�إذ يجعل كل من جاء 

َق�َرٍن  يف  متعددة  �صيا�صية  �أزمنة  ويجمع  »�لإ�صالميني«،  من  �لإ�صالم  بعد 

ربيعة  �أب��ي  بن  وعمر  ثابت  بن  �لإ�صالم:«ح�صان  �صعر�ء  من  و�حد،فيجعل 

و�حلطيئة وجرير� و�لفرزدق ون�صيبا وغ��يالن ّ ذ� �لرمة و�لأحو�ص وب�صار�«.

و�لر�صي  و�لبحرتي  نو��ص وحبيب  »�أبي  �إىل  ويتجاوز هوؤلء جميعا منحدر� 

�لق�صمة  �لزمني يف  �لبعد  �إىل  ي�صيف  �أخرى،  فر��ص«.وهو،  من جهة  و�أبي 

وجها �آخر يتمثل يف تاأثر هوؤلء �ل�صعر�ء بالقر�آن �لكرمي و�حلديث �ل�صريف، 

مما جعل كالم �لإ�صالميني من �لعرب،عنده، �أعلى طبقة يف �لبالغة و�أذو�قها 

من كالم �جلاهليني يف منثورهم ومنظومهم. ول يكتفي باإ�صد�ر �حلكم، بل 

هو يعلل له ويقول:«�إن هوؤلء �لذين �أدركو� �لإ�صالم �صمعو� �لطبقة �لعالية من 

�لكالم يف �لقر�آن و�حلديث �للذين عجز �لب�صر عن �لإتيان مبثلهما لكونهما 

وجلت يف قلوبهم ون�صاأت على �أ�صاليبها نفو�صهم فنه�صت طباعهم و�رتقت 

ملكاتهم يف �لبالغة على ملكات من قبلهم من �أهل �جلاهلية ممن مل ي�صمع 

هذه �لطبقة ول ن�صاأ عليها«.

ويتدبرها  يفهمها  من  لالأ�صف  جتد  مل  �خللدونية  �لنظرة  هذه  لكن       

ويعمل على تطويرها. 

�إىل  �لأدب��ي  تاريخنا  �أمر  �آل  �حلديثة  �لنه�صة  ع�صر  مطلع  كان  فلما       

�أنهم  ز�عمني  �أدبهم،  على  طبقوه  ما  �أدبنا  على  طبقو�  �مل�صت�صرقني،�لذي 

1- �حليو�ن: 6/ 280 -)28
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يقدمون بذلك لالأدب �لعربي خري� كثري�،حتى قال �لإيطايل كارلو نالينو،عام 

:»�إن 
)((

�لعربي �لأدب  تدري�ص  �مل�صرية  �جلامعة  �إليه  وكلت  0)9)،بعدما 

�ملطلوب مني لي�ص �إل �أن �أطبق على �لآد�ب �لعربية �أ�صاليب �لبحث �لتاريخي 

 
)2(

�لتي عادت على تاريخ �آد�بنا �لإفرجنية بطائل عظيم.«

لتاريخ �لآد�ب يف �لغرب،  �لأدبي خمالف جوهريا  �أن تاريخنا      و�حلال 

�ملياه  حتريك  يف  �أ�صهمت  �ل�صت�صر�قية  �لدر��صات  بع�ص  �أن  ننكر  �أن  دون 

�لآد�ب  تاريخ  �إن  �لأدبية.  �لدر��صات  جمال  يف  �لبحث  وتخ�صيب  �لرو�كد، 

على  �أخرى،  و�نقر��ص  قيام ح�صار�ت  �لغرب من  ما عرفه  يعك�ص  �لغربية 

حني ظل �لأدب �لعربي ميثل حلقات مرت�بطة ، ل ت�صمح بتق�صيمه �إىل مذ�هب 

و�جتاهات، باملفهوم �لغربي للمذ�هب و�لجتاهات، رغم �لهز�ت �ل�صيا�صية 

تولت  موته  وبعد  بالعربية،  طلبته  على  درو�صه  يلقي  كان  �إنه  �لقول  �إىل  نحتاج  ل   -(

�بنته مرمي نلينو طبع حما�صر�ته كما �ألقاها، مل تغري منها �صيئا، �إل �أنها و�صعت لتلك 

�لدرو�ص  ن�ص  �إل  �لكتاب  هذ�  يكون  قائلة:»ل  )تنبيه(  ��صم  حتت  كلمة  �ملحا�صر�ت 

938)( يف �جلامعة �مل�صرية  �صنة  نالينو )�ملتوفى  �لأ�صتاذ كرلو  �ألقاها �ملرحوم  �لتي 

�لعربية  ولكنه  باللغة  �لدرو�ص  �ألف ن�ص  �صنة0)9)-))9) در��صية،فقد كان �ملرحوم 

�إىل  �حلو��صي  بنقل  فاعتنيت  و�لخت�صار،  �لإيجاز  ب�صديد  بالإيطالية  �حلو��صي  كتب 

بع�ص  يف  �ملوجودة  �ملفيدة  �لأخبار  من  عليه  عرثت  ما  �إليها  �لعربية  و�أ�صفت  �للغة 

�لإ�صافات بني ن�صفي  و�إمنا و�صعت هذه  �لدرو�ص،  �إلقاء هذه  بعد  �لتي طبعت  �لكتب 

م�صتطيل.«

من  �لف�صالء  بع�ص  �أذهان  �إىل  �صبق  مِلا  �لتنبيه  هذ�  �إثبات  �ملفيد  من  ر�أيت  ولقد      

قامت  �بنته  و�أن  بالإيطالية،  �لعرب يف م�صر  �لطلبة  �ألقى حما�صر�ته على  نالينو  �أن 

برتجمتها من �لإيطالية �إىل �لعربية، عندما عزمت على �إخر�جها يف كتاب.وما �أدري 

كيف ي�صتقيم يف �لذهن �أن يعنّيَ �أ�صتاذ �أعجمي يف جامعة عربية،يف بلد عربي، ليدر�ص 

�إىل  �لعربية  �لعربية، ثم ين�صرف غري ر��صد عن  و�للغة  �لعربي  �لأدب  �لعرب  �لطلبة 

�أعجميته. فمن ترى كان �صيفهمه �إذن؟ 

2- نف�صه:57 
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�لتي عك�صها قيام دول و�نهيار دول، �ص��من ح�صارة  و�حدة، هي �حل�صارة 

�لعربية �لإ�صالمية.

وهكذ� ق�صم �مل�صت�صرقون تاريخ �لآد�ب �لعربية �إىل �صتة �أع�صر،  ومل ي�صذ 

عن هذ� �لتق�صيم �إل �لقليل.

وهذه �لأع�صر �ل�صتة هي:

)- ع�صر �جلاهلية.

بني  دولة  �نهيار  �إىل  �لإ�صالم  ظهور  من  �لإ�صالمي،  �لعربي  �لع�صر   -2

�أمية.

3- �لع�صر �لعبا�صي �لأول، �إىل نحو �صنة 450هجرية/058)م.

4- �لع�صر �لعبا�صي �لثاين، �إىل �صقوط بغد�د �صنة 656هجرية/258)م

�صنة220)  م�صر،  على  علي  حممد  ��صتيالء  �إىل  �لنحطاط،  5-ع�صر 

هجرية/850)م.

6- ع�صر �لنه�صة �حلديثة �لذي ما يز�ل م�صتمر� حتى �لآن.

وبهذ� �لتق�صيم �صار �لأدب �لإ�صالمي مرتبطا بفرتة زمنية حمددة، من 

بزوغ فجر �لإ�صالم حتى نهاية دولة بني �أمية.

�لر��صدة،  �خلالفة  نهاية  مع  �لإ�صالمي  �لع�صر  نهاية  يجعل  من  ومنهم 

ويجعل ع�صر بني �أمية ع�صر� م�صتقال.

هذ�  يف  �مل�صت�صرقني  و�ملعا�صرين  �ملحدثني  �لعرب  من  ع��دد  تابع  وق��د 

�ملهيع.

وهكذ� جعل �أحمد ح�صن �لزيات �لأدب �لإ�صالمي وقفا على �صدر �لإ�صالم 

من  فجعل  و�إ�صالميني،  خم�صرمني  �إىل  �ل�صعر�ء  وق�صم  �لأموية،  و�لدولة 

�ملخ�صرمني كعب بن زهري و�خلن�صاء وح�صان بن ثابت و�حلطيئة، وجعل من 
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بن  و�لطرماح  وجرير�  و�لفرزدق  و�لأخطل  ربيعة  �أبي  بن  �لإ�صالميني عمر 

حكيم.

مل متنع �لأخطَل ن�صر�نيتُه من �أن يكون �صمن �لإ�صالميني، عند �لزيات، 

�صاأنه يف ذلك �صاأن بع�ص �ملتقدمني.

 وقد حتدث �لزيات يف كتابه )تاريخ �لأدب �لعربي( عن �لأدب �لإ�صالمي 

و�لعو�مل �ملوؤثرة فيه، كما حتدث عن م�صادره و�أنو�عه،فكان مما قال:»�إن 

�جلاهلية  �لع�صبية  هي:خمود  �لإ�صالمي  �لأدب  يف  �ملوؤثرة  �لعو�مل  �أه��م 

�أمية،  بني  عهد  يف  ��صتعارها  و�صلم،ثم  عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول  عهد  يف 

�لجتماعية  �لأحو�ل  وحت�صن  �لعربية،  �لعقلية  �لدينية،وتغري  �لروح  ون�صوء 

و�لقت�صادية،وظهور �لأحز�ب �ل�صيا�صية، و�ت�صاع �لفتوح �لإ�صالمية، وتاأثري 

�لقر�آن  �أ�صاليب  ثم  و�أدبها،  وعاد�تها،و�عتقاد�تها  بلغاتها  �لأجنبية  �لأمم 

   
)((

و�حلديث، و�ملاأثور �ل�صحيح من �ل�صعر �جلاهلي و�لأمثال.« 

عند  منطقيا،ويقف  ترتيبا  مرتب  و��صح،وغري  هو  كما  عام،  كالم  وهذ� 

كذلك،  ذلك  يكون  �أن  �لعجب  �أعجب  بو�طنها.ومن  دون  �لأ�صياء  ظو�هر 

و�لزيات نف�صه يقول قبل �صفحات معدودة: »فالإ�صالم �إذن قد قلب �لعقلية 

�أعلى يخالف  �لعربية قلبا،و�صن على �جلاهلية حربا،ور�صم لالجتماع مثال 

 
)2(

ما �ألفوه،ويناق�ص ما عرفوه«

�لإ�صالمي  �لع�صر  جعل  عندما  نف�صه  �ملنحى  خليف  يو�صف  نحا  وق��د 

يت�صمن �صدر �لإ�صالم و�لع�صر �لأموي، �إل �أنه �صّمى �صعر�ء �صدر �لإ�صالم 

�لذين عا�صو� يف  �ل�صعر�ء  �إل على  �لإ�صالميني  خم�صرمني،ومل يطلق �صفة 

�لع�صر �لأموي.

�لإ�صالمي(، من مو�صوعته  وكذلك كان �صنيع �صوقي �صيف يف )�لع�صر 

1- تاريخ �لأدب �لعربي، ط 978/28)، د�ر �لثقافة،بريوت،�ص: 98-97

2- نف�صه:�ص.94
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�لإ�صالم  �لإ�صالمي عنده �صدر  �لع�صر  ويت�صمن  �لعربي،  �لأدب  تاريخ  عن 

وزمن بني �أمية.

وكان قد �أملح �إىل بع�ص من ذلك يف كتابه:»�لفن ومذ�هبه يف �لنرث �لعربي«، 

حني حتدث عن »�لنرث �لإ�صالمي«.

 و�أما عبد �لقادر �لقط فقد جعل �صفة �لإ�صالمية وقفا على �صدر �لإ�صالم، 

�لإ�صالمي  �ل�صعر  ك��ت��اب��ه:«يف  يف  وذل��ك  م�صتقال،  �لأم���وي  �لع�صر  وجعل 

�أي�صا من  و�لأموي«، ويت�صح ذلك ل من عنو�ن �لكتاب و�أبو�به فح�صب، بل 

و�لدولة  �لإ�صالم  ع�صر  مذهبه:»يتفرد  مبينا  يقول  �لكتاب،حيث  مقدمة 

�لأموية من بني مر�حل تاريخ �لأمة �لعربية باأنه.. �لخ ..«، و�إن كانت مباحث 

�لكتاب ل تخ�صع خ�صوعا ق�صريا لهذ� �لتق�صيم.

�لإ�صالمي حتت نظام �صلطة  بعنو�ن:»�ل�صاعر  �صلوم كتابا  �ألف د�ود  وقد 

�لكتاب  ه��ذ�  يف  �ل���و�ردة  �لأح��ك��ام  من  كثري�  �أن  من  وبالرغم  �خل��الف��ة«، 

�أن تق�صيمه يذكرنا  �إل  تظل حمل نظر، و�أن قيمة �لكتاب �لنقدية مهزوزة، 

�إىل  �أمية  بني  �لإ�صالمية ع�صر  ب�صفة  �بن خلدون، عندما جتاوز  بتق�صيم 

�لعبا�صيني.

�لتق�صيم  هيمنة  من  �أ�صحابها  حترر  �لتي  �مل�صتقلة  �جلهود  بع�ص  وتبقى 

�لتاريخي، يف حماولة ل�صتنباط تق�صيم نابع من طبيعة �لأدب �لعربي نف�صه.

ومن هوؤلء جنيب حممد �لبهبيتي وم�صطفى �صادق �لر�فعي.

�لعربي  لل�صعر  �أرخ  �لع�صور نظرة فنية، وهكذ�  �إىل  �لبهبيتي فنظر  فاأما 

حتى نهاية �لقرن �لثالث، وجعله يف ثالثة ع�صور:

)- �لع�صر �لفني.

2-  �لع�صر �لعاطفي.

3-  �لع�صر �لعقلي.
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�إل �أننا نتجاوز هذ� �لكتاب، لأنه ل يعر�ص يف و�صوح ملا نحن فيه مما له 

�ل�صعر  و�إن كان قد عالج ق�صية �صعف  �لإ�صالمي،  �لأدب  عالقة مب�صطلح 

�لإ�صالم نظرية  �ل�صعر يف �صدر  : )�صعف  �لإ�صالم، حتت م�صمى  يف �صدر 

.
)((

�صحيحة(

�صادق  م�صطفى  فهو  متاأنية  وقفة  �إىل  يحتاج  �ل��ذي  �لثاين  �لوجه  و�أم��ا 

�لر�فعي.�إن �لر�فعي و�إن كان �صاق تق�صيم �بن ر�صيق يف جعل �ل�صعر�ء �أربع 

، �إل �أنه وقف عند 
)2(

طبقات:جاهلي قدمي، وخم�صرم، و�إ�صالمي، وحمدث

على  نقد� لذعا،مبنيا  ونقده  �مل�صت�صرقون،  قدمه  �لذي  �ل�صيا�صي  �لتق�صيم 

طبيعة �لأدب �لعربي.

وبالرغم من �أن كتاب �لر�فعي متقدم يف �لزمن، �إذ هو يعود �إىل بد�يات 

وكان  بالتاأمل،   �لفاح�صة جديرة  �أن نظرته  �إل  �لع�صرين )))9)(،  �لقرن 

من �ملمكن �أن ت�صحح م�صرية تاأريخ �لأدب �لعربي منذ زمن،لو وجدت من 

يتابع �لطريق �لذي فطره �لر�فعي. 

�للغة  �أدبيات  �لتدبري يف و�صع )تاريخ  يقول:»�جتمع �ملتاأخرون على جعل 

ف�صدر  ع�صور:�جلاهلية،  خم�صة  �إىل  �لتاريخ  هذ�  يق�صمو�  �أن   
)3(

�لعربية(

 656 �صنة  �صقوطها  �إىل  �لعبا�صية  فالدولة  �لأم��وي��ة،  فالدولة  �لإ���ص��الم، 

للهجرة،ثم ما تعاقب من �لع�صور بعد ذلك �إىل قريب من هذه �لغاية حيث 

�بتد�أت �لنه�صة �حلديثة.

على  قيا�صا  �أورب��ا،  علماء  من  �مل�صت�صرقون  �لتق�صيم  هذ�  �بتدع  من  و�أول 

.Litterature  أو�صاع �آد�بهم،مما ي�صمونه�

1- تاريخ �ل�صعر �لعربي:�ص.3))

2- تاريخ �آد�ب �لعرب:26/3

3- يعلق �لر�فعي على هذه �لت�صمية قائال:»هذ� هو �لإ�صم �لذي �صربت به �لذلة على كل 

كتاب عربي، وقلما يغريون منه �إل لفظة )�أدبيات(، يبدلونها باآد�ب... �لخ«
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فهم �لذين تنبهو� لهذ� �لو�صع يف �لعربية،فجاءو� به كاملنبهة على فرط 

 
)((

عنايتهم بفنونها و�آد�بها، وح�صبهم من ذلك �صنيعا«

ويتابع �لر�فعي من�تقد�:»بيد �أن تلك �لع�صور �إذ� �صلحت �أن تكون �أجز�ء 

�لجتماع  ل�صروب  �لزمنية  ور  �ل�صُّ جمموع  هي  �لتي  �لعربية  للح�صارة 

بالقر�آن  بلغت  �لتي  �للغة  �آد�ب  لتاريخ  �أبو�با  تكون  �أن  ت�صلح  و�أ�صكاله،فال 

�لكرمي مبلغ �لإعجاز على �لدهر، ومل تكد َتطوي ع�صَرها �لأوَل حتى كان 

�أوُل �صطر َكَتَب لها يف �صفحة �لع�صر �لثاين �صهادة �خللود وما بعد �أ�صباب 

�خللود من كمال.

 ثم �إن تاريخ �لآد�ب لي�ص فنا من �لفنون �لعملية �لتي يحذو فيها �لنا�ص 

�لأمم  فيها  وتت�صاوق  �لأول،  ماأخَذ  منها  �لآخر  وياأخذ  بع�ص،  حذو  بع�صهم 

على و�صع و�حد، لأنها ل تتغري على �جلملة يف تعرف مادتها وت�صرف �أد�تها 

�آد�ب �للغات �لأعجمية،  �آد�ب لغتنا جميلة على  حتى يتعني علينا �أن جنعل 

يف�صل على �أزيائها، و�إن �صاقت به وخرج فيها باّذ �لهيئة جمموع �لأطر�ف 

�لتاريخ  �خلناق.�إمنا  ماأخوذ  �ل��وث��اق،�أو  م�صدود  وكاأنه  �لأع�صاء  متد�خل 

يتو�طاأ  مو��صعات  من  �أكرث  لي�صت  �لل�صانية  و�لآد�ب  بغيتهم،  قوم  حو�دث 

�لتاريخ  �لتي هي مري�ث  �ملعنوية  �حلو�دث  منها  �لقوم،تخرج  �أولئك  عليها 

كل  �لآد�ب يف  فتاريخ  �أنو�عها،  على  و�لأخ��الق  �لعاد�ت  �أيديهم من  كله يف 

ع�صوره  مفا�صل  لأنها  �لأدبية،  حو�دثها  على  مف�صال  يكون  �أن  ينبغي  �أمة 

مبا  تكون  �أن  �لتاريخ  عليها  يق�صم  �لتي  �حلو�دث  هذه  يف  و�ل�صاأن  �ملعنوية، 

كل  بنوع  تنوعا خا�صا  تلحق مبادته  و�أن  �صكله،  تغيري� حم�صو�صا يف  يحدث 

حادثة منها ،فاإذ� مل تكن كذلك مل يكن �لتاريخ متجدد� �إل باعتباره �لزمني 

فقط، وهذ� لي�ص ب�صيء،لأن تغري �لزمن طبيعة �لوجود،من �أجل ذلك جتد 

�لفل�صفة  موؤ�ص�ص  بالتاريخ هو )باكون(  و�لفنون  �لأدب  �لر�فعي:�أول من ميز  يقول   -1

�حلديثة، تويف �صنة626) للميالد،فاإنه جعل �أق�صام �لتاريخ ثالثة:�لتاريخ �لديني،وتاريخ 

�لجتماع، وتاريخ �لأدب و�لفنون.
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)((

�لأمة �لتي ل حو�دث لها لي�ص لها تاريخ.«

يف�صده، ون�صه  �أن  �لتبعي�ص  �صاأن  تاما لأن من  �لر�فعي  لقد جئت بكالم 

�أوفى بالدللة على �ملر�د.

فاأنت ت�صتطيع يف جمال �لعلوم �لطبيعية �أو �لفزيائية �أو �لريا�صية �أن حتكم 

باأن معارف �ملتاأخر �أوفى قطعا من معارف �ملتقدم، ولو كان هذ� �أبوقر�ط       

�أو �بن �صينا، ولكن َمن ِمن �لنا�ص ي�صتطيع �أن يقول �إن هومريو�ص  �أو �ملتنبي 

مهما  �ملتاأخرون  ينجزه  ما  �أمام  �صيبلى  فنهم  �أن  �صيتقادم،�أو  �صك�صبري  �أو 

بلغت عبقريتهم؟

�لإ�صالم،  وليد  لأن��ه  �إ�صالميا،  �أدب��ا  �لتاريخ  عرب  �أدبنا  �لر�فعي  يعترب 

من  قرنا  ع�صر  ثالثة  تعاقب  �أن  ويقول:»وبديهي  �لإ���ص��الم،  ب��روح  ومت�صبع 

تاريخ �لأدب �لإ�صالمي مل ين�صئ لغة �أف�صح مما نطقت به �لعرب قبل ذلك،                               

ول جاء ب�صعر يباين �أ�صعارهم يف �جلملة، ول جعل لأدبائنا مذ�هب متميزة 

�لأدبية  �لع�صور  تلك  تعاقب  لي�ص يف  و�لعلم،بل  و�ل�صيا�صة  �لدين  تكوين  يف 

يرتك                                                                                       مما  عر�صية  �أم��ور  و�إل  رج��ال،  وقيام  رج��ال  م��وُت  �إل  �لأغلب  على 

�لغر�ئز                                                                 وتباين  �لقر�ئح  �ختالف  على  ت��دل  قليلة  �آث���ار�  �لأدب  م��ادة  يف 

)2(

يف �أولئك �لرجال �لذين قامو� عليه.«

  ويربط �لر�فعي �للغة �لعربية بالدين، مما يجعل �لأدب �لعربي مو�صوما 

ب�صمة خا�صة،ل توجد يف �لآد�ب �لأجنبية، فيقول: »�إن يف لغتنا معنى دينيا 

هو �صّر حقيقتها، فال جتد من رجل روى �أو �صّنف �أو �أملى يف فن من فنون 

�لفنون  ��صتقلت  �لكرمي،ثم  للقر�آن  خدمة  بذلك،�إل  عهدهم  �أول  �لآد�ب 

بعد ذلك وبقي �أثر هذ� �ملعنى يف فو�حت �لكتب، و�لقر�آن نف�صه حادثة �أدبية 

من                                                                   ذل��ك  �صّر  يفهم  مل  و�إن  فيها،  �صبهة  ل  �لتي  �حلقيقية  �ملعجز�ت  من 

1- تاريخ �آد�ب �لعرب:)/8)-9)

2- نف�صه:)/20-)2



43

من  جديد�،  معنى  قدم  من  �أول  �لر�فعي  يكون  هذ�   وعلى 
)((

يفهمونه. ل 

�ملحدثني، مل�صطلح )�لأدب �لإ�صالمي(، موؤكد� خ�صو�صية ذلك �لأدب �ملمتد 

عرب �لزمن،منذ جميء �لإ�صالم �إىل ما �صاء �هلل تعاىل، وجعله مرتبطا باللغة 

�لعربية �لتي هي �أ�صا�صا لغة �لقر�آن �لكرمي.وبذلك يفتح �لر�فعي �لباب �أمام 

�مل�صطلح ليكت�صب دللته �ملعا�صرة. 

1- نف�صه:2)2
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الــمرحلـة الثانيـــة:اأدب طفـــرة

بالرغم من �أن تق�صيم تاريخ �لأدب �لعربي �إىل ع�صور خا�صعة للتق�صيم 

�ل�صيا�صي �أ�صلته �لدر��صات �ل�صت�صر�قية، حتى �صار منطيا، يتد�وله �لكتبة 

و�لد�ر�صون و�حد� بعد �آخر، �إل �أنه كان لبع�ص �مل�صت�صرقني نظر�ت ح�صيفة، 

ومتيز يف �حلديث عن �لأدب �لإ�صالمي، جند بع�ص من ذلك – على �صبيل 

�ملثال ل �حل�صر – عند كارلو نالينو �مل�صار �إليه �آنفا،فقد ذهب �إىل �أن �أثر 

�لإ�صالم يف �لأدب كان عظيما، مفند� ما جاء يف عدد من �لكتب �لتي كانت 

يقدر  »ل  �لأثر  ذلك  �أن  نالينو  و�أكد  �آن��ذ�ك،  �مل�صرية  �ملد�ر�ص  يف  متد�ولة 

تاأثري  من  �أكرب  وهو  وعلومهم،  و�آد�بهم  �لإ�صالمية  �لأمم  حياة  يف  مقد�ره 

�لإجنيل يف �لن�صارى«، ويرى �أن »�أول من ي�صلح له ��صم �صاعر �إ�صالمي هو 

 ،
)((

ح�ّصان بن ثابت �لأن�صاري«،لأن »ح�صن �إ�صالمه ظاهر يف جملة من �أ�صعاره«

وهذ� على عك�ص ما �صاع يف �لنا�ص من �أن �لإ�صالم مل يوؤثر يف �ل�صعر�ء، و�أن 

�صعر ح�صان �صعف يف �لإ�صالم. وي�صرف نالينو �صفة �لإ�صالمية عن جملة 

من �ل�صعر�ء �لذين عا�صو� يف �صدر �لإ�صالم، لأن �صعرهم مل ي�صتجب لروح 

يف  �ملر�ثي  �لريبوعي،�صاحب  نويرة  بن  متمم  ه��وؤلء  ومن  �لكرمي،  �لقر�آن 

)2(

�أخيه مالك �لذي قتل يف جملة �لعرب �ملرتدين.

�لأدب  ع��ن  ح��دي��ث��ه  يف  مت��ي��ز  ل��ه  ك���ان  �آخ���ر  م�صت�صرقا  ه��ن��اك  �أن  ع��ل��ى 

�لإ�صالمي،وهو �مل�صت�صرق �لأملاين �لكبري »كارل بروكلمان«، فقد قدم تق�صيما 

فريد� لأدبنا، وجعله يف ق�صمني كبريين:

)- �أدب �لأمة �لعربية من �أوليته �إىل �صقوط �لأمويني.

2- �لأدب �لإ�صالمي باللغة �لعربية،من قيام دولة بني �لعبا�ص �إىل �لآن.

لقد ميز »بروكلمان« �إذن بني �أدبني: �أدب �لأمة �لعربية و�لأدب �لإ�صالمي، 

1- تاريخ �آد�ب �للغة �لعربية: 06)

2- نف�صه: من 99 �إىل 08)
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�لإ�صالمي.فالأدب  و�لأدب  �لعربي  �لأدب  بني  هذ�  يف  مييز  �أنه  نقر�أ  ونكاد 

�لأملان،  عن  �صادر  �لأمل��اين  �لأدب  �أن  �لعرب،كما  عن  �صدر  ما  هو  �لعربي 

و�لرو�صي عن �لرو�ص، و�لإجنليزي عن �لإجنليز. و�أما )�لأدب �لإ�صالمي( 

�لأول  �لأمر  �ثنني:فاأما  �أمرين  مر�عيا  �مل�صطلح  هذ�  بروكلمان  �أطلق  فقد 

فهو �إ�صهام �ل�صعوب �لإ�صالمية يف هذ� �لأدب، و�أما �لأمر �لثاين فهو تخل�ص 

هذ� �لأدب من �لروح �جلاهلية وبقاياها �لتي كانت ما تز�ل قائمة على عهد 

�مل�صطلح  �إىل  نظر  بروكلمان  �أن  يعني  �لقبلية.وهذ�  كالع�صبية  �أمية،  بني 

من جانبني �ثنني وهما:�لمتد�د �جلغر�يف �ملت�صل بالأمم �ملفتوحة و�نت�صار 

�ل�صعوب �لإ�صالمية يف �أقطار من �لأر�ص �صتى من جهة، حيث مل يعد ذلك 

�إىل  �لنظر  و�أطر�فها فح�صب،ثم جانب  �لعرب  �لأدب حم�صور� يف جزيرة 

ذلك �لأدب يف بعده �لعميق �ملت�صل بالقيم �مل�صتجيبة لروح �لإ�صالم. وهذ� 

يثري ق�صية �أ�صا�صية تتعلق بعالقة �لأدب باللغة، فبالرغم من �أن هوؤلء �لأدباء 

�آد�بهم،  �إ�صالمية خمتلفة قد �تخذو� �لعربية ل�صانا يف  �ملنتمني �إىل �صعوب 

بروكلمان،  عند  خال�صا،  عربيا  �لأدب  هذ�  جلعل  كاف  غري  ذلك  �أن  �إل 

�إنه �أدب �إ�صالمي مكتوب بالعربية. وهذ� يفتح �أفقا  فالأ�صح عنده �أن يقال 

لي�صت  �لأدب  هذ�  �كت�صبها  �لتي  �لإ�صالمية  �صفة  �أن  وهو  �أهميته،  له  �آخر 

وعا�صوه  هوؤلء  �عتنقه  �لذي  �لدين  من  نابعة  هي  ما  بقدر  �للغة  من  نابعة 

�أن  ن�صتطيع  �أننا  يعني  �آد�بهم.وهذ�  يف  روحه  فانعك�صت  وت�صربوه  ومتثلوه 

�لهجري  �لر�بع  �لقرن  عربي.فمنذ  غري  �إ�صالمي  �أدب  عن  �أي�صا  نتحدث 

مثال �صي�صري لالأدب �لإ�صالمي ل�صان �آخر، �إ�صافة �إىل �لعربية، هو �لل�صان 

�أدباء  مكانتهم عن  تقل  ل  كبارً�  �أدباء  �لتاريخ  �أجنب عرب  �لذي  �لفار�صي، 

�لعربية، �إن مل تتفوق عليهم، يف نظر بع�ص �لد�ر�صني �لفر�ص.وقل مثل ذلك 

عرب تتابع �لع�صور عن �لأدب �لأردي و�لأدب �لرتكي وغريهما..

    فهل ينطبق هذ� على عدد من �لآد�ب �ملعا�صرة؟

�لفكري  �ملحتوى  عن  �لنظر  بغ�ص  �للغة،  �أ�إىل  �لأدب؟  ين�صب  ماذ�  و�إىل 
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�لفرن�صي و�لأدب �لإجنليزي  �لعربي و�لأدب  �لأدب  �لفني؟ فنقول  و�ملذهب 

�لآد�ب.�أم  تلك  بها  كتبت  �لتي  �للغة  �إىل  م�صتندين  ؟  �لإ�صباين  و�لأدب 

ين�صب �لأدب  �إىل �لأر�ص/�لبقعة �جلغر�فية؟فنقول �لأدب �لهندي  و�لأدب 

�للغة  �أو  �لعرق  �لنظر عن  �لدين،بغ�ص  �إىل  �أم  �لأندل�صي؟  و�لأدب  �مل�صري 

�أو �لوطن؟فنقول �لأدب �ليهودي و�لأدب �لن�صر�ين و�لأدب �لبوذي و�لأدب 

و�لأدب  �لوجودي  �لأدب  و�لإيديولوجيا؟فنقول  �لفكر  �إىل  �أم  �لإ�صالمي؟ 

�لإ�صرت�كي و�لأدب �لعبثي و�لأدب �لليرب�يل؟ �أم �إىل �ملذهب �لفني؟ فنقول 

�لأدب �لكال�صي و�لأدب �لرومان�صي و�لأدب �لرمزي و�لأدب �لو�قعي؟

فكيف  و�قعة.  حقيقة  هي  بل  و�ردة،  �ل�صتعمالت  تلك  كل  �أن  و�حل��ال 

�لتمييز؟

�إننا عندما نقول مثال: )�لأدب �لفرن�صي(،فاإننا نعني �أدبا معينا لبد فيه 

من حتقق �صرطني لي�صبح جدير� بهذه �ل�صفة:

)- �إنه �أدب �صيغ بل�صان خا�ص ،هو �لل�صان �لفرن�صي.

2- �إنه �أدب ينتمي �إىل بقعة جغر�فية معينة هي فرن�صا.

�أدب  �أم��ام  و�أ�صبحنا  �لت�صمية،  �صقطت  �ل�صرطني  �أحد هذين  �نتفى  ف��اإذ� 

هذه  تكون  وقد  �لأ�صياء،  نعت  يف  �لدقة  تتطلبها  جديدة  ت�صمية  �إىل  بحاجة 

�لت�صمية ب�صيطة، وقد تكون مركبة،فالأدب �لذي ي�صدر عن �أدباء �لكيبك مثال 

ل ي�صح �أن ي�صمى �أدبا فرن�صيا،و�إن �تخذ �لفرن�صية ل�صانا، و�إل كان ذلك جناية 

على �أهل هذ� �لبلد،وكذلك �ل�صاأن مع �آد�ب �أخرى تنتمي �إىل �أقطار بعيدة عن 

فرن�صا،مثل جزر �صي�صيل و�لريينيون وغريهما.. ولذلك ُيتحدث يف مثل هذه 

»Littérature d’outre mer«  .لأحو�ل عادة عن �أدب ما ور�ء �لبحار�

تر�صد  �لتي  �جلو�ئز  مع  تختلط  ل  خا�صة  جو�ئز  �لأدب  لهذ�  وير�صد 

للكتاب �لفرن�صيني �خلّل�ص، كما تر�صد جو�ئز للذين يكتبون بالفرن�صية من 

�ملهاجرين �ملقيمني بفرن�صا.
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يوما  كتبه  وما  بنجلون،  �لطاهر  يكتبه  وما  �صديد،  �أندريه  تكتبه  ما  �إن 

ر�صيد بوجدرة، لي�ص �أدبا فرن�صيا خال�صا بحال، و�إن �تخذ �لفرن�صية ل�صانا،             

بل و�إن �أن�صئ على �أر�ص فرن�صا، فكيف �إذ� كان هذ� �لأدب مكتوبا يف �أر�ص 

�أ�صحابه؟.

�ملكتوب  �ملغاربي  يتحدثون عن )�لأدب  �ل�صاأن  �أ�صحاب هذ�  ولذلك جتد 

بالفرن�صية(. فهو �إذن �أدب )مغاربي( لأن �أ�صحابه ينتمون �أ�صال �إىل �ملغرب 

�لعربي، ولكن مبا �أنهم مل يكتبو� �أدبهم بلغة وطنية كان لبد من تلك �لالحقة 

�ملزيلة لكل �لتبا�ص: )�ملكتوب بالفرن�صية(.

ولذلك قال �أديب �لثورة �جلز�ئرية مالك حد�د رحمه �هلل تعاىل:»ل تلمني 

�إذ� �صدمتك رطانتي.. قد �أر�د يل �ل�صتعمار �أن �أحمل �للكنة يف ل�صاين...�أن 

)((

�أكون معقود �لل�صان.«

�أبناء  بع�ص  �لآن  يدركه حتى  ومل  ح��د�د،  مالك  �أدرك��ه  �ل��ذي  �لوعي  �إن��ه 

جلدتنا ممن ل يز�ل يكتب بلغة �مل�صتعمر.

وما قيل عن �لأدب �لفرن�صي يقال عن غريه من �لآد�ب، كالأدب �لرو�صي 

و�لأمريكي،  �لإجنليزي  �لأدبني  بني  عادة  مييز  و�ل�صيني..ولذلك  و�لأملاين 

بالرغم من تقارب �لل�صانني.

كفانا  قد  �أن��ه  �إل  �لتعقيد،  بالغة  ومعقدة  �صائكة  �لق�صية  هذه  تبدو  قد 

همها منذ ما يقرب من قرن من �لزمن �لناقد �لفرن�صي »فان تيكم« عندما 

�لتف�صيل  من  بنوع  قرر  �ملقارن،حيث  �لأدب  ق�صية  يعالج  وهو  �عرت�صته 

�أدب من  �أوىل ينبغي تو�صيحها: ما هي حدود  يلي: »هنا نقطة  �لو��صح ما 

لنا  جاز  تعديناها  �إذ�  �لتي  �حلدود  هي  �لع�صور؟ما  من  ع�صر  يف  �لآد�ب 

به فيه؟ �جلو�ب على هذ�  تاأثري  �أو  تاأثر  �أجنبي، وعن  �أدب  �أن نتحدث عن 

�صهل حيثما تكن �مل�صاحة �للغوية منطبقة كل �لنطباق �أو بع�صه على �مل�صاحة 

�ل�صيا�صية، كما هو �ل�صاأن بني فرن�صا و�إجنلرت� �أو فرن�صا و�إ�صبانيا. لكن هذ� 

1- ديو�ن �ل�صقاء يف خطر:37
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�لنطباق  غري متوفر يف غالب �لأحيان، وهناك حالت كثرية ي�صعب �أن جند 

لها حال عاما، فكثري� ما تكون �للغة �ل�صائدة يف بلد من �لبلد�ن ممتدة �إىل 

ما ور�ء حدوده، وهنا ل بد �أن نت�صاءل: هل نلحق �لآثار �لتي تظهر فيما ور�ء 

هذه �حلدود بالأدب �لقومي �لذي تنتجه �لأمة؟ �أما �لأملان فاإنهم يعتقدون 

بذلك فيما يتعلق بهم، فرت�هم ي�صعون �لكتاب �ل�صوي�صريني هالر، وبودمر، 

وج كيلر، و�لكاتبني �لنم�صويني روجرز و�أنت�صنجروبر يف عد�د �لأدباء �لأملان، 

بل يف منازل طيبة من م�صاف هوؤلء �لأدباء. و�أما يف فرن�صا، حيث �لوحدة 

�لقومية قدمية مغرقة يف �لقدم، وحيث �ل�صعور بهذه �لوحدة عميق قوي، فاإننا 

ن�صتحي �أن نن�صب �إلينا من لي�ص منا. لكننا لأ�صباب بديهية نعد رو�صو، ودي 

مي�صرت، كاتبني فرن�صيني، رغم �أن �لأول من جنيف و�لثاين من �صافو�، ونقبل 

يف عد�دنا، فينه، و�صرير، ورو، و�صربويل �ل�صوي�صريني، وردنباخ، وفرهارن 

ل�صوي�صر�  ندع  ولكننا  �أدبي،  كمركز  باري�ص  حول  حومو�  لأنهم  �لبلجيكيني، 

توبفر، وندع لبلجيكا كاميل ليمونيه، لأنهما �آثر� �لبقاء يف بالدهما، ولذلك 

�ملقارن،  �لأدب  نطاق  د�خال يف  ليمونيه  كاميل  زول يف  تاأثري  نعد  �أن  يجب 

�لأدب  يف  �لفرن�صية  �لتاأثري�ت  وكذلك  جنيف،  يف  �لرومنطيقية  وكذلك 

�إىل  بالن�صبة  �لأمريكان  �لكتاب  وكذلك  �لفرن�صية،  باللغة  �ملكتوب  �لكندي 

�آثارهم يف نطاق �لأدب  �أ�صبح �لإجنليز ل يدخلون  �لأدب �لإجنليزي، فقد 

�لإجنليزي، لهذ� يجب �أن ننظر �إىل تاأثري كارليل يف �إمر�صون �أو تاأثري �إدجار 

بو� يف �لق�صا�صني �لإجنليز على �أنه من مو�صوعات �لأدب �ملقارن.

  
)((

وهذه �لبلد�ن �أو غريها ميكن �أن تكون مق�صمة بني عدة لغات…�لخ(

تاريخه،            �أو  �لطبع  ملكان  ذكر  دون   ، �لعربي  �لفكر  تيجم،د�ر  فان  �ملقارن:  �لأدب   -1

ول ��صم �ملرتجم، �أو �ملرتجمني،�ص: 64-63

�ملذكورين يف كتاب فان تيجم، مع  �لأعالم  �لتعريف مبعظم       وقد �جتهدنا هنا يف 

كتابة �أ�صمائهم باللغة �لأ�صلية:

- Haller (Albert von) 17O8-1777

 �صاعر �صوي�صري يكتب بالأملانية، له: )�أ�صعار �صوي�صرية 732)(  وله ق�صيدة و�صفية يف 

)جبال �لألب729)  (وبها حقق جمده �لأدبي.

- Bodmer (Johann Jakob) 1698-1783
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يف  �لأملاين  �ل�صعر  �كت�صاف  كتاباته  �أعادت  بالأملانية،  يكتب  �صوي�صري،  وناقد  كاتب 

�لع�صر �لو�صيط، وترجم نرث� ر�ئعة �ل�صاعر �لإجنليزي ملتون: )�لفردو�ص �ملفقود(. 

- Keller (Gottfried) 1819-1890 

�صيا�صي،م�صتلهمة  طابع  ذ�ت  �أ�صعاره  بالأملانية.كانت  يكتب  �صوي�صري،  ورو�ئي  �صاعر 

من �لوقائع �ل�صيا�صية، ومن فل�صفة فيورباخ �لإن�صانية �لإحلادية.��صتقر يف برلني خم�ص 

�صنو�ت.ن�صر رو�ية تربوية على �صكل �صرية )هرني �لأخ�صر(،854)-955).كما ن�صر 

�أدبه  يف  �صلندر(886)تتقاطع  )مارتن  زوريخية(،878)م،ورو�ية  )ق�ص�ص  حكايات 

�لرومان�صية بالو�قعية.

- Rosegger (Peter) 1843-1917 

رو�ئي �صوي�صري، من �أب فالح، كان م�صدود� �إىل و�صف حياة مو�طني بلده وعاد�تهم 

يف ق�ص�صه.من �أعماله رو�ية )غابة �ملولد(877)م، حيث ينتقد �حلد�ثة، و)يف زمن 

عن  �لبحث  )يف  منها  للدين،  �لأدبية  �أعماله  من  كثري�  نذر  وقد  �ل�صباب(895)م 

م�صيحية  �إىل  �لطبيعي  بالجتاه  م�صبوغ  �إميان  من  متقدما  توجه  حيث  �هلل(883)م، 

�إن�صانية.

- Rousseau(Jean Jaques) 1712-1778

�لكاتب و�لفيل�صوف �لفرن�صي �ل�صهري، �صوي�صري �لأ�صل.

 - Cherbuliez (Victor) 1829-1899

�صوي�صري �لأ�صل، من جنيف، رو�ئي وناقد، رحل �إىل �ل�صرق، فانطبعت رو�ياته بطابع 

�صرقي.

- Rodenbach (Georges)1855-1898

بروك�صيل  يف  �ملحاماة  مار�ص  بالفرن�صية،  يكتب  �لأ�صل،  بلجيكي  ورو�ئي  �صاعر 

)�ل�صبيبة  ديو�ن:  ن�صر  �ل�صابة(،  )بلجيكا  جملة  له  �صديق  مع  �أ�ص�ص  ثم  عامني،  مدة 

منها:  د�لة،  عناوين  ذ�ت  وهي  ذلك،  بعد  دو�وينه  تو�لت  ثم  886)م،  عام  �لبي�صاء( 

�ملولدية898)م(،  �ل�صماء  )�صلطة �ل�صمت)89) م(، )حيو�ت مغلقة896)م(،)مر�آة 

وله م�صرحية عنو�نه: )�لنقاب 894)م(

 -Lemonnier(Camille)1844-1913

منها:  �لأدبية،  �ملجالت  من  عدد  �إ�صد�ر  يف  �صاهم  بالفرن�صية،  يكتب  بلجيكي،  كاتب 

�لو�قعية:  رو�يته  فمن  و�ملثالية،  �لو�قعية  بني  جمع  �لذكر،  �لآنفة  �ل�صابة(  )بلجيكا 

)�آدم  رو�يته:  �ملثايل  �لجتاه  ومن  �لربجو�زيني(892)،  )�لزوج()88)م،و)نهاية 

�ل�صعادة(904)،  �لغ�ص(900)، ول�صيما )�حلق يف  �لغابة  قلب  وحو�ء(،899)، و)يف 
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تتميز كتابته بنرثية غنائية، وهو ناقد ت�صكيلي �أي�صا. 

 - Zola(Emile) 1840-1902

 زعيم �لرو�ئيني �لطبيعيني �مل�صهور، وكان ي�صعى �إىل توظيف �ملنجز�ت �لعلمية يف �أعماله 

�لرو�ئية. له عدد كبري من �لرو�يات.وله يف �لنقد �لأدبي )�لرو�ية �لتجريبية880)(، 

ويف �لنقد �لفني: )�إدو�ر مونيه 967)( وله �أي�صا: )�لق�صة �لطبيعية و�لجتماعية لأ�صرة 

من �لإمرب�طورية �لثانية )87)-893)( يف ع�صرين جملد�،، وله توجه نحو �مل�صيحية 

�أعماله:  �أ�صهر  ومن   )(903-(893 �لأربعة  )�لأناجيل  كتابه:  يف  يظهر  �جلديدة، 

)جريمنال »�ل�صهر �ل�صابع يف عهد �لثورة �لفرن�صية« 885)( و )�إين �أتهم 898)(، و�أما 

�نطالق �صهرته بني معا�صريه فقد كانت من خالل: )�ل�صاعقة877)(. 

- Emerson(Ralph Waldo) 1803-1882

    �صاعر وفيل�صوف �أمريكي، موؤ�ص�ص مذهب )�لت�صامي(، وهي فل�صفة دينية ذ�ت نزعة 

�صوفية.كان خطابه عام837) يف جامعة هارفارد �إعالنا لال�صتقالل �لثقايف �لأمريكي.

نا�صل �صد �ل�صرتقاق، وهو �أحد من �أثرو� يف نيت�صه.

Poe(Edgar allan)1809-1849

�لكاتب �لأمريكي �ل�صهري،�ل�صاعر و�لرو�ئي و�لناقد، عا�ص يف بريطاين ما بني 3)8)-

منذ  �صعره  ين�صر  بد�أ   ،(826 عام   يف  فريجينيا  جامعة  يف  در��صته  و�نقطعت   ،(820

827) )تامرلن و�أ�صعار �أخرى(،ثم )�لأعر�ف 829)( وهي ق�صيدة م�صتوحى عنو�نها 

�لأدب  �صمن  بدر��صتها  �لد�ر�صني  بع�ص  �أغرى  فيها  �لقر�آن  و�أثر  �لكرمي،  �لقر�آن  من 

�ملقارن وبيان �أثر �لقر�آن �لكرمي فيها )�نظر على �صبيل �ملثال:د. عدنان حممد وز�ن 

)83)(، من  983)م(وله )�أ�صعار  يف در��صته:مطالعات يف �لأدب �ملقارن،403) ه� - 

�أعماله �ل�صهرية: )ق�ص�ص خارقة(، ويف عام 845) ن�صر ق�صيدته �ل�صهرية )�لغر�ب(.

وهو �لقائل : )�إن رعبي غري قادم من �أملانيا، �إنه نابع من روحي(. 

ممن تاأثرو� به �ل�صاعر �لفرن�صي بودلري.

 Carlyle(Thomas)1795-1881

موؤرخ وناقد وفيل�صوف ��صكتلندي، تاأثر بالكتاب �لأملان من �أمثال �صيللر، وكوته، وهردر.

وعبادة  )�لأبطال،  وكتابه:  �لفرن�صية837)(،  �لثورة  تاريخ   ( كتابه:  مع  �صهرته  بد�أت 

�لأبطال)84)(.كان يركز على �لعبقرية �لفردية يف تاريخ �لب�صرية، مد�فعا عن �لعد�لة 

�لجتماعية.

Toepffer (Radolphe) 1799-1846

�أ�صفار  و)   ،)(832 عمي  )مكتبة  له:  جنيف،  يف  ولد  بالفرن�صية،  �صوي�صري  كاتب 
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�أمة  �إىل  ينتمي  �أدب  �لعربي( م�صطلحا، فهو  �ل�صاأن يف )�لأدب   وكذلك 

لي�صت  �إذ  �أوف��ى،  هنا  �لل�صان  ولعل  �لعرب.  ول�صان  �لعرب،  �لعرب،وبالد 

�لعربية من �أحدكم من �أم ول �أب، ولكن �لعربية �لل�صان، فمن تكلم �لعربية 

.
)((

فهو عربي، كما جاء يف �لأثر

قليال                        يختلف  �لأم���ر  ف���اإن  �لإ���ص��الم��ي،  �لأدب  ع��ن  نتحدث  عندما  �أم���ا 

�لر�صوم  لفن  ور�صومه  �أعماله  مهدت  وقد  جنيف(،  من  و)ق�ص�ص   ،) ملتوية842) 

�ملتحركة.

 Verhaeren(Emile) 1855-1916

تطور  �أدبي،  وناقد  وم�صرحي  وكاتب ق�ص�صي  �صاعر  بالفرن�صية،  يكتب  بلجيكي  �أديب 

عام890))�مل�صاعل  له  روحية.�صدر  �أزمة  وعرف  �لت�صوف،  �إىل  �لطبيعي  �لفن  من 

895) )�ملدن  فاأ�صدر عام  �ل�صناعية،  و�ملدن  ب�صعر �جلماهري  �حتفى  ثم  �ل�صود�ء(، 

ن�ّية(.  �ملتمغطة(. ويف عام 0)9) �أ�صدر )�لإيقاعات �ل�صَِّ

Vinet (Alexandre Radolphe)1797-1847

       رجل دين بروت�صتانتي، وناقد �أدبي �صوي�صري، يكتب بالفرن�صية،كان �أ�صتاذ� لالأدب 

�لفرن�صي يف بازل، �أ�صتاذ كر�صي لالأدب �لفرن�صي عام 845)،يف لوز�ن،حيث كان زميال 

�أ�صدر )مقال  826)( ويف عام 842)  �لعباد�ت  �ل�صهري �صانت بيف،له )حرية  للناقد 

يف بيان حول �ملعتقد�ت �لدينية،وحول ف�صل �لكني�صة عن �لدولة(.عني عناية خا�صة 

بالأدب �لفرن�صي و�لتعريف به، ومن كتبه يف هذ� �ملجال: )منتقيات �أدبية فرن�صية 829)-

�لقرن  يف  �لفرن�صي  �لأدب  حول  با�صكال848)(،)در��صات  حول  )در��صات   �)(830

�لتا�صع ع�صر849)-)85)(،)تاريخ �لأدب �لفرن�صي يف �لقرن �لثامن ع�صر853)(.

    وقد �عتمدنا يف �إعد�د هذه �لرت�جم على معجم »روبري« لالأعالم: 

- Petit Robert : Dictionnaire universel des noms propres,  9o edition, 1985.

ثم معجم »لرو�ص«

- Nouveau Petit Larousse, Paris, 1968.
 33936 �لثاين ع�صر، �لإكمال من �لعرب، �حلديث رقم:  )- كنز �لعمال للمتقي �لهندي، �ملجلد 

»يا�أيها �لنا�ص، �إن �لرب رب و�حد، و�إن �لأب �أب و�حد، و�إن �لدين دين و�حد، ولي�صت �لعربية باأحدكم 

من �أب ول �أم، فاإمنا هي �لل�صان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي«. )يعزوه لبن ع�صاكر، عن �أبي �صلمة 

بن عبد �لرحمن مر�صال(



52

�أو كثري�.�إننا ل ن�صتطيع مثال �أن نحدد �لأدب �لإ�صالمي باملكان، �إذ �لإ�صالم 

ل مكان له حمدد�، فالأر�ص كلها للم�صلم وطن. كما ل ن�صتطيع متييز هذ� 

�لأدب بالل�صان، ولو كان هذ� �لل�صان عربيا مبينا، �إذ يف ذلك من �لت�صييق                   

ما ل يخفى على �للبيب.و�إن كان بع�ص �لتعريفات تريد �لنطالق من �ملكان 

�أو �لل�صان �أو منهما معا، �إل �أنها ت�صطدم عند �لتطبيق باأن �لأدب �لإ�صالمي 

ياأبى ذلك �لتحديد، وهو �ملنطِلق بطبعه �إىل �لآفاق.

و�إن كنا          و�لل�صان متعدد،  �مل�صتمر،  للتحول   فاملكان هنا ممتّد، وهو قابل 

غري  ب��اأن  ذلك  �لأوىل،  �لإ�صالمي  �لأدب  لغة  هي  �لعربية  �أن  يف  جن��ادل  ل 

�لعرب من �لأدباء �مل�صلمني جعلو� للعربية من �أدبهم حظا و�فر�.

�لعربية  و�ق��ع  عن  يتحدث  تعاىل،  �هلل  رحمه  �لندوي  �حل�صن  �أب��و   وهذ� 

�ملد  و�صل  فيقول:»لو  �لباب،  هذ�  يف  حجة  به  ،وح�صبك  �لهند  يف  و�آد�بها 

�للغوي و�لثقايف و�حل�صاري �لذي �حت�صن م�صر و�ل�صام و�لعر�ق، �إىل �أ�صو�ر 

هذه �لقارة �لهندية وتوغل فيها،كما توغل يف ربوع �ل�صرق �لعربي، وربطها 

�خليط �لنور�ين �لذي �نبثق من �جلزيرة �لعربية يف فجر �لفتح �لإ�صالمي، 

لكان لهذه �لبالد �صاأن غري هذ� �ل�صاأن...

�لنطق  لغة  �لأيام  يوم من  �لعربية مل تكن يف  �للغة  �أن  بالرغم من  ولكن 

و�لتفاهم على م�صتوى �ل�صعب و�جلمهور، فاإن �صلة هذه �لقارة باللغة �لعربية 

وحركة �لتاأليف و�لتدوين عميقة وقدمية، وقد قدر �هلل �أن تظل هذه �لبالد 

متم�صكة عرب �لقرون و�لأجيال بعلوم �لكتاب و�ل�صنة م�صايرة لركب �لتاأليف، 

و�لإنتاج �لعلمي �ل�صيار، حني �صاق �إليها يف طليعة �لدعاة �لغز�ة، ويف مقدمة 

�لكبري  �ملحدث  �لهجري،  �لثاين  �لقرن  �أو�ئ��ل  يف  �ملغامرة  �ملوؤمنة  �لكتيبة 

�لظنون«: هو  �لذي يقول عنه �جللبي يف »ك�صف  �ل�صعدي  �لربيع بن �صبيح 

�أول من �صنف يف �لإ�صالم، �أو كان يلي �أول �مل�صنفني يف �لإ�صالم كما قال 

بع�صهم، وكان قد خرج مع عبد �مللك بن �صهاب �مل�صمعي من مطوعة �أهل 

�صهيد�  موته  يف  وكانت  ومائة  �صتني  �صنة  يف  �لهند  باأر�ص  فمات  �لب�صرة، 
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خارجا يف �صبيل �هلل حياٌة للعلم، وبث للهمم، وحفز للعز�ئم، وتاأمني مل�صتقبل 

هذه �لبالد �لعلمي و�لتاأليفي.« )نظر�ت يف �لأدب:70(. 

يف  �لإ���ص��الم��ي��ة  �لعربية  �لثقافة  �أع���الم  ببع�ص  �حل�صن  �أب���و  وي��ذّك��رن��ا 

بن  ح�صن  �ل�صيخ  �لف�صائل  �أب��و  �لدين  ر�صي  �لإم���ام  بينهم  وم��ن  �لهند، 

�لفتني                                                          طاهر  حممد  و�لعالمة  له��ور،  650ه�(،من  )ت  �ل�صغاين  حممد 

)ت 986ه�(، و�ل�صيخ عبد �لنبي �لأحمد نكري،من علماء �لقرن �لثاين ع�صر، 

من  �أ�صهر  وهو  �لفنون(،  ��صطالحات  )ك�صاف  �لتهانوي،�صاحب  و�لعالمة 

�أن يعّرف.و�ل�صيد  مرت�صى بن حممد �لبلكر�مي �مل�صهور بالزبيدي، �صاحب 

)تاج �لعرو�ص(، وهو �أ�صهر من نار على علم، كما يقال.ومن �ل�صعر�ء مولنا 

�ل�صيد غالم علي �لبلكر�مي،�صاحب: ) �ل�صبع �ل�صيارة(، وهي �صبعة دو�وين 

له بالعربية.وقد �صجل �ل�صيخ �أبو �حل�صن للهند �أنها، »وهي �خلا�صعة لنفوذ 

�لفر�ص �لأدبي و�لثقايف، و�لتي كانت تعي�ص على فتات مائدة �لعرب يف �للغة 

�لأ�صلوب  على  ي�صمو  �أن  ��صتطاع  من  ع�صورها  خمتلف  يف  �أجنبت  �لأدب، 

�لأدبي �لتقليدي �لذي كان ي�صيطر على �لعامل �لعربي من �أق�صاه �إىل �أق�صاه، 

بعد �أن ظهر كتاب )�ملقامات( للحريري، على �مل�صرح �لأدبي« )نف�صه:72(

وبنظرة �لفاح�ص �ملحقق، و�لذو�قة �ملدقق، يك�صف �أبو �حل�صن عن �أمر ذي 

بال، متعلق بتجديد �لأدب، فيقول: )و�إذ� مل تكن �لهند �ملجليَة يف م�صمار 

�لتحرر من قيود �ل�صجع و�لقو�يف، و�لبديع و�ل�صنائع �للفظية، و�إيثار جانب 

�ملعاين على جانب زخرفة �لألفاظ، و�إر�صال �لنف�ص على �صجيتها، و�إطالق 

عنان �لقلم، فقد كان �ل�صبق يف ذلك، و�لزعامة �لعلمية لنابغة �لعرب، و�إمام 

فل�صفة �لتاريخ،�لعالمة عبد �لرحمن بن خلدون �لتون�صي وملقدمته �لعظيمة 

�لفريدة �لتي هزت �لعقول و�لأذو�ق، و�صقت طريقا جديد� لالإن�صاء و�لبحوث 
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  �أقول: �إذ� مل يقدر للهند �أن تكون هي �ملجلية يف هذ� �مل�صمار، 
)((

�لعلمية،

وقد كان طبيعيا، لأنها كانت يف �آخر حدود �لعامل �لإ�صالمي وحتت نري �حلكم 

لِّيَة يف هذ� �مل�صمار،�إذ نبغ فيها  �لعجمي �ل�صيا�صي و�لثقايف، فقد كانت �ملُ�صَ

�لإمام �أحمد بن عبد �لرحيم �ملعروف بويل �هلل �لدهلوي)م76))ه�(،فاألف 

كتاب »حجة �هلل �لبالغة«،  و�لكتاب ...مثال ل�صالمة �لذوق �لأدبي، ون�صاعة 

�للغة، وقوة �لعبارة و�ن�صجامها، وبعدها عن �ل�صجع �لبارد...«    

هذ� عن بع�ص من كتب من �أهل �لعجم بالعربية، ي�صوقه �أبو �حل�صن عن 

علم ومعرفة يقينية، وهو �خلبري بعدة لغات، منها �لعربية، ومنها �لأوردية 

�لتي كتب بها م�صلمو �لقارة �لهندية حتفا من �لأدب �لإ�صالمي �لرفيع.

�إل �أننا ل منلك، ولي�ص من حقنا، �أن نلغي لغات �ل�صعوب �لإ�صالمية من غري 

�لعرب، وهي تتو�فر على �أدب غني وغزير ومتنوع، و �إل فاأين ميكن �أن ن�صع 

�لدين  و�ل�صمرقندي وجالل  ونظامي  وحايل  �لعطار و�جلامي  �لدين  فريد 

وجنيب  عاكف  وحممد  �إقبال  وحممد  �لقدماء،  من  و�ل�صري�زيني  �لرومي 

فا�صل و�صعيد �لنور�صي ومر�ل معروف وجانكيز �صاغجي من �ملحدثني؟

على �أن �ملثري يف �أطروحة بروكلمان �أنه يجعل �لأدب �لإ�صالمي مقرتنا بدولة 

بني �لعبا�ص، مما يعني �أن هذ� �لأدب ظل كامنا كمون �لنار يف �حلجر منذ 

جميء �لإ�صالم، حتى �إد� �نطلق �نطلق فجاأة م�صتويا مع جميء �لعبا�صيني 

دومنا متهيد، مما يجعل بالإمكان �أن نطلق عليه ��صم )�أدب طفرة(.

فهل �صحيح �أن قيم �لإ�صالم ظلت غائبة عن �لأدب طو�ل ع�صر �لر�صول 

�صلى �هلل عليه و�صلم وعهد �خللفاء �لر��صدين وزمن بني �أمية، ثم ظهرت 

طفرة؟

�ملقدمة،باب  يف  مف�صال  جد�،و�نظره  ح�صيف  خلدون  �بن  عن  �لندوي  ر�أي   -1

�لإ�صالمي  �لأدب  ر�بطة  �لأدب(،مطبوعات  يف  )نظر�ت  �لندوي:  كتاب  �لأدب،ور�جع 

�لعاملية،رقم )،د�ر �لقلم،دم�صق، 408)ه�، 988)م .و�نظر بحثنا )خطاب �ملقدمة:�بن 

خلدون �أديبا(
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وهل �صحيح �أن م�صاهمة �ل�صعوب �لإ�صالمية يف �لأدب �أي�صا تاأخرت �إىل 

زمن �لعبا�صيني، على �لرغم من �أن زمن �لفتوحات �لكربى، �صرقا وغربا، 

�إمنا كان على عهد �خللفاء �لر��صدين وزمن �لأمويني؟ 

�ألي�ص هذ� خ�صوعا جديد� للتف�صري �ل�صيا�صي لالأدب، حيث ي�صبح �لأدب 

تابعًا للتحولت �ل�صيا�صية؟ ثم هل من حتول هو �أعظم يف حياة �لنا�ص من 

�لتحول من �جلاهلية و�ل�صرك �إىل �لإميان و�لتوحيد؟ و�أيهما �أ�صد �أثر� على 

حياة �لنا�ص وفكرهم و�صلوكهم و�آد�بهم:�نهيار �لأ�صنام �لتي كان يقوم عليها 

�ملجتمع �جلاهلي، �أم �نهيار �أ�صرة حاكمة وقيام �أخرى، وكالهما يجمعهما 

�لتوحيد؟

�إىل  د�ئما  �لفنية حتتاج  �لتحولت  �أن  �إىل  �لباحثني  فريق من  لقد ذهب 

�ل�صيا�صة،  ل�صاأن  خمالف  ذلك  يف  �لآد�ب  �صاأن  و�إن  لتن�صج،  زمنية  فرتة 

فالتحول �ل�صيا�صي �أ�صرع ظهور� من �لتحول �لفكري و�لأدبي، وقد ر�أينا كلمة 

طه ح�صني يف هذ� �ملو�صوع �صدر هذ� �لبحث. وعلى هذ� يذهب هوؤلء �إىل 

�أن �أثر �لإ�صالم يف �لأدب كان �صعيفا �أول �لإ�صالم، و�نه كان ل بد من فرتة 

زمنية كافية حتى يظهر ذلك �لأثر و��صحا نطقا جليا.

قيلت  �لتي  �لأدبية  �لن�صو�ص  من  كثري  ترده  �لر�أي  هذ�  �أن  من  وبالرغم 

على عهد �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم و�خللفاء �لر��صدين، �إل �أنه �أ�صد من 

�لقول بالطفرة �لتي قال بها بروكلمان.

 ،  56 �أحيانا، كحرب  �لأثر  �ملحدودة  �لب�صرية  �لأحد�ث  بع�ص  كانت  و�إذ� 

وهزمية يونيو 67، قد �أحدثت يف �لأدب و�لفكر �لعربيني ما مل حتدثه �لنكبة 

عرفته  حتول  باأكرب  �لأمر  تعلق  �إذ�  فكيف  �ملحللني،  بع�ص  نظر  يف  نف�صها، 

حممد  عهد  على  �لإ�صالم  �نبثاق  �لطويل،وهو  تاريخها  يف  قاطبة  �لب�صرية 

�صلى �هلل عليه و�صلم؟

�أنها  �صك  ف��ال  �لأدب،  يف  �مل�صلمني  م��ن  �ل��ع��رب  غ��ري  م�صاهمة  و�أم���ا 
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عبد  �صحيم  قدمية،فهذ�  �أ�صولها  �أن  �إل  �لعبا�صي،  �لع�صر  يف  ��صتفا�صت 

�هلل  ر�صي  عمر  عهد  على  وكان  حب�صي،  �أ�صل  من  �حل�صحا�ص،�صاعر  يني 

عنه،وكان متعهر� يف �صعره، يتغزل بن�صاء �صادته،حتى لقد حذره عمر ر�صي 

�هلل عنه، عندما �صمع قوله من يائيته:

َياُح تَهاِدَيا       وِب�ْت�َنا  ِو�َص�اَد�نا �إىل َعَلَجانٍة          وِحْقٍف  ته��َاد�ُه  �لرِّ

ِوي ِرْجَلها ِمْن َوَر�ِئَي�ا ٍم          عليَّ وحَتْ ْع�صَ      ُت�َو�ّص�ُدِن�ي َكّفًا وَتْثني مِبِ

وقال له: ويلك، �إّنك ملقتوٌل.

�أثر  فيه  يظهر  ما  �أحيانًا  �ل�صعر  من  �صحيم  عن  ي�صدر  كان  ذلك   ومع 

�لإ�صالم،ومن ذلك مطلع ر�ئيته تلك �لتي عدت من �ملفرد�ت �لتي ل مثيل 

لها، وهو قوله:

)((

ْي�ُب و�لإ�ْصالُم للَمْرِء ناِهَيا �ْزَت غادَي�ا       َكَفى �ل�صَّ ْع �إن جَتهَّ َة َودِّ  ُع�َمرْيَ

لأعطيتك.ويف  ه��ذ�  مثل  قلت  �لبيت:لو  ه��ذ�  �صمع  عمر،وقد  له  ق��ال  �إذ 

رو�ية:لو قدمت �لإ�صالم على �ل�صيب.

بل �إن بروكلمان نف�صه يذكر بع�ص �ل�صعر�ء من �لعجم، ممن عا�صو� قبل 

�أو لنقل �مل�صتعربني،كما نعتهم بذلك  �أي �إن غري �لعرب،  �لع�صر �لعبا�صي، 

بني  ع�صر  قبل  �ل�صعر  يقر�صون  �مل�صهورة،كانو�  بائيته  يف  �لكلبي  عمرو 

ذكرهم   �لعربي،وممن  �ل�صعر  حركة  يف  �إ�صهام  بذلك  لهم  فكان  �لعبا�ص، 

ي�صتعمل  قال:«وكان  �لقي�ص،  عبد  �لأعجم،موىل  �صحيم،وزياد  بروكلمان، 

، و�إ�صماعيل بن ي�صار �لذي)كان مبتلى 
)2(

كلمات فار�صية يف �ل�صعر �لعربي«

1- �نظر �لق�صيدة يف ديو�ن �ُصحيم عبد بني �حل�صحا�ص، بتحقيق �ملرحوم عبد �لعزيز 

�مليمني، رئي�ص ق�صم �للغة �لعربية بجامعة عليكره بالهند. �لقاهرة:369)ه� -950)م

2- تاريخ �لأدب �لعربي:بروكلمان،)/)23
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 ، و�أبو �لعطاء �ل�صندي �لذي )كان يجمع 
)((

بالع�صبية للعجم و�لفخر عليهم(

،وحماد بن �صابور �لديلمي، ومن �أ�صعرهم ن�صيب بن 
)2(

بني �للثغة و�للكنة(

رباح �ل�صهري بغزلياته.

�لع�صبية  لغلبة  �أم��ي��ة،  بني  ع�صر  يف  �لأدب  عن  �لإ�صالمية  دف��ع   و�أم��ا 

�لقومية �لتي نهى عنها �لإ�صالم، فقد ظهر يف �لع�صر �لعبا�صي ما كان �أ�صّد 

من ذلك، وهو �ل�صعوبية �لتي عملت على نخر كيان �لدولة �صيا�صيا وثقافيا، 

بل �إنها عملت على تقوي�ص قيم �ملجتمع �لإ�صالمي،�إذ كان �أغلب �ل�صعوبيني              

من �لزنادقة.

وعلى هذ� يظل مفهوم �لأدب �لإ�صالمي، عند بروكلمان، منطلقا من �أنه 

�لأدب �لذي �أ�صهمت فيه كل �ل�صعوب �لتي �ن�صوت حتت لو�ء �لإ�صالم، وهذ� 

يف �حلقيقة على �أهميته لي�ص غري عن�صر و�حد من عنا�صر �لأدب �لإ�صالمي،  

ومع ذلك ل ي�صتطيع �أحد �أن يجحد �أن هذ� �مل�صت�صرق ��صتطاع �أن ي�صع يده 

عليه متجاوز� �لتحديد �لذي جعل ذلك �لأدب حبي�ص فرتة ق�صرية من عمر 

�لتاريخ. 

1- نف�صه:)/239

2- نف�صه:)/245
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املرحلة الثالثة: اأدب فكرة

�إذ� كان مفهوم �لأدب �لإ�صالمي كما جت�صد عند بروكلمان، قد مر دون 

�أن يلتفت �إليه �أحد، ف�صاًل عن �أن يثري زوبعة تذكر، فاإن �ملفهوم �لأول �لذي 

جعل هذ� �لأدب حم�صورً� بفرتة زمنية من �لتاريخ حمددة قد تعر�ص لنقد 

عنيف زلزل �أركان �لبنيان �لقائم عليه.

�أم ق�صر، مردود  �لإ�صالمي يف زمن معني، طال  �لأدب  باأن ح�صر  ذلك 

من وجهني:

�لوجه �لأول �أن �لقائلني به كاأمنا ي�صارعون �إىل �لقول باأن �لإ�صالم نف�صه 

�لتي يطلق عليها  مل يتحقق على وجه �لأر�ص غري فرتة معينة، هي �لفرتة 

�لع�صر  �أن  ر�أينا  �لإ�صالمي(، يف مقابل ما تاله من ع�صور، وقد  )�لع�صر 

فمن  �لإ���ص��الم،  عمر  من  �لأوىل  �صنة  �لأربعني  فرتة  يتجاوز  ل  �لإ�صالمي 

ت�صامح منهم، وهم قلة، �صمو� �إليه ع�صر بني �أمية.

و�لوجه �لثاين �أنه مل يوجد ع�صر على �لإطالق �صلم فيه من بع�ص �للوثات، 

قّلت �أم كرثت.

ففي �لع�صر �لذي ي�صمونه �لع�صر �لإ�صالمي، كان هناك على عهد �لر�صول، 

�صلى �هلل عليه و�صلم، بالإ�صافة �إىل �صعر�ء �لدعوة، �صعر�ء �مل�صركني، و�ليهود 

و�لن�صارى و�ملنافقني. فاإذ� جعلنا �لع�صر في�صاًل يف �ل�صطالح، فكيف لنا 

�أن نخرج كل هوؤلء ومثالهم من د�ئرة �لأدب �لإ�صالمي، وقد عا�صو� جميعًا 

يف �لع�صر نف�صه؟ بل هناك �صعر�د م�صلمون مل يتاأثرو� بالإ�صالم يف �صعرهم، 

وظهر �أثر �لإ�صالم يف �صعرهم باهتًا. ومرجع ذلك �إىل �صببني:

�أولهما �أن يكون �ل�صاعر رقيق �لدين كاحلطيئة، فال يتغلغل روح �لدين ��إىل 

عظمه وحلمه ليختلط مبنابع �لإبد�ع فينعك�ص ذلك جليًا و��صحًا يف �صعره. 

وقد ر�أينا �حلطيئة ل هم له �إل �لهجاء. وهناك من ن�صب �إليه �صعرً� يحطب 
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يف حبل �لردة.

يف  كما   ،
)((

جفا بد�  ومن  �لبادية،  �صعر�ء  من  �لرجل  يكون  �أن  وثانيهما 

�لأثر، و�صعر�ء �لبادية �أقل �لنا�ص تاأثرً� بروح �لدين، وروح �حل�صارة عمومًا. 

وهذ� متيم بن �أبي بن مقبل، من �صعر�ء �لبادية، �أ�صلم، �إل �أنه بقي يف �صعره 

بدويًا، ل يف �للغة و�لأ�صاليب فح�صب، بل يف �لروح �أي�صًا، �إىل درجة �أنه كان 

�بن  »وكان  �صالم:  �بن  عنه  قال  �لإ�صالمي.  �صعره  يف  �جلاهلية  �أهل  يبكي 

ويذكرها،  �جلاهلية  �أه��ل  يبكي  �لإ�صالم  يف  وك��ان  �لدين،  يف  جافيًا  مقبل 

فقيل: �أتبكي �أهل �جلاهلية و�أنت م�صلم؟

فقال:

�    وم�ا ل���ي ل �أبكي �لدي����ار و�أهله��ا     وقد ز�رها زو�ُر عّك وِحْمرَيَ

)2(

   وجاء َقَطا �لأجباِب من كّل جانب       فوقع يف �أْعطاننا ثم طّي��ر�

»وهو يذكر �أهل �جلاهلية، ويكني عن �لإ�صالم وما �أحدثه، وميثل �مل�صلمني 

.
)3(

وعمالهم وجيو�صهم �لتي جتوب �لبالد بقطا �لأجباب كما ترى«

فلعله لذلك جعل �بن �صالم، بنظرته �لفاح�صة �ل�صديدة، �حلطيئة و�بن 

مقبل مع طبقات �جلاهليني ل �لإ�صالميني.

�لنووي  8557 وح�صنه، و�صاقه  �ل�صيوطي يف �جلامع �ل�صغري حديث رقم  �أخرجه   - (

يف �صرح �صحيح م�صلم يف كتاب �لإميان باب �ل�صوؤ�ل عن �أركان �لإ�صالم، كما �أخرجه 

7)24 وعز�ه �إىل �لطرب�ين و�أحمد و�لبيهقي ورو�ه  �لعجلوين يف ك�صف �خلفاء حديث 

�ل�صلطان..،  �أبو�ب  6 / كتاب �خلالفة باب يف  �لزو�ئد ج  �لهيثمي يف جممع  �حلافظ 

حديث رقم 9256، ور�ه �لإمام �أحمد ج2 م�صند �أبي هريرة وجل �لرو�يات جاءت عن 

�بن عبا�ص و�أبي هريرة.

2- �لطبقات: �ص 50)

مقدمة  من  962)م،  )38)ه�،  بريوت  ح�صن،  عزة  د.  بتحقيق  مقبل،  �بن  ديو�ن   -  3

�ملحقق، �ص 2).
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وبناء على ما �صبق، يتبني �أنه لبد من �لبحث عن مي�صم �آخر غري متعلق 

مت�صاًل  يكون  �أن  يجب  �ملي�صم  وهذ�  �لأدب.  �إ�صالمية  حتديد  يف  بالع�صر 

بالأدب نف�صه، ل مبحيطه. فهل ينبغي �لبحث يف �أدبية �لأدب؟ �أم يف مكون 

�آخر من مكونات �لأدب؟

�إنه بالرغم من �أن �لطريق �ل�صليم هو �لنظر �إىل �أدبية �لأدب، �إل �أن �لوقائع 

�أن  �لتاريخية يف ع�صر من �لع�صور قد جتعل عن�صرً� �آخر يتقدم. ومعلوم 

�لأدب مبنى ومعنى، و�صكل وم�صمون، وذلك �أمر �أقرته �ملذ�هب و�لنظريات 

�أدب  �ىل  �لدعوة  ب��اأن  �لقول  ندفع  �أن  ن�صتطيع  ل  ونحن  �ملختلفة.  �لأدبية 

�إ�صالمي، مبفهوم جديد ومعا�صر و�كبها كثري من مظاهر �لغليان و�لتحولت 

�ل�صيا�صية و�لفكرية و�لأدبية، و�أنه على �ل�صعيد �لأدبي كان للم�صمون ح�صور 

�ملا�صي،  �لقرن  منت�صف  �لعربي  �لعامل  �صادت  �لتي  �لنظريات  يف  ق��وي 

كالو�قعية �ل�صرت�كية و�لوجودية وغريهما، و�أن تلك �لنظريات كانت تركز 

�لأدب �ىل جيد ورديء  تكن ت�صنف  و�أنه مل  �أ�صا�صي،  ب�صكل  على �مل�صمون 

جماليًا، بل كان ت�صنفه �ىل ملتزم وغري ملتزم، وتقدمي ورجعي، فكان كل 

�إذن  فهو  ملتزم،  �أدب��ًا غري  مثاًل  �ل�صرت�كية  �لو�قعية  فلك  يدور يف  ل  �أدب 

بالتبعية �أدب رجعي ورديء. ومن هنا كان هناك �نتقا�ص من �لدين، ومن كل 

ما يتعلق بالدين، �أو ي�صدر عن �لدين. ومن هنا كان ت�صوير �لرموز �لدينية 

ب�صكل �صلبي ومقزز، ك�صخ�صية �لإمام، ومل ي�صذ عن ذلك �إل بع�ص �لأعمال 

�جلدية فعاًل. ولك �أن تو�زن بني �صخ�صية �ل�صيخ يف كل من رو�ية )�لأر�ص( 

لعبد�لرحمن �ل�صرقاوي �لذي كان يتبنى �لفكر �ل�صرت�كي ورو�ية )�صيء من 

�خلوف( لرثوت �أباظة، ليتبني �لفرق �ل�صا�صع �لو��صع بني �ل�صورتني. 

�أمام هذ� �ل�صيل من �لأعمال �لأدبية �لتي ن�صعى - �صعرً� ونرثً� - �ىل �صلخ 

من  للم�صمون  لبد  كان  ومبادئها،  بقيمها  و�ل�صتهتار  جذورها،  عن  �لأمة 

م�صامني  �ىل  يحتكمون  �لنقاد  فبد�أ  �لإ�صالمي،  �لأدب  مكانته يف  يحتل  �أن 

يقول  �لإ�صالمية.  �صفة  من  بعده  �أو  قربه  على  للحكم  �لت�صنيف  يف  �لأدب 
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د. ماأمون فريز جر�ر: »�إذ� ذكر م�صطلح �لأدب �لإ�صالمي �ن�صرف ذهن 

كثري من �لنا�ص �إىل �أدب ع�صر �لنبوة و�لر��صدين، وي�صاف �إليه ع�صر بني 

�أمية. وهذ� يعني �أن �لأدب �لإ�صالمي عند �أولئك �لد�ر�صني �أدب فرتة ل �أدب 

 .
)((

فكرة«

ومفهوم هذ� �لكالم �أن �لأدب �لإ�صالمي، على �لعك�ص من ذلك �لعتقاد 

�لبايل، يجب �أن يكون �أدب فكرة ل �أدب فرتة. مما ل�صك فيه �أن ور�ء هذ� 

�لتوجه �ملتقدم وعيًا ب�صرورة حترير �مل�صطلح من مفهوم ر�ن عليه قر�بة 

قرن من �لزمان، دون �أن يجد من يقومه وُيِقيُم ُمْناآده.

وهذ� �ملفهوم مفهوم �صليم، ما مل يلغ �لقيم �جلمالية �لتي هي من �صلب 

�لعملية �لإبد�عية. وقد تنبه �لدكتور ماأمون �ىل هذ� �لأمر حني قال: »و�ملفهوم 

�جلديد �لذي يعر�صه عدد من �لباحثني �لإ�صالميني �ملحدثني لهذ� �مل�صطلح 

ينطلق من وجهة نظر �أخرى، وذلك باعتبار �لأدب �لإ�صالمي �أدبًا معرّبً� عن 

روح �لإ�صالم، وت�صوره للحياة ودور �لإن�صان فيها. وجند يف هذ� �ملجال عدة 

 
)2(

تعريفات �ختلفت �صياغتها �للغوية ولكن م�صمونها و�حد«.

على  �أي  �مل�صامني،  على  من�صبًا  مايز�ل  �لأم��ر  �أن  �لكالم  هذ�  وظاهر 

�لتعبري  يكون  �أن  ت�صرتط  جر�ر  د.  �صاقها  �لتي  �لتعريفات  �أن  �إل  �لفكرة، 

�إ�صالمية  حتدد  كانت  �إذ�  �لفكرة  �أن  يعني  وهو  ج��د�،  مهم  وه��ذ�  جميال. 

�لن�ص، �إل �أن �جلمال هو �لذي يحدد �أدبية �لأدب. فالأدب �لإ�صالمي �إذ�، 

معنى ومبنى. ل ي�صقط �لفكر، بدعوى �لفن للفن، ول ي�صقط �جلمال بدعوى 

�لت�صور  خ�صائ�ص  �أهم  من  هي  �لتي  �لو�صطية  فاإن  وهكذ�  للحياة.  �لفن 

�لإ�صالمي ت�صبح لزمة يف �لفن �أي�صا. ويعا�صدها خا�صية �لتو�زن.

على �أن �لعناية بامل�صمون، �أي بالفكرة �أوًل، كانت مد�ر عدد من �لتعريفات. 

)- خ�صائ�ص �لق�صة �لإ�صالمية �ص: 3)

2- نف�صه.



62

يقول �لدكتور عبد�لرحمن ر�أفت �لبا�صا، رحمه �هلل، وهو من �لذين �أ�ص�صو� 

و�أ�صلو� در��صة �لأدب �لإ�صالمي ونقده، ت�صنيفا وتدري�صا: »�لأدب �لذي ندعو 

�أن تكون جميلة، و�إمنا يتدخل يف  �لأ�صكال، فح�صبه منها  �إليه ل يتدخل يف 

 .
)((

�مل�صامني، فريف�ص منها ما يحاد �هلل ور�صوله ويحارب �لإ�صالم«

به  و�لل��ت��ز�م  ل��الأدب  �لإ�صالمي  »�لتوجيه  عليان:  م�صطفى  د.  ويقول 

حم�صور باملحتوى �لفكري وما يتعلق به من ت�صور�ت وقيم، ويكاد ل يعدو 

 
)2(

ذلك �إىل �ل�صكل �لفني«.

�لإ�صالمي عن غريه من  �لأدب  »�لذي مييز  �أن  بيلو  �آدم  �صالح  د.  ويرى 

ولي�ص  و�ملحتوى،  �لدللة  وعامليا هو  �لقول حمليا  �لأدب ومذ�هب فن  �ألو�ن 

 .
)3(

�ل�صورة �أو �ل�صكل �أو �لقالب �أو �للغة �لتي فيها«

ويوؤكد د. عماد �لدين خليل �خلالف �لقائم بني �لأدب �لإ�صالمي وغريه 

من �لآد�ب فيقول: »و�إذ� كان هذ� �لأمر ل يت�صح على م�صتوى �ل�صكل بحكم 

م�صتوى  على  �لكامل  بالو�صوح  يبدو  فاإنه  �لأح��ي��ان،  من  كثري  يف  حياديته 

 .
)4(

�مل�صمون«

�إن ظاهر بع�ص هذه �لأقو�ل قد يوحي باأن �لفي�صل بني �لأدب �لإ�صالمي 

�أوًل،  �لفكرة و�مل�صمون  �أو هو  لي�ص غري ذلك،  �لفكرة و�مل�صمون  وغريه هو 

و�أما �ل�صكل �لفني فهو �أمر م�صكوت عنه، �أو هو �أمر تال، يف �أح�صن �لأحو�ل. 

و�أغرى،  جهة،  من  �ملتاأدبني  بع�ص  غر  �لذي  هو  �لت�صور  هذ�  مثل  و�نت�صار 

�لأدب  وجه  يف  �صالح  بتجريد  �لإ�صالمي  �لأدب  خ�صوم  �أخ��رى،  جهة  من 

�لإ�صالمي، هو �صالح مفلول يف �أ�صله، لأن �لتهمة باطلة.

)- نحو مذهب �إ�صالمي يف �لأدب و�لنقد �ص: 3).

2- مقدمة يف در��صة �لأدب �لإ�صالمي �ص: 9)

3- من ق�صايا �لأدب �لإ�صالمي �ص: 78

4- �مل�صكاة: ع. 4، �ص )، مقال: »مالحظات حول �لنوع �لأدبي و�مل�صمون و�ملذهب«.
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ولكن �لنظر �ملتاأين يف �لن�صو�ص �ل�صابقة ينبئ عن غري هذ� �لظن. ففي 

بالتاأمل. فحني يقول:  �أمور جديرة  �لبا�صا رحمه �هلل،  ن�ص د.عبد�لرحمن 

قيمة  من  �لتنق�ص  يعني  ل  �لأ�صكال«،  يف  يتدخل  ل  �لإ�صالمي  �لأدب  »�إن 

�ل�صكل بقدر ما يعني �حلرية يف تطوير �لأ�صكال �لقدمية، و��صتنباط �أ�صكال 

جديدة �إن دعت �ىل ذلك �صرورة �لفن، و�لدليل على ذلك �أنه يجعل �جلمال 

�صرطًا يف �لعملية �لأدبية، ومعلوم �أن مقايي�ص �جلمال تتغري وتتبدل. ولذلك 

يكون من �ل�صعب جد�، �إن مل يكن من �مل�صتحيل، فر�ص منط جمايل معني، 

لأن يف ذلك تقييد� حلرية �لأديب. هل نقبل �أبا متام ونلغي �لبحرتي فنيًا؟ 

هل نقبل �ملتنبي ونلغي �بن �لفار�ص؟

�لأدب  �أن  �مل�صامني،  عن  �حلديث  عند  �لإ�صارة،  فهو  �لثاين  �لأم��ر  و�أم��ا 

من  نفهم  فهل  �لإ�صالم.  ويحارب  ور�صوله  �هلل  يحاد  ما  يرف�ص  �لإ�صالمي 

ذلك �أن من �صروط �لأدب �لإ�صالمي �أن يكون دعوة لالإ�صالم ودفاعًا عنه؟

كال، �إن �لأدب �جلميل �لذي ميكن �أن يجعل من �لطبيعة وو�صفها، �أو من 

�صمن  يدخل  �أي�صًا  هو  مو�صوعًا،  ذلك،  �صابه  ما  �أو  �لوجد�نية،  �لتاأمالت 

�لأدب �لإ�صالمي، بالرغم من �أنه ل يعر�ص لالإ�صالم �صيئًا.

وياأتي د. عليان بفعل يف كالمه ميثل �صورة من �صور �لحرت��ص، وهو �لفعل 

�ىل  �لفكري  �ملحتوى  يعدو  ل  يكاد  �لإ�صالمي  �لتوجيه  يجعل  حيث  )ك��اد(، 

�لقت�صاء،  عند  �لفني  �ل�صكل  يف  يتدخل  قد  �أنه  يعني  وهذ�  �لفني.  �ل�صكل 

ذلك باأن �ل�صكل �لفني قد يكون �صديد �لرتباط بامل�صمون، �إذ �ملبنى ج�صد 

�لتي  �لن�صو�ص  بقية  يف  ذلك  مثل  وقل  ر�صيق.  �بن  قال  كما  �ملعنى،  روحه 

�أوردناها.

و�لغفلة عن مثل هذ� �لأمر هي �لتي جعلت بع�ص �ملتاأدبني ي�صت�صهلون �لأمر، 

�أنه                                                                                                                                         ظنو�  �إذ  حقيقية،  عدة  دون  �لإ�صالمي  �لأدب  غمار  يخو�صون  فر�حو� 

ل يعدو �أن يكون مو�عظ �أو �صردً� لأحد�ث تتعلق بالإ�صالم، كال�صري و�ملغازي، 
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�أو �صرح عقيدة، دومنا نظر �إىل �لقالب �لذي �صبت فيه تلك �لق�صايا. و�حلال 

�أن �ملو�صوع حر، �إل �أنه لبد من �أن تتحقق يف معاجلته �لأدبية �لتي تنقله من 

جمرد �لكالم �لعادي �ىل �لكالم �لأدبي.

ولقد تنبه �لد�ر�صون �لرو�د �ىل �أن �ملحاولت �لأوىل ل�صياغة �أدب �إ�صالمي 

يف �لع�صر �حلديث مل تكن تخلو من بع�ص �ملز�لق، وظهرت فيه بع�ص �أوجه 

�لق�صور.

ومنذ حو�يل ربع قرن من �لزمن كتب �لأ�صتاذ �ملرحوم حممد ح�صن بريغ�ص 

�لإ�صالح،  �ىل  تهدف  ق�ص�صًا  نرى  »كنا  �ملتقدمة:  �ملرحلة  تلك  عن  يقول 

وتن�صد �حلياة يف ظل �لإ�صالم، لكنها تخفق يف ت�صوير �ل�صخ�صيات �حلية 

و�قع  ويف  �لعابث،  �ملجتمع  هذ�  و�صط  وو�قعًا  حقيقة،  �لإ�صالم  تعي�ص  �لتي 

�لأمة �لتي تنتابها �صتى �لأفكار و�لفل�صفات �لو�صعية..

وم�صاره  �لأدب  �أمل يف طريق  ب�صي�صًا من  فيهم  نرى  كّتاآب  وكان هناك 

�أن يقهر �لقالع �ملتبقية يف قلب �مل�صلم  �أر�د منه �صياطينه  �ل�صاخب �لذي 

وفكره وتر�ثه..

بد�ية  ر�فقت  و�صيطة  مرحلة  �إل  هو  ما  �أدبهم  من  ن��ر�ه  كنا  �ل��ذي  ولكن 

و�لفكر  �لعتقاد  يف  و��صح  متيز  هناك  يكن  مل  �لبناء.  وبد�ية  �ل�صحوة 

و�ل�صلوك، لذلك ر�أينا �لآثار �لأدبية تاأخذ من �ملثل �لأمل، )�لإ�صالم(، وتاأخذ 

من �لو�قع �لوباء، لأنه فينا ونحن فيه، وكان �أكرث ما ر�أيناه من �إنتاج هوؤلء 

 .
)((

يكاد ل يخرج عن هذ� �لنمط«

و�أما خ�صوم �لأدب �لإ�صالمي فقد وجدو� يف بع�ص ما ين�صر من ذلك �لأدب 

وهيهات.  ورفيع،  �لأخ��رى جيد  �ملذ�هب  ين�صر يف  ما  كل  وك��اأن  عليه،  حجة 

بل  و�لوعظية،  و�لتقريرية  و�ملبا�صرة  بال�صطحية  �لإ�صالمي  �لأدب  فاتهمو� 

)- يف �لأدب �لإ�صالمي �ملعا�صر �صك: 77 - 78
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و�نعد�م �لأدبية، بل لقد �أوغل بع�صهم فر�ح يلتم�ص متكاأ ملقولته يف تر�ثنا 

�لقدمي، ف�صاق كلمة معزولة لالأ�صمعي، تقول: »�ل�صعر نكد بابه �ل�صر، فاإذ� 

�أعر�صو�  �لرو�ية  يٌغ يف  له �صِ �لقول  ، وهذ� 
)((

دخل فيه �خلري لن و�صعف« 

�جلرجاين،  للقا�صي  بقول  و�حتجو�  غر�صهم،  يخدم  ل  مما  بع�صها  عن 

و�صنعو� معه مثل ما �صنعو� مع قول �لأ�صمعي، وقول �جلرجاين هو: »و�لدين 

�لإ�صالمي  �لأدب  يف  للطعن  ذريعة  كله  ذلك  و�تخذ   ،
)2(

�ل�صعر« عن  مبعزل 

وم�صروعيته.

�أن  لو كانو� يعدلون -  �أولئك -  �لنظر �ملن�صف كان يقت�صي من  �أن  على 

ينظرو� �إىل �لأدب �لإ�صالمي يف ن�صو�صه �مل�صرقة �لد�لة، �مل�صتجيبة ملقّومات 

عني  )ولكن  �أر�دو�،  لو  ذلك  من  �صيء  لينق�صهم  يكن  ومل  و�لدين،  �لفن 

 كما قال �ل�صاعر �لقدمي.
)3(

�ل�صخط تبدي �مل�صاويا(

تليها،  �لتي  �ملرحلة  مع  متد�خلة  هي  بل  تطل،  مل  �ملرحلة  هذه  �أن  على 

فهما يف َقَرٍن و�حد، ورمبا مل يكن �لفرق بني �ملرحلتني زمنيًا، بقدر ما كان 

ت�صويريًا، وكاأن �ملرحلة �لثالثة كانت حتمل يف �أح�صائها بذور �ملرحلة �لر�بعة 

�لتي �ت�صح فيها �أن �لأدب �لإ�صالمي �أدب فطرة.

)- �بن قتيبة �لدينوري: �ل�صعر و�ل�صعر�ء �ص 70) طبعة ليدن مبطبعة بريل �مل�صيحية 

�صنة 902).

2- �أبو �حل�صن �جلرجاين: �لو�صاطة بني �ملتنبي وخ�صومه �ص: 64 حتقيق و�صرح حممد 

�أبو �لف�صل �بر�هيم وعلي حممد �لبحاوي طبعة �لبابي �حللبي �لقاهرة.

3- عجز �لبيت لالإمام �ل�صافعي )ت: 204ه�( وهو مطلع مقطوعته من �أربع �أبيات من 

�لبحر �لطويل و�لبيت هو كالتايل:

خِط ُتبدي �مَل�صاِويا               وَعنُي �لر�صا َعن ُكلِّ َعيٍب َكليَلةٌ    َوَلكنَّ َعنَي �ل�صُّ

و�أ�صل �لبيت للم�صيب بن عل�ص )48 ق. ه�( من بيت يتيم من �لبحر �لو�فر:

�صا َعن ذ�َك َتعمى خي �لرِّ
َ
ُر ُكلَّ َعيٍب    َوَعنُي �أ خِط ُتب�صِ              َوَعنُي �ل�صُّ
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املرحلة الرابعة: اأدب فطرة

عود� على بدء نقول: �إن �لأديب �مل�صلم ل ي�صح �أن ي�صدر عنه �إل �لأدب 

�لإ�صالمي، فاإن تخلف حتقق ذلك فمرجعه �إىل �أحد �أمرين، �أو �إليهما معًا:

نقول  �لأدي��ب، حتى ل  وج��د�ن  �لإ�صالمي يف  �لت�صور  �لأول �صعف  �لأم��ر 

�صعف �لإميان.

و�لأمر �لثاين �صعف �ملوهبة �لأدبية و�صمورها.

و�لأدب �لإ�صالمي �ملكتمل ب�صروطه �ملو�صوعية و�لفنية ل يتحقق �إل بتحقق 

دينك �ل�صرطني مت�صامنني متاآزرين متكاملني.

�إن �لأدب �لإ�صالمي، يف نهاية �لأمر، لي�ص غري �ل�صتجابة �لأدبية �ل�صليمة 

لند�ء �لفطرة �ل�صليمة: {

    

       } )�لروم: 30(.

فح�صب،                 بالأفكار  مرتبطا  �لأدب  ي�صبح  ل  �لت�صور  هذ�  من  و�نطالقا 

و�جلمال،  �لفائدة  و�ل��وج��د�ن،  �لفكر  �صموله،  يف  بالوجود  مرتبط  هو  بل 

)((

�لكلمات و�لأ�صياء، �خلالق و�خللق.

ومن �ملوؤكد �أنه مل يكن من �ملمكن، مع �صور �لجتهاد �ملعا�صرة، �لو�صول 

�لتي عاجلت �مل�صطلح،  �إل بال�صتعانة باجلهود �ملتو��صلة  �إىل هذ� �ملفهوم 

وحاولت حتريره و�صبغه بال�صبغة �ملباركة، �لتي هي �صبغة �هلل، ومن �أح�صن 

من �هلل �صبغة..

وهكذ� كانت جهود كل من باكثري، و�لر�فعي، و�صيد قطب، و�أبي �حل�صن 

ع�صرة،  �حلادية  �لطبعة  �ل�صروق،  د�ر  ومنهاج،  فكرة  �لتاريخ..  يف  قطب:  �صيد   -(

3)4)ه� 993)م.
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�لندوي، وحممد قطب، وجنيب �لكيالين، وعماد �لدين خليل، وعبد�لرحمن 

�لنحوي،  وعدنان  بدر،  وعبد�لبا�صط  �صاعي،  ب�صام  و�أحمد  �لبا�صا،  ر�أفت 

�مل�صطلح،  لتحرير  �صرورية  كثري،  هوؤلء  و�أ�صر�ب  بريغ�ص،  ح�صن  وحممد 

و�لو�صول به �إىل حمطته �لأخرية.

كان من �أو�ئل من �صعى �إىل حترير �مل�صطلح باملفهوم �جلديد �صيد قطب 

رحمه �هلل تعاىل.

ففي كتيبه: )يف �لتاريخ: فكرة ومنهاج( جنده ي�صع �لأ�ص�ص �لتي قام عليها 

بناء �لت�صور �جلديد لالأدب �لإ�صالمي، ومل يكد يتجاوزه معظم )�ملنظرين(، 

بالرغم من �أزيد من ربع قرن. ومن هذه �لأقو�ل �ملوؤ�ص�صة للمفهوم �جلديد:

) - كل ت�صور خا�ص للحياة ولالرتباطات فيها بني �لإن�صان و�لكون، من 

�أنهم  �أ�صحابها  �صعر  �صو�ء  و�لفنون،  �لآد�ب  بها  تتاأثر  قيما  ين�صئ  �أن  �صاأنه 

متاأثرون بهذه �لقيم �أو مل ي�صعرو�.

2 - �لإ�صالم ت�صور معني للحياة، تنبثق منه قيم خا�صة لها، فمن �لطبيعي 

�أو عن وقعها يف نف�ص �لفنان، ذ� لون  �إذً� �أن يكون �لتعبري عن هذه �لقيم، 

خا�ص.

3 - �لأدب �أو �لفن �ملنبثق من �لت�صور �لإ�صالمي ل يهتف للكائن �لب�صري 

�للذ�ئذ  باأطياف  وحياته  م�صاعره  فر�غ  ميالأ  ول  وهبوطه،  ونق�صه  ب�صعفه 

�حل�صية، �أو بالت�صهي �لذي ل يخلق �إل �لقلق و�حلرية و�حل�صد و�ل�صلبية.

4 - لي�صت �خلطب �لوعظية هي �صبيل �لأدب �أو �لفن �ملنبثق من �لت�صور 

�لإ�صالمي، فهذه و�صيلة بد�ئية ولي�صت عماًل فنيًا بطبيعة �حلال.

ٌه. بحكم  5 - �لأدب �أو �لفن �ملنبثق من �لت�صور �لإ�صالمي �أدب �أو فن ُمَوجِّ

�أن �لإ�صالم حركة تطوير م�صتمرة للحياة، فهو ل ير�صى بالو�قع يف حلظة       

�أو جيل، ول يربره �أو يزينه ملجرد �أنه و�قع.
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وقد يلتقي يف هذ� مع �لأدب �أو �لفن �ملوجه بالتف�صري �ملادي للتاريخ. يلتقي 

معه حلظة ثم يفرتقان.

6 - �إن �لإ�صالم ل يحارب �لفنون ذ�تها، ولكنه يعار�ص بع�ص �لت�صور�ت 

 - �لنف�ص  عامل  يف   - مكانها  ويقيم  �لفنون،  هذه  عنها  تعرب  �لتي  و�لقيم 

ت�صور�ت وقيمًا �أخرى، قادرة على �لإيحاء بت�صور�ت جمالية �إبد�عية، وعلى 

�إبد�ع �صور فنية �أكرث جماًل وطالقة، تنبثق �نبثاقًا ذ�تيًا مع طبيعة �لت�صور 

�لإ�صالمي، وتتكيف بخ�صائ�صه �ملميزة.

7 - ولالأدب �لإ�صالمي �إذن منهج. منهج حمدد، يلتزمه يف كل جمالته.

وهذه �لكلمة هي �خلط �لأول يف ت�صور هذ� �ملنهج.

�لإ�صالمي  بالت�صور  �لب�صرية  �لنف�ص  يف  �ل�صعوري  �لتكيف  يتم  حني   -  8

�لنف�ص،  يبدو يف كل ما ي�صدر عن  �لتكيف  �أثر هذ�  فاإن  للحياة،  �لإبد�عي 

�لذ�تي عن حقيقة  �لتعبري  و�لإرغ��ام، ولكن على وجه  �لإل��ز�م  ل على وجه 

هذه �لنف�ص، ي�صتوي يف هذ� �لتعبري �أن يكون �صالة يف �ملحر�ب و�صلوكًا مع 

�أو عماًل فنيًا وجهته ت�صوير �جلمال وت�صوير �حلياة مبا فيها من  �لنا�ص، 

�لقبح و�جلمال.

يلتزمه،              منهجًا  له  و�إن  موجه،  �أدب  �لإ�صالمي  �لأدب  �إن  �أقول  حني   -  9

مذهب  �أ�صحاب  يفر�صه  ما  نحو  على  �لإجباري  �لتوجيه  بذلك  �أعني  فال 

بالت�صور  �لب�صرية  �لنف�ص  تكيف  �أن  �أعني  �إمن��ا  للتاريخ،  �مل��ادي  �لتف�صري 

يلهمها  �لتي  غري  �لفنون  من  �صورً�  �صيلهمها  وح��ده  هو  للحياة  �لإ�صالمي 

�لت�صور �ملادي �أو �أي ت�صور �آخر، لأن �لتعبري�لفني ل يخرج عن كونه تعبريً� 

�لأدب  ولي�ص  �حلياة،  و�قع  يف  �ل�صلوك  �أو  بال�صالة  كتعبريها  �لنف�ص،  عن 

تاريخه  من  حقبة  عن  �أو  �لإ�صالم  عن  يتحدث  �ل��ذي  وح��ده  هو  �لإ�صالمي 

�لنف�ص  �متالء  �لنا�صئ عن  �لتعبري  هو  �إمنا  �أ�صخا�صه،  من  �صخ�ص  �أو عن 

بامل�صاعر �لإ�صالمية وكفى.
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�صاأن  �صاأنهما  و�لتغيري،  �لتطهري  عملية  يف  ي�صرتكان  و�لفن  �لأدب   -  (0

كل حركة �أخرى يف موكب �لعقيدة �لإ�صالمية �ل�صامل و�ل�صالة و�جلهاد يف 

�صبيل �هلل، لي�صا حركتني منف�صلتني �إمنا هما حركة ��صتمد�د للطاقة وحركة 

ت�صريف لهذه �لطاقة، فهما مت�صلتان كل �لت�صال.

هذه مقتطفات من ذلك �لكتاب �ل�صغري حجمًا �لكبري علمًا: )يف �لتاريخ.. 

كل  �صملت  �أنها  و�أعتقد  �لأ�صا�صية،  �لأفكار  على  ن�ص�صنا  ومنهاج(،  فكرة 

�لإ�صالمي.  �لت�صور  وفق  و�لفن،  �لأدب  عليها  يقوم  �لتي  بالأ�ص�ص  يتعلق  ما 

ولو وعى �ملهتمون بالأدب �لإ�صالمي هذه �لقيم �لتي قررها �صيد رحمه �هلل 

لتجلية  �أر�ق��وه  �لذي  و�مل��د�د  �جلهد  من  كثريً�  �أنف�صهم  على  لوفرو�  تعاىل، 

مفهوم �لأدب �لإ�صالمي، ولوفرو� على قر�ئهم �أي�صًا كثريً� من �لوقت �لذي 

كان ميكن �صرفه يف مزيد من �لبناء و�لتكوين، ولز�ل �لغب�ص �لذي ماز�ل 

يرين على كثري من �لفهوم و�لعقول يف هذ� �مليد�ن. وقد تبني من خالل هذه 

�ملقتطفات �أن �لأدب �لإ�صالمي، وما نقوله عن �لأدب �لإ�صالمي خا�صة نقوله 

عن �لفن �لإ�صالمي عامة، هو غري �لفكر �لإ�صالمي، لذلك يجد �صيد �لكلمة 

�ملنا�صبة، فبدًل من �أن نقول: )�إن �لأدب �لإ�صالمي �أدب فكرة(، نقول: )�لأدب 

�لإ�صالمي �أدب قيم(، فقد حلت �لقيم حمل �لأفكار، لأن �لقيم تن�صرف �إىل 

�لفكر وحده. فقد ل  �إىل  ل  و�ل�صعورية و�جلمالية،  و�ملعنوية  �لفكرية  �لقيم 

يحمل �لأدب فكرة ما، ولكنه بالتاأكيد يحمل قيمة ما، وقد قلت �إن �أبا �حل�صن 

�لندوي �صهد لبن خلدون بالعبقرية و�ل�صبق �لأدبي دون �أن نف�صل، و��صتنادً� 

�إىل �بن خلدون ترجح كلمة �صيد قطب، فقد جعل �بن خلدون �لأدب علمًا 

من �لعلوم، �إل �أنه كان على علم باأن هذ� �لعلم له خ�صو�صيته من بني �لعلوم 

جميعًا، ذلك باأن كل علم من �لعلوم يتحدد من خالل مو�صوعه، �إل �لأدب. 

. ملاذ�؟ لأن مو�صوع علم 
)((

فقد قال �بن خلدون: )�لأدب علم ل مو�صوع له(

�نتهت  �آخر ما  و�ملعاين، وهذ�  �لأفكار  �لأدب يف �حلقيقة هو )�لأدبية(، ل 

)- �بن خلدون: مقدمة �ص 459 د�ر �لفكر.
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�إليه �لدر��صة �لأدبية يف �لغرب نف�ص �ليوم، وهذه �لأدبية هي �لتي عرفت يف 

تاريخنا �لأول بالبيان، �أي قبل �لتقعيد �لذي عرفته علوم �لبالغة كما �نتهت 

�ىل �ل�صكاكي رحمه �هلل تعاىل، وهو �للفظ �لو�رد يف �حلديث �ل�صحيح �لذي 

.
)((

رو�ه �لبخاري: )�إن من �لبيان ل�صحرً�(

ومما ل�صك فيه �أن هنالك قيما م�صرتكة بني �لنا�ص، وهي �لتي ي�صح �أن 

يقال عنها �لقيم �لإن�صانية، لأنها يف �لأ�صل قيم �لفطرة �لتي فطر �هلل �لنا�ص 

عليها، �إل �أنه مما ل�صك فيه �أن هناك قيمًا خا�صة بكل ثقافة من �لثقافات 

�مت�صا�ص  على  قادرة  �مل�صلم  �لأدي��ب  نف�ص  و�أن  �ملجتمعات،  من  جمتمع  �أو 

�لقيم �لتي تنبثق من �لت�صور �لإ�صالمي، �أو هي ل تتعار�ص مع ذلك �لت�صور 

على �لأقل. و�لتعبري عن تلك �لقيم هو نف�صه �لأدب �لإ�صالمي.

كل  فاإن  �حلياة،  ر�صالة يف  و�أنه �صاحب  عبثًا،  يخلق  �لإن�صان مل  �أن  ومبا 

�لأدب  ي�صبح  هنا  ومن  �لعبث،  عن  منزهًا  يكون  �أن  ينبغي  عنه  ي�صدر  ما 

�لإ�صالمي �أدبًا م�صوؤوًل ك�صاحبه �لذي ي�صدر عنه. ويحق �لقول باأن �لأدب 

�لإ�صالمي �أدب موجه. وهنا قد يقع بع�ص �لتقاء مع بع�ص �لنظريات كالتف�صري 

�ملادي للتاريخ، وهو ل يعدو �أن يكون �لتقاء جزئيًا، وهذ� �للتقاء �أمر طبيعي، 

بدعوى  و�لثقافات،  �لآد�ب  بني  �مل�صرتك  للقا�صم  نتنكر  �أن  �إىل  يدعونا  ول 

�إبر�ز  �إىل  مدعوين  ن�صبح  ذلك  من  �لعك�ص  على  بل  �ملطلقة،  �خل�صو�صية 

مظاهر �لختالف و�لئتالف، يف غري ما �ن�صالخ عن �لذ�ت ول ت�صخم لها.

يف  م�صاحة  ول  �ل�صائع،  �لل��ت��ز�م  لفظ  يقابل  �ل��ذي  هو  �لتوجيه  ولفظ 

�صيد  �أن  نن�صى  �أل  ويجب  �لدللة.  يف  تكون  قد  �مل�صاحة  ولكن  �ل�صطالح، 

�لعربي  �لعام  يجتاح  و�ل�صيوعي  �ل�صرت�كي  و�ملد  �لكالم  هذ�  يكتب  قطب 

بنظر�ته يف �لقت�صاد و�ل�صيا�صة، ويف �لأدب و�لفن، وكان �للتز�م يف كثري 

�لرقاب،  على  م�صلطًا  م�صلتًا  و�صيفًا  �إلز�مًا،  �ل�صرت�كي  �ملع�صكر  دول  من 

)- �لبخاري: �أخرجه يف �صحيحه كتاب �لنكاح باب �خلطبة حديث رقم: 4749.
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مل  �لغربية  �ملكارثية  ولكن  �لت�صلط،  لذلك  رم��زً�  رو�صيا  يف  جد�نوف  وكان 

تكن �أقل �صر�وة، و�إ كانت تتخذ �صيا�صة �ليد �حلديدية يف قفاز من حرير، 

و��صتطاعت �أن جتند كثريً� من )عمالئها( يف �لعامل �لعربي و�لإ�صالمي، كما 

ف�صحت ذلك بالأدلة �لد�مغة �لكاتبة �لأمريكية فر�ن�صي�ص �صتونر �صوندرز يف 

كتابها: )�حلرب �لباردة �لثقافية: من دفع للزمار؟(.

مو�ربة،  ما  غري  يف  باحلقيقة  جاهز  و��صحًا،  قطب  �صيد  كان  ذلك  ومع 

فا�صتطاع  �ملتغرب،  لليمني  �ل�صيوعي ول  للي�صار  غري خا�صع يف ت�صور�ته ل 

بذلك �أن يقدم مفهومًا متميزً� وم�صتقاًل لالأدب �لإ�صالمي، م�صت�صرفًا �آفاق 

�مل�صتقبل، م�صتيقنًا �أنه �صيقي�ص �هلل تعاىل لفكرته من يتلقفها �صارحًا وجمليًا 

ومف�صاًل. ومل يكن ذلك �لقلم �ملوعود غري �لأ�صتاذ حممد قطب، حفظه �هلل 

تعاىل، حني �أخرج �إىل �لنا�ص كتابه �ل�صامخ: )منهج �لفن �لإ�صالمي(، وهو 

�لكتاب �لذي جّلى �ملفهوم �لذي و�صع �أ�ص�صه �صيد قطب، فكان بحق �لكتاب 

�لذي �أ�صل �لفكرة و�ملنهج، بنوع من �لتق�صي و�لإحاطة.

وجمالته،  �لإ�صالمي  �لفن  حقيقة  هذ�  كتابه  يف  قطب  حممد  �أب��ان  لقد 

�لفن  يتحدث  �أن  �ل�����ص��روري  م��ن  »لي�ص  ف��ق��ال:  �لإ���ص��الم��ي،  �لأدب  ومنها 

�لإ�صالمي عن �لإ�صالم: حقائقه، وعقائده، و�صخ�صياته، و�أحد�ثه، و�إن كان 

من �جلائز بطبيعة �حلال �أن يتناول كل هذه �ملو�صوعات... ولكن يتناولها، 

كما يتناول �لوجود كله، وكل ما يجري فيه، من ز�وية �إ�صالمية، وي�صت�صعرها 

بح�ص �إ�صالمي.

�صمري  عن  ينبثق  �ل��ذي  �لناب�ص  �لربعم  عن  �لفنان  لنا  يتحدث  وق��د 

�حلياة.

نبتة وحيدة يف  يتحدث عن  �لأ�صم... قد  �ل�صامخ  يتحدث عن �جلبل  قد 

�ل�صحر�ء...قد يتحدث عن �لليلة �ملقمرة...قد يتحدث عن طفلة �صريدة...

قد يتحدث عن مو�جع �لب�صرية...قد يتحدث عن �صربة من �صربات �لقدر...
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قد يتحدث عن �صر�ع �لنا�ص يف �لأر�ص...قد يتحدث عن بطل �أ�صطوري...

قد يتحدث عن ذلك كله فيكون فنه �إ�صالميًا، �إذ� تلقاه يف ح�صه بت�صور 

�لإ�صالم �ل�صحيح وعرب عنه بروح ذلك �لت�صور.

وقد يتحدث عن �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم، �أو عن غزوة من غزو�ته، 

�إذ� حتدث عنه  �إ�صالميًا  �لعقيدة، فال يكون فنه  �أو عن حقيقة من حقائق 

.
)((

بغري هذه �لروح، ودون �إدر�ك حلقيقة �لت�صور �لإ�صالمي«

�لأدب  وب��ني  بينها  للتمييز  �مل�صطلحات،  بع�ص  حترير  ينبغي  وه��ك��ذ� 

هذ�  ب�صبب  هو  �إمنا  �لنفو�ص  على  ر�ن  �لذي  �لغب�ص  من  فكثري  �لإ�صالمي، 

�خللط، فيحدث �أن تقع جناية كربى نتيجة ذلك على �لأدب �لإ�صالمي.

ومن ذلك �أنه ل ينبغي �أبدً� �خللط بني �لأدب �لإ�صالمي و�لأدب �لديني. 

�لأدب  فكذلك  ثيوقر�طية،  دينية،  دولة  لي�صت  �لإ�صالمية  �لدولة  �أن  وكما 

�لإ�صالمي لي�ص �أدبًا دينيًا، و�إن كان �لدين قد يكون من مو�صوعاته، �إل �أنه 

لي�ص �ملو�صوع �لوحيد، بل ول �ملو�صوع �لأثري يف �لأدب �لإ�صالمي، كما ر�أينا 

يف ن�ص حممد قطب �ل�صابق �لذكر.

مو�صوعًا  دي��ن،  �أي  �لدين،  يجعل  �أدب  كل  هو  �لديني  ب��الأدب  �مل��ر�د  �إن 

�لهندو�صي            و�لأدب  ديني،  �أدب  مثاًل  �لبوذي  فالأدب  يعدوه.  ل  له وحم��ورً�، 

�أو �ليهودي �أو �لن�صر�ين �أدب ديني.

�أندريه  �أدب  ولكن  �لديني.  لالأدب  مثال  �لفرن�صي،  كلوديل  بول  �أدب  �إن 

مالرو و�أندري جيد و�أندري مورو� لي�ص كذلك بالرغم من �أن �لدين حموري 

يف كتاباتهم. نحن نقر�أ مثاًل يف )قوت �لأر�ص( لأندريه جيد ما يلي: »حقًا 

�أن�صدت �أنا �أي�صًا �أنا�صيد وكتبت

طو�ف �لأدلة على وجود �هلل

)- منهج �لفن �لإ�صالمي: 77) - 78)
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نتانائيل، �صاأعلمك �أن �أجمل �حلركات �ل�صعرية هي تلك �ملتجلية يف �ألف 

دليل ودليل على وجود �هلل..

�إين كنت �أطلب �لعي�ص طبعًا، ولكن يف هذ� �حلني كان روح �هلل ي�صتيقظ، 

.
)((

بعد هجوع خارج �لزمن فوق �ملياه..« 

�إن هذ� �لن�ص و�أمثاله تنبئ كيف ي�صتند كبار �لأدباء �إىل �لدين، �أو كيف 

يكون �لدين حمورً� يف �لعملية �لإبد�عية، وعلى عك�ص �لذين ذهبو� �إىل �أن 

�أن �لفنون و�لآد�ب،  �لدين و�لإبد�ع يقفان على طريف نقي�ص، يف غفلة عن 

�أح�صان  يف  �أ�صاًل  ن�صاأت  يونان،  ول  �لعرب  ن�صتثني  ل  �لأمم،  جميع  عند 

�لدين.

�نطلقو� من  و�ملعا�صرة  �لع�صور �حلديثة  و�أعالمهم يف  �لأدباء  كبار  و�إن 

�لدين، وكانت دعو�ت �لتجديد عند �لغربيني �أنف�صهم مرتكزة على �لدين، 

هذ� على �لرغم مما يقال من �أن �لدين يف �ملفهوم �مل�صيحي ذو طبيعة كن�صية 

قائمة            �لكال�صية  على  �لرومان�صية  ثورة  كانت  وهل  باحلياة.  له  عالقة  ول 

�إل على �لدين؟ ودونكم �أعمال مد�م دو�صتال و�صاتوبريان وهيكو و�صو�هم. 

ولقد كتب �صاتوبريان مثاًل: )عبقرية �مل�صيحية(.

�لعرب  �صعر�ء  منه  جعل  �ل��ذي  �إل��ي��وت،  ���ص.  ت.  �لناقد  �ل�صاعر  وه��ذ� 

�ملعا�صرين مرتكزً� لثورتهم �لتجديدية، يجعل �لدين يف �أدبه منطلقًا وماآًل، 

بل يتجاوز ذلك �إىل �أن يجعل من �مل�صيحية روؤية متفردة للعامل، و�أنه ل خال�ص 

للمدنية �حلديثة �إل بها. فما بال من تاأثرو� به �صلخو� هذ� �لأمر، و�أ�صبحو� 

وثنيني ميجدون رموز يونان و�أ�صاطريهم؟ وهل �تهم �أحد - كما فعل مثقفونا 

�لنا�ص  �أن  �أم  �ملنحى،  ل�صريه هذ�  بالرجعية  �إليوت   - �مل�صلمني  �أدبائهم  مع 

�صهدو� له بالريادة و�لتجديد و�لتميز؟ ها هو �إليوت يجعل �حل�صارة �لغربية 

�جلابري،  �صفيف  �لدكتور  ترجمة  �جلديد،  و�لقوت  �لأر�ص،  قوت  جيد:  �أندريه   -(

من�صور�ت عويد�ت، ط. 2 / 984).
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�لرئي�صية يف خلق ثقافة  »�إن �لقوة  غري قابلة لالن�صالخ عن روحها فيقول: 

م�صرتكة بني �صعوب لكل منها ثقافتها �ملتميزة هي �لدين... �أنا �أقرر حقيقة، 

�صنن  عن  �أحت��دث  و�إمن��ا  �ليوم،  �مل�صيحيني  بوحدة  �لهتمام  �صديد  ول�صت 

�مل�صيحية �مل�صرتكة �لتي جعلت �أوروبا على ما هي عليه �ليوم... يف �مل�صيحية 

منت فنوننا، ويف �مل�صيحية تاأ�صلت - �إىل عهد قريب - قو�نني �أوروبا، ولي�ص 

لتفكرينا كله معنى �أو دللة خارج �لإطار �مل�صيحي. وقد ل يوؤمن فرد �أوروبي 

باأن �لعقيدة �مل�صيحية �صحيحة، ولكن كل ما يقوله ويفعله وياأتيه من تر�ثه يف 

�لثقافة �مل�صيحية، ويعتمد يف معناه على تلك �لثقافة. ما كان ميكن �أن تخرج 

فولتري �أو نيت�صه �إل ثقافة م�صيحية، وما �أظن �أن ثقافة �أوروبا ميكن �أن تبقى 

حية �إذ� �ختفى �لإميان �مل�صيحي �ختفاء تامًا، ول يرجع �قتناعي بذلك �إىل 

كوين م�صيحيًا فح�صب، بل �إين مقتنع به �أي�صًا بو�صفي د�ر�صًا لعلم �لأحياء 

�لجتماعي«. وينتهي �ىل �لقول: »�إذ� ذهبت �مل�صيحية ف�صتذهب كل ثقافتنا. 

.
)((

وعندئذ يكون عليك �أن تبد�أ �لبد�ية �ملوؤملة من جديد« 

�ملعا�صر  �لعربي  �لأدب  يف  مثاًل  �لديني  �لأدب  عن  نتحدث  �أن  وميكن 

فن�صتح�صر يو�صف �خلال يف معظم �أ�صعاره، وغازي فوؤ�د بر�ك�ص يف ديو�نه: 

)�أنا و�هلل و�لعامل(، وهكذ�..

�لتي بنى عليها بر�ك�ص ديو�نه كلها مت�صافرة تنطق بذلك،  �لأنا�صيد  �إن 

ن�صيد  يف  �خلال�ص  بطلب  لينتهي  �ملوت،  مالك  ن�صيد  يف  باملوت،  يبد�أ  وهو 

دروب �حلب. 

عربية  ق�صائد  �إنها  �لديني،  �ل�صعر  من  نريده  ملا  من��وذج  �لديو�ن  هذ� 

�أن  �إىل  حمتاجًا  �ل�صاعر  يكن  ومل  �ملنحى.  دينية  �ل��روح،  ن�صر�نية  �لبناء، 

يوقعها با�صمه حتى ن�صتطيع ت�صنيفها �صمن �ل�صعر �لن�صر�ين. �إنها ناطقة 

)�لثقافة  كتاب:  عن  نقاًل  �لثقافة(،  تعريف  نحو  )ملحوظات  كتابه:  يف  �إليوت   -(

�لإ�صالمية ومدى تاأثريها يف �لفكر �ملعا�صر(، د. �صارة بنت عبد�ملح�صن بن عبد�هلل بن 

جلوي �آل �صعود، �لطبعة �لأوىل 9)4)ه� / 998)م.
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�أنا�صيد  من  ن�صيدً�  تكون  تكاد  �إنها  وروؤي���ا.  وروؤي��ة  ودلل��ة  معجمًا  بنف�صها 

�لإجنيل، ت�صعى �إىل �أن ت�صور لنا يف �صفوف ماأ�صاة �مل�صيح عليه �ل�صالم من 

وجهة نظر م�صيحية. فجبل �لزيتون، وخطايا بني �لأر�ص، ون�صل �لدجى من 

�أعد�ء �مل�صيح، وطيف �ل�صليب، و�أجر��ص �ل�صماء، ودرب �هلل، وخليج �لفد�ء، 

�أبيه، و�مل�صامري �ملجرمة �لتي  وكاأ�ص �لدماء، و�أبي، و�مل�صيح ي�صغي لنجوى 

يرجع وقعها يف �ل�صليب، كل ذلك وغريه ناطق باملعجم �لن�صر�ين، و�لروؤية 

�ل�صماو�ت(،  ر�صيا )حبيب  عليه  �أقدم  �لذي  �لفد�ء  �لتي متجد  �مل�صيحية، 

هذه  على  كله  و�لديو�ن  ي�صر،  يف  �لق�صائد  هذه  ت�صنف  يجعلك  ذلك  كل 

�ل�صاكلة، �صمن �ل�صعر �لن�صر�ين، وعندما �أ�صدر غازي فوؤ�د برك�ص ديو�نه 

هذ� مل تقم �لقيامة، ومل جترد �لأقالم تتهمه بالرجعية ل�صتناده �إىل )روؤية 

ينبغي  �لتي  �لتجديد  مظاهر  من  مظهرً�  عندهم  كان  بل  متخلفة(،  دينية 

ما  وهي  �صعر،  جملة  د�ر  �أقبلت  وهكذ�  و�لرتحيب.  باحلفاوة  ت�صتقبل  �أن 

�ملعجم  وقد كان  �لنا�ص،  ون�صره يف  �لديو�ن  ر��صية مر�صية على طبع  هي، 

عند  متد�ولة  عملة  �لأح��ي��ان،  بع�ص  يف  و�ل��روؤي��ة  �لأق���ل،  على  �لن�صر�ين، 

يقر�أ  ومن  ون�صارى،  م�صلمني  عندهم،  �لتجديد  ودلل��ة  �لعرب،  �ل�صعر�ء 

�أ�صعار �ل�صياب و�لبياتي و�صالح عبد�ل�صبور )و��صمه �أ�صاًل �صالح �لدين( 

�لأ�صتاذ  بنّي  وقد  ذلك.  م�صد�ق  يجد   - م�صلمون  جميعًا  وهم   - وحجازي 

حممود حممد �صاكر رحمه �هلل، يف كتابه: )�أباطيل و�أ�صمار(، هيمنة �ملعجم 

�لألفاظ  دللة  بخا�صة  م�صتعر�صًا  �حلديث،  �صعرنا  �أعالم  على  �لن�صر�ين 

�لأربعة �لتي كرث تد�ولها ودور�نها يف ذلك �ل�صعر، وهذه �لألفاظ �لأربعة هي: 

�صاكر  حممود  ف�صل  وقد  و»�ل�صلب«.  و»�لفد�ء«  و»�خلال�ص«،  »�خلطيئة«، 

�حلديث عن هذه �لألفاظ �لأربعة يف معر�ص رده على كل من لوي�ص عو�ص 

وحممد مندور �لذي زعم �أننا نحن �مل�صلمني نعترب جميع �لديانات �ل�صماوية 

�لألفاظ  لتلك  �ملعجمية  �لدللة  بني  �لفرق  وبنّي  �لروحي.  تر�ثنا  من  جزءً� 
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.
)((

و�لدللة �ل�صطالحية �لتي حتملها يف ت�صور �لن�صارى دون غريهم

ومما قاله �صاكر يف ذلك، وهو من �لقيمة مبكان: »وهذه �لألفاظ �لأربعة 

ينبغي �أن تدر�ص بال غمو�ص ول �إيهام، كما يحاول ذلك من يحاوله من �صبيان 

�ملب�صرين، وبال ��صتهانة بدللتها كما يحلو ذلك للدكتور مندور وغريه ممن  

كال،  ��صتعماله.  يف  �مل�صلم  على  باأ�ص  ل  �لرروحّي،  �ل��رت�ث  رموز  من  يعّده 

�إن على �مل�صلم كل �لباأ�ص، لأنه طريق حمفوٌف باملخاطر، ملن �صدق نف�صه، 

وعرف حرمة �لكلمة كيف تقال، وكيف تف�ّصر، وكيف تو�صع يف مو�صعها.

وترتيب هذه �لكلمات �لأربعة يف دللتها عند �لقوم ياأتي هكذ�: »�خلطيئة«، 

ثم »�لفد�ء«، ثم »�ل�صلب«، ثم »�خلال�ص«.

وتلخي�ص معنى هذه �لألفاظ �لأربعة يف �لعقيدة �مل�صيحية: �أن �هلل �صبحانه 

وتعاىل ملا خلق �آدم من تر�ب وقال له: {

      } )�لبق�����رة: 35-36(. فبه����ذه �ملع�صية كم�ا نق��ول 

نحن، وهي »�خلطيئة« عند �لن�صارى، �أ�صبحا وذريتهما حتت �صلطان هذه 

�خلطيئة، ل ينفكون منه، و��صتحق �لب�صر جميعًا، بخطيئة و�ِلًديِهْم، عقاب 

�لآخرة، وهالك �لأبد، وهذ� هو نامو�ص �لعدل �لذي ل يتغري، ي�صتحقه من 

ع�صى �هلل �صبحانه عندهم، ومن ورث خطيئة �آدم وزوجه، فاإن عاقب �هلل 

�آدم وذريته على خطيئتهم بهالك �لأبد، فذلك ما يوجبه نامو�ص عدله يف 

حكمه، ولكن نامو�ص رحمته ي�صتوجب �لعفو عنهم، فناق�ص نامو�ُص �لعدل، 

نامو�َص �لرحمة، فتطلب �لأمر �صيئًا يجمع بني �لرجمة و�لعدل، فكانت �لفدية 

�لتي يتم بها نامو�ص �لعدل، ويتحقق بها نامو�ُص �لرحمة.

�أن تكون �لفدية طاهرة غري مدّن�صة، ولي�ص يف �لكون ما هو  ولكن ينبغي 

طاهر بال دن�ص �إل �هلل �صبحانه وتعاىل. ولكن تعاىل �هلل عن �أن يكون فديًة، 

)- حممود �صاكر: �أباطيل و�أ�صمار، باب وهذه هي �أخبارها: 97) وما بعدها.
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فاأوجبت �مل�صيئُة �أن يتخذ ج�صدً� يّتحد فيه �لالهوت و�لنا�صوت، فاحتد� يف 

�إن�صانًا كاماًل من حيث  �آدم هي مرمي، فيكون ولدها  بطن �مر�أة من ذرية 

هو ولدها، وكان �هلل - تعاىل �هلل علّوً� كبريً� - يف �جل�صد �إلهًا كاماًل، فكان 

�مل�صيح �لذي �أتى ليكون فديًة خللقه، وهذ� هو »�لفد�ء«. �حتمل هذ� �لإن�صان 

�لكامل و�لإله �لكامل، �أن يتقدم ذبيحة، ليكون ذبحه متزيقًا ل�صك �لدينونة 

نامو�ص  فا�صتوفى  �ل�صلب.  �مل�صيح على  �آدم، فمات  بني  ر�أ�ص  �مل�صلت على 

�لعدل بذلك حقه، و��صتوفى نامو�ص �لرحمة بذلك حقه، وهذ� هو »�ل�صْلُب«. 

وكان �حتمال ذلك كله كّفارًة خلطايا �لعاملني، تخل�صهم من نامو�ص هالك 

�لأبد، وهذ� هو »�خلال�ص«. وملا كان �لب�صر خطاًة بخطيئة �أبيهم �آدم و�أّمهم، 

�لعادل  �لإلهية  �ل�صريعة  عقاب  من  ينجيهم  ول  �لأب��د،  هالك  هالكون  فهم 

قلوب  يف  وقت  كل  يف  وبح�صوره  �لفادي،  بامل�صيح  �إميانهم  �صوى  �ملخيف، 

مبا  يوؤ�زرهم  �لذي  فهو  و�ل�صعادة،  و�ل�صقاء  و�حل��زن،  �لفرح  يف  �ملوؤمنني، 

يحتاجون �إليه من �لعون و�حلكمة، ويخل�صهم من ثقل �خلطيئة، وينجيهم 

من �لعقوبة �مل�صتحقة عليهم منذ كانت �خلطيئة �لأوىل«.

يف  بت�صور�تها  �لألفاظ  هذه  ��صتعمال  على  تعليقًا  �هلل،  رحمه  يقول  ثم 

من  �أ�صباهها،  معاملة  تعامل  ل  �لأربعة«  »�لألفاظ  »وهذه  �حلديث:  �صعرنا 

جهة دللتها على عقيدة متكاملة. فاخلطيئة، يف لغة �لعرب �جلاهلني، ثم يف 

لغة �مل�صلمني، ل حتمل �صيئًا من معانيها ولو�زمها عند �لن�صارى، و�إن كان 

�للفظ و�حدً�. ومع�صية �آدم عندنا مع�صية ك�صائر �ملعا�صي، متحوها �لتوبة، 

وخطيئة ك�صائر خطايا �لنا�ص، تغ�صلها �ملغفرة ممن ميلك �ملغفرة، وهو �هلل 

�صبحانه. وقد بنّي �هلل ذلك يف قوله: {

ماحية  �آدم  توبة  فكانت   .)37-36-35 )�لبقرة:   {       
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ملع�صيته يف �لدنيا و�لآخرة، ول ت�صتتبع عقوبة باقية، و�أن �هلل �صبحانه كتب 

يف �صحف �بر�هيم ومو�صى: {           } )�لنجم: 38(.

فال يرث مولود خطيئة و�لد {

على  ينق�ص  فهذ�   .)4( )�لنجم:   {     

�مل�صيحية. لأن هذ�  �لديانة  ��صتعماله لفظ »�خلطيئة«، مبدلولها يف  �مل�صلم 

�ل�صرب من »�خلطيئة« ل �أ�صل له يف عقيدته، بل هو منهي �أن يعتقد تو�رث 

�خلطيئة، لأنه �إذ� �عتقد ذلك كّذب خرب �هلل يف كتابه، باأن ل تزر و�زرة وزر 

�أخرى، وتكذيب خرب �هلل و�عتقاد خالفه كفر جمرد، ل يختلف يف ذلك �أحد 

من �مل�صلمني، ول �لعقالء عامة، م�صلمني �أو غري م�صلمني«.

وهكذ� ي�صتمر �صاكر، في�صقط هذه �لألفاظ �لأربعة لفظًا لفظًا، بت�صور�تها، 

وخطرها على عقيدة �مل�صلم، قبل �أن ي�صل �إىل ��صتعمالها يف �ل�صعر �حلديث، 

فريى �أنه ل حرج على �ل�صاعر �لعربي �لن�صر�ين ��صتعماله، ماد�م معتقدً� 

يف  �صرط  هو  �لذي  �ل�صدق  يتطلبه  ما  وذلك  عقيدته،  من  جزء  فهي  لها، 

�أن يقر�أ �مل�صلم ذلك �ل�صعر فيطرب له. »فالن�صر�ين  �ل�صعر، ول مانع من 

هذه  ورث  و�أنه  توبة،  ل متحوها  �أنها خطيئة  �آدم  �أبيه  »خطيئة«  �ملعتقد يف 

�خلطيئة يف دمه، و�أن نكال �لهالك �خلالد جاثم على روحه، �إذ� ��صتدفعه 

�لإح�صا�ص �لطاغي �ل�صادق �إىل �لإبانة عن كل ما يف نف�صه من تر�ث دينه 

وعقيدته وثقافته، فذكر بعد ذلك »�لفد�ء«، و»�ل�صلب«، و»�خلال�ص«، يف حق 

مو�صعه من �ل�صعر، فقد �أح�صن غاية �لإح�صان يف �لإبانة عن نف�صه، وع�صى 

�أن يقر�أه �مل�صلم وغري �مل�صلم، مّمن �صّم طَرفًا من معرفة عقائد �لن�صر�نية، 

ّمَن بيانًا م�صرقًا من �إح�صا�ص  فيهتز لهذ� �ل�صعر �هتز�زه لأي �صعر �آخر، �صُ

�صحيح ناب�ص«.

وهذ� كالم من�صف، دون ريب.

ولكن �لذي يعرت�ص عليه �صاكر �أمر �آخر، يجليه قوله: »ولكن �ل�صيء �لعجيب 
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�ملحرّي، هو �أن كثريً� من رو�د �ل�صعر �حلديث يف �ل�صنو�ت �لأخرية، قد �أوغلو� 

وهم  �صعرهم،  �أ�صباهها، يف  من  وقليل  �لأربعة،  �لألفاظ  ��صتخد�م هذه  يف 

جميعًا م�صلمون. فالأمر عندئذ يوجب �إعادة �لنظر. �أهوؤلء جميعًا قد تو�طاأو� 

بدللتها  �أم  �ملجردة،  �للغوية  بدللتها  �لأربعة  �لألفاظ  هذه  ��صتعمال  على 

معانيها  حبُل  لينقطع  متو��صلة  مرت�بطة  �مل�صيحية  �لعقيدة  تتطلب  �لتي 

�إىل »�خلال�ص« كما  �إىل »�ل�صلب«،  �إىل »�لفد�ء«،  �ملتد�عية من »�خلطيئة« 

�أ�صلفت بيانه؟«.

�أي�صًا، وما كنت لأطيل �لوقوف مع كالم �صاكر رحمه �هلل لول  وهذ� حق 

�أنه يجلي ما نحن فيه ويبينه �أح�صن �لإبانة. و�لذي ينظر يف �صعر �مل�صلمني 

�أ�صعار  ودونك  ذلك.  من  �لعجاب  �لعجب  يجد  �حلديث  �ل�صعر  زعماء  من 

تريد.  مما  و�ملغنم  �مَلْقَنع  عندهم  ف�صتجد  �ل�صعرية،  �لأعالم  من  �ملحدثني 

�ملر�د،  �لدللة على  �صديدة  وعتباتها وحدها  �لق�صائد  بع�ص  ولعل عناوين 

فكيف �إذ� توغل �لقارئ يف �لن�صو�ص؟

�أما �لأدب �لإ�صالمي ف�صيء �آخر، �إنه �أو�صع من �لأدب �لديني.. �إنه ي�صمل 

�لديني  �لأدب  بني  �لعالقة  فاإن  هنا  ومن  نف�صه،  كالإ�صالم  و�لدنيا،  �لدين 

و�لأدب �لإ�صالمي عالقة عموم بخ�صو�ص، و�إن �لذي ل يدرك ذلك يقع يف 

�لتيه.

يكون  قد  �إذ  �لديني،  �لأدب  من  �ملفهوم  يف  �أ�صمل  �لإ�صالمي  �لأدب  �إن 

بع�ص �لأدب �لديني منه، ولكنه ل ينح�صر فيه، بل قد يق�صر بع�ص �لأدب 

�لديني عن �لرتقاء �إىل ذروة �لأدب �لإ�صالمي كاأن يكون جاف �لروح، جامد 

�لإح�صا�ص.

�إن كون �لأدب �لإ�صالمي �أدب فطرة، هو �لذي مينعنا من ت�صنيف �لأدباء 

ب�صكل قطعي، فنخرج عددً� منهم من د�ئرة �لأدب �لإ�صالمي، بالرغم من 

و��صعًا،                    بذلك  فن�صيق  �لإ�صالمي،  �لأدب  جوهر  ميثل  قد  �أدبهم  بع�ص  �أن 
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�إ�صالمية  �إىل  ت�صري  لفتة  حمل  ما  كل  �لإ�صالمي  �لأدب  من  جنعل  �أن  �أو 

�لأدب، حتى و�إن جتافى ذلك �لأدب عن مقومات �لأدب �لإ�صالمي، �إما يف 

قيمه �ملعنوية و�ل�صعورية و�إما يف قيمه �جلمالية. �إن ند�ء �لفطرة ي�صتيقظ                                                                                                                                   

يف �لنفو�ص فيلهم �لأديب �أدبًا �إ�صالميًا متميزً� حتى و�إن كان بعيدً� يف ن�صو�صه 

�لأخرى عن د�ئرة هذ� �لأدب. �أمل يكتب �ل�صياب �صعرً� �إ�صالميًا ر�ئعًا حتى 

)�أي��وب( مثال  بعد ذلك؟ وق�صيدته:  �لتي ترب�أ منها  �ل�صيوعية  يف مرحلته 

�صالح على ذلك.

�لذي  هو  فطرة،  �أدب  وكونه  و�إن�صانيته،  �لإ�صالمي  �لأدب  عاملية  �إن  ثم 

يجعله يلتقي مع عيون �لأدب �لعاملي، �أو يجعل تلك �لعيون تلتقي معه، كليًا 

�أو جزئيًا، ومهما يكن حول �لت�صمية �لتي ميكن �أن نطلقها على تلك �لآد�ب، 

مفهوم  يف  تو�صع  من  ذلك  �إىل  يذهب  كما  �لإ�صالمي،  �لأدب  من  هي  وهل 

�أم  �إ�صالميًا،  �أدب��ًا  �لفطرة  عن  �صادر  �أدب  كل  و�عترب  �لإ�صالمي،  �لأدب 

�أطلقنا عليه �لأدب �لكادي، ��صتنادً� �إىل ما قاله �لر�صول �صل �هلل عليه و�صلم 

عن �صعر �أمية بنت �أبي �ل�صلت �ملناه�ص لدعوة ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 

 يف رو�ية، ويف رو�ية �أخرى: »�آمن ل�صانه 
)((

و�صلم: »�إن كاد لي�صلم يف �صعره«

�ل�صاعر،  دون  و�ل�صعر  �لقائل،  دون  للقول  بالإميان  فحكم   ،
)2(

قلبه« وكفر 

�أو �صميناه �لأدب �ملو�فق، كما  �إليه،  �أباح رو�ية ذلك �ل�صعر و�ل�صتماع  مما 

ماجة  و�بن   ،4(85 رقم  حديث  �ل�صعر  كتاب  �صحيحه:  يف  �أخرجه  م�صلم:  �لإمام   -(

يف �صنته كتاب �لأدب حديث رقم 3748، وم�صند �لإمام �أحمد يف �أول م�صند �لكوفيني 

حديث رقم: 8698).

�ل�صابع.  �ملجلد  �لبخاري  �لباري، �صرح �صحيح  �لع�صقالين: فتح  �بن حجر  �لإمام   -2

�ل�صاد�ص  �ملجلد  �لعمال  كنز  �لهندي:  �ملتقي  �أيام �جلاهلية.  باب  �ملُناِقب،  كتاب  بقية 

يف �حلديث رقم: )524)، �بن حجر: �لإ�صابة، �جلزء �لأول. حرف �لألف باب �لألف 

بعدها �مليم �لق�صم �لر�بع من حرف �لألف )�ص: 225( ومن �صعره �أي�صًا:

           يا رب ل جتعلني كافرً� �أبد�ً  و�جعل �صريرة قلبي �لدهر �إميانًا
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�آثار بع�ص �أع�صاء ر�بطة �لأدب �لإ�صالمي �لعاملية، �أو �كتفينا بال�صفة �لتي 

�أدب �صالح«، فاإن  »�إنه  �أبو�حل�صن �لندوي حني قال عنه:  �ل�صيخ  و�صفه بها 

�أثاره  �لذي  كل ذلك �جلدل  يثري  ول  �صيئًا،  �لأم��ر  يغري من حقيقة  ل  ذلك 

�ل�صامخ:  كتابه  يف  قطب  حممد  �لر�ئد  �لأ�صتاذ  �صنيع  ح��ول  �جل��دل  �أه��ل 

)منهج �لفن �لإ�صالمي(، حني �ختار )بو�كري من �لأدب �لإ�صالمي(، وجعل 

�لهندي،  طاغور  �أمثال  من  �أ�صاًل،  م�صلمني  غري  لأدباء  ن�صو�صًا  بينها  من 

و ج.م.�صينج �لإيرلندي، وغريهما، ومل يزعم حممد قطب، كما كرر ذلك 

يف كرث من منا�صبة، �أنه يقدم �أدبًا �إ�صالميًا خال�صًا ومكتماًل، كما يحتطب 

بع�ص �ملحتطبني، بل كان ي�صري �إىل مو�طن �للتقاء بني هوؤلء وبني �لت�صور 

�أحيانًا جزئيًا. وما قاله عن �صينج وعن  و�إن يكن ذلك �للتقاء  �لإ�صالمي، 

طاغور يف هذ� ناطق باملر�د.

قال، وهو يعر�ص مل�صرحية �صينج )�لر�كبون �إىل �لبحر(: »و�مل�صرحية حتمل 

طابعًا م�صيحيًا و��صحًا �صديد �لو�صوح، بقدر و�صوح �لهندوكية يف طاغور - 

�مل�صيحية �ملت�صوفة �لالجئة �إىل مهرب �لروح، تهرب �إليه من جحيم �لأمل يف 

عامل �لإن�صان.. ولكنها ك�صعر طاغور تلتقي مع �ملنهج �لإ�صالمي يف نقاط:

�أنه رد  �إليه.. و�ل�صعور باملوت على  �إىل �هلل.. وهذ� �للجوء  �لت�صليم  فهذ� 

�لوديعة �إليه.. و�لتاأ�صي و�ل�صرب.. و�لر�صاء »بقدر« �هلل.. كلها جو�نب تلتقي 

تناول  ذلك يف طريقة  بعد  �لطريق  �ختلف  و�إن  �لإ�صالمي،  �لفن  منهج  مع 

�حلياة.

�لنقد  )يف  كتابه:  يف  خليل  �لدين  د.ع��م��اد  بعد  من  �لتجربة  ك��رر  وق��د 

�أليخاندرو  �لإ�صباين  �لكاتب  م�صرحية  على  بالوقوف  �ملعا�صر(،  �لإ�صالمي 

دي كا�صونا: »مركب بال �صياد«، مربزً� �لقيم �لإ�صالمية �لتي تظهر يف هذ� 

�لأثر �لفني �ملتميز.

و�إذ� كان �لأمر كذلك؛ و�إنه لكذلك �إن �صاء �هلل تعاىل، فباأي حق ن�صرف 
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وجوهنا عن �لنظر �إىل ن�صو�ص �أدبية �صدرت عن �أدباء ينتمون �إىل �أمتنا، 

لروح  �ملخالفة  و�ملذ�هب  �لنزعات  بع�ص  �لن�صو�ص  بع�ص  يف  غلبت  ولكن 

�أن  يلبث  �أن ند�ء �لفطرة ما  �إل  �أدبهم فرتة من �لزمن،  �لإ�صالم، فطبعت 

وم�صتجيبًا  جمياًل  �أدب��ًا  فينتجو�  و�حل��ني،  �حلني  بني  نفو�صهم  يف  ي�صتيقظ 

لند�ء �لفطرة.

لأهل  فنعرتف  و�لإن�صاف  �لعدل  بعني  ننظر  �أن  �لأف�صل:  �لأمرين  �أي 

�لإح�صان باإح�صانهم، ونقرب �أهل �لقبلة منهم �إىل �صاحة �لأدب �لإ�صالمي؟ 

�أح�صان  �إىل  بهم  ونرمي  فننفرهم  و�لكفر  �لزندقة  تهم  �صالح  جنرد  �أم 

�لأعد�ء ونفقدهم �إىل �لأبد؟ وقد بعث �هلل تعاىل خري ر�صله مب�صرً� ل منفرً�، 

ومي�صرً� ل مع�صرً�؟

وي�صتوي يف هذ� �أدبنا �لقدمي و�أدبنا �حلديث. �إننا بحاجة �إىل وقفة ع�صى 

�أن نعيد �لنظر يف بع�ص �لن�صو�ص: فنعيد �لنظر �إذ� تبني لنا �حلق يف بع�ص 

�لأحكام ولن�صاأل �أنف�صنا: �أمن �خلري �أن ننظر نظرة تفاوؤل ونحن ننظر �إىل 

�أم نحن مدعوون �إىل �لنظرة �لت�صاوؤمية �لتي           �لكاأ�ص فرنى ن�صفها �ملالآن، 

ل ترى من �لكاأ�ص �إل ن�صفها �لفارغ؟

يف  قوله،  نقر�أ  ونحن  زنديقًا  �أو  دهريًا  �صاعرً�  مثاًل  �خليام  عمر  �أنعترب 

رباعيات )�إن �صحت ن�صبتها �إليه(:

    لب�صت ثوب �لعي�ص مل �أ�صت�صر   وحرت فيه بني �صتى �لفك��������ر

    و�صوف �أن�صو �لثوب عني ومل   �أعرف ملاذ� جئت؟ �أين �ملقر؟

ونقرنه �إىل طال�صم �أبي ما�صي من �ملحدثني؟ �أم نعترب ذلك زلة �صاعر، 

كزلة �لعامل، ونفتح رباعياته لنقر�أ قوله:

    �إن مل �أكن �أخل�صت يف طاعتك     فاإنني �أط��م����ع يف رح����م��ت�����ك

   و�إمن�������ا ي�صف����������ع ل����ي �أنن������ي     قد ع�صت ل �أ�صرك يف وحدتك
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ونتاأمل هذ� �لنف�ص �لتوحيدي �لرقيق، �ل�صادر عن نف�ص كلمى من �لذنوب، 

دون �أن تفارق قيد �أمنلة حمر�ب �لوحد�نية؟ 

خري لنا �إذن �أل ن�صتعجل، و�أن نتدرب قبل �إ�صد�ر �لأحكام، و�أن نكون على 

بينة من �أمرنا، ونعلم �أن ند�ء �لفطرة غالب، و�أن �لأ�صل يف �لأديب �مل�صلم 

�أن يكتب �أدبًا �إ�صالميًا، و�أن �نحر�فه عن هذ� �ملنهج ل يعدو �أن يجعله هجينًا 

�أخرى                          �أمته وقيمها، و�أن �لنتماء �حل�صاري من جهة  من�صلخًا عن ح�صارة 

ل يعني �أبدً� �لنغالق عن �لرت�ث �لإن�صاين �لعاملي، فقد �أفادت �لأجيال �لأوىل 

لهذه �لأمة من منجز�ت �لفكر و�لأدب �لإن�صانيني، و�أن�صاأت بناء عليه �أدبها 

�ملتميز وفكرها �مل�صتنري �لذي هدى �لإن�صانية ر�صدها قرونًا من �لزمن.

�أدب  �أن��ه  وه��ي  �لإ�صالمي  �لأدب  بها  ي��و�َج��ه  �أخ��رى  تهمة  هنالك  بقيت 

�لأدب  �أمام  ليف�صح �ملجال  �لإيديولوجيات قد وىل،  و�أن ع�صر  �إيديولوجي، 

�خلا�ص، �أو لالأدب �لإن�صاين �ملتعايل على �لإيديولوجيات و�ملذ�هب.

هم  �لإ�صالمي  �لأدب  وجه  يف  �لتهمة  هذه  يرفعون  من  �أن  �لعجب  ومن 

�لتبتل  �لنا�ص  و�أل��زم��و�  �أنف�صهم  �ألزمو�  �لل��ت��ز�م،  با�صم  �لذين،  �أنف�صهم 

�ملتهالكة،  �لي�صارية  �لإيديولوجيات  ول�صيما  �لإيديولوجيات،  هياكل  يف 

�ملري�صة،  �لذ�تية  �أو  �لرومان�صي،  بالهروب  وو�صمو� خ�صومهم وخمالفيهم 

�أو �لنكفائية، �أو �لحتطاب يف حبل �لطبقة �ملهيمنة. وبني ع�صية و�صحاها، 

�لإيديولوجيات   �إىل  حتولو�  و�لعوملة،  �لو�حد،  �لقطب  ي�صمى  ما  بروز  ومع 

�حلد�ثية �لأخرى.

�إيديولوجيات  وتخلفها  تنهار،  �أو  وتتطور  وتتبدل،  تتغري  �لإيدو�وجيات 

�أخرى بعد حني.

و�إن �لأدب �لإيديولوجي �أدب له �صمات خا�صة. �إنك عندما تقول )�لأدب 

�ملارك�صي( �أو )�لأدب �لوجودي( مثاًل، تتحدث عن �أدب له هوية مذهبية، 

�أن تكون هذه �ملذهبية  ولي�صت هوية ل�صانية ول جغر�فية. و�صيان بعد ذلك 
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فيكون حديثنا  معًا،  �لأمرين  بني  �أو جتمع  فنية خال�صة،  �أم  فكرة خال�صة 

�لرومان�صي                   �لأدب  عن  كحديثنا  �لوجودي،  �لأدب  �أو  �ملارك�صي  �لأدب  عن 

�أو �لرمزي.

كيجارد  وك��ري  �لأمل����اين،  هيدجر  م��ع  ن�صاأت  ق��د  �ل��وج��ودي��ة  ك��ان��ت  و�إذ� 

ول�صيما  �أوروب���ا،  بلد�ن  بقية  يف  �نت�صرت  �أن  لبثت  ما  فاإنها  �لد�مناركي، 

فرن�صا �لتي مل يزدهر فيها �لفكر �لوجودي فح�صب، بل �زدهر فيها �لأدب 

�لوجودي، ول�صيما مع �لعلميني �لكبريين ج. ب. �صارتر، و�ألبري كامي، حتى 

�إن �لفل�صفة �لوجودية، �لتي �صارت �صلوكًا �أي�صًا طغى على �ل�صباب يف �صنو�ت 

�ل�صتني، قد وجدت جتلياتها �لكربى عرب �لإنتاج �لأدبي �أكرث مما وجدت تلك 

�لتجليات يف �لكتابات �لفل�صفية �لتنظريية. وكم من �لنا�ص قر�أ كتاب �صارتر 

 - نوبل  جائزة  لنيل  �أهلته  )�لغثيان(  رو�يته  ولكن  و�لعدم(؟  )�لوجود  عن 

�لتي رف�صها على كل حال - مما �أعطى �لرو�ية �نت�صارً� منقطع �لنظري.

وهكذ� ل ي�صح �أن يقال: �إن �لأدب �لوجودي �أملاين �أو د�مناركي �أو فرن�صي، 

 - �لوجودية  وج��دت  لقد  جغر�فية.  �أم  ل�صانية  �لن�صبة  ه��ذه  �أكانت  �صو�ء 

باعتبارها مذهبًا فكريًا و�أدبيًا - �أن�صارً� لها و�أتباعًا يف �أقطار �لغرب كلها، 

ثم جاوزته �إىل �صائر بقاع �لأر�ص، ومنها �لعامل �لعربي �لذي �أقبل كثري من 

مثقفيه على هذ� �ملذهب، وظهر فيه �أدباء يتبنون �لوجودية جزئيًا �أو كليًا، 

وعنيت بع�ص دور �لن�صر و�لدوريات �لفكرية و�لأدبية بالتب�صري بهذ� �لأدب. 

فمن �لأدباء �لعرب من �صدر عن �ملذهب �لوجودي يف �أعماله، ومنهم من 

�أ�صابه ر�صا�ص �ملذهب جزئيًا، يف مرحلة من مر�حل عمره �لأدبي �أو يف كل 

تلك �ملر�حل، وت�صربت �ملقولت �لوجودية �إىل �صعر�ئنا و�أدبائنا.

بقيت  قد  كانت  و�إن  �لنا�ص،  حياة  يف  �صلوكًا  �لآن  �لوجودية  �نتهت  لقد 

فكرً� ت�صمه بطون �لكتب، يرجع �إليه �ملتخ�ص�صون لفهم مرحلة معينة من 

ت�صتطيع  ولن  بخا�صة،  منه  و�لفرن�صي  عامة،  �ملعا�صر  �أوروبا  تاريخ  مر�حل 
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ف�صل �لفكر �لوجودي، و�لأدب �لوجودي، عن حركة �لحتجاج �لطالبية �لتي 

�صهدتها فرن�صا عام 968)م.

ومتوت،  ت�صيخ  ثم  وتتطور  تولد  نظريات  �إذن..  �لإيديولوجيات  هي  هذه 

�لإيديولوجيات  تظل  نعم،  مبوتها.  ومتوت  بحياتها  حتيى  وفنونها  و�آد�بها 

خالل  من  �لعني..  بعد  �لأث��ر  ��صتمر�ر  ولكن  �لتاريخي،  �لفعل  يف  م�صتمرة 

بطون �لكتب و�أ�صفارها.

�أما �لإ�صالم فهو دين �هلل �لباقي، �لذي تت�صكل وفقه حياة �مل�صلمني �صلوكًا 

يخ�صع  ل  لالإ�صالم،  �ملنت�صب  �لإ�صالمي،  ف��الأدب  ولذلك  و�أدب���ًا..  وفكرً� 

�لتي  �لأدبية  �ملذ�هب  �إن  �لإيديولوجيات.  �أدب  لها  يخ�صع  �لتي  للدور�ت 

تولد يف �أح�صان �لإيديولوجيات تخ�صع للدور�ت �لطبيعية من ن�صوء وتطور 

�أما �لأدب �لإ�صالمي فاإن �صفة  و�نقر��ص، فهي بذلك حمدودة يف �لزمن، 

�ملعنوية  �آفاقه  على  تن�صحب  ل  نف�صه  �لإ�صالم  من  ي�صتقيها  �لتي  �ل�صمولية 

هنا  ومن  �أي�صًا،  ودميومته  �لزمني  �لمتد�د  �أي�صًا  ت�صمل  هي  بل  فح�صب، 

يظل ذ� طبيعة خا�صة، ل تتحكم فيه �لقو�عد �لآنية �لتي تتحكم يف �ملذ�هب 

�لأدبية.

�أننا نتحدث عن �لأدب �لإ�صالمي يف �صورته  �لبال  �أل يعزب عن  وينبغي 

�ملطلقة، دون ��صتح�صار ل�صورة من �صوره �ملحدودة بالزمان و�ملكان. وهذ� 

يعني �أنه ل ينبغي �أن ي�صبق �إىل �لأذهان �أن لالأدب �لإ�صالمي قو�لب جامدة 

ل تخ�صع ل�صنة �لتطور �أو �لتدرج �أو غري ذلك من �ل�صنن، فال يجوز له لذلك 

�خلروج عنها، كما ل يعني �أن لالأدب �لإ�صالمي مو�صوعات ثابتة ل ي�صيبها 

�لبلى، �أو �أغر��صًا ل يجوز له �أن يتخطاها، �إذ من �ملعلوم بال�صرورة يف باب 

ملكونات  تخ�صع  ما  بقدر  و�مل�صامني  لالأغر��ص  تخ�صع  ل  �لأدبية  �أن  �لأدب 

عدو  بطبعه  �لإ�صالمي  و�لأدب  للن�ص،  �ملتفرد  و�لن�صيج  �لد�خلي  �لبناء 

للنمطية، خ�صم للتقليد. و�إذ� كان ل يجوز للفقيه �لتقليد يف �لفقه، وجماله 
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�لأدب؟  باب  يف  �لتقليد  لالأديب  يجوز  فكيف  �لأدب،  جمال  من  ثباتًا  �أكرث 

�لجتماعية  �حلياة  ل�صتمر�ر  �صرعية  فري�صة  �لفقهي  �لجتهاد  كان  و�إذ� 

و��صتقامتها، فكيف نحظر �لجتهاد �لأدبي �لذي هو �صرورة عقلية ل�صتمر�ر 

�حلياة �لوجد�نية للنا�ص و��صتقامتها؟

�لتي  �لتحول  و�أمناط  �لتطور  �أن مظاهر  �إىل  �لإ�صارة  �ملفيد  �أنه من  على 

�أن  �أي  خارجه،  من  ل  �لأدب  هذ�  د�خل  من  تقع  �لإ�صالمي  �لأدب  ت�صيب 

مظاهر  و�إن  و�لتحول،  �لتطور  عملية  يف  مر�عاتها  من  لبد  ثو�بت  هناك 

�لتحول تتم �صمن جمموعة من �لقيم �لإ�صالمية �لثابتة، وبدون ذلك تبطل 

�إ�صالمية �لأدب، �إن مل تبطل �أدبية �لأدب نف�صها يف �لت�صور �لإ�صالمي.

وقد يخرج  �إ�صالميًا،  يكون  �أن  �لأدب عن  �لثابتة يخرج  �لقيم  �نعد�م  �إن 

�لكالم عن �أن يكون �أدبًا �أ�صاًل.

�إن  �إن هذه �لقيم �لثابتة ل تتعلق بامل�صمون فح�صب، كما قد ُيت�صور، بل 

لل�صكل من ذلك ن�صيبًا و�فرً�، و�إل ملا رد ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم ذلك 

�لأعر�بي �لذي جاء م�صتفتيًا فقال: )�أر�أيت من ل �صاح ول ��صتهل، ول �صرب 

 
)((

ول �أكل، �أمثل ذلك يطل؟( فقال له عليه �ل�صالم: )�أ�صجع ك�صجع �جلاهلية؟

. ف�صجع 
)2(

)�نظر �حلديث و�لتعليق عليه و�لتاأويل يف كتاب �لبيان للجاحظ( 

�جلاهلية مردود، بالرغم من �أنه �صكل من �أ�صكال �لتعبري �لأدبي. وقل مثل 

ذلك يف كل ما خالف �لقيم �لثابتة، �صكاًل وم�صمونًا.

لأنها  و����ص��ع،  ف�صيح  وجمالها  كثرية،  فهي  �ملتغرية،  �خل�صائ�ص  و�أم��ا 

)- �لإمام م�صلم: �صحيح م�صلم، �حلديث رو�ه بلفظ »�أ�صجع ك�صجع �لأعر�ب« يف كتاب 

�لق�صامة و�ملحاربني و�لق�صا�ص و�لديات باب دية �جلنني ووجوب �لدية يف �لقتل �خلطاأ 

و�صبه �لعمد حديث رقم 87)3.

2- �نظر �لبيان و�لتبيني ج )/287 وما بعدها د�ر �لفكر �لطبعة �لر�بعة بتحقيق و�صرح 

عبد�ل�صالم هارون.
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مرتبطة بالعو�مل �لثالثة: �لإن�صان و�لزمان و�ملكان. ومن هنا ر�أينا خ�صوبة 

�ل�صهرية:  �ملقولة  ر�ئعة  ب�صورة  فيه  وحتققت  وتنوعه،  �لإ�صالمي  �لأدب 

غري  وهذ�  �لفار�صي،  �لأدب  غري  �لعربي  فالأدب  �لوحدة(،  د�خل  )�لتعدد 

�لأدب �لأردي، �أو �ل�صو�حلي، �أو �لرتكي، �أو �لتتاري، �أو �لأفغاين، �أو �لألباين، 

�أو �لكردي.. لكل �أدب من هذه �لآد�ب جميعًا خ�صائ�صه �للغوية و�لفنية، �إل 

�أن بني تلك �لآد�ب جميعًا خ�صائ�ص م�صرتكة وقيمًا و�حدة جتعله ميثل بحق 

�أدب �لفطرة، وهذ� وجه من �أوجه �إن�صانية �لأدب �لإ�صالمي وعامليته.
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خال�سات:

�لنتائج  من  جمموعة  ��صتخال�ص  ميكن  �ل�صابقة  �ل�صفحات  خالل  من 

و�خلال�صات جنملها فيما يلي:

يتوهم  كما  حديثًا  م�صطلحًا  �لإ�صالمي(  )�لأدب  م�صطلح  لي�ص   -  (

�أن  لنا  تبنّي  فقد  نف�صها،  �لإ�صالمية  �لثقافة  قدم  قدمي  هو  بل  �ملتوهمون، 

�مل�صطلح كان معروفًا يف �لقرن �لثاين مع �ملرحلة �لتاأ�صي�صية للنقد �ملنهجي 

عند �لعرب، ��صتعمله �لعلماء وتد�ولوه فيما بينهم دون �أن ينكر بع�صهم على 

بع�ص ول �أن يجادل بع�صهم يف �مل�صطلح ودللته، فقد كان مفهومًا عندهم 

د�ًل على معنى بعينه. هذ� ما تنطق به �لن�صو�ص �لتي بني �أيدينا وتعود �إىل 

نهاية �لقرن �لثاين، وقد ��صتفا�ص ��صتعماله يف �لقرن �لثالث. و�أما من�صاأه 

�أع�صار  وت�صعة  تكت�صف.  جديدة  ن�صو�صًا  ولعل  �لأول،  �لقرن  يف  كان  فلعله 

�ملكتبة �لعربية ماتز�ل يف حكم �لن�صو�ص �لغمي�صة. تع�صفنا يف �لتحقق من 

هذ� �لأمر.

يف                                       يجادلو�  ومل  �لإ���ص��الم��ي  �لأدب  م�صطلح  يف  �مل��ج��ادل��ون  ج��ادل   -  2

مثل  عندهم،  للجدل  �ملثرية  �لالحقة  حملت  م�صطلحات  من  �صابهه  ما 

�إلخ.. مما يدل  �لفل�صفة �لإ�صالمية، و�لعمر�ن �لإ�صالمي، و�لفن �لإ�صالمي 

وقد  �إيديولوجي.  يعرب عن موقف  هو  بل  علميًا  لي�ص  �لرف�ص  منبع  �أن  على 

بتطور  �لدللة  يوم تطورت  تاريخي حم�ص، ورف�صوه  بعد  يوم كان ذ�  قبلوه 

�حلياة �لإ�صالمية نف�صها.

3 - �إن م�صطلح �لأدب �لإ�صالمي �صهد �أربع مر�حل تاريخية منذ ن�صوئه 

حتى �لآن، وهي �لتي �أ�صمينا بها ف�صول هذه �لكتاب، وهي �أدب فرتة، و�أدب 

طفرة، و�أدب فكرة، و�أدب فطرة.

�أو عن غري وعي، يف تطوير م�صطلح  �مل�صت�صرقون، عن وعي  �أ�صهم   - 4

منهم  علمني  �إىل  بالإ�صارة  �كتفينا  وقد  دللته،  وحترير  �لإ�صالمي  �لأدب 
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وهما: »كارلو نالينو«  و»كارل بروكلمان«.

5 - �إن �لأدب �لإ�صالمي، فيما �نتهت �إليه دللته، �أدب عاملي، لأنه ينطلق 

من قيم جمالية وفكرية وروؤيوية م�صرتكة، وهو ممتد يف �لزمان، وممتد يف 

�ملكان. فكل بقعة جغر�فية على وجه �لأر�ص هي وطن له، وكل لغة من لغات 

�لأ�صح  على  �أو  ��صتيعابه،  على  قادرة  �لإ�صالمية  وغري  �لإ�صالمية  �ل�صعوب 

�آ�صيا  يف  �لإ�صالمية  �ل�صعوب  �آد�ب  لذلك  وي�صهد  ��صتيعابها.  على  قادر  هو 

و�إفريقيا و�أوروبا.

�لأدب  �إن  �لإ���ص��الم��ي.  و�لأدب  �لديني  �لأدب  بني  �خللط  يجوز  ل   -  6

�لأدب  بع�ص  يكون  قد  �لديني.  �لأدب  من  و�أعمق  و�أ�صمل  �أع��م  �لإ�صالمي 

�لديني جزءً� من �لأدب �لإ�صالمي، �إل �أنه ل ي�صتوعب رحابه �لو��صعة و�آفاقه 

�ملمتدة. كما �أن �لأدب �لديني قد ل يكون �أدبًا �إ�صالميًا، فقد ر�أينا عند جميع 

جزئيًا  ولو  بع�صها  يلتقي  دينية،  �آد�بًا  وحديثًا  قدميًا  و�حل�صار�ت  �ل�صعوب 

على  ي�صتنكرون  �لذين  على  حجة  فقط  يقوم  وذلك  �لإ�صالمي،  �لأدب  مع 

�لد�عني �إىل �لأدب �لإ�صالمي ربط �لأدب بالدين، ولكنه ل يحيط بالق�صية 

من �أطر�فها.

ولي�ص  وجوهرية،  �أ�صا�صية  �لإ�صالمي  �لأدب  يف  �جلمالية  �لقيم  �إن   -  7

حقه،                          �مل�صمون  يعطي  كان  و�إن  فح�صب،  م�صمون  �أدب  �لإ�صالمي  �لأدب 

باعتباره  ولكنه،  �لفكرة،  عن  يتغا�صى  ل  كان  و�إن  فح�صب،  فكرة  �أدب  ول 

�أدبًا، �أدب �جلمال بالدرجة �لأوىل، �إذ حني يفقد �لأدب �صفة �جلمال يفقد 

�أدبيته، �أي يفقد جوهره. ولك عند ذلك �أن ت�صميه ما �صئت غري �أن ت�صميه 

�أنه ي�صقط عنه  �إل  �أن �لتعهر ل ي�صقط �صفة �لأدبية عن �لن�ص،  �أدبًا. كما 

كالقا�صي �جلرجاين، حني  �أ�صالفنا،  �إليه  رمى  ما  وهذ�  �لإ�صالمية،  �صفة 

�صوء �لعتقاد  �ل�صعر، وكان  �لديانة عارً� على  »فلو كانت  �لقول:  �إىل  ذهب 

�صببًا لتاأخر �ل�صاعر، لوجب �أن ميحى ��صم �أبي نو��ص من �لدو�وين، ويحذف 
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ت�صهد  ومن  �أهل �جلاهلية،  بذلك  �أولهم  ولكان  �لطبقات،  �إذ� عدت  ذكره 

�لأمة عليه بالكفر ولوجب �أن يكون كعب بن زهري و�بن �لزبعرى و�أ�صر�بهما 

ممن تناول ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم وعاب من �أ�صحابه ُبْكمَا خر�صًا، 

.
)((

وِبكاَءً مفحمني، ولكن �لأمرين متباينان، و�لدين مبعزل عن �ل�صعر«

وهذ� ما مل يفهمه دعاة �لإحلاد يف �ل�صعر، و�عتربو� �لدين خ�صمًا لالأدب، 

ولي�ص كذلك. ون�ص �لقا�صي رحمه �هلل تعاىل ناطق باحلق.

             

  

)- �لو�صاطة بني �ملتنبي وخ�صومه: �لقا�صي عبد�لعزيز �جلرجاين، بتحقيق حممد �أبي 

�لف�صل �بر�هيم، وعلي حممد �لبجاوي، �ص 64 طبعة �لبابي �حللبي - �لقاهرة.
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الف�صـــــل الثاين:

م�صطلح »الأدب الإ�صالمي املعا�رص«

-قراءة يف اجلهاز املفاهيمي-
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�لإ�صالمي« رجاء  �ملتد�ولة حول م�صطلح »�لأدب  لنبد�أ بتفكيك �ملفاهيم 

دفع ما ينبغي دفعه، وتطوير ما من �صاأنه �أن ي�صهم يف �لتاأ�صيل �جلاد مل�صروع 

�لأدب �لإ�صالمي �ملعا�صر.

1 – مفهوم الأدب الإ�سالمي : )الطبيعة و الوظيفة(

 : �لآت��ي  �لتعريف  ورد  �لإ�صالمي«،  �لأدب  لر�بطة  �لأ�صا�صي  »�لنظام  يف 

و�لإن�صان  �لكون  و  �لهادف عن �حلياة  �لفني  �لتعبري  �لإ�صالمي هو  »�لأدب 

�لذي  هو  �لتعريف،  هذ�  وفق  �لإ�صالمي،  ف��الأدب   .
)((

و�ل�صنة« �لكتاب  وفق 

ينطلق من �لروؤية �لإ�صالمية وي�صدر عنها يف �أثناء �لعملية �لإبد�عية.

وعند تتبعنا لتعريفات �لنقاد لالأدب �لإ�صالمي، فاإننا نلم�ص ت�صابها ي�صل، 

»...و�لأدب   : يقول  فالكيالين  �ل�صتن�صاخ،  و  �لتماهي  درج��ة  �إىل  �أحيانا، 

�لإ�صالمي ينظر �إىل �لكون ومفرد�ته و�إىل �حلياة وحركتها و�إىل �ملخلوقات 

. ويف 
)2(

و�صر�عاتها نظرة يحكمها �لت�صور �لإ�صالمي و �للتز�م �لعقائدي«

.
)3(

مو�صع �آخر ي�صيف : »وفق �لت�صور �لإ�صالمي«

ويقول حممد �لر�بع �حل�صني : »�لأدب �لإ�صالمي يتلقى روحه وهد�يته من 

.
)4(

�لإ�صالم«

ويعرفه د. عبد �لرحمن ر�أفت با�صا، رحمه �هلل، بقوله »هو �لتعبري �لفني 

�لهادف عن وقع �حلياة و�لكون و�لإن�صان  على وجد�ن �لأديب تعبري� ينبع من 

 ، لكنهوؤ   ، �لر�بطة  مكتب  �إ�صد�ر  �لإ�صالمي«:   �لأدب  لر�بطة  �لأ�صا�صي  »�لنظام   -(

�لهند، �لطبعة  �لأوىل 987)م، �ص :6)

�لأوىل،  �لطبعة  �لر�صالة،  موؤ�ص�صة  �لإ�صالمي«،  �لأدب  »�آفاق   : �لكيالين  جنيب   -2

985)م،�ص : 47 .

،�لطبعة   (4: رقم  �لأمة،  كتاب  �لإ�صالمي«،  �لأدب  �إىل  »مدخل   : �لكيالين  3- جنيب 

�لأوىل،  جمادى �لآخرة، 987)م،�ص: 34 .  

 ، �لر�صالة  «،موؤ�ص�صة  باحلياة  و�صلته  �لإ�صالمي  :»�لأدب  �حل�صني  �لر�بع  حممد   -4

�لطبعة �لأوىل ، 985) م، �ص:20 .  
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. 
)((

�لت�صور �لإ�صالمي  للخالق عز وجل وخملوقاته« 

ويعرفه �لأ�صتاذ حممد ح�صن بريغ�ص، رحمه �هلل، بقوله : »�لأدب �لإ�صالمي 

�لتز�م بالإ�صالم، و �لتز�م بالكلمة، و�لتز�م بالعقيدة، و�لتز�م بال�صلوك، �إنه 

 .
)2(

�أدب يقوم على ت�صور متكامل«

�لإ�صالمية،  �حلياة  من  جزء  �لإ�صالمي  »�لأدب   : �آخر  مو�صع  يف  ويقول 

لنا كتاب �هلل  �لت�صور �لذي حدده  �لت�صور �لأ�صيل ذ�ته، وهو  وينبعث عن 

.
)3(

و�صنة ر�صوله، وي�صري يف حدوده و�صمن �صرعه«

ويعرفه �لناقد عماد �لدين خليل تعريفا موجز�، فيقول: »�لأدب �لإ�صالمى 

.
)4(

تعبري جمايل موؤثر بالكلمة عن �لت�صور �لإ�صالمي للوجود«

ويقول د. وليد ق�صاب: »هو تعبري جمايل �صعوري باللغة عن ت�صور �إ�صالمي 

.
)5(

لالإن�صان و�لكون و�حلياة«

ويقول د. �صعد �أبو �لر�صا: »�إن �لأدب �لإ�صالمي �صياغة �لتجربة �حلياتية 

. 
)6(

�صياغة جميلة معربة موحية من خالل �لت�صور �لإ�صالمي لها«

)- د. عبد �لرحمن ر�أفت �لبا�صا:  »نحو مذهب �إ�صالمي يف �لأدب و�لنقد «، �ص92.

�لأردن،  �ملنار،  مكتبة  �ملعا�صر«،   �لإ�صالمي  �لأدب  يف   «  : بريغ�ص  ح�صن  حممد    -2

�لطبعة �لثانية،985)م ، �ص: 40 .

3-  حممد ح�صن بريغ�ص : » �ملفهوم �لإ�صالمي �ملتميز لالأدب « بحث مقدم لندوة �لأدب 

�لإ�صالمي �ملنعقدة بالريا�ص �صنه 404) ه� /1393م،ص: 3 .

4- د . عماد �لدين خليل : »مدخل �إىل نظرية �لأدب �لإ�صالمي «، موؤ�ص�صة �لر�صالة، 

بريوت، �لطبعة �لأوىل ، 987)م ،�ص: 69 .  

5- نقال عن د.زينب بريه جكلي: » م�صطلح �لأدب �لإ�صالمي و�للتز�م« ، موقع ر�بطة 

www.odabasham.net .أدباء �ل�صام�

ع7،  �لإ�صالمي،  �لأدب  جملة  و�مل�صطلح،  و�لتعريف  �ملفهوم  بني  �لإ�صالمي  �لأدب   -6

995)، �ص 95.
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 ويرى �لدكتور �لطاهر حممد علي �أن �لأدب �لإ�صالمي هو »�لفن �لر�قي 

�لذي يعرب عنه �لأديب يف جتربة �صخ�صية، و�أن تكون غايات �لأديب قائمة 

.
)((

على �لت�صور �لإ�صالمي لالإن�صان و�حلياة و�لكون« 

�أول مالحظة تثار هنا �أن هذه �لتعريفات ت�صع يف �عتبارها �ملعادلة �لتالية: 

�لأدب �لإ�صالمي = �لتعبري �جلميل + �لت�صور �لإ�صالمي.

ومع هذه �ملالحظة تقفز جمموعة من �لإ�صكالت ل بد من معاجلتها : 

2 – اإ�سكالت نابعة من املفهوم : 

�أعم  �إن هذه �لتعريفات تقع يف خطاأ منطقي، فهي تعرف »�لعام« ب�صيء 

منه، »فالأدب �لإ�صالمي« عام، يعرف بالروؤية �لإ�صالمية �لتي هي �أعم منه 

و�أ�صمل، وهي ظاهرة ل تقت�صر على �ملجال �لأدبي، بل كثري� ما ي�صمع باأن 

علم   « وب��اأن   ، �لإ�صالمي  �لت�صور  من  ينطلق  �ل��ذي  هو  �لإ�صالمي«  »�لفكر 

�لجتماع �لإ�صالمي«  هو �لذي ينطلق من �لت�صور نف�صه، وهكذ� �إىل درجة 

�أنه يكفي، لكي ن�صوغ حد� لأي علم، �أن ت�صعه يف بد�ية �ملعادلة و�صي�صبح 

�لتعريف جاهز�...

ولعل مرد هذ� �لق�صور �إىل �أ�صباب عدة ،نذكر منها : 

فالنقاد                          وم��و���ص��وع��ه،  �لإ���ص��الم��ي  �لأدب  ع��ن ح��د  �ل��ت�����ص��اوؤل  – غ��ي��اب   �

مل يت�صاءلو� عن هذه �لق�صايا، ولو فعلو� ذلك لكانو� يف مناأى عن هذ� �خللل 

�ملنطقي، فتعريف د.عماد �لدين خليل ووليد ق�صاب يثري لب�صا يف �ملو�صوع، 

وهذ� ما يوحي به حرف «عن« �لو�رد يف كالمهما �صابقا، و�لذي يجعلنا نفهم 

باأن �لأدب �لإ�صالمي هو �لتعبري عن �لت�صور �لإ�صالمي للوجود، فالت�صور، 

و��صح يف  �لتعريف غري  يكون  وبهذ�  تعابريه،  �لأدب وحمتوى  هنا، مو�صوع 

)- »�خلطاب �لنظري لالأدب �لإ�صالمي قر�ءة نقدية« ،د.�صالح حممد �لعبيدي: موقع 

www.odabasham.net . ر�بطة �أدباء �ل�صام
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�لإ�صالمي«  ل��الأدب  »مدخله  يف  �لكيالين  تعريف  ويبقى  مو�صوعه،  حتديد 

مقرتبا من �لتحديد �ملطلوب، �إذ هو �لذي يتناول �صتى �لق�صايا و �ملظاهر 

و�ملو�صوعات وفق �لت�صور �لإ�صالمي، وفرق كبري بني »وفق« و»عن«.

ب- عندما ن�صلم بهذه �لنتيجة،فمن �ملحتم علينا �أن نرفع من �صاأن كلمة 

وتعريف  �لإ�صالمي  �لأدب  لر�بطة  �لأ�صا�صي  �لقانون  يف  �ل��و�ردة  »�لتعبري« 

يف  لها  م��ر�دف��ات  جند  و�لتي  وغريهم،  ق�صاب  ووليد  خليل  �لدين  عماد 

تعريف حممد  �ل��و�ردة يف  »�لكلمة«  ويف  �لكيالين  عند  »�لتناول«  م�صطلح  

ح�صن بريغ�ص. لأنها مناط �لتعريف، وحوله تتجمع خمتلف �لعنا�صر �ملمكن 

�إدر�جها بني يدي عملية �لتعريف �أو �لتحديد.

جوهري              �صطر  وه��ذ�  �أدب��ي،  خطاب  �إن��ه  �أي  تعبري،  �لإ�صالمي  �لأدب  �إن 

ل ينبغي �لإخالل به، �أو دفعه �إىل �ملناطق �خللفية و�لثانوية.

�إىل   ، �لإ�صالمي  �لأدب  عن  حديثهم  يف  ينظرون،  �لنقاد  من  كثري�  �إن 

�لنعت وين�صون �ملنعوت، فيقعون يف ت�صخيم �لأول على ح�صاب �لثاين، دون 

�أن يدركو� �لأثر �لذي يقوم به �لنعت يف �ملنعوت �إىل درجة �أنه يكون تابعا له 

يف جميع �حلالت.

على  حر�صو�  �لتجاوز،  هذ�  من  جانبا  مل�صو�  �أن  بعد  �لنقاد،  بع�ص  ولعل 

�لأدب  �أي   – »�لنعت«  لهذ�  �لعتبار  ت��رد  بهو�م�ص  �لتعريف/�لأم  �إغناء 

هذ�  ت��رد�د  من  منل  ولن   - �أننا  ذلك  جماليا،   خطابا  �أو  تعبري�  باعتباره 

�ل�صعار-»نهدف �إىل �أ�صلمة �لأدب ل تاأديب �لإ�صالم«.

لالأدب  �لكيالين  تعريف  يف  �ل���و�ردة  �مل��ع��اين  ن��درك  �لإط���ار،  ه��ذ�  ويف 

�لإ�صالمي، فقد �أورد ت�صعة هو�م�ص تت�صافر لتن�صج تعريفا مو�صعا ومف�صال 

لالأدب �لإ�صالمي، ثالثة منها �صالبة و�صتة موجبة، يتخللها عن�صر�ن يعليان 

:»�لأدب  فيقول  و�أخري�.  �أول  فنية وجمالية  باعتباره �صيغة  �لأدب  �صاأن  من 

�أ�صد  عليها  يحر�ص  ...فهو  �جلمالية  �لفنية  للقيم  جمانبا  لي�ص  �لإ�صالمي 
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�حلر�ص، بل ينميها وي�صيف �إبد�عاته �إليها، و�لرت�ث �جلمايل �لعاملي ملكية 

. وي�صيف 
)((

» �آخر  �صائعة كالدين و�لفل�صفة و�لعلوم ل يحتكرها �صعب دون 

�أو �صيغا معزولة  : »و�لأدب �لإ�صالمي لي�ص قو�عد جامدة،  �آخر  يف عن�صر 

عن �حلياة و�لو�قع، �أو خطبا وعظية تثقلها �لن�صو�ص و�لأحكام، ولكنه �صور 

        
 )2(

جميلة نامية متطورة، تتزين مبا يزيدها جمال وجالل«.

�لتعريفات  تثريه  �أن  ميكن  ما  �إىل  خليل  �لدين  عماد  �لدكتور  تنبه  ولقد 

�ل�صالفة لالأدب �لإ�صالمي من لب�ص يف �لطبيعة و�ملو�صوع . فاأعلن �أن �ل�صرط 

ولكن  معروف،  و��صح  �أم��ر  �لإ�صالمي،  �لت�صور  من  �لنطالق  وهو  �لأول، 

لأن  ق�صرية،  وقفة  يحتاج»�إىل  �لفنية-  �جلمالية  –�صرط  �لثاين  �ل�صرط 

 دون 
)3(

كثري� من حملة �لقلم �لإ�صالمي يريدون �أن يكونو� �أدباء �إ�صالميني

          
)4(

�أن ميلكو� �حلد �لأدنى على �لأقل من متطلبات هذ� �ل�صرط �لأ�صا�صي«

و�صبب ذلك، يف وعي كل عاقل، يعود �إىل �لتهاون يف �لرتكيز على �ل�صطر 

�لأول من م�صطلح »�لأدب �لإ�صالمي«، وعندما يعود �إليه �لعتبار،وقد لحت 

ب�صائر ذلك هنا وهناك ،فمن �ملحقق �أن ت�صدر �إىل �ل�صاحة �لنقدية �حلديثة 

�إبد�عات �أدبية لن يتوج�ص عندها خيفة من �أن ي�صدر يف حقها �أحكام جتد 

ن�صبة كبرية من �ل�صو�ب يف قطاع هائل من �لنماذج �لأدبية »�لإ�صالمية«يف 

ع�صرنا �حلديث .

�إىل ��صطناع تعريف مغاير لالأدب  �لكالم،  �إننا ل نهدف، من ور�ء هذ� 

و�لفنية  �للغوية  �لطبيعة  �إىل  �لأ���ص��و�ء  مند  �أن  نريد  ولكننا   . �لإ�صالمي 

هذ�  تقدير  �صارمني يف  نكون  و�أن  �لإ�صالمي،  �لأدب��ي  للخطاب   و�جلمالية 

)- جنيب �لكيالين : »مدخل �إىل �لأدب �لإ�صالمي « �ص : 33 .

2 - �ملرجع نف�صه: �ص : 35 .

�لتمييزية  »�أدباء ملتزمون بالإ�صالم«، وذلك درء� للحمولت  �أن يقال  3- لعل �لأحكم 

و�لفئوية و�لت�صنيفية لأفر�د �ملجتمع وجماعاته.

4 - د .عماد �لدين خليل : » مدخل �إىل نظرية �لأدب �لإ�صالمي « �ص : 70 .
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�لأمر حتى نتجاوز جمموعة من �ل�صلبيات، منها ما هو و�قع، ومنها ما هو 

متوقع .

�أمر  �لدين خليل، فنحن ل نرى  �لأ�صتاذ عماد  ج-على خالف جزئي مع 

�لت�صور �لإ�صالمي و��صحا،لأن هذ� �مل�صطلح يظل �إطار� ل�صنا ندري مباذ� 

ميالأ ؟؟ �أبالت�صور �لإ�صالمي �ملجرد عن �لزمان و�ملكان و�لأ�صخا�ص ؟؟ �أم 

بالت�صور �لإ�صالمي �لذي ت�صتوعبه كل ذ�ت ح�صب مقدرتها �لفكرية و�لفنية 

و�لوجد�نية ؟؟ 

كامال  حتققا  له  جند  ل  رمبا  �لأول-  –باملفهوم   �لإ�صالمي  �لت�صور  �إن 

–باملفهوم  �أنه  وم�صقة، يف حني   �لأدب��اء، ويف هذ� حرج  �أعمال  ودقيقا يف 

�لأديب،  وعي  يف  �آفاقا  يفتح  �أنه  �إىل  بالإ�صافة  ومتحقق،  –ممكن  �لثاين 

وجتربة  موقفا،  وموقفا  خطوة،  خطوة  �لفكرية  جتربته  يف  قدما  فيتوغل 

جتربة ..حتى تقرتب ،يف ن�صجها و�كتمالها،من �لت�صور �لإ�صالمي �ملجرد.

�ملو�قف  يف  و�لتمايز  �لتنوع  �أم��ام  �ملجال  يف�صح  �لأخ��ري  �ملوقف  �إن  ثم 

�لأدباء  يعي�ص  �أن  يعني  ل  بالإ�صالم  »�لل��ت��ز�م  لأن  و�لنف�صية،  �لوجد�نية 

�مل�صلمون �إح�صا�صا و�حد� و�هتمامات مت�صابهة وت�صور�ت و�نفعالت نف�صية 

و�حدة ...�إن وحدة �لفكر ل تعني وحدة �لفن...فالأديب �أول هو �بن ذ�ته، 

و�ملعادلة �ملتحققة من لقاء �لقتناع �لإ�صالمي �أو �لعقيدة �لإ�صالمية بالذ�ت 

�لإن�صانية �صتفجر حتما يف �صكل فني جديد وخيال جديد وم�صار�ت فكرية 

جديدة، لأن �لنفو�ص �لإن�صانية ل ميكن �أن تت�صابه. وما د�م �أحد طريف �ملعادلة 

.
)((

خمتلفا يف كل مرة، فال بد من �أن تكون نتيجة �لتفاعل د�ئما خمتلفة«

�إذ�، فالتنوع غاية، وطريقه يذلل عرب �ملفهوم �لثاين للت�صور �لإ�صالمي.

�إل �أننا ن�صارع فنقول : �إن �لتنوع �مل�صار �إليه �صالفا لي�ص من طينة �لختالف 

) د. �أحمد ب�صام �صاعي : »�لو�قعية �لإ�صالمية يف �لأدب و�لنقد« ،  د�ر �ملنارة ، جدة ، 

طبعة �أوىل ، 985)م ، �ص : 35 .  
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�ملو�صل �إىل فتنة �لر�أي و�لبدعة و�لتنازع �ملوؤدي �إىل �لف�صل وذهاب �لريح...

و�إمنا هو �لختالف �ملوؤ�ص�ص على �أن هناك مناطق كربى يتحرك فيها عقل 

�لأديب ووجد�نه دون خوف �أو حرج.

وللم�صلمني  يف خطاب �لفقه �لإ�صالمي �أكرب برهان ، فقد �ختلف �لفقهاء 

يف �لعديد من �لق�صايا ، وما ز�دهم �ختالفهم �إل �إثر�ء للفقه و�إغناء، وقد 

�أ�صلو� لختالفاتهم يف �لفروع �أ�صول وقو�عد جعلوها م�صتند ��صتدللهم.

وف�صال عن هذ� وذ�ك، فاإن �أي ق�صور يف متثل �لأديب للت�صور �لإ�صالمي 

�لإبد�عية، ولمي�ص جوهر  �لتجربة   �إىل �صاحب  يوؤول �صعفه  �إمنا  �ملجرد، 

�لت�صور.

و�أذكر هنا موقفا �أ�صلوبيا طريفا، فقد �صهد �ل�صاعر �ملغربي �لدكتور حممد 

بنعمارة ، رحمه �هلل، حتول فكريا �صاقه �إىل رحاب �للتز�م بالدين، وعرب 

عن ذلك �لتحول يف �لعديد من ق�صائده �ملتميزة،  جمعها يف ديو�نه » ن�صيد 

�لغرباء«، وقد ورد يف �إحدى ق�صائده قوله : 

» و�هلل يوزع من�صور� ... نقر�أه   نتدبره...«

ومعلوم �أن هذ �لو�صف ليليق باهلل عز وجل، و�أذكر �أنه يف �أم�صية �صعرية، 

�صدح �ل�صاعر بنعمارة  بقوله �لعذب وهو يردد:

» و�هلل ين�صر نور�... نقر�أه   نتدبره  ... «

�لإ�صالمي درجة بعد  �لت�صور  �ل�صاعر يرقى يف متثل  �أن  وذلك يدل على 

درجة. و�صو�ء �أفلح �أم �أخفق، فالت�صور ين�صب �إليه ويقيد بتجربته كي ليكون 

�لإطالق موقعا يف �صبهة �صعف �لت�صور �لإ�صالمي �ملجرد.

�لعبيدي،   حممد  �صالح  د.  لدى  �لنقدي  �لتق�صيم  وفق  يتطلب،  �لأمر  �إن 

�لتي  �لإ�صالمية  �لروؤية  �لإبد�عية،  و�لروؤية  �لإ�صالمية  �لروؤية  بني   متييز� 

تنتمي �إىل �لن�ص، و�لروؤية �لإبد�عية �لتي يتفاعل فيها  �لأديب مع �لن�ص، 
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يقول �صالح �لعبيدي: »و�ملالحظة �لثانية: تتعلق مب�صاألة �إهمال دور �لأديب 

عملية  يف  حم��وري  جزء  وهو  جتاهله  �لتعريفات  هذه  جممل  حاولت  �لتي 

ماهية  حتديد  على  ركزت  حني  يف  �لإ�صالمية،  للخطابات  �لأدبية  �لإر�صال 

�لأدب �لإ�صالمي بو�صفه )�إنتاجًا �أو فنًا، �أو �إبد�عًا، �أو تعبريً�( وعلى �لت�صور 

�إن  �لتز�مية.  وجهة  �لن�صو�ص  لتوجيه  �لنوعي  �ملعيار  بو�صفه  �لإ�صالمي 

�لنظرية  للخطابات  �ملنطقي  �ملنظار  خلخلة  �إىل  يوؤدي  �لأدي��ب  دور  �إهمال 

�لأدب،  هذ�  مبنتج  تهتم  ومل  �لأدب  مو�صوع  �صغلها  �لتي  �لإ�صالمي  لالأدب 

بد�هة  تعني  �لإ�صالمية  �لأدب  روؤي��ة  حتديد  �أن  �عتبارها  يف  و�صعت  لأنها 

حتديد هوية �لأديب، وتنا�صت �لروؤية �لأدبية و�جلمالية �لتي هي مثار خالف 

بني �لأدباء و�لباحثني، فهي ركزت على �لثابت )�لروؤية �لإ�صالمية( و�أهملت 

و�تخاذ  �لثاين  على  �لرتكيز  �ملفرو�ص  وك��ان  �لإبد�عية(  )�ل��روؤي��ة  �ملتغري 

موقف حمدد منه ين�صجم مع �لت�صور �لإ�صالمي، وما د�م هذ� �لأخري حمط 

�لتاأكيد�ت  �ل�صل�صة من  �إىل هذه  لي�ص م�صكاًل، كي يحتاج  بينهم فهو  �تفاق 

.
)((

�جلماعية«

د-�إذ� كان بع�ص �لنقاد قد عرفو� �لأدب �لإ�صالمي من خالل مو�صوعه، 

فاإن بع�صهم �لآخر قد عر فه من خالل وظيفته، لن�صتمع �إىل تعريف �لأ�صتاذ 

حممد ح�صن بريغ�ص  :»و�لأدب �لإ�صالمي هو �لذي يعرب عن �ملخلوق �ملهتدي 

بهدي �هلل و�مل�صتظل بظل �هلل ...ياأخذ بيده �إىل حيث �ل�صالم وميده بالأمل 

. ويقول �لكيالين : »�لأدب �لإ�صالمي و�صيلة ل غاية، 
)2(

دوما لل�صعي نحو �لنور«

و�لكلمة بالتبعية و�صيلة �أو �أد�ة ...وليكن هدفنا �لأول تعميق �لتوحيد، ومعنى 

 . 
)3(

ذلك �أن ت�صود قيم �حلق و�لقوة و�خلري و�حلرية و�لعد�لة و�مل�صاو�ة«

) -مرجع مذكور.

2-  حممد ح�صن بريغ�ص ، �لبحث �ل�صابق .  

�أوىل،  : »�آفاق �لأدب �لإ�صالمي«،موؤ�ص�صة �لر�صالة ،بريوت، طبعة  3- جنيب �لكيالين 

985)م،  �ص: 36.
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وبرغم ما يف هذه �لتعريفات من �إيجابيات، فاإنها تغلب من �صاأن »�لوظيفة« 

على ح�صاب»�لطبيعة«. ونحن ل ننكر �لوظائف �ملختلفة لالأدب �لإ�صالمي، 

بل نطالب باأن يهتم �لتعريف ،�إذ� �أريد له �أن يتخذ �صكال حمدد� وم�صبوطا، 

بالطبيعة �أول و�أخري� .

قد يقول قائل : وما �لتعريف �لذي تقرتحه علينا بعد تفكيكك للتعريفات 

�ل�صابقة و�ملتد�ولة؟؟

و�إمنا  �ل�صابقة،  �لتعريفات  ننف  مل  �أول،  فنحن،  �صعبا،  لي�ص  و�جل��و�ب 

�أبدينا حولها بع�ص �مللحوظات �لتي نخالها م�صهمة يف تطوير �ملفهوم �ل�صليم 

لالأدب �لإ�صالمي. و�إين �أقرتح مزيد� من �لإ�صهام يف هذ� �ملجال، و�صتكون 

ب�صاعتي حم�صورة يف �لإ�صار�ت �لآتية : 

�أنه يعتمد على كل �لأ�صكال  �أدبا، فهذ� يعني  �أ- ما د�م �لأدب �لإ�صالمي 

�أ�صكال  ملختلف  دفع  �مل�صلمة  وهذه  حا�صر�،  �لإن�صاين  للفكر  �ملتاحة  �لفنية 

�حلديثة  �لأ�صكال  وط��رح  �جلاهزة  �لأط��ر  د�خ��ل  و�لنكما�ص  »�لتقليدية«، 

بدعوى �لبتد�ع و�ملروق عن �لأ�صول .              

وتتفاعل  ت�صتوعبه  �لتي  بالذ�ت  مرتبطا  �لإ�صالمي  �لت�صور  د�م  وما  ب- 

معه، فهذ� مثري لالختالف و�لتنوع و�لتمايز.

ج- وما د�م هذ� �لأدب تعبري� فنيا وجماليا، فاإننا نحرتز من كل �أ�صكال 

�خلطابة و�لوعظية و�حلما�صة و�لتقريرية �إل ما �أوجبه �صياق �لكالم وهند�صة 

�لت�صكيل. ويف �ملقابل، نعمل على �لإعالء من �صفات �لفنية و�جلمالية .

�لإ�صالمي  :»�لأدب  �لآت��ي  �لتعريف  لتوؤلف  �لإ�صار�ت  هذه  �إدم��اج  وميكن 

معاجلة  يف  و�ملمكنة  �ملتاحة  �لأ�صكال  خمتلف  يعتمد  وجمايل  فني  تعبري 

ق�صايا �حلياة وفق ت�صور �لأديب وروؤيته �لإ�صالمية« .

�صياغته، على تاليف            �إمن��ا حر�صنا، يف  لأح��د،   ملزم  تعريف غري  وهو    
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ما لحظناه على �لتعريفات �ل�صالفة .

فتكر�ر �ملفرد�ت �لد�لة على �ملعاين �ملتقاربة مثل »تعبري+ فني + جمايل« 

ح�صيلة  يف  �جلو�نب  هذه  �صاأن  من  و�لتهوين  �لإهمال  مظاهر  من  �حرت�ز 

»�لفن����ي«  �أن  على  �لتن�صي�ص  مع  �ملعا�صر،  �لإ�صالمي  »�لإب��د�ع«  من  و�فرة 

ذلك  مع  �ملتلقي  تفاعل  على  فيحيل   ، »�جلمايل«  �أم��ا   ، �لن�ص  على  يحيل 

�لن�ص.

�صكل  على  �جلمود  عقلية  من  �حرت�ز  و�ملمكنة«،  �ملتاحة  »�لأ�صكال  وذكر 

»تقليدي« معني وحماولة �رتياد خمتلف �لأ�صكال ،بل و�لإ�صهام يف �إيجادها 

وتطويرها.

وعندما �أ�صفنا �لت�صور �لإ�صالمي �إىل ذ�ت �لأديب، كنا نحيل على جدوى 

�لفني  �لإب��د�ع  يف  جوهرية  خا�صية  هو  �ل��ذي  و�لتمايز  و�لتنوع  �لختالف 

كان  بيغوفيت�ص:»كلما  يقول علي عزت   . ويقوم  �لإب��د�ع  يعري  وبه   ، و�لأدب��ي 

من  لكل  �لد�خلي  �لقانون   هذ�  متابعة  على  ق��ادر�  كان   ، عظيما   �لفنان 

.
)((

�لفردي ، �ملتج�صد، �ل�صخ�صي  �لأ�صيل، �ملتفرد«

مو�صوع  على  منا  ت�صديد  جمرد  فاإنه  �حلياة«  ق�صايا  »معاجلة  قيد  �أم��ا 

و�لعقائد  �لزهديات  �لذي يتجاوز حدود  �لإ�صالمي ...ذلك �ملو�صوع  �لأدب 

و�لفكر  �لنف�ص  يف  رحبة  جم��الت  – �إىل  بع�صهم  يتوهمه  – كما  و�لآد�ب 

 .{ و�لو�قع و�حلياة . {          

�لقادم  �لف�صل  يف  تف�صيال،   ، بيانه  يرد  ما  وهو  �لأن��ع��ام/62)(  )�صورة 

بحول �هلل.   

ومهما يكن �صاأن �لتعريفات، فال بد من �أن نطامن من غلوها، وذلك بح�صرها 

�خلطاأ  و�حتمال  �صعارنا  �لن�صبية  تكون  حتى  و�ملعريف،  �لتاريخي  �إطارها  يف 

)- علي عزت بيغوفيت�ص: »�لإ�صالم بني �ل�صرق و�لغرب«، ترجمة حممد يو�صف عد�ص، 

موؤ�ص�صة �لعلم �حلديث، بريوت، ط:)، 994).�ص: )6)
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طريقنا . )ر�أيي �صو�ب يحتمل �خلطاأ، ور�أي غريي خطاأ يحتمل �ل�صو�ب ( .

يف  حق  على  �أنك   تعلم  قال:»عندما  حني  �لنور�صي  �لزمان  بديع  و�صدق 

ولكن  �أف�صل،  هو  �أو  م�صلكي حق  �إن  تقول  �أن  لك  يجوز   ، و�أفكارك  �صلوكك 

ل يجوز لك �أن تقول �إن �حلق هو م�صلكي �أنا فح�صب، لأن نظرك �ل�صاخط 

�مل�صالك  بطالن  على  يق�صي  حكما  ول  حمكا  يكونا  ل��ن  �لكليل   وف��ك��رك 

.
)((

�لأخرى«

 ، �مل�صاغ  �لتعريف  ه��ذ�  على  �طلعت  �لنقدية  �ل�صاحة  �أن  هلل  و�حلمد 

 . ��صتدر�ك منهجي وتدقيق مقوماتي  ملا مل�صت فيه من  بالقبول  و�حت�صنته 

�إقبال  �لأ�صتاذ )حممد  تعريف  »�أما   : �لعبيدي  �لدكتور �صالح حممد  يقول 

�لتي ركزت  �لتعريفات  �أوفق  باأنه من  ،ونعتقد  عروي( فهو تعريف �صياغي 

على قيمة �خل�صي�صة �لأدبية و�لإبد�عية ولي�ص ذلك فح�صب، بل �إنه و�صع من 

جمال �لتوظيف �لأدبي، ومل يق�صره على جن�ص �أدبي خم�صو�ص، كما �أنه مل 

يهمل دور �لأديب �ملنتج للتجربة �لأدبية �لإ�صالمية، فقد منحه حق �لتعبري 

عن ت�صوره �خلا�ص ف�صاًل عن روؤيته �لإ�صالمية، زد على ذلك �أن كلمة )وفق(                                                                                                                                        

لهما،  مو�كبًا  جتعله  و�إمن��ا  �لت�صورين،  هذين  عن  �صادرً�  �لأدب  جتعل  ل 

�لق�صري،  و�لإ�صقاط  �لإقحام  عن  بعيدً�  �لإيديولوجية  ملتطلباتهما  وو�عيًا 

.
)2(

وهذ� �لتعريف كما هو و��صح يعلي من قيمة �ل�صكل على �مل�صمون«

3- اإ�سكالت تابعة للمفهوم :

)- هناك ق�صية فرعية تثار، �صمنيا، بني يدي تعريف �لأدب �لإ�صالمي. 

عنها  ي�صدر  �لتي  بالذ�ت  �لأدب��ي،  للخطاب  باملر�صل  �مل��رة-  -هذه  وتتعلق 

ي�صوقنا، عفويا،  �لإ�صالمي  �لأدب  �لت�صاوؤل عن ماهية  �إن  �لأدبي...  �لتعبري 

�أدبا  لنا  يقدم  �ل��ذي  �لأدي��ب  من  �مل�صلم،  �لأدي��ب  ماهية  عن  �لت�صاوؤل  �إىل 

)- بديع �لزمان �لنور�صي:»�ملكتوبات«، �ص: 342. 

2 - مرجع مذكور.



104

�إ�صالميا؟!

�لفن  حول  قطب  حممد  �لأ�صتاذ  كتاب   مع  �لإ�صكالية  هذه  �أث��ريت  لقد 

»طاغور«  �إب��د�ع  من  من��اذج  معروفة-  لعتبار�ت  �أدرج-  حيث  �لإ�صالمي، 

وغريه ممن مل ي�صدرو� عن �لروؤية �لإ�صالمية ت�صور� �أو �صلوكا. و�نتهج نهجه 

�لأ�صتاذ عماد �لدين خليل يف كتاباته �لنقدية، وقد ظل حمافظا على هذ� 

�ملوقف حتى يف كتابه �ملنهجي �ل�صامل: »مدخل �إىل نظرية �لأدب �لإ�صالمي« 

�ل�صتينات من  �لتي عرب عنها منذ  �لذي بعد �صياغة نهائية لبع�ص مو�قفه 

�لقرن �ملا�صي.

م�صابهة        قيما  يج�صد  �لذي  �لأدب  �إدر�ج  �إىل  �لناقدين مييالن  �إن هذين 

�لإ�صالمي  �لأدب  �إطار  �صمن  �لإ�صالمية  �لقيم  مع  من�صجمة  �أو  مماثلة  �أو 

حتى ولو كان مبدع ذلك �لأدب غري م�صلم على �مل�صتوى �لعقائدي و�ل�صلوكي، 

باعتبار �أن »مز�ياه �أكرث من عيوبه، وما �صنك�صبه من خالله �أكرث بكثري مما 

�صنخ�صره«.

�إن �لنطالق، يف �إ�صد�ر هذ� �حلكم، من خالل مبد�أ �مل�صلحة و�ملف�صدة، 

مقبول يف ميز�ن �ل�صرع، ولكن �أي م�صلحة؟؟ �إن �مل�صالح كثرية ومتفاوتة، 

موقف  يف  مف�صدة  يعترب  لكنه  م��ا،  موقف  يف  م�صلحة  لأحدنا  تظهر  وق��د 

�ل�صرع.

�إن  �ل�صو�بط،  من  جمموعة  »للم�صلحة«  و�صعو�  �لأ�صول  علماء  �إن  ثم 

توفرت فيها فهي م�صلحة معتربة، و�إن �ختلت جميعها �أو �أحدها، فهي لغية 

وغري معتربة، ويذكرون من بني تلك �ل�صو�بط:

- عدم معار�صة �مل�صلحة لل�صنة .

- عدم تفويتها م�صلحة �أهم منها .

يف  ت�صاهال  يالحظ  خليل،  �لدين  عماد   . د  �إليه  ذه��ب  ما  يف  و�ملتاأمل 
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��صتعمال مبد�إ �مل�صلحة يف �ختياره �لنقدي، ذلك �أن »�مل�صلحة« هنا �ختلف 

فيها �ل�صابطان �ملذكور�ن �صلفا، فمن جهة �أوىل هناك ن�ص نبوي يعار�ص       

ما ذهب �إليه �لأ�صتاذ�ن، وهو حديث ل �أعتقد جهلهما له، ول �إخالهما �إل وقد 

وقفا عنده �أثناء در��صتهما لإ�صكالية �لإ�صالم و�ل�صعر .

عن عمر بن �ل�صريد عن �أبيه قال : »��صتن�صدين ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 

و�صلم، فقال : هل معك من �صعر �أمية بن �أبي �ل�صلت �صيء؟ قلت : نعم، قال: 

هيه . فاأن�صدته بيتا، فقال : هيه، ثم �أن�صدته بيتا فقال : هيه،حتى �أن�صدته 

مائة بيت. قال : �إن كاد لي�صلم« ويف حديث �بن مهدي،قال: »فلقد كاد ي�صلم 

.
)((

يف �صعره«

�إن �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم يعاين، هنا، جتربة نقدية �أ�صيلة وحري�صة 

على �لنطالق من �ملفهوم �لإ�صالمي للدخول يف دين �هلل، ومن ثم، فالنتيجة 

�ملو�صوعية هي رف�ص �أمية بن �أبي �ل�صلت و�إبعاده عن �صاحة �لإ�صالم .

ومن ناحية �أخرى، فقد مل�ص �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم يف �صعره مفاهيم 

و�أفكار� ونفحات »�إ�صالمية« ميكن �إدر�جها يف حقل �لأدب �لإ�صالمي، ولكن 

�أن  �مل�صروع  فلي�ص من  وم�صلكا،  �لإ�صالم عقيدة  يعرف  د�م �صاحبها مل  ما 

عماد  يقرتح  كما  »�لإ�صالمية«،  �أو   » »�لإ�صالم  م�صطلح  �صعره  على  يطلق 

�لبليغ  �لنبوي  �لتعبري  ... ومن ثم، فقد كان  �لنقاد  �لدين خليل وغريه من 

�مل�صبع بالإيحاء�ت �لد�لة »لقد كاد ي�صلم يف �صعره«.

»كاد«.  �لفعل  �لتي ت�صم  »�لإ�صالمية«،و�لبنية  بنية   : بنيتني  �إننا بني يدي 

�أما  بالإ�صالمية،  ن�صفها  �أن  �لبدهي  من  �أ�صحى  فلقد  �لأوىل  �إىل  بالن�صبة 

تعبري  من  �نطالقا  �صي�صاغ م�صطلحها  فكيف  �لثانية،  �لبنية  �إىل  بالن�صبة 

�لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم؟؟

ليكن م�صاغا من فعل كاد، �أو ليكن »�لأبعاد �ل�صمنية«، �أو غريهما، فال�صرعة 

)- �أنظر �صحيح م�صلم، كتاب �ل�صعر
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�ل�صطالحية طريق لحب، ولي�ص �ملجال جمال منافحة بامل�صطلحات بقدر 

ما هو جمال حث �لنقاد وحتفيزهم للو�صول �إىل وعي م�صطلحي وح�صا�صية 

نقدية يف �مل�صتوى �ملن�صود .

�لدين  �لأ�صتاذ عماد  �إليه  يلغي ما ذهب  فاإن هذ� �حلديث  �أخرى،  ومرة 

�لجتاه  و�أ�صحاب  �لنفتاحي  �لجت��اه  �أ�صحاب  بني  �لأدل��ة  تكافوؤ  من  خليل 

ترجيح هذ�  �لذي ل ميكن  بال�صكل  �لنقدية  �لإ�صكالية  �ل�صتقاليل يف هذه 

�لر�أي �أو ذ�ك .

�إن �لقول بعدم �لرتجيح �صاقط  هنا ، لأن ورود مثل �حلديث �مل�صار �إليه 

�لتكافوؤ،  باإلغاء  كفيل  �آخر،  ن�ص  علمنا-   - ح�صب  يخالفه  ل  �لذي  �أعاله، 

ومدعاة �إىل �لركون �إىل منطوق �حلديث �ل�صابق ودللته على حد �صو�ء .

نرى  فاإننا  لل�صنة،  �مل�صلحة  معار�صة  �نتفاء �صابط عدم  �إىل  وبالإ�صافة 

�أخرى  �لدين خليل ترجح عليها م�صلحة  �لتي يقول بها عماد  �أن �مل�صلحة 

وهي �لإبقاء على نقاء �لت�صور �لإ�صالمي من كل ما من �صاأنه �أن يعكر �صفو 

�لعقيدة �أو ي�صو�ص على �للتز�م �خللقي لأ�صحابها. ومن �ملوؤكد �أن �لنفتاح 

على �مل�صلحة باملفهوم �لذي ذهب �إليه �لناقد عماد �لدين خليل من �صاأنه 

�أن يوقع يف �ملحظور �لذي �صيحتم علينا �إبر�ز قاعدة �أخرى �أل وهي : »درء 

�ملفا�صد �أوىل من جلب �مل�صالح« ،خا�صة و�أن �عتناء �ل�صارع باملنهيات �أ�صد 

من �عتنائه باملاأمور�ت .

ثم �إننا نلم�ص نوعا من �لتناق�ص يف �ملوقف �لنفتاحي، فعماد �لدين خليل 

– مثال – �عرتف باأنه  ما يز�ل مييل �إىل �ملوقف �لذي يدرج �لأدب �ملن�صجم 
مع �لروؤية �لإ�صالمية يف �إطار �لأدب �لإ�صالمي ، وذلك يف �ل�صفحة )9)2 ( 

من كتابه »مدخل �إىل نظرية �لأدب �لإ�صالمي«، لكنه قبل نلك،، ويف �ل�صفحة 

)70( جنده يعرف �ل�صطر �لثاين من م�صطلح »�لأدب �لإ�صالمي« باأنه: »نقاء 

�إذ�، فلماذ�  �لإ�صالمي وهيمنته على ما ي�صدر عنه فكر� وعمال«،  �لت�صور 
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هناك،  نت�صاهل  وملاذ�  و�ل�صلوكي؟؟  �لفكري  مبعناه  �للتز�م  هنا،  ن�صرتط، 

م�صاحله  لعتبار  �لإ�صالمي  �لأدب  �صمن  �لإب��د�ع  من  �لنوع  ذلك  فنح�صر 

�لر�جحة؟؟

�لوم�صات  باأمر  ن�صتهني  ول  �لنفتاحي،  �ملوقف  نلغي  ل  بهذ�-  �إن��ن��ا- 

�إبد�عية هامة، ولكننا  �لتي نلم�صها يف جو�نب  �لإميانية و�للم�صات �لفكرية 

نطالب بح�صرها د�خل �إطار م�صطلح م�صبوط يفي بالدللة ول يبقي على 

�لرجتالية و�لفو�صى ، وينفي �ل�صطر�ب و�لتد�خل �ملفاهيمي و�مل�صطلحي 

مما هو غري حممود يف �ل�صرعة �ل�صطالحية. 

و�أذكر �أين وقفت عند هذه �لإ�صكالية يف موؤلف �صابق، وما د�م بحثي مل ير 

�لنور خارج �لأ�صو�ق �ملغربية، فاإين �أذكر بال�صببني �للذين �نتهيت �إليهما يف 

�إدر�ك �خللفية �لال�صعورية �لتي دفعت بالأ�صتاذين حممد قطب وعماد �لدين 

خليل �إىل نهج موقفهما �ملنفتح يف هذه �مل�صاألة بالذ�ت .�إن هذ� �لختالف 

�لنوعي يرجع بالأ�صا�ص �إىل �لفقر �لذي يعي�صه �لنقد �لإ�صالمي على م�صتوى 

�مل�صطلحات. فالإ�صالمية ، باعتبارها م�صطلحا نقديا ن�صم  به �لإنتاجات 

�لأدبية �لإ�صالمية روؤية و�إبد�عا، عقيدة وفنا، ل ت�صلح يف هذه �حلالة،،لأن 

�أوىل خ�صائ�صها هي �ل�صدور- يف �لعملية �لإبد�عية – عن هدي �لإ�صالم 

وروؤيته �لكونية. فاإذ� ثم �لتفاق هنا، وجب �لبحث عن م�صطلح نقدي لتلك 

فاإننا  وبالتايل  مظاهرها،  بع�ص  يف  »�لإ�صالمية«  مع  تتفق  �لتي  �لإنتاجات 

ن�صبح بني يدي ثالث دو�ئر تتباين فيما بينها ح�صب �ملقايي�ص �لتي متليها 

مقومات »�لإ�صالمية » نف�صها :

)- د�ئرة �لأدب �لإ�صالمي .

ب- د�ئرة �لأبعاد �ل�صمنية » �أو �أدب �لكادية« )ن�صبة �إىل فعل كاد �لو�رد 

يف �حلديث �ل�صالف(.

ج- د�ئرة �لأدب غري �لإ�صالمي .
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�صببا  �لإ�صالمية  �لأدبية  �لنماذج  ندرة  تقف  �مل�صطلحي،  �لفقر  وبجانب 

جوهريا للت�صامح و�لنفتاح على مثل ذلك �لنوع من �لأدب �لذي ل ي�صدر عن 

م�صلم يف �لأدب و�ل�صلوك. ففي �لوقت �لذي كان فيه حممد قطب منهمكا يف 

�صياغة منهج للفن �لإ�صالمي، مل تكن �ل�صاحة �لأدبية ت�صهد مناذج فعالة يف 

جمال �ل�صعر و�لق�صة و�لرو�ية و�مل�صرحية جت�صد �ملفهوم �حلقيقي و�ل�صامل 

��صتدعاء  يف  دور�  �لو�صعية  هذه  مار�صت  فقد  ثم  ومن  �لإ�صالمي،  ل��الأدب 

مناذج من �إبد�ع »طاغور« وغريه .

ولكننا ن�صهد ، �ليوم، حركة �أدبية �إ�صالمية تغطي �لأجنا�ص �لأدبية كافة، 

كما نلم�ص حركة نقدية �إ�صالمية، رغم عموميات �آلياتها �ملنهجية و�لنقدية، 

ويف  �جتاه غنى م�صطلحي من جهة،  �أعيننا يف  يفتح  باأن  كفيل  كله  وذلك 

�جتاه  �حت�صان �لأ�صماء �لإ�صالمية �ملعا�صرة من جهة �أخرى . وحني نفعل 

ذلك، جننب �لأدب �لإ�صالمي جمموعة من �للتبا�صات �ملفاهيمية  .

لقد تعلق �لأمر يف م�صتهل هذه �لإ�صكالية باحلد �لذ�تي لالأدب �لإ�صالمي، 

موؤمنة  ذ�ت  عن  ي�صدر  �ل��ذي  هو  �لإ�صالمي  �لأدب  �أن  على  يلح  حد  وه��و 

بالت�صور �لإ�صالمي، ملتزمة ب�صلوكياته ومقت�صياته يف حدود �إدر�كها �جلبلي 

وك�صبها �لإن�صاين.

يف  ينح�صر  ل  ما  �لإ�صالمي  �لأدب  ملفهوم  �لتابعة  �لإ�صكالت  من   -2

وبني  بينه  �لعالقة  �إىل  ذلك  يتعدى  ولكنه  �ملعريف،  وجهازه  �ملفهوم  حدود 

�لعالقة  : ما  �لعربي«  »�لأدب  ، ويف مقدمتها م�صطلح   �أخرى  م�صطلحات 

لهذ�  �جلغر�فية  �حلدود  ما  ؟؟  �لعربي«  »�لأدب  و  �لإ�صالمي«  »�لأدب  بني  

�لأدب !! �أهو �لذي ي�صدر عن �أ�صحابه يف �لوطن �لعربي ؟؟ �أم يتعد�ه �إىل 

ب�صكل                          وردت،  قد  �ل�صتفهامات  هذه  لعل  ؟؟  و�لإن�صاين  �لإ�صالمي  �لعامل 

�أو باآخر، يف كتابات �لنقاد، ونحن مدعوون �إىل ��صتح�صار ذلك ومناق�صته 

مع نوع من �لرتكيز. 
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عندما �أعلن �لنقاد م�صطلح  »�لأدب �لإ�صالمي«، مل يقع يف خلدهم �أنهم 

يخرجون على �لنا�ص ببدعة جديدة، و�إمنا كانو� ياأملون ويعملون على ت�صحيح 

م�صار �لأدب �لعربي، ومن ثم، فهم يعلنون باأن »�لأدب �لإ�صالمي ل يتعار�ص 

�لعربي ول يز�حمه يف مقاعده«، لأن بينهما عالقة حميمة، وكل     مع �لأدب 

ما يف �لأمر �أن �لأدب �لعربي - قدميا- عا�ص يف �أح�صان �لعقيدة �لإ�صالمية، 

وتنف�ص مبادئ �لدين وقيمه حتى �أ�صحى �إطاره �لعام، ومل يكن �أحد يدعي 

�كتفى  �أجل ذلك، فقد  �أو مبد�أ مناق�ص. من  �أنه يكتب وفق عقيدة مغايرة 

�لنقاد، ويف مرحلة لحقة، مب�صطلح �لأدب �لعربي .

�أما يف ع�صرنا �حلديث، فقد ظهرت مذ�هب و�أفكار خمالفة لالإ�صالم،عمل 

�أ�صحابها على جت�صيدها يف �آد�بهم وفنونهم، ومل يعد �لإ�صالم �لإطار �لأوحد، 

ومل تعد قيمه هي �حلد �لفا�صل،بل �إن �ل�صجال حاد حول �صوؤ�ل �ملرجعية يف 

على  �لرتكيز  �أن  �لنقاد  لأولئك  ظهر  فقد  ذلك،  �لأقطار.لأجل  من  �لعديد 

م�صطلح �لأدب �لإ�صالمي �أمر م�صروع يفر�صه �لعقل و�لو�قع معا .

و�إذ� كان �لأدب �لعربي يطلق قدميا على �لأدب �ملعرب عن قيم �لإ�صالم - 

مهما كان �صاأنها و�أثرها يف نفو�ص �أ�صحابها – فهذ� تق�صيم متجاوز يف �لوقت 

�لر�هن، لأن �لإ�صالم مل يقت�صر على �لعرب فقط، بل فتح قلوب �لأعاجم 

وعقولهم و�آد�بهم، وهذ� ما يفعله حا�صر�. و�لنتيجة �حلتمية لذلك  �أن يظل 

م�صطلح  »�لأدب �لعربي« مقت�صر� على �لإبد�ع �ملعتمد على �للغة �لعربية، 

�لت�صور  ي�صدر عن  �إبد�ع  كل  �لإ�صالمي«  »�لأدب  ي�صمل م�صطلح   يف حني 

عند  �لكبري  �حللم  �أن  يف  ل�صك  و  �أعجميا.  �أو  عربيا  كان  �صو�ء  �لإ�صالمي 

)رو�د �لأدب �لإ�صالمي( جميعا �أن يندمج ��صطالحا �لأدب �لعربي و�لأدب 

�لإ�صالمي، في�صبح �لأدب �لعربي يف جملته »�إ�صالميا« ي�صدر عن ت�صور�ت 

»�إ�صالمية �صافية« . وكنتيجة لهذ� �لفهم، فاإن �لأدب �لإ�صالمي »ل يرتبط 

بع�صر دون ع�صر، �إمنا هو �أدب كل �لع�صور«.

�أي �إنه يحمل جغر�فية �لإن�صان �مل�صلم ولغته، فاأينما وجد �مل�صلم، وكيفما 
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كانت لغته، فيحق لنا �أن ن�صمي �إنتاجه �لأدبي »�أدبا �إ�صالميا«.

ويف كلمة و�حدة، فاإن مل�صطلح �لأدب �لإ�صالمي جمموعة من �حلدود هي 

كالتايل :

�ل�صروط  ي�صتوعب خمتلف  �أن  ينبغي  �أدبي  فهو خطاب   : �لأدب��ي  - �حلد 

�لفنية �ملتعلقة بهذ� �مل�صتوى. وهوما عناه د ح�صن �لأمر�ين بقوله: »�إن �لقيم 

�لإ�صالمي  �لأدب  ولي�ص  وجوهرية،  �أ�صا�صية   �لإ�صالمي  �لأدب  �جلمالية يف 

�أدب م�صمون فح�صب، و�إن كان يعطي �مل�صمون حقه، ول �أدب فكرة فح�صب، 

�جلمال  �أدب  �أدب��ا،  باعتباره   ، ولكنه   ، �لفكرة،  عن  يتغا�صى  ل  ك��ان  و�إن 

�أي   ، �أدبيته  يفقد    ، �لأدب �صفة �جلمال  يفقد  �إذ�، حني  �لأوىل،  بالدرجة 

.
)((

يفقد جوهره«

- �حلد �لعقدي : وهو حد يلحقه من خالل �صفة »�لإ�صالمية«، �أي �أنه �أدب 

يتحرك وفق مطالب �لت�صور �لإ�صالمي .

- �حلد �لذ�تي : فالذ�ت �لتي تبدع هذ� �لأدب ذ�ت موؤمنة باهلل ملتزمة 

مبقت�صيات هذ� �لإميان فكر� و�صلوكا .

- �حلد �ملكاين »�جلغر�يف« : هو �أدب يرتبط بالفرد �مل�صلم، فاأينما وجد 

�إ�صالمي، ول عالقة له بالأر�ص و�حلدود . يقول  �لأديب �مل�صلم، فثمة �أدب 

د. ح�صن �لأم��ر�ين:»�إن �لأدب �لإ�صالمي  ... ممتد يف �لزمان، وممتد يف 

�ملكان ، فكل بقعة  جغر�فية  على وجه �لأر�ص  هي وطن له ، وكل لغة من 

قادر   ، �لأ�صح  على  �أو   ، ��صتيعابه  على  ق��ادرة  �لإ�صالمية   �ل�صعوب  لغات 

على ��صتيعابها ، وي�صهد لذلك �آد�ب �ل�صعوب �لإ�صالمية يف �آ�صيا  و�إفريقيا 

.
)2(

و�أوربا«

) - �أنظر حتليله للمو�صوع يف منت �لف�صل �لأول من هذ� �لكتاب، �ص: 92.

2- �ملرجع نف�صه.
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�لإ�صالمي،  �لأدب  مالمح  ت�صكيل  يف  �لإ�صالمية  �لآد�ب  �أهمية  ولإب��ر�ز 

�ل�صيعة للخلفاء �لر��صدين، فقد  �إىل موقف يتعلق بق�صية �صب بع�ص  �أ�صري 

ح�صل وهم تاريخي �أن هذ� ديدن كل �ل�صيعة ، وقد �أكد يل باحث خمت�ص يف 

�لآد�ب �لفار�صية �أن هناك �صعر�ء �صيعة قبل �لقرن �خلام�ص ع�صر �مليالدي  

كانو� ميدحون �خللفاء �لر��صدين ويذكرون مو�قفهم �لعظيمة، ومل يح�صل 

�إل مع �لعهد �ل�صفوي. فهذ� �ملعطى  �لتحول جهة �صب �ل�صحابة و�خللفاء 

�ل�صاحة  �إىل من يربزه يف  يغري مفاهيم وت�صور�ت ومغالطات، وهو يحتاج 

من  �لعربية  غري  �لإ�صالمية   �لآد�ب  �إىل  يعود  ذلك  يف  و�لف�صل   ، �لأدبية 

فار�صية  وتركية  وغريهما...

- �حلد �لزمني : هو �أدب كل �لأزمنة، ما�صيا وحا�صر� وم�صتقبال. ويف هذ� 

دفع لالأوهام �لناجتة عن ح�صر دللة �لأدب �لإ�صالمي يف �لفرتة �لنبوية .

�لإ�صالمي  �لأدب  م�صطلح  ودو�م  ه��ن��ا،  م��ت��ج��اوز  �ل��ت��اري��خ��ي  فالبعد 

و��صتمر�ريته  نابع من دو�م �لإ�صالم نف�صه و��صتمر�ريته  .

- �حلد �للغوي : فلي�ص هو �لذي يكتب باللغة �لعربية فقط،بل كل �للغات 

جن�صيته .

   و�أخري�، فاإن �لعدل �ملاأمور به �صرعا  يقت�صي �لك�صف عن حقائق جوهرية 

يف �ملو�صوع:  �إن �صاحة �لنقد �لأدبي �ملعا�صر  منق�صمة �إىل ر�أيني، ر�أي يقبل 

باأن يتم جتاوز م�صطلح »�لأدب �لإ�صالمي«  و�لإبقاء على م�صطلح »�لأدب 

مهتمون  نقاد  هوؤلء  بني  ومن  ونقدية  وح�صارية،  نف�صية  لأ�صباب  �لعربي«، 

فكرية  لعو�ئد  لكنهم،  و�أطروحاته،  لق�صاياه  ومنظرون  �لإ�صالمي   بالأدب 

ي�صر  ور�أي  �لنقدي.  �ملوقف  هذ�  �إع��الن  على  ليجروؤون  ثقافية،  و�أع��ر�ف 

�أ�صحابه على �لإبقاء على م�صطلح »�لأدب �لإ�صالمي« ، ويعتربونه �إجماعا 

ليجوز نق�صه، وليخلو دفاعهم عن موقفهم من حما�صة و»تقدي�ص« مل�صطلح 

»�لأدب �لإ�صالمي« �لذي ، مهما كانت قيمته، يظل �جتهاد� ب�صريا.
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حول  منهجية  نظر  وجهة  ب�صط  على  �أتينا  �أننا  نعتقد  �خلال�صات،  بهذه 

�جلهاز �ملفاهيمي لالأدب �لإ�صالمي �ملعا�صر، وهي وجهة تتكامل وتتعاون مع 

�ملنهجية  �ملعامل  بع�ص  �ملر�صودة ل�صتجالء  در��صاتهم  �لنقاد يف  يقدمه  ما 

�لقيم  ي�صرتوح  تاأ�صيال  �لإ�صالمي  �لأدب  مفهوم  تاأ�صيل  على  �مل�صاعدة 

�ملقا�صدية �لتي تتجاوز �لت�صنيفات �لتي قد تقيد هذ� �لأدب �لإ�صالمي، وقد 

تعيق حركته.     
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الف�صـــل الثالث:
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يثري تعريف �لأدب �لإ�صالمي، كما ب�صطه د. ح�صن �لأمر�ين، وكما عر�صت 

له فقر�ت �لف�صل �لثاين من هذ� �لكتاب، �إ�صكالت تت�صل بق�صية �ملو�صوع 

يثري  �أن  �صاأنه  من  »�لإ�صالمي«   ب�صفة  �لأدب  و�صف   �أن  وذك  و�مل�صمون، 

هو  �لإ�صالمي   �لأدب  �أن  �لبع�ص   يظن  وقد  له،  �ل��دليل  �مل�صتوى  يف  لب�صا 

�لذي يتناول �ملو�صوعات �لإ�صالمية، ويتحدث عن �لق�صايا �لإ�صالمية . وقد 

جاء كتاب د . �صعيد علو�ص �صدى لهذ� �لظن ، فهو يتهم �لأدب �لإ�صالمي 

بنزعته �لعقائدية �لقائمة على تغليب م�صامني خم�صو�صة ، ويرى باأن جهود 

�لأدب  يتحقق يف  ما مل  موجة  لركوب  �إل »حماولة  لي�صت  �لإ�صالمي  �لأدب 

�إليه يف �لأدب �لعقائدي �مل�صروط مب�صامينه ل باأ�صكاله  �خلا�ص ، بال�صعي 

.
)((

و�إ�صكاليته«

وهذ� ت�صور تتوجه �إليه �عرت��صات و��صتدر�كات كثرية .

�إ�صالميا                  حدثًا  �لأدي��ب  يتخذ  �أن  يكفي  هل   «  : �لغزيوي  علي   . د  يقول 

�أو �صخ�صية �إ�صالمية �أو فرتة �إ�صالمية مو�صوعا للكتابة ليو�صف �إنتاجه باأنه 

�إ�صالمي ؟ ما �أكرث ما كتب عن �لنبي عليه �ل�صالة و�ل�صالم وعن �ل�صحابة 

و�خللفاء و�لقادة �مل�صلمني و�ل�صخ�صيات �لدينية و�لأحد�ث �لإ�صالمية عرب 

�لتاريخ باأقالم �مل�صلمني و�مل�صت�صرقني و�مل�صتعربني و�ملفكرين �لغربيني ب�صتى 

�للغات ، فهل يعترب ما كتبوه �أدبًا �إ�صالميًا حني تكون كتاباتهم ذ�ت طبيعة 

�إ�صالمية  مو�صوعات  يف  �مل�صلمني  بع�ص  كتابات  عن  وماذ�  وكيف؟  ؟  �أدبية 

بطريقة ل تلتزم بالنهج �لإ�صالمي وت�صوره �لعميق ؟«، وي�صيف موؤكدً� : »�إن 

�ملو�صوع �لإ�صالمي وحده ل يكفي ل�صنع �أدب �إ�صالمي ، لأن �لذي يعتد به هو 

. 
)2(

�مل�صمون «

)- د . �صعيد علو�ص : » نقد �ملركزية �لعقائدية يف نظرية �لأدب �لإ�صالمي« ، د�ر �أبي 

رقر�ق للطباعة و�لن�صر ، �لرباط ، �ملغرب ، ط 2002 �ص : 70 . 

2- د . علي �لغزيوي : »مدخل �إىل �ملنهج �لإ�صالمي يف �لنقد �لأدبي« ، �صل�صلة كتاب »دعوة 

�حلق« ، عدد 6 ، مطبعة ف�صالة ، �ملحمدية، �ملغرب، ط ) ، )200 �ص : 06) – 07) .
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�صاأنه        من  �لإ�صالمية  �ملو�صوعات  على  �لإ�صالمي  �لأدب  �قت�صار  نفي  �إن 

�أن ي�صل بقاطرة �لبحث و�لتحليل �إىل ��صتخال�ص �ل�صتنتاجات �لآتية : 

- �ملو�صوع، يف نظرية �لأدب �لإ�صالمي، �صامل ومتنوع ول نهائي ،�إذ �إن كل 

�ملو�صوعات قابلة لأن ي�صوغها �لأديب �مل�صلم يف جتربته �ل�صعرية و�لفنية، 

�لأدب  ملو�صوعات  ح�صر  �أو  حظر  هناك  ولي�ص  للقول،  »جم��ال  كلها  وهي 

ب�صفة عامة، �أو ملو�صوعات �لأدب �لإ�صالمي ب�صفة خا�صة، فاحلياة و�لكون 

و�لإن�صان ، كل ذلك مو�صوع �لأدب ، و�إل �نتفى �أهم �صرط من �صروط �لإبد�ع 

.
)((

وهو �حلرية «

ومتثل هذه �لنظرية �لرحبة للمو�صوع ، يف بنية نظرية �لأدب �لإ�صالمي، 

�إجماعا ل �ختالف حوله بني رو�د �لأدب �لإ�صالمي، يقول د . عبد �لبا�صط 

بدر: »ونظرية �لأدب �لإ�صالمي، عند تقنينها ب�صكل كامل، �صرت�صد �لأدباء 

مو�صوع  على  يحملهم  ول  �لإل��ز�م،  �صيف  عليهم  لي�صلط  �لذي  �ملعتقد  �إىل 

حمدد  ،بل �إنه، ب�صموله و��صتيعابه لدقائق �حلياة، يهيئ �أر�صية �صاحلة لنمو 

�لأدب وين�صئ معه عالقات �صليمة بحيث يرفد كل و�حد منهما  �لآخر دون 

.
)2(

�أن يذيبه �أو ي�صخره »

�للتز�م  مع  فو��صع  �لإ�صالمي،  �لأدب  :»�أما  �لندوي  ر�بع  �لأ�صتاذ  ويقول 

ومقيد مع �ل�صمول ، يت�صل بجميع جمالت �حلياة �لدينية و�لدنيوية، ولكنه 

ملتزم  حدود �لطبيعة  �لإ�صالمية ، و�لطبيعة �لإ�صالمية  هي �لفطرة �لتي 

�لنا�ص عليها، ففيها �صرور وحزن، وفيها �صعور �لرتياح  �لنا�ص  فطر خالق 

و�لعفو  و�ل�صتعتاب،  �لعتاب  وفيها   ، و�ل�صخط  �لر�صا  و�صعور  و�لأ���ص��ى، 

�لب�صر،            لغات  من  لغة   �أي  يف  �لأدب،  ولي�ص  و�لوئام،  و�ملباعدة  و�لنتقام، 

�إل حديثا عن كل ذلك، وليفر�ص �لتوجيه �لإ�صالمي على �أدب �مل�صلم �إل �أن 

)- �ملرجع نف�صه ، �ص : 08) .

2 -  د .عبد �لبا�صط بدر : »مقدمة لنظرية �لأدب �لإ�صالمي«، د�ر �ملنار ، جدة ، ط )، 

985)، �ص : 46.
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.
)((

يتجنب �ل�صوء و�خلبث ، وهذه هي �لطبيعة �لتي فطر �لنا�ص عليها«

وهذ� يعني �أنه ل حمظور مو�صوعيًا يف �لأدب �لإ�صالمي، �إذ ميكن لالأديب 

�أن يبدع يف خمتلف �ملو�صوعات ويعالج �صتى �لق�صايا من خمتلف �لزو�يا يف 

عامل �لغيب و�ل�صهادة ، يف  �لوجود و�ملر�أة و�ل�صيا�صة و�ملجتمع و�لذ�ت و�لقيم 

و�لعالقات وفق ت�صوره �لإ�صالمي . 

�لإ�صالمي،  �لأدب  ظل  يف  �لإب��د�ع   فرحابة  عجيبة،  مفارقة  تظهر  وهنا 

تعترب، عند بع�ص �لنقاد، �أ�صرً� لالأديب �صمن مو�صوعات حمددة، وهذ� غري 

�صحيح، بينما �ل�صحيح هو �أن �لأديب غري �مل�صلم هو �لذي يح�صر نف�صه يف 

مو�صوعات معينة باإق�صائه للمو�صوعات �لإ�صالمية �لتي ينفر منها ويهم�صها 

وليتناولها يف �إبد�عه  مع رحابتها و�صمولها وتغطيتها لعاملي �ل�صهادة و�لغيب 

على حد �صو�ء. فاأي �لأدبني يخ�صع ملو�صوعات جاهزة ؟ و�أيهما �ملتحرر ؟ 

و�أيهما �ملالك لأفق مو�صوعي �أو�صع .

�لبعدين  يف  و�صعته  �لأف��ق  �صيق  ثنائية  مل�ص  �أن  �لقدمي  لنقدنا  �صبق  وقد 

بعدها  يف  �لثنائية،  تلك  تت�صح  و�لفني/�لأ�صلوبي،  �ملو�صوعي/�مل�صموين، 

�ملو�صوعي/�مل�صموين، من خالل �ملوقف �لآتي: فقد �صاأل عمر بن عبد �لعزيز 

[ �صليمان بن عبد �مللك عن جرير و�لأخطل، فاأجابه: »�إن �لأخطل �صيق 
من  �لأخطل  بلغ  وقد  قوَله،  �إ�صالُمه  و�صع  و�إن جرير�  �لقول،  كفره يف  عليه 

حيث ر�أيت«.

كما تت�صح، يف بعدها �لفني/�لأ�صلوبي، يف حتليل نقدي لبن خلدن، فبعد 

تاأثر �صعر�ء �لإ�صالم بالقر�آن �لكرمي و�حلديث �لنبوي �ل�صربف،  �أن لحظ 

خل�ص �إىل �أن هوؤلء »�صمعو� �لطبقة �لعالية من �لكالم يف �لقر�آن و�حلديث 

ون�صاأت  قلوبهم،  لكونهما وجلت يف  �لإتيان مبثلهما  �لب�صر عن  �لذين عجز 

على �أ�صاليبها نفو�صهم فنه�صت طباعهم، و�رتقت ملكاتهم يف �لبالغة على 

) - �لأ�صتاذ ر�بع �لندوي: »�لأدب �لإ�صالمي و�صلته باحلياة«، �ص: 48.



118

ملكات من قبلهم من �جلاهلية ممن مل ي�صمع هذه �لطبقة ول ن�صاأ عليها«.

فال�صعة، مبوجب �لإ�صالم هناك، و�لتن�صئة �لفنية، مبوجب �أ�صلوب �لقر�آن 

وهي  قدميا،  �لإ�صالمي  �لأدب  �ملو�صوع يف  د�ئرة  من  و�صعت  هنا،  وبالغته 

يظهر  �لبد�عية  �ملمار�صة  وعند  حديثا...  د�ئرته  من  تو�صع  ب��اأن  قمينة 

�لدليل.

�لإ�صالمي  �لأدب  نظرية  تفر�صها  جاهزة  مو�صوعات  هناك  لي�صت   -

على �لأدباء ، بل �إنها نظرية تنتظر منهم �أن يقدمو� مو�صوعاتهم ويحققو� 

�ملفيد            ومن   . �لإ�صالمية  و�لروؤية  �ملو�صوعات  تلك  بني  �لإيجابي  �لتفاعل 

�أن تتم �لإ�صارة، يف هذ� �ل�صياق، �إىل �أن رو�د �لأدب �لإ�صالمي ينفرون من 

�لنكفاء على �ملو�صوعات �لإ�صالمية �ملبا�صرة، وينتقدون جعل �لأدب خطبا 

كثري�  »�إن   : �لدين خليل  د.عماد  يقول   . مبا�صرة  ومو�عظ حتمل م�صامني 

�لإ�صالمي خطابة وتقرير�  �لأدب  �لإ�صالميني يت�صور  و�لأدباء  �ملثقفني  من 

و�إر�صاد� ودعوة للُظاَلم و�ملارقني �إىل �لتز�م �لطريق �لقومي وحماربة �لبدع 

و�لأهو�ء، وحكما ون�صائح �أخالقية و�إر�صاد�ت دينية ت�صاغ يف قالب ق�صيدة 

تعليمية �أو م�صرحية تربوية �أو ق�صة توجيهية �أو مقالة تقريرية، �أو ��صتلهام 

�ليقني  حد  ي�صل  �لذي  �ل�صاذج  �لت�صور  هذ�  �إن  �لتاريخية.  لبطولتنا  فج 

لدى فئة  من �ملثقفني ليقف حجر عرثة يف طريق فن �إ�صالمي يت�صدى لهذ� 

. 
)((

�ل�صخف..«

ونفور �لأدباء و�لنقاد من هذ� �لفهم ر�جع �إىل �أنه يعطي �لنطباع للمثقفني 

غري �مللتزمني بالروؤية �لإ�صالمية باأن �لأدب �لإ�صالمي ل يتجاوز تلك �لأطر 

�ل�صيقة، ومن ثم فهو ل ي�صتحق �لقر�ءة لأنه ل يعدو �أفق �لوعظ و�لإر�صاد 

�إىل مو�صوعات مقررة �صلفًا .

)- د عماد �لدين خليل : »مدخل �إىل  نظرية �لأدب �لإ�صالمي« ، موؤ�ص�صة �لر�صالة ، 

بريوت، ط: 2 ، 988) ، �ص : 79 – 80 .
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فنية                            وم�صتويات  �أ���ص��ك��اًل  يت�صمن  و�لإر���ص��اد  �ل��وع��ظ  ب��اأن  �لتذكري  م��ع 

يحقق  و�أ�صلوبي  خطابي  تفاعل  �صمن  لي�صلكها  �ملقتدر  �لأدي���ب  جت��د  مل 

�لأ�صلوب  يف  و�لفر�دة  �لتجديد  مظاهر  من  يعد  �لذي  �لأجنا�صي  �لتد�خل 

. 
)((

�لأدبي �ملعا�صر

وظاهره،  و�صطحه  �لن�ص  عتبة  ح��دود  عند  يقف  قبلي  �صاأن  �ملو�صوع   -

�أي �إن له وجود� قبليا �صابقا، من حيث �لزمن و�لتكوين، على �لن�ص ، وهو 

م�صرتك بني �لأديب و�لفنان وغريهما من بني �آدم. ولي�ص �ملعول على �ملو�صوع 

�لتجربة  �لأديب مع مو�صوعه على م�صتوى  تفاعل  �ملعول على طريقة  و�إمنا 

�ل�صعورية و�ل�صياغة �لفنية، فعندما يتفاعل �لأديب مع مو�صوعه على  هذين 

�مل�صتويني، يكون �إز�ء �أمر جديد ��صمه »�مل�صمون �لأدبي« . 

و�لنف�صي  �لفكري  باملوقف  متلب�ص  �أنه  �لأدبي  �مل�صمون  خ�صائ�ص  من   -

ل�صاحبه ،فهو -كما يقول د.علي �لغزيوي -: »جمموع �ملعاين و�لأفكار �لتي 

يف  و�مل�صوؤولية  و�حلرية  �لوعي  م�صتوى  يعك�صان  وت�صور  موقف  يت�صمنها 

�لر�صالة �لتي يحملها �لأديب، وحني ي�صاغ �ملو�صوع �صياغة �أدبية من خالل 

. 
)2(

�ختيار بع�ص �ملو�صوعات �ملنا�صبة يو�صف باأنه م�صمون �أدبي«

فاإن  حمايد�  �ملو�صوع  كان  :�إذ�  �لقول  ميكن  �لتمايز  هذ�  على  وتاأ�صي�صًا 

وت�صور  موقف  من  نابعة  ذ�تية  جتربة  ،لأن��ه  حمايد  غري  �لأدب��ي  �مل�صمون 

�إن مو�صوع  �لإف��ادة من �لأ�صكال �لأ�صلوبية  يف خطاب �لوعظ و�لإر�صاد  جمال    - (

خ�صب لالجتهاد ، فاخلري ،كل �خلري، يف �أن يتوقف عن �تهام �أ�صلوب �لوعظ و�لإر�صاد 

و�خلطابة  بالتقريرية و�ملبا�صرة ، و�أن يعمد، يف �ملقابل، �إىل �لبحث �لنظري و�لتطبيقي 

عن  �لإمكانات �لأ�صلوبية و�لبالغية �لتي تتيحها تلك �لأ�صاليب. مع �لتذكري، د�ئما، باأن 

�لنقد لين�صب على �خلطابة  و�لتقريرية  و�لإر�صاد، و�إمنا على �صلكها د�خل خطاب 

�لأدب ب�صورة تلغي فنية �لن�ص، �أما �لتوظيف �لفني  لتلك �لأجنا�ص ، فهو دليل  نبوغ 

وذوق وخربة.

2  -  د .علي �لغزيوي : »مدخل �إىل �ملنهج �لإ�صالمي يف �لنقد �لأدبي«،�ص : 08)
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 : �لقول  ميكن  �لتمثيل  جاز  و�إذ�  معينة.  مق�صدية  �إىل  ويهدف  حمددين، 

يتناوله  �أن  ميكن  ولكن  حمايد  �جلانب،  هذ�  من   ، وهو  مو�صوع،  �لليل  �إن 

وروؤية  و�لياأ�ص  �ل�صيق  روؤي��ة   : خمتلفني  �أدبيني  م�صمونني  �صمن  �لأدي��ب 

�ل�صكينة و�خل�صوع، و�لفرق بني �مل�صمونني كبري رغم �صلتهما مبو�صوع و�حد                 

وهو �لليل.

فهو                �صاحبه،  ب�صمات  يحمل  �أن��ه  �لأدب���ي  �مل�صمون  خ�صائ�ص  وم��ن   -

ل ُينمط ول يعرف �ل�صتن�صاخ، �إنه م�صمون خا�ص ومتفرد ومتميز عن بقية 

�مل�صمون  �أن  يعني  وه��ذ�  و�ح��د�.  �ملو�صوع  كان  ولو  حتى  �لأدبية  �مل�صامني 

باخل�صوبة  يتميز  ومفهومها،  �لإ�صالمي  �لأدب  نظرية  منطوق  ،يف  �لأدب��ي 

و�خل�صو�صية و�لفر�دة، ويربز فيه �لطابع �لذ�تي لالأديب و�ملوقف �لفكري 

للن�صخ �ملطابقة لالأ�صول. يقول  بروؤيته. ول جمال، متت،  �ملتلب�ص  و�لنف�صي 

د.�أحمد ب�صام �صاعي : »�للتز�م بالإ�صالم ل يعني �أن يعي�ص �لأدباء �مل�صلمون 

�إح�صا�صًا و�حدً�، و�هتمامات مت�صابهة و�نفعالت مت�صابهة. �إن وحدة �لفكر 

ل تعني وحدة �لفن، فالأديب �أول هو �بن ذ�ته، و�ملعادلة �ملتحققة من لقاء 

�لقتناع �لإ�صالمي �أو �لعقيدة �لإ�صالمية  بذ�ت �لإن�صان �صتفجر، حتما، يف 

�صكل فني جديد وخيال جديد، وم�صار�ت فكرية جديدة لأن �لنفو�ص �لب�صرية 

ل ميكن �أن تت�صابه، وما د�م �أحد طريف �ملعادلة خمتلفًا يف كل مرة ،لبد �أن 

.
)((

تكون نتيجة �لتفاعل خمتلفًا«

 �إن �لأمر ،يف حقيقته وجوهره، �صبيه مبا يح�صل يف �لفقه، فقد �ختلف 

�صعرية  باأكرب  بدء�  منها متيز  لكل مذهب  فقهية،  ون�صاأت مذ�هب  �لفقهاء 

وكذلك  معه.  �ختالفه  غريه  على  مذهب  ينكر  ول  �ل�صالة،  وهي  تعبدية 

�لأمر بالن�صبة �إىل �لأدب �لإ�صالمي، فالبد �أن يكون هناك تنوع و�ختالف. 

و�إذ� جاز �لختالف يف �لفقه، مع �أنه �أقرب �إىل �ل�صبط و�لدقة و �لتنميط، 

) -  د . �أحمد ب�صام �صاعي: »�لو�قعة �لإ�صالمية يف �لأدب و �لنقد« د�ر �ملنارة، جدة، 

ط : ) ، �ص : 35 .
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و�لعفوية  لأنه ميد�ن �حلرية  و�أرحب،  �أكرث جو�ز�  �لأدب  فاإن �لختالف يف 

و�لغمو�ص وخطاب �لوجد�ن .

�لأ�صيل   �لفن  يف  �ل��ث��اين  �ل��رك��ن  �لخ��ت��الف  �صفة  قطب  حممد  ويعترب 

)�إ�صافة �إىل �لركن �لأول �لذي هو �لت�صابه( يقول : »ولكن �لتقاء �لب�صرية 

كلها على هذ� �جلوهر �لإن�صاين �مل�صرتك، وتعرفها على �ل�صمات �مل�صرتكة 

)�حل������ج������ر�ت/3)(،             { بني �جلميع، {     

ل ينفي وجود �لتميز بني فرد وفرد، وفن وفن. وحلكمة عليا، كان هذ� �لتميز 

و�لختالف، فلو كان �لنا�ص �صورة و�حدة، لكانت �حلياة كذلك �صورة و�حدة 

بهذ� �لختالف، مع  ولكنها  ت�صويق،  ول  فيها  رتيبة مملة  ل ف�صحة  مكررة 

باألو�ن  و�أحفل  م�صاحة  و�أو�صع  ثر�ء  �أكرث  ت�صبح  �مل�صرتك،  �جلوهر  وجود 

�جلمال .

فن  فهو  و�ح��د،  وق��ت  يف  �ل�صمتني  هاتني  يحمل  �أن  لب��د  �أ�صيل  فن  وك��ل 

�إن�صاين مبا هو تعبري عن �لنف�ص �لإن�صانية يف حقيقة جوهرها، وهو يف �لوقت 

ذ�ته فن متميز بطابعه �خلا�ص �لذي يعرب عن �صخ�صيته �لذ�تية يف نطاق 

.
)((

�لإن�صانية �ل�صاملة«

وقد نبه �لأ�صتاذ علي عزت بيغوفيت�ص على هذه �خلا�صية �حلاكمة لقانونية 

�لأ�صيل،                على  بد�هة،  �لفن،  قوله:»ينطوي  يف  و�صرحها  �لفني،  �لإب���د�ع  

فال �صيئ يتكرر، ل�صفة ول موقف ، ول يوجد �صيئ على مدى �لأبدية متماثل، 

. وجعل 
)2(

�أو متطابق مع غريه ... هذ� �لإميان  كامن يف طبيعة �لفن نف�صها«

قدرة �لفنان ومتيزه م�صروطا بالت�صاف باإح�صان بهذ� �لقانون، يقول:»كلما 

�لقانون �لد�خلي لكل فن:  كان �لفنان عظيما، كان قادر� على متابعة هذ� 

) -  �لأ�صتاذ حممد قطب: »منهج �لفن �لإ�صالمي« د�ر �ل�صروق ، بريوت ، ط : 6 983)، 

�ص : 222 – 223 .

2 - �ملفكر علي عزت بيغوفيت�ص:»�لإ�صالم بني �ل�صرق و�لغرب«، ترجمة حممد يو�صف 

حد�ص، موؤ�ص�صة �لعلم �حلديث، بريوت، ط1،1994، �ص: )6).
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.
)((

�لفردي، �ملتج�صد، �ل�صخ�صي«

بل قد ي�صاب �لقارئ بنوع من �ل�صتغر�ب حني يعلم باأن بع�ص �ملف�صرين 

تف�صريهم  يدي  بني  وذلك  �لختالف،  �خللق  مقا�صد  من  �أن  �إىل  يذهبون 

 .{ لقوله تعاىل:{       

عن  �لنهي  وهي  �أ�صلية  مقا�صدية  حقيقة  �إغفال  دون  ه��ود/8))(  )�صورة 

�لختالف �ملذموم غري �ملنتج.

�لن�ص من جهة  �قرتب  فكلما  م�صافة،  �لأدب��ي  و�مل�صمون  �ملو�صوع  بني   -

�ملو�صوع �صعفت فيه فنيته، وفرت تاأثري موقفه، وح�صر �ملو�صوع يف مبا�صرته 

وحياده، و�صعف ،بالتايل، تاأثريه يف �ملتلقي. وكلما مال �لن�ص جهة �مل�صمون 

�لأدبي قويت قيمته �لفنية ،وح�صنت جماليته، و��صتوى عود �صياغته، وكان 

قد  �لإ�صالمي  �لأدب  نظرية  تكون  وبهذ�  كبري�.  �ملتلقى  يف  �ملوقفي  تاأثريه 

وذلك  �لأدبية،  �لتجارب  �لعديد من  �أ�صباب �صعف  �لبحث عن  �أ�صهمت يف 

بتمييزها بني �ملو�صوع و�مل�صمون �أول، وتاأكيدها للعالقات �لقت�صائيه  بني 

�لقوي  �مل�صمون  بني  ثالثا،  وربطها،  ثانيا،  �لأدب��ي  و�مل�صمون  �لن�ص  قوة 

هذه  �لبحث يف  �إث��ر�ء  فر�ص  للد�ر�صني  تتاح  �أن  وع�صى  و�لإب��د�ع.  و�حلرية 

�لإ�صكالية .

�إن �لتناول �لإ�صكايل لق�صية �ملو�صوع و�مل�صمون يف نظرية �لأدب �لإ�صالمي 

مف�ص �إىل �عتماد �لقو�عد �لآتية : 

- قاعدة بطالن �قت�صار �لأدب �لإ�صالمي على �ملو�صوعات �لإ�صالمية. 

- قاعدة �لأ�صل يف �لإبد�ع �لأدبي �لإباحة �ملو�صوعاتية .

- قاعدة دور�ن �لإبد�ع �جليد  مع �حلرية وجود� وعدما . 

�لتنوع  - قاعدة �مل�صاوقة بني درء �صلبيات �لوحدة و�لتقليد وجلب منافع 

و�لتجديد.

) - �ملرجع نف�صه.
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�لدقيق  �لتمثل  فر�ص  من  يقوي  �أن  �صاأنه  من  �لقو�عد  هذه  �إحكام  ولعل 

�أر�ص  على  �لنظرية  مقت�صياتها  وتنزيل  �لإ�صالمي  �لأدب  نظرية  ملفرد�ت 

و�لتوجيه و�لت�صويب و�حتالل �ملوقف  �لتاأ�صيل  �إ�صهامًا يف  �لإبد�عي  �لو�قع 

�لريادي يف ميد�ن �لدر��صات �لأدبية و�لنقدية �ملعا�صرة.

لكن �لإ�صكال  ل ينح�صر يف �إقناع �لنقد �لعربي �ملعا�صر بخ�صوبة �ملو�صوع 

يف نظرية �لأدب �لإ�صالمي ورحابته، �أو �لعتد�د بامل�صمون يف ت�صكله  �لفني 

وفق روؤية  �لأديب، و�إمنا يتجاوز ذلك �إىل �إقناع �لأديب �مللتزم بقيم �لإ�صالم  

نف�صه باأن يعيد �صياغة  ماألوفاته �لنظرية  و�جلمالية ، و�أن يبث فيها »حملول« 

خا�صا قو�مه فهم �لتجربة �جلمالية و�لفنية و�إدر�ك خ�صائ�صها، و�ل�صعي 

�إىل �رتياد �آفاق �لتجديد، و��صت�صحاب قيم  �لفر�دة و�لجتهاد  يف �صياغة 

ي�صلك �صبيل  و�إمنا  �أدب  ل يقت�صر على »حاكمية« �لرت�ث ون�صيته وقيمه، 

»�ل�صتح�صان«   و »�مل�صالح �ملر�صلة«  يف �لتعامل مع  �لعطاء �ملتجدد يف و�قع 

�لإبد�ع �لأدبي  وفق فهم يوؤ�ص�ص لتعامل  متو�زن  مع »نو�زل« �لأدب و�لنقد  

و»�أق�صيتهما«.

�لإ�صالمية   �لأ���ص��ول  بقيم  �ملوؤ�صل   �لقتناع  ه��ذ�  وف��ق  �ملطلوب،  �إن  بل 

ومقا�صدها، �أن يبادر �أدباء �لأمة �إىل �أن يفجرو� ينابيع  »�لتجديد«، ويحت�صنو�  

طر�ئق �لتحديث، مع ��صت�صحاب  �لأمناط �لرت�ثية، و�أن ل يكون حر�صهم 

على �لريادة و�لتجديد باأقل من حر�صهم على رعاية �لقيم �لأدبية �لرت�ثية، 

و�أن ليح�صل يف وهم، �إطالقا، باأن �صلوك �صبيل �لتجديد مظنة تقوي�ص بناء 

�لقدمي، فذلك فهم  تنافري  لي�ص له �صلطان �إل على �أحد رجلني: جامد على 

�لرت�ث وتليد �أطو�ره، �أو جاحد ملد�ولة �أدو�ره، بينما �ملطلوب، �أو �لو�جب، يف 

�ل�صياق �حل�صاري �ملعا�صر، تاأ�صي�ص فهم تكاملي تاآلفي ت�صاندي  بني طر�ئف 

�لتليد وطر�ئق �جلديد. 
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�صورته  ولتكتمل  �لإ�صالمي،  لالأدب  �لدينامي  �ملنهجي  �لتحديد  ليكتمل 

م�صاعدة  نر�ها  �لتي  �لقو�عد  بع�ص  بتقدمي  �إل  و�ملكان  �لزمان  يف  �لنامية 

على �لفهم  �لتكاملي �ملن�صود، و�صيجمع تلك �لقو�عد مدخل منهجي له �صلة  

مبعنى �ملدر�صية.

وتعني �ملدر�صية  ، يف �أو�صح دللتها ، �أن تت�صكل د�خل �جتاه  �أدبي معني  

من  وفكريا،   فنيا  �لكربى،  و�ملبادئ  �لأ�ص�ص  ت�صتمد  فنية   ومد�ر�ص  منازع 

�لجتاه �لأم، لكنها متتد ، كل يف حدود طاقته وخربته  وح�صا�صيته  �جلمالية، 

لت�صكل تيار�ت �أدبية...

و�ملدر�صية ، بهذ� �ملعنى، تعني موؤ�ص�صة معرفية ونقدية وجمالية، تنميها  

وتقودها  رو�فد عديدة، منها �لبيئة  و�ملحيط  �لجتماعي و�لتكوين �لثقايف 

و�لت�صكيل �لنف�صي و�لذوق �لفني  و�حتياجات �ملتلقي.

وليجادل �أحد يف دور تلك �لرو�فد ، فللبيئة  تاأثريها  �لقوي على �صخ�صية  

للو�قع  حني �صاغ مقولة   �لقدمي  جمافيا   �لعربي  �لنقد  يكن  �لأدي��ب، ومل 

�أن �ل�صاعر �بن بيئته ، فبيئة �ل�صحر�ء غري بيئة  يف هذ� �لإطار  مفادها  

�صمال  يف  غريه  �لعربية   �جلزيرة  قلب  يف  �لجتماعي  و�ملحيط  �ل�صو�حل، 

�إفريقيا، و�لتكوين �لثقايف ، �إن مل يتباين، فهو يتنوع  ويتعدد بتنوع �ملوؤ�ص�صات 

تنميته   دور كبري يف  و�ملدر�صة  فلالأ�صرة    ، �لنف�صي  �لت�صكيل  �أما   . �لثقافية 

وفق �جتاه معني ، ول �صك �أن مقروء �ملرء ومعارفه ي�صهم، �إىل حد كبري، يف 

ت�صكيل  ذوقه �لفني، كما �أن �حتياجات  �جلمهور  وتطلعاته متار�ص دورها  

يف �لتاأثري على �أولويات �لأديب فنيا وم�صمونيا.

و�لهدف من �صياغة هذه �مللحوظات  �أن تتحول �إىل قاعدة جممع عليها يف 

�صاحة �لتنظري لالأدب �لإ�صالمي، باملعنى �لتقريبي لالإجماع لدى �لأ�صوليني، 

و�أن يرت�جع ، مبوجب �إحكامها ، خطاب �آخذ يف �لنت�صار و�لهيمنة  و�لتاأثري 

د�خل بع�ص �ملوؤ�ص�صات �ملعنية بال�صاأن �لأدبي �لإ�صالمي و�ملجالت  �ملخت�صة، 
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خطاب ي�صتنكر  كل مظهر من مظاهر �لتنويع و�لتغيري يف �لت�صكيل �لأدبي  

�لإ�صالمية، من  �لد�ئرة  ، د�خل  �لأدباء  فيما ي�صدر عن  و�لدليل   و�لفني 

دو�وين وق�ص�ص ورو�يات..  ، باعتبار �أن ذلك �لتنويع و�لتغيري مظنة �لوقوع  

يف متييع  بناء �لأدب �لإ�صالمي وجعله كيانا هالميا  هجني �لهوية ، فاقد� 

ل�صمات �لأ�صالة و�لتميز و�لذ�تية �لإ�صالمية �لنقية.

�إن �لو�صع �لنقدي د�خل �لد�ئرة  �لإ�صالمية  حمتاج �إىل �لوقوف، بعمق 

نظري ووعي تاأ�صيلي ، على �ملعطيات �لآتية:

- التنوع والختالف �سنة كونية واجتماعية.

و�أ�صل �لأ�صول يف ذلك قوله تعاىل :{

..} )�صورة �لروم/22(، فاأن يجعل �لختالف،     

�أن ينبه عليه ويربز جليا ، بني يدي  �آيات �هلل، فهو دعوة �إىل  �آية من  هنا، 

و�لأر�ص  و�لقمر  �ل�صم�ص  مثل  �لإن�صانية،  �حلياة  كون  يف  فهو،  �لإن�صانية،  

و�جلبال يف كون �لطبيعة، كلها �آيات بينات.

و�ختالف �لأل�صن هو، من باب �أوىل، �ختالف �لنف�صيات و�لأذو�ق  و�مل�صاعر 

عن  لتعرب  �لأل�صن  لأن  عنها،  �لتعبري  و�أ�صاليب  متثلها  وطرق  و�لأحا�صي�ص 

�لفر�غ بالفر�غ، و�إمنا تعرب عن مكنون كامن ببيان كائن.

هوية  حتديد  يف  جم��ال  �أو�صع  و�ل��وج��د�ن   �مل�صاعر  حتتل  �أن  يعني  وه��ذ� 

، يقول  ، و�إمنا مب�صاعره ووجد�نه  �لإن�صان، فال حتدد هويته بعلمه  وعقله 

غريه  عن  يتميز  فالإن�صان   ، هويتنا،  هي  م�صاعرنا  »�إن  �لعيتي:  يا�صر  د. 

بها، مبقد�ر  ويهتم  وينميها  �لإن�صان م�صاعره  مب�صاعره...ومبقد�ر ما يذلل 

.
)((

ما ي�صعر بذ�ته و��صتقالله«

ومن مت، فاإن مر�عاة �لتنوع و�لختالف ورعايتهما  �صبيالن �إىل �حتالل 

)- د. يا�صر �لعيتي: »�لذكاء �لعاطفي »، د�ر �لفكر، دم�صق، ط:4، 2006، �ص: 56.
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و�ملقرر�ت  �لرتبوية  �لرب�مج  على  معقود  و�لأم��ل  و�لتاأثري.  �لريادة  مو�قع 

�لدر��صية  لإبر�ز قيمة �لختالف و�لتنوع ، ل �لفرقة و�لت�صدع، يف �لأبعاد 

�حلياتية و�جلمالية. 

- تقوية بناء الأدب الإ�سالمي ي�ستدعي التمثل ل التقليد.

�لأدب  رو�د  ير�صمها  �لتي  للقو�عد  �لدقيق  �ل�صتيعاب  بالتمثل  و�ملق�صود 

�ختمار  �إىل  ��صتناد�  �مل�صمون،  �أو  �ل�صكل  م�صتوى  على  �صو�ء  �لإ�صالمي، 

�ل�صرعية  و�صو�بطه  �لأدب��ي  �لإب��د�ع  ملقومات   و�إدر�كهم   ، لديهم  �لتجربة 

و�لقيمية، ب�صرط �أن ليكون ذلك �لتمثل  حماكاة �صرفة  ونقال �آليا ، فهو، 

حينئذ، يتحول �إىل تقليد .

�لبيئة �لعقائدية و�لدينية ،  و�إذ� كان �لتقليد ، ب�صفة عامة، مذموما يف 

�إ�صالميا،  فاإنه �أكرث ذما يف �لبيئة �لإبد�عية  �لقائمة على �لذ�تية  و�لتجربة 

�ل�صعورية  �لفردية.

�إن �خلطاب �لأدبي �لإ�صالمي �ملعا�صر مرهون ، يف قطاع  عري�ص منه، 

�إىل مقولة :»�لتباع �صمان �صالمة �لبناء«، بينما �لأ�صل �أن �لتمثل، ل �لتباع، 

هو �صامن �صالمة بناء �صرح  �لأدب �لإ�صالمي ، لأن �لتمثل يعطي �لأ�صالة 

مع  �مل�صتمر  �حل��و�ر  �صياق  يف  بو�صعها  و�لختمار،  و�لنمو  �ل��ربوز  �إمكانية  

قيم �لتمثل، بينما يكون �لتباع طريق �لتقليد و�جلمود. ومل يثبت، يف ن�ص            

�أو و�قع، �أن �أمة �رتقت بفعل �لتقليد و�جلمود، �أو �أنها �رتك�صت بفعل �لتجديد 

وتنمية �لأ�صالة.

- الو�ساية على الأدباء موقف �سلبي قائم على توهم اخلوف 

على م�سري الأدب الإٍ�سالمي .

�صبه خفية،  �أن هناك و�صاية،  �لإ�صالمي  �لأدب  �صباب  �لعديد من  ي�صعر 

و�أن  �لأدب��ي،  �للتز�م  ونقاء  �لعقائدية  �لوحدة  رعاية  با�صم  عليهم  تفر�ص 
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قبول  يف  تتمثل  �لإ�صالمي،  ب��الأدب  تعنى  �أدبية  موؤ�ص�صات  من  رقابة  هناك 

�إنتاج تلم�ص  �أو تهمي�ص، كل  �إنتاج من ي�صاير �لأمناط  �ملوجودة ، و�إق�صاء، 

فيه مظاهر �خلروج عن �لأمناط �ملاألوفة، �صياغة  و�إيقاعا ودللة،وقد �نتهت 

هذه �ملر�قبة ، �لعرفية ، �إن �صح �لتعبري، �إىل �أو�صاع �صلبية من مثل هيمنة 

لإيديولوجية  �مل�صاوقة  �لأعمال  ون�صر  �لأدبية،  �لكتابة  يف  خم�صو�ص  منط 

�لثبات على �لثو�بت و�خلوف على م�صري �لأدب �لإ�صالمي من �أن متيع ذ�ته  

�ل�صابة   �أجو�ء �لإبد�عية و�لتجديد و�لتغيري، و�نكفاء �لطاقات  وتتال�صى يف 

غري  �لتمرد  �أو  و�مل��وت،  و�ل�صياع  �جلمود  �إىل  بها  ي��وؤول  مما   ، نف�صها  على 

�ملوزون  و�لكفر مبختلف �لقيود و�لقو�لب و�ملوؤ�ص�صات.

�إن بع�ص �ملوؤ�ص�صات �ملعنية بالأدب �لإ�صالمي �ختلط عندها مفهوم �لرعاية 

�لرعاية   لإبر�ز ف�صل �خلطاب يف ما بني  �لأو�ن  �آن  وقد  �لو�صاية،  مبفهوم 

و�لرعاية  مكروهة،  و�لو�صاية  و�جب  فالرعاية  �لنف�صال،  من  و�لو�صاية 

�حت�صان ودعم، و�لو�صاية �متهان وهدم ، وما تطورت فنون �أقو�م و�آد�بهم 

�إل برعاية تنمي وتطور ، وجتاوز لو�صاية تعمي وتدمر.

- الأ�سل يف الأ�سكال الإباحة.

حول  �لإ�صالمي  �لأدب  �صاحة  يف  ي��روج��ان  طويل  ونقا�ص  مرير  �صر�ع 

على  وغلب  و�حل��رم��ة،  و�لإب��اح��ة  �جل��و�ز  �صلمية  يف  �لفنية  �لأ�صكال  رتبة  

رو�ده، ��صتجابة لثقافة �صد �لذر�ئع  و�لأخذ بالأحوط، توهما لأمن �أدبي يف 

�صياق تتفاعل فيه �لثقافات و�لقيم و�لتجارب، �صلوك �لإنكار على من �أخذ 

بال�صعر�حلر �أو �بتكر �أ�صاليب مل ينزل �لرت�ث بها من �صلطان.

وحترير �لقول يف هذه �لإ�صكالية يقت�صي �لتذكري بالآتي:

�لع�صر  يف  �ملتاحة  �ل��وح��ي��دة  �لإمكانية  ه��و  ك��ان  �خلليلي  �ل�صكل   -

�لأول. �لإ�صالمي 
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- �لأ�صكال تتطور بتطور �لثقافات و�لأذو�ق �لأدبية و�لجتاهات �لنقدية، 

ومن ثم، فمن �ملباح لالأديب �أن يختار �ل�صكل �لذي ير�ه مالئما لأن ي�صب 

ب�صري                          �جتهاد  وج��ه  يف  ليقف  �لإ���ص��الم  يكن  �لإب��د�ع��ي��ة،ومل  جت��ارب��ه  فيه 

ما يف حقل هو ، �أ�صال، من �إنتاج ب�صر »ياأكلون �لطعام ومي�صون يف �لأ�صو�ق«، 

فق�صية �لجتهاد مرتبطة، دينيا و�أ�صوليا، بق�صايا ت�صريعية ، ومن مت، كان 

يف �لعملية �لجتهادية جائز وغري جائز، �أما يف �حلقل �لأدبي فاملجال جمال 

 ، فيها  جاز  كما  و�لتطوير  �لتجديد  ��صتئناف  فيها  يجوز  �إن�صانية  جتارب 

�بتد�ء، �لإبد�ع و�لتاأ�صيل.

فني  متثل  القدمي   الفني  لل�سكل  �سالم  الإ احت�سان   -

متبعا. دينا  ولي�س 

�حلديث  لل�صعر  �هلل-   رحمه  �ل��غ��ز�يل-  حممد  �ل�صيخ  �نتقاد�ت  فمنذ 

)�حلر( وكالم  �لدكتور عمر فروخ  يف هذه »�لبدعة« �لأدبية، و�نتهاء �إىل 

و�لندو�ت   باللقاء�ت   م��رور�   ، �لإ�صالمي  �لأدب  لنقاد   ودر��صات   مقالت 

و�ملوؤمتر�ت، يزد�د �لإح�صا�ص باأن رو�د �لأدب �لإ�صالمي  يعتقدون يف وجود 

�ل�صعر، عالقة ما ت�صل درجة  �لإ�صالم و�ل�صكل �خلليلي  يف  عالقة ما بني 

�لتبني و�لدفاع .

وهذ� ما يف�صر  نفورهم  من �ل�صكل �ل�صعري �حلر �أو �ملنثور ، �أوما �صابهه، 

�لنقد  �أق��الم  ��صتنفار  ويتم  حماربتها،  يجب  �لتي  »�لبدعة«  ،عندهم  فهو 

للربط بني هاته »�لبدعة« و�لعلمانية و�حلد�ثة ، و�ل�صتعمار �لثقايف ...

و�ل�صكل  �لإ���ص��الم  بني  �لقد�صي  �لرت��ب��اط  ه��ذ�  يفك   �أن  �لأ���ص��ل   بينما 

�خلليلي، وذلك، لأن �ل�صكل �خلليلي  �صابق، تاريخيا، على �لإ�صالم،  ومل يكن 

للدين ف�صل يف تاأ�صي�صه ، كي يكون حار�صا له  ومد�فعا، وما ��صتناد �صعر�ء 

�أتاحه لهم و�قع �لإبد�ع �لأدبي  �إل  لأنه �لنمط �لوحيد �لذي  �لإ�صالم عليه 

يف ع�صرهم،  فهم قد متثلوه ، فنيا، ل عقديا،  ولي�ص يف م�صلحة �لدين،                                    

�أو �ل�صعر �خلليلي، �أن ُيتع�صف يف تاأ�صي�ص » قر�ن«  ديني بينهما .
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�لقدمي   �لعرو�صي  �لإيقاع  من  �لإ�صالم  موقف  �أن  حقيقة  هذ�  عن  وينتج 

هو موقف �لتمثل ل �لتدين، و�إذ� كان تغري �لأعر�ف يقت�صي تغري �لأحكام 

و�لفتاوى ، فمن باب �أوىل  �أن تتغري �لأعر�ف �لفنية  ، �إذ »�لعرف حمكم«، 

و»�لثابت بالعرف كالثابت بالن�ص« .

لقد �صار من �صمن �لأعر�ف �ملعا�صرة ، عربيا وعامليا، �لكتابة وفق �أمناط 

�أقرب  �ملنثور   �أو  �حلر  �لإيقاعي  �ل�صكل  يظل  رمبا  ومتباينة،  متعددة  فنية 

، وعلى �لأدب  �لعربي �لقدمي  �ل�صعر  �لتو�زن  و�لوفاء لطبيعة  �إىل  �لأ�صكال 

�لإ�صالمي  �أن تكون له  �لإر�دة �لقوية  و�لقدرة �حلكيمة على توجيه �لأعر�ف 

�لفنية  وتبنيها  و��صتيعابها  ودجمها  �صمن �آلية  �جتهادية ، تخرج �لنا�ص 

�حلرج  لأن   ، حرج  من  �لأدب  يف  عليهم  جتعل  ول  �لي�صر،  �إىل  �لع�صر  من 

مرفوع يف �أ�صل �ل�صريعة وفروعها ، ف�صال عن �لفنون وطباعها. ومن تعمد 

�أن ي�صق على �لأدباء ، متوهما �ملحافظة على �لذ�ت و�لأ�صول، فكاأمنا ي�صعى، 

دون ق�صد، �إىل جتفيف ينابيع �لإبد�ع، �إذ ليتقوم �لإبد�ع، ولت�صبط دللته           

�إل بالرتكيز على مقومات �لتنوع  و�لجتهاد و�لتجديد.

للقيم  جمانبا  لي�ص  �لإ�صالمي  �لأدب  �لكيالين:»  جنيب  �ملرحوم  يقول 

وي�صيف  ينميها  بل  �حلر�ص،  �أ�صد  عليها  يحر�ص  فهو   ... �جلمالية  �لفنية 

و�لفل�صفة  كالدين  �صائعة  ملكية  �لعاملي  �جلمايل  و�ل��رت�ث  �إليها،  �إبد�عاته 

. وي�صيف موؤكد� خل�صائ�ص �لنفتاح 
)((

و�لعلوم ل يحتكرها �صعب دون �آخر«

�لفني و�لتجديد �لت�صكيلي : »و�لأدب �لإ�صالمي لي�ص قو�عد جامدة، �أو �صيغا 

و�لأحكام،  �لن�صو�ص  تثقلها  وعظية  خطبا  �أو  و�لو�قع،  �حلياة  عن  معزولة 

 . وهذ� 
)2(

ولكنه �صور جميلة نامية متطورة، تتزين مبا يزيدها جمال وجالل«

يقت�صي �لتحذير من بع�ص �لأحكام و�ملو�قف  من مثل ما �صريد يف �لقاعدة  

�ملو�لية:

)- جنيب �لكيالين : »مدخل �إىل �لأدب �لإ�صالمي«�ص : 33 .

2 - �ملرجع نف�صه: �ص : 35 .
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- الحتكام اإىل » ثوابت« فنية يف �سياق ت�سكل الظاهرة الأدبية 

قمني   امل�ستقبل  لأن  نف�سها،  الظاهرة  حق  يف  جناية  الإ�سالمية 

بت�سكيل ثوابت اأخرى  اأكرث اأ�سالة  واأعمق اأثرا.

خل�صائ�ص  �لتاأ�صيل  يف  �ل�صروع  �إىل  �لإ�صالمي  �لأدب  رو�د  بع�ص  مييل 

خمالف  قيا�صي  منطق  تاأثري  وحت��ت  عمل،  من  ومنهم  �لإ�صالمي،  �لأدب 

للقيام  �لالزمة  و�ملنهجية  �لعلمية  �ل�صروط  من  باعتبارها  �لعلة،  جلوهر 

بالقيا�ص، على �إ�صقاط خ�صائ�ص �لت�صور �لإ�صالمي على خ�صائ�ص �لأدب 

�لإ�صالمي.

��صتقر�ئي  عمل  �إىل  حمتاجة  �خل�صائ�ص  ��صتخال�ص  عملية  �أن  ومعلوم 

كبري، مهما كان حجمه فلن يكون �إل ��صتقر�ء ناق�صا، �إذ �ل�صتقر�ء �لكامل 

�أدبية  تتخلق حينا بعد حني، وتت�صكل عقد� بعد  م�صتحيل بني يدي ظاهرة 

قد  �لإ�صالمي   �لأدب  خ�صائ�ص  ب��اأن  �عتقاد  �أي  تاأجيل  يحتم  مما  �آخ��ر، 

حققه  ما  وز�ن  على  تبدع  �أن  �جلديدة  �لأجيال  وعلى  وفنيا،  دلليا  كملت، 

جيل �لرو�د.

�إن هذ� �لإجر�ء يعد قتال لنمو �لأدب �لإ�صالمي، فمعلوم �أن ظاهرة �لأدب 

�لإ�صالمي �حلديث ماز�لت فتية يف �لزمان و�ملكان، ومهما �عتربنا بد�ياتها 

»�صياغة«  تاأجيل  يتم  �أن  فالأرجح   ، ومن مت  �صنة،   60 تتجاون  فلن  �لأوىل، 

خ�صائ�ص �أدبية ودللية وفنية  لظاهرة هي ماتز�ل يف طور �لنمو و�لت�صكل.

ومما يزيد �لو�صع تاأزما، �أن بع�ص �لرو�د من �أهل �لنقد يف �صاحة �لأدب 

مبوجبها،  ي���ردون،  فاإنهم  م��ا،  خ�صي�صة  ي�صتخل�صون  ح��ني  �لإ���ص��الم��ي، 

خ�صائ�ص،  من  ��صتخل�صوه  ملا  خمالفة  لهم  تبدو  قد  �أخ��رى  خ�صائ�ص 

�إل �إىل �لتخلق باأخالق �لر�صد �ملتاأين،  �إ�صكال لخمرج ول ملجاأ منه  فيقع 

وتاأجيل عمليات �لتقعيد و�لتو�صيف �جلازم ، و�ل�صرب على �لظاهرة �لأدبية 

يك�صف  �أن  فع�صى  و�جل��غ��ر�يف،  و�لفني  �ل��دليل  �متد�دها   يف  �لإ�صالمية، 
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�مل�صتقبل عن  �أبعاد فنية �أغنى و�أعمق و�أقدر على �أن تدخل �لأدب �لإ�صالمي 

�صاحة �لريادة �لعربية  و�لعاملية �ملنتجة.

- القيم الفنية  والدللية يف الأدب الإ�سالمي متنوعة ومتعددة 

كتنوع املذاهب الفقهية  وتعددها.

لأ�صول  �لتاأ�صيل  يدي  بني  جيد�،  �إليها  �للتفات  يتعني  مالحظة  هناك 

�لأدب �لإ�صالمي وقو�عده ومبادئه، فكثري� ما مييل �ملوؤ�صلون �إىل �لتعامل مع 

�لقو�عد يف ثبوتية  وح�صم  رغبة منهم يف �أن تعرف حركة �لأدب �لإ�صالمي 

�أكرب قدر من �لوحدة و�لن�صجام ، ويف �أن ليكون  �لختالف بد�خلها  �صبهة 

نظرية  لأرك��ان  تقوي�صهم  يدي  بني  و»�ملعار�صون«  »�خل�صوم«  بها  يتم�صك 

�لأدب �لإ�صالمي.

�أيدينا در�صا حكيما من تر�ث �لفقه �لإ�صالمي، فمعلوم  �أن بني  و�لغريب 

�أن �لعباد�ت جاءت لتنظم عالقة �لإن�صان بربه �صبحانه وتعاىل، و�لتنظيم 

يعني �لن�صباط و�لمتثال، مما يعطي �ل�صرعية للتنميط و�لتوحد، ومع ذلك 

تلك  �لإ�صالمي  بخ�صو�ص  �لفقه  �صاحة  �ملوجود يف  و�لتنوع  �لختالف  فاإن 

�لعباد�ت  حقيقة جممع عليها ، وهو يك�صف جمموعة من �لأمور، �أهمها  �أنه 

ي�صتحيل »قولبة« �أفعال �لنا�ص يف منط و�حد �صارم، فال�صالة، وهي �أظهر 

�أركان �لإ�صالم ، تعرف ، عمليا، يف تفا�صيلها �لأد�ئية  تنوعا و�ختالفا بني 

�أحد  ول  بر�أيه،  يعمل  وكل  منهم،  و�حد  لكل  �لفقهي  �ملذهب  وفق  �لفقهاء 

يطعن يف �لآخر �أو ي�صعف مذهبه.

و�إذ� كان  هذ� يحدث مع �ل�صالة، مع �أنها رمز �لن�صباط و�لأد�ء �ل�صارم، 

و�لإح�صا�ص  �لذوق  �أركان  على  �ملرتكز  وهو  و�لفني،  �لأدبي  بالإبد�ع  فكيف 

وتنوعهم  �آدم  بني  بتعدد  وتختلف  وتتنوع  تتعدد  �أرك��ان  وهي   ، و�ل��وج��د�ن 

و�ختالفهم.

 وهذ� يفر�ص ��صتخال�ص �لقاعدة �ملدر�صية �لآتية:
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»�لقيم �لفنية  و�لدللية يف منظور �لأدب �لإ�صالمي  متنوعة ومتعددة«.

و�لتن�صي�ص على �لتعدد قيد للتحرز من كل �أحادية ، �أما �لتنوع فهو قيد 

للتحرز من كل نزوع نحو �لتنميط  و�ل�صتن�صاخ، وفتح �لطريق، يف �ملقابل، 

يف وجه �لرث�ء �لذي تزخر به �حلياة �لفنية و�لأدبية، مما يتيح فر�صا غنية 

حتتاج من �إن�صان �لإ�صالم �أن تكون له �لإر�دة و�لقدرة و�لرغبة، �إ�صافة �إىل 

�لوعي �ملقا�صدي، يف �قتنا�صها وتوظيفها و��صتيعابها ل�صالح �لرتقاء باأدب 

متنيا  ل  حتقيقا  �لعاملية  ع��و�مل  وول��وج  �صو�ء،  حد  على  �لأدب   وقيم  �لقيم 

�أو�صعار�.

التقليد  خطاأ  من  اأهــون  وهو   ، مقبول  الفني  الجتهاد  خطاأ   -

واملحاكاة لأمناط فنية معينة..

من مظاهر �لثقافة �لإمنائية يف �حل�صارة �لإ�صالمية �لحتفاء بالجتهاد 

و�إعطاوؤه مكانته �لريادية حتى يف حال �خلطاأ، ومن �ملوؤ�صف �أن هذه �لقيمة 

�لإبد�عية و�حل�صارية مل تتحول �إىل �صلوك عام تتاأثر به �حلركة �لفكرية يف 

�صاحة �لفكر �لإ�صالمي �ملعا�صر، مما ي�صتدعي »حملة« توعوية وتربوية يكون 

من �أهد�فها  تطبيع �لعالقة بني �لعقل �مل�صلم  وروح �لجتهاد .

ويف ميد�ن �لأدب �لإ�صالمي، فاإن هام�ص �لجتهاد �أف�صح ، لأن �ل�صتغال، 

�أ�صال، �إمنا يتم يف  ف�صاء �إن�صاين يكفيه �أنه ي�صرتوح �لقيم و�لتوجيهات من 

كتاب �هلل و�صنة ر�صوله وعطاء �حل�صارة �لإ�صالمية، لكن لي�ص لتكبيل طاقاته  

وطموحاته، بل ل�صحذها وتقويتها  و�صخ دماء جديدة فيها. 

ولأن تعرف �صاحة �لأدب �لإ�صالمي حركات �إبد�عية و�جتاهات جتديدية، 

بها  يرتد  وثباتا  قاتال،  جمود�  تعرف  �أن  من  خري  �لأخ��ط��اء،  كانت  مهما 

�لعقول  تاأ�صر  �أخرى  لجتاهات  فارغة  �ل�صاحة  فتظل  �خللفية،  �ملو�قع  �إىل 

كيف  عرفت  �إذ  هيمتنها  وت��زد�د   ، و�ملو�هب  بالأقالم   وت�صتاأثر  و�مل�صاعر، 

تت�صلل �إىل عقول �لنا�ص.
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وخطاب  لالأمنيات  فيها  ولجم���ال  غ��الب��ا،  ت��وؤخ��ذ  �لأدب��ي��ة   �ل�صاحة  �إن 

�لتحذير�ت ، و�لتربم من حماولت �لتجديد �لأدبي و�لنقدي.

�أذكر �أنه د�ر نقا�ص طويل بني نخبة من �ملهتمني بني يدي �لأرقام �خليالية 

�لتي ح�صدتها رو�يات »هاري بوتر« من حيث �لطبع و�لن�صر و�ملبيعات، تلك 

�لأرقام �لتي �أحدثت خلال يف �ل�صيا�صة، فا�صطر �لكني�صت �لإ�صر�ئيلي �إىل �أن 

يعقد جل�صة يوم �ل�صبت ، وهو يوم عطلة عندهم، ملناق�صة �إمكانية تدبري حفل 

�إعالن مبيعات �لرو�ية مبكتبات �إ�صر�ئيل، تلك �لأرقام �لتي دفعت باأن�صار 

�لبيئة �إىل �أن يحتجو� ، لأن ع�صر�ت �لأ�صجار تقطع  لت�صري �أور�قا لرو�يات 

»هاري بوتر«.

�لرو�يات  �أن �صهرة تلك  �إىل  �لنقا�ص ذهب  �لغالب يف  �لتيار  �أن  و�لغريب 

�صهرة م�صنوعة، مار�صها �لإعالم بالدرجة �لأوىل، ولي�صت �صهرة فنية تنم 

عن �قتد�ر رو�ئي متاألق.

وعجبت كيف �أن �لعقل �مل�صلم قد ربي على روؤية �صحرية للغرب، روؤية تقوم 

�لأمة  قر�آن هذه  بينما  لل�صنن،  بطريقة خارقة  ي�صتغل  �لغرب  ذلك  �أن  على 

ي�صع �ل�صنن و��صحة بني يدي �لعقل �مل�صلم، �صننا ل حتابي ول تتخلف، من 

�أخذ بها و�صل، ومن تهاون يف �ل�صتم�صاك بها زل وتر�جع ، و�صار خرب� بعد 

عني.

ولو �أن �لعقل �مل�صلم �ملعا�صر �أعطى مقولة �حلرية �لجتهادية ما ت�صتحق 

من تقدير ومتكني، فاإن �لو�صع يكون خمالفا ملا هو عليه حال �لأمة �ليوم.

�إن �ل�صعار �لذي يتعني رفعه ، يف هذ� �ملقام، هو :  »يا�أيها �لأدباء.. �جتهدو�.. 

و�بتكرو� ، فاإن �جتهادكم موفور �جلز�ء حتى يف حال �خلطاأ...«.
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- العربة بعموم املبداأ القائم على التنوع والختالف، لبخ�سو�س 

اإخفاق التجارب الفردية.

�لتي  �لتجارب  خمتلف  �أن  �لإ�صالمي  �لأدب  رو�د  من  �لعديد  يعتقد  �إذ 

�إىل �جلمود          �آلت  �لإب��د�ع  �صاحة  لنف�صها طريقا خا�صا يف  لتوؤ�ص�ص  �نطلقت 

�أو �لف�صل، ومل تبق �إل طريق �لأخذ بالنمط �ل�صعري �لذي عرف منذ بد�ية 

ع�صر �لنه�صة على يد �أحمد �صوقي وحافظ �إبر�هيم  وعالل �لفا�صي وغريهم 

�أن هذ� �مللحظ، رغم �صحته يف  من رو�د �صعر �لنه�صة �لعربية. و�حلقيقة 

بع�ص �جلو�نب، �إل �أنه ليقوم حجة لدفع كل �جتهاد �أو جترميه، فاأن تف�صل 

هذه �لتجربة �لفردية �أو تلك، فهذ� و�قع ل يرتفع، لكن لي�ص من �حلكمة يف 

�صيء �أن يتخذ و�صلة وذريعة �إىل رف�ص �أي تنوع �أو �ختالف �أو جتديد، فالعربة 

بعموم �لتنوع و�لختالف و�لتجديد ل بخ�صو�ص �إخفاق جتربة هنا �أو هناك، 

عند  و�لجتهاد  �لتنوع  �آلية  �كتمال  عدم  على  دليل  �لتجارب  �إخفاق  �إن  بل 

�أ�صحابها، ومطلوب منهم �أن مينحو� �أنف�صهم فر�صا و�فية لختمار �لتجارب 

لديهم بدل �أن ي�صتعجلو� بلوغ مر�تب �ملجتهدين، و�إن �أمانة �لجتهاد و�لتنوع 

�لتنوع  قيم  لنتقا�ص  يتخذو� مطية  �أن  يكونو� مبناآى عن  �أن  عليهم  تفر�ص 

و�لجتهاد و�لختالف.

- حاكمية تغري اأ�سكال اخلطاب الأدبي بتغري اأحوال املتلقني.

ظن �لعديد من �لجتاهات �لأدبية �أنه لبد من فر�ص منط معني يف �لإبد�ع 

�لأدبي يكون حمط �إعجاب وتقدير من قبل �ملوؤ�ص�صات �لر�صمية و�لإيديولوجيا 

يف  �ختالفا  يفر�ص  �ملتلقني  �ختالف  عن�صر  �أن  عنها  غاب  وقد  �ل�صائدة، 

�أمناط �لإبد�ع  و�أ�صاليبه، وقد �صار �ملتلقي عن�صر� فاعال يف �لنظرية �لنقدية 

�ملعا�صرة، ي�صهم يف بناء معنى �لن�ص، ويوجه �لذوق �لأدبي، ويفر�ص على 

�ملبدع �أن ين�صت، بعمق، �إىل حاجياته وطموحه وروؤيته، وهذ� كله يوؤدي �إىل 

تطوير �لأمناط �لإبد�عية و�لأ�صاليب �لفنية.
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لقد كان يظن �أن �حلاكم و�ملوؤثر يف �لإبد�ع هو نف�صية �لأديب �أو روؤيته، وقد 

�لإب��د�ع، طبيعة ودللة، وهذ�  �ملتلقي ميار�ص دور� يف  �أن  �لآو�ن لإدر�ك  �آن 

يعني �أن �لنظرية �لأدبية �ملحتفية بدور �ملتلقي �إمنا هي نظرية يف م�صروعية 

طالب،  �أب��ي  بن  علي  ك��ان  و�إذ�  و�لتجديد،  و�لتطوير  و�لتغيري  �لختالف 

لالأبناء  �لرتبوي  �ل�صياق  �ختالف  �أثر  بحكمته،  �أدرك،  قد  ر�صي �هلل عنه، 

�مل�صتفيدين من �خلطاب �لرتبوي ، ف�صاغ عبارته �لد�لة: » لقد خلقو� لزمان 

غري زمانكم«، فاإن �خلطاب �لنقدي حمتاج �إىل متثل هذه �حلكمة ليدرك 

باأن �ملتلقني خلقو� لأزمنة متعددة وخمتلفة ، ذوقا وتاأثر� وقبول، ولميكن �أن 

يكون هناك جناح لأي نظرية �أدبية �إذ� هي مل تر�ع هذ� �لأمر.

وعقلية  الفئوية  ال�ستقاللية  ملفاهيم  نق�س  الإ�سالم  عاملية   -

الأقلية امل�ست�سعفة..

ف�صعار �لعاملية  ميثل حتديا معرفيا وفنيا يف وجه  دعاة �لأدب �لإ�صالمي، 

لأنه �صعار ي�صتدعي �لقدرة على ��صتيعاب خمتلف �لأ�صكال �لأدبية  وتبنيها  

و�حلر�ص على ��صتثمارها ملخاطبة » �لعاملني«، ولكن كيف ميكن �أن يتحقق 

حركته  على  مر  وقد  �ل�صاعة،  حلد   ، ي�صتطع  مل  �لإ�صالمي  و�لأدب  ذل��ك، 

�ملعا�صرة �أزيد من ن�صف قرن ، �أن يقنع حتى �ملن�صوين حتت �صعاره  بفعالية 

وحدود  و�ملعا�صرة  و�لأ�صالة  و�لت��ب��اع  ب��الإب��د�ع  �ملتعلقة  �لنقدية  مقولته 

و�أ�صكالها،  �لأدبية  �لأجنا�ص  من  »�ل�صرعي«  و�ملوقف  �لتجديد  م�صروعية 

ف�صال عن �أن يقنع  من ي�صنفون عادة حتت لو�ء »�لعلمانية« و»�حلد�ثة« .

�أهد�فها،  �أحد  �لعاملية  �لإ�صالمي  �لأدب  ر�بطة  جعلتها  �لتي  �لعاملية،  �إن 

�لإ�صالمي   �لأدب  نظرية  �أ�صحاب  ي��درك  مل  �إن  وج��د�ين  وهم  �إىل   تتحول 

�لعو�مل �لفاعلة يف تلك �لعاملية و�ملوجهة لها  و�ل�صامنة لتحققها  و�ملحافظة 

على دميومتها و�متد�دها، فلي�ص �لأمر مرتوكا  لعو�مل غيبية خارقة  حتقق 

�آن  وقد   ، و�قتحام  وجتديد  و�جتهاد  جد  كله  �لأمر  بل  �لإ�صالمية،  �لعاملية 
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�لآو�ن  ليتحرر �لإبد�ع  �لإ�صالمي من كو�بح ذ�تية وعو�ئق نف�صية �كت�صبت 

هيمنتها من �صوء تقدير للو�صع، وخوف، غري م�صوغ، على �خلطاب �لأدبي 

�لإ�صالمي من �لتمييع و�لت�صيب.

�إن �لثقة يف �لذ�ت، و�إدر�ك فري�صة  �لوقت، و�لت�صلح بال�صروط  �لعلمية 

و�لفنية �لالزمة هي مفاتيح �لعاملية  �ملن�صودة.

وهذ� ي�صتدعي مر�جعات منهجية �صاملة  ومتو��صلة  لأبجديات  �لتفكري 

�لأدبي �لإ�صالمي، مر�جعة متتد من  طبيعة �لأدب �لإ�صالمي نف�صه لت�صمل  

عالقة هذ� �لأدب بغريه من �لآد�ب و�حل�صار�ت  و�لتقاليد �لفنية  و�لأعر�ف 

�جلمالية ومناطق �لثبات و�لتجديد . فهل ت�صرع موؤ�ص�صات �لأدب �لإ�صالمي  

ومنابره  وبر�جمه  يف �إجناز هذه �ملهام �لتي تعود بالنفع على �إن�صان �لإ�صالم  

وح�صارة �لإن�صان؟

لقد ربي �لعقل �مل�صلم، لزمن طويل، على �حلذر و�خل�صية من �لخرت�ق 

و�لغربة،  و�لأقلية  �ل�صت�صعاف  م�صاعر  هاته،  بيئته  ،يف  ومنت  و�لبتالع، 

ف�صار ينظر �إىل �لأدب �لإ�صالمي وكاأنه ترياق طائفي د�عم لأقلية  منبوذة 

و�صط �صياق �صيا�صي وثقايف حمطم للقيم �لذ�تية و�لأعر�ف �ملحلية، وهذ� 

ح�صن  د.  �أو�صحه  كما   ، �لفطرة  �أدب  �لإ���ص��الم��ي  ف���الأدب  �صحيح،  غ��ري 

�لأمر�ين، وهو �أدب �لأمة  و�لإن�صانية جمعاء، و�إن عدم �نت�صاره ليعود �إىل 

�لتفكري  طر�ئق  �صيدتها  ذ�تية   عو�ئق  �إىل  يوؤول  ما  بقدر  خارجية،  عو�ئق 

�لقائمة على »�أقليات« مدمرة، �أقليات  �لقيم  و�لأعر�ف و�لذ�ت و�جلماعة 

و�لبحث عن مكان �آمن  لعي�ص �صليم، وتف�صري خاطئ ملفاهيم غربة �لدين، 

مما ترتاح �إليه �لنفو�ص �لتي مل يقو طموحها، �أو �لتي �صعفت ح�صيلتها من 

و�إ�صر�رها حدود    ليتجاوز طموحها  �لتي  تلك  �أو  و�ملبادرة،  �لتحفيز  نقافة 

ما تلقته  تربويا و�جتماعيا ونف�صيا يف �لبيئة �لثقافية �حلالية.

يقول د. م�صطفى ت�صرييت�ص، رئي�ص �لعلماء و�ملفتي �لعام يف دولة �لبو�صنة 
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و�لهر�صك: »�إن فكرة �لعزلة غريبة على �حل�صارة �لإ�صالمية... ومن �لو��صح 

�أن �مل�صلمني يف �ملا�صي كانو� قد عرفو�  كيف يتفاعلون مع �لآخرين، �لذين 

توقعاتهم من �حلياة   ي�صبهونهم ويختلفون عنهم يف معتقد�تهم  ويف  كانو� 

و�لتاريخ، لقد كان �مل�صلمون يهتدون بالإميان  �لقوي) بالت�صديق( بدل من 

)�لتكفري( و�لإد�ن��ة، وبالإميان  )بامل�صاركة  و�مل�صاهمة ( بدل من �لإميان 

ب�)�لتفرد(، �إ�صافة �إىل ذلك، فقد عرف �مل�صلمون كيف يقدرون  �لتجارب 

. 
)((

�ملختلفة  د�خل �صفوفهم«

ومن �ملوؤ�صف �لقول �إن ثقافة �لتحذير من �لقتحام و�مل�صاركة، وغر�ص قيم 

�حليطة و�حلذر و�لنكفاء على �لذ�ت ، يف �صياق هيمنة مفاهيم �صلبية عن 

غربة �لدين، ت�صوق، حتما، �إىل فكر �لعزلة  و�إبد�ع �لعزلة  و�إن�صان �لعزلة.

ول يجروؤ �أحد على �لقول �إن �لتحديات �لتي تو�جه �لأمة يف فكرها وقيمها 

ور�صالتها �حل�صارية ميكن �أن يح�صل جتاهها ��صتجابات ر�صيدة مر�صدة يف 

ظل تلك �لثقافة.

- الع�سبيات منفية بقوة العاملية والجتهاد.

و�ملق�صود بالع�صبيات جميع �أ�صكال �لنظرة �لأحادية و�عتقادية �ل�صو�ب 

�لآخر  من  يرد  ما  لتعيري  معيار�  باعتباره  �لذ�تي  �ملوجود  على  و�لنكفاء 

�لد�خلي و�لآخر �خلارجي. 

�ملذهبية،  و�لع�صبيات  �لفكرية،  �لع�صبيات  فمنها  كثرية،  و�لع�صبيات 

�لتقليد ويذمه،  و�إن دينا يرد  �لفنية،  و�لع�صبيات  و�لع�صبيات �لجتهادية، 

وينفي �لحتماء�ت �لع�صبية �ملختلفة ملن �صاأنه �أن يقدم �صروط �ل� »لع�صبية«، 

من خالل روحه �لعاملية ودعوته �إىل �لجتهاد.

)- » م�صتقبل �حلو�ر بني �حل�صار�ت و�لثقافات« مقال بقلم د. م�صطفى ت�صرييت�ص، 

 www.themwl.org/    :من�صور باملوق����ع �لإلكرتوين  �لآتي
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�ملدر�صية  معاين  و�لنقدية  �لأدبية  �ل�صاحة  يف  ين�صر  �أن  هذ�  �صاأن  ومن 

�لرحبة �لقائمة على �إباحة �عتقاد �لتنوع، و�صلوك  �لتنوع ، ودعوة �لتنوع.

- لتطور لالأدب الإٍ�سالمي بدون نظرية يف اجلماليات.

ودون ذلك، يظل �حلديث يف مو�صوع نظرية �لأدب �لإ�صالمي عاجز� عن 

جتاوز �أفق �لنظر�ت و�لإملاعات و�خلو�طر. 

و�ل�صرط هنا ر�جع �إىل �أن �جلماليات  تقت�صي ثالث ركائز:

روؤية فل�صفية.

بناء م�صطلحي.

�آلية �إجر�ئية.

وما مل يتم �صياغة ذلك كله يف منظومة نقدية متكاملة، فاإن نتائج �لبحث 

يف نظرية �لأدب �لإ�صالمي تبقى حمدودة ، ولعل هذ� ما يف�صر ظاهرة �لركون 

�إىل معاجلة نف�ص �ملو�صوعات �لتي �أثريت منذ �لبد�يات �لأوىل لنت�صار مقولة 

نظرية �لأدب �لإ�صالمي.

�ل�صابق،  يف  �نفتح،  مثلما  �لنقدي،  �لجتهاد  �أم��ام  �ملجال  ينفتح  وهنا 

على �ملجال �لإبد�عي، فتكون �ملدر�صية �لأدبية، مبو�ز�ة �ملدر�صية �لنقدية، 

عن�صرين مهمني يف تطوير نظرية �لأدب �لإ�صالمي.
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جدة، 985).

- ت -

- متيم بن مقبل: ديو�ن، بتحقيق د. عزة ح�صن، بريوت )38)ه� 962).

- ج -

و�صرح  حتقيق  �حل��ي��و�ن،  بحر(:  بن  عمرو  بن  عثمان  )�أب��و  �جلاحظ   -

عبد�ل�صالم حممد هارون - د�ر �لكتاب �لعربي - بريوت.

فهر  �أب��و  عليه  وعلق  ق��ر�أه  �لإعجاز،  دلئ��ل  )عبد�لقاهر(:  �جلرجاين   -

حممود حممد �صاكر - مكتبة �خلاجني - �لقاهرة - ط ) - 984).

�لو�صاطة  عبد�لعزيز(:  بن  علي  �حل�صن،  �أب��و  )�لقا�صي  �جلرجاين   -

حممد  وعلي  �بر�هيم،  �لف�صل  �أبي  حممد  بتحقيق  وخ�صومه:  �ملتنبي  بني 

�لبجاوي، �ص. 64 طبعة �لبابي �حللبي �لقاهرة.

- جر�ر، ماأمون فريز: خ�صائ�ص �لق�صة �لإ�صالمية - د�ر �ملنارة - جدة 

�لطبعة �لأوىل 405)/984).

�صفيق  �لدكتور  ترجمة  �جلديد،  و�لقوت  �لأر���ص،  قوت  �أندريه:  جيد،   -

�جلاري، من�صور�ت عويد�ت، ط. 984/2).

- ح -

�صادر،                         د�ر  ع���رف���ات،  د.ول���ي���د  بتحقيق  دي����و�ن  ث��اب��ت:  ب��ن  ح�����ص��ان   -

بريوت، 974).

- �بن حنبل )�لإمام �أحمد(: �مل�صند، د�ر �ملعارف، م�صر 985).
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«،موؤ�ص�صة  باحلياة  و�صلته  �لإ�صالمي  :»�لأدب  �حل�صني  �لر�بع  حممد   -

�لر�صالة ، �لطبعة �لأوىل ، 985) م. 

- خ -

- �بن خلدون، عبد�لرحمن: �ملقدمة، د�ر �لقلم بريوت د. ت.

- ختانة بنونة: )�لنار و�لختيار(، �لطبعة �لأوىل - �لرباط.

- ر -

لر�بطة  �لأ���ص��ا���ص��ي  »�ل��ن��ظ��ام  �ل��ع��امل��ي��ة  �لإ���ص��الم��ي  �لأدب  ر�ب��ط��ة   -

�لطبعة                                               �لهند،   ، لكنهوؤ   ، �ل��ر�ب��ط��ة  مكتب  �إ���ص��د�ر  �لإ���ص��الم��ي«:   �لأدب 

�لأوىل 987)م.

�ملعونة،  د�ر  قرقز�ن،  د.حممد  حتقيق  �لعمدة  �لقريو�ين:  ر�صيق  �بن   -

بريوت - ط )/408) - 988).

�لعربي  �لكتاب  د�ر   - �لعرب  �آد�ب  تاريخ  �صادق:  م�صطفى  �لر�فعي،   -

بريوت - ط 394/4)ه� - 997)م.

- �س -

�لثقافة  �صعود:  �آل  جلوي  ب��ن  ع��ب��د�هلل  ب��ن  عبد�ملح�صن  بنت  ���ص��ارة   -

9)4)ه���،  �لأوىل  �لطبعة  �ملعا�صر،  �لفكر  يف  تاأثريها  وم��دى  �لإ�صالمية 

998)م، �لريا�ص.

د�ر    ، و�لنقد«  �لأدب  �لإ�صالمية يف  »�لو�قعية   : ب�صام �صاعي  �أحمد  د.   -

�ملنارة ، جدة ، طبعة �أوىل ، 985)م . 

عبد�لعزيز  �مل��رح��وم  بتحقيق  دي���و�ن،  �حل�صحا�ص:  عبدبني  �صحيم   -

�لقاهرة:                                بالهند.  عليكره  بجامعة  �لعربية  �للغة  ق�صم  رئي�ص  �مليمني، 

369)ه� - 950)م.
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حممود  و�صرحه  ق��ر�أه  �ل�صعر�ء،  فحول  طبقات  �جلمحي:  �صاّلم  �بن   -

حممد �صاكر - مطبعة �ملدين، �لقاهرة.

- �ل�صيوطي، �لإمام جالل �لدين: �جلامع �ل�صغري، د�ر �لكتب �لعلمية، ط 

)، �صنة 0)4).

- �س -

           - �لقاهرة   - �ملدين  مطبعة  و�أ�صمار،  �أباطيل  حممد:  حممود  �صاكر،   -

ط 972/2).

               - �لنه�صة  د�ر   - �ل��ب��ج��اوي  حممد  علي  حتقي  �مل��و���ص��ح،  �مل��رزب��اين:   -

م�صر - 965).

- ط -

- طه ح�صني: خ�صام ونقد، د�ر �لعلم للماليني، بريوت، 982).

- ع -

 - �ملنارة  د�ر  �لإ�صالمي -  �لأدب  - عليان، م�صطفى: مقدمة يف در��صة 

جدة - 985).

- د . �صعيد علو�ص : » نقد �ملركزية �لعقائدية يف نظرية �لأدب �لإ�صالمي« 

، د�ر �أبي رقر�ق للطباعة و�لن�صر ، �لرباط ، �ملغرب ، ط 2002.

- عماد �لدين خليل: 

)- يف �لنقد �لإ�صالمي �ملعا�صر، موؤ�ص�صة �لر�صالة، 979).

بريوت،          ، �لر�صالة  موؤ�ص�صة   ، �لإ�صالمي«  �لأدب  نظرية  �إىل   »مدخل   -2

ط: 2 ، 988) .

- د. يا�صر �لعيتي: »�لذكاء �لعاطفي »، د�ر �لفكر، دم�صق، ط:4، 2006.
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- غ -

 ، �لأدب���ي«  �لنقد  يف  �لإ�صالمي  �ملنهج  �إىل  »مدخل   : �لغزيوي  علي   . د   

�ملغرب،                          �ملحمدية،   ، ، مطبعة ف�صالة   6 ، عدد  �صل�صلة كتاب »دعوة �حلق« 

ط ) ، )200 .

زدين                       �صل�صلة  زي���د،  �أب���ي  �أن��ط��و�ن  ترجمة  �ل�صيمياء،  ب��ي��ري:  غ���ريو،   -

علمًا، 86.

- ف -

- فان تيجم: �لأدب �ملقارن، د�ر �لفكر �لعربي، دون ذكر ملكان �لطبع �أو 

تاريخه، ول ��صم �ملرتجم، �أو �ملرتجمني.

- ق -

- �بن قتيبة، �أبو حممد عبد�هلل بن م�صلم:

) - �ملعاين �لكبري يف �أبيات �ملعاين طبعة حيدر �آباد �لدكن، 949)م.

2 - �ل�صعر و�ل�صعر�ء، حتقيق و�صرح �أحمد حممد �صاكر، د�ر �ملعارف - 

376)ه� - 966)م.

-قطب، �صيد: يف �لتاريخ.. فكرة ومنهاج، د�ر �ل�صروق، �لطبعة �حلادية 

ع�صرة، 3)4)ه�، 993)م.

                   / ب���ريوت  �ل�����ص��روق،  د�ر  �لإ���ص��الم��ي،  �ل��ف��ن  ق��ط��ب، حم��م��د: منهج   -

�لقاهرة - 393) - 973)م.

- ك -

- كر�بار: كيف نفكر يف �لفن �لإ�صالمي، ترجمة عبد�جلليل ناظم، و�صعيد 

�حلن�صايل. د�ر توبقال للن�صر، ط)، �لد�ر �لبي�صاء 996).
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- جنيب �لكيالين : 

)- »�آفاق �لأدب �لإ�صالمي«، موؤ�ص�صة �لر�صالة، �لطبعة �لأوىل، 985)م.

2- »مدخل �إىل �لأدب �لإ�صالمي«، كتاب �لأمة، رقم :4) ،�لطبعة �لأوىل،  

جمادى �لآخرة، 987)م.

- م -

- �بن ماجة )�لإمام( يف �صننه، د�ر �لكتب �لعلمية، حتقيق حممد فوؤ�د 

عبد�لباقي.

- �ملرزباين، �أبو عبيد �هلل حممد بن عمر�ن: �ملو�صح، حتقيق علي حممد 

�لبجاوي - د�ر �لنه�صة - م�صر - 965).

- م�صلم )�لإمام(: �صحيح م�صلم، ب�صرح �لنووي، د�ر �لكتب �لعلمية، ط )، 

5)4)ه�، حتقيق حممد فوؤ�د عبد�لباقي.

- ن -

 - �لأ�صتاذ ر�بع �لندوي: »�لأدب �لإ�صالمي و�صلته باحلياة«.

- بديع �لزمان �لنور�صي:»�ملكتوبات«. 

- هـ -

- �لهندي، �ملتقي: كنز �لعمال موؤ�ص�صة �لر�صالة 989)م.

- �لهيثمي )�حلافظ(: جممع �لزو�ئد ومنبع �لفو�ئد، د�ر �لريان للرت�ث، 

407)ه�.
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ثانيًا - الدوريات:

- جملة �لأدب �لإ�صالمي، ر�بطة �لأدب �لإ�صالمي �لعاملية،  ع7، 995).

�أحمد  باملرحوم  �خلا�ص  )�لعدد  �ملغرب  كتاب  «�حت��اد»  جملة  �آف��اق:   -

�ملجاطي(.

- �أخبار �لأدب، �لدور 604 - م�صر، �لعدد �ل�صادر يف 6-5-2005 ذي 

�حلجة 425)ه�.

996)م )�لعدد �خلا�ص  7)4)ه�   ،(6 �ل�صنة   ،24 ع.  �ملغرب،  �مل�صكاة،   -

باملرحوم �أحمد �ملجاطي(.

ثالثًا - املعاجم:

د�ر  معه،  وم��ن  �لفار�بي  عبد�للطيف   ،(0-9 �لرتبية،  علوم  معجم   -

�خلطابي للطباعة و�لن�صر، ط )، 994)م.

- Dictionnair Nouveau Petit Larousse; Librairie 
Larousse، Paris، 1968.

- Le Petit Robert 2، Dictionnaire Universel Des 
Noms Propres، Paris 1984.

رابعًا - املواقع الإلكرتونية:

-  www.odabasham.net :   )موقع ر�بطة �أدباء �ل�صام(

)- د.زينب بريه جكلي: » م�صطلح �لأدب �لإ�صالمي و�للتز�م«.

2- د.�صالح حممد �لعبيدي: »�خلطاب �لنظري لالأدب �لإ�صالمي قر�ءة 

نقدية«.

- www.themwl.org : 

- د. م�صطفى ت�صرييت�ص »م�صتقبل �حلو�ر بني �حل�صار�ت و�لثقافات« .







1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة ) جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر) اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      

19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      



20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ.د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      






