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األدب اإلسالمي ...املصـطلح واهلوية دراسة نقدية تنظريية
م.د .ديوالي حاجي جاسم  /قسم اللغة العربية  /كلية اآلداب  /جامعة سؤران
ُب فضاء من التفريغ ادلعرُب ،وُب حلظة من غياب الوعي عنا ،استفقنا فإذا بنا أماـ موجة جرارة قد استحكمت ُب
مقدراتنا احلركية ادلادي ة وادلعنوية ،ومل نشعر إال وضلن ُب حالة فقداف للذاكرة احلضارية ،كالفاقد للمناعة اجلسدية ادلعرضة
لكرات اخلارج.
للسقوط أماـ أدىن درجات ادلرض ،اذ اخللل من الداخل يغٍت عن التسويغ ّ
وىكذا أفقنا وضلن ُب عامل جديد ،تغَت فينا كل شيء ،حبيث ال منلك أصالة ورصانة ادلاضي وال إمكانية رلاراة
ادلستقبل ،وساحتنا امتألت عن أخرىا بادلصطلحات الغازية دبفاىيمها ومالبستها وظروفها التارخيية .وادلصطلح ىو:
(كلمة  ..تطلق اليوـ لَتاد هبا ادلعٌت الذي تعارؼ عليو الناس ،واتفقوا عليو ُب استعماذلم اللغوي اخلاص ،أو ُب أعرافهم
االجتماعية ،وعادا هتم السائرة ،وتساعد الظروؼ االقتصادية والسياسية واالجتماعية والدينية على أف ربمل كلمة ما معٌت
غَت الذي وضعت لو ُب أصل اللغة اليت تنتمي إليها ،ويسَت ىذا ادلعٌت اجلديد بُت الناس حىت يصبح ُب استعماذلم اليوـ
شيئاً مألوفاً ينس معو ذلك ادلعٌت اللغوي األساس أو يكاد)(ٔ).
والكم اذلائل من ادلصطلحات ُب صبيع رلاالت احلياة جيعل ادلرء ُب حَتة ،أما مالبساهتا الفكرية والظرفية فهي تزيد
من شائكة الفهم والتعامل فمثالً( :ادلصطلحات الكثَتة اليت يكتظ هبا النقد األديب وتاريخ اآلداب العادلية وادلدارس الفنية
ادلختلفة ،مصطلحات اضطرب ت واختلطت ،وفقد اغلبها معناه ،وىذه ادلصطلحات ولدت ُب ظروؼ خاصة ،أو ارتبطت
دبناسبات وإيديولوجيات ولغات معينة ،بدأ ذلك منذ اإلغريق بتصوراهتم الدينية واألسطورية والفسلفية وظل توليد
ادلصطلحات سارياً عرب العصور ادلختلفة)(ٕ).
مرت علينا مدة من التاريخ كنا ُب درجات الضع وتوالت علينا غزوات وأصابتنا عاىات ولكن (على كثرة
ولقد ّ
العاىات الفكرية والنفسية والًتبوية اليت تعاين منها األمم ادلغلوبة ،فإف شبة مشكلة ما انفكت تفتك بنخبها وعامتها على
حد سواء ،وذلك فيما يتصل بغزو ادلصطلحات األجنبية الوافدة لتلك اجملتمعات)(ٖ).
وضل ن لفقداننا الذاكرة ادلعرفية احلضارية األصيلة تعرضنا للموجة اذلادرة الداخلة إىل ذواتنا ،ألننا (عندما نعرؼ –

ضلن ادلسلمُت – بدقة من ضلن وإىل أي دين ننتمي وأية حضارة منتلك؟ حينئذ سبتلك مصطلحاتنا ُب أذىاننا منطها
(ٔ) عبد السالـ بسيوين ،مصطلحات ومفاىيم الغزو ادلصطلحي ،البياف ،العدد .ٖٔٗ .ٜٜٜٔ ،ٖٔٚ
(ٕ) صليب الكيالين ،مدخل إىل األدب اإلسالمي.ٕٔٗ ،
(ٖ) د .اضبد زلمد الدغشي ،أشكاؿ ادلصطلحات من ادلنظور احلضاري ،البياف /ع .ٕٔٙ ،ٕٓٓٔ /ٔٙٙ
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اخلاص ..وعلماؤنا ُب ادلاضي كانوا حيددوف مصطلحاهت م بدقة واىتماـ كبَتين ..ولعدـ اىتمامنا هبذه القضية اخلطَتة ُب
العصر احلديث ،فقدنا منط ادلصطلح ،فتشوىت حياتنا الدينية وادلعرفية وغدت رؤانا عن احلياة غَت واضحة)(ٔ).
ومن ىذا ادلنطلق صلد اخلطاب القرآين حساساً ذباه ادلصطلحات احلاملة للمدلوالت ادلنافية للقيم وادلبادئ
اإلسالمية حىت واف كانت عربية من حيث األصل ضلو (راعنا)؛ (لكن دلا غدا استخدامها داالً على معٌت سليب غَت حسن
َّ ِ
ين
استحاؿ استخدامها ُب النهيٍ ،ب جاء األمر باستخداـ مفردة عربية أخرى ىي (انظرنا) ،كما قاؿ تعاىل( :يَاأَيػُّ َها الذ َ
اْسعوا ولِْل َكافِ ِرين ع َذ ِ
ِ
يم)(ٕ) ،وتفسَت ذلك أف اليهود ع ّدوا اللفظ (راعنا) داالً على
َ َ ٌ
اب أَل ٌ
َآمنُوا َال تَػ ُقولُوا َراعنَا َوقُولُوا انظُْرنَا َو َْ ُ َ
الرعونة وىي احلمق ،رغم انو موضوع ُب األصل للداللة على األنظار واإلمهاؿ ،فقاـ التوجيو باستعماؿ مفردة جديدة

صرحية ُب داللتها وىي األنظار واإلمهاؿ وىي قولو( :انظرنا))(ٖ).
وإذا أردنا أف تتكوف لنا ىويتنا ادلصطلحية ،فهذا شأف األمم األخرى ايضاً ،وخَت مثاؿ على ذلك ُب العصر
احلديث ،الياباف وفرنسا ،فالياباف بعد اذلزدية ُب احلرب العادلية الثانية أفاقت لتندفع ضلو بناء هنضة ذاتية قائمة على
خصوصيا هتا فيما يتعلق بالتعليم ،فلم يستعر اليابانيوف لغة الغرب ،بل اعتمدوا على لغتهم رغم صعوبتها ويبلغ عدد
حروفها عشرة آالؼ حرؼ ،ولقراءة صحيفة يومية حيتاج اإلنساف ُب لغتهم إىل أكثر من (ٖٓٓ٘) حرؼ ،فشهدت
ذبربتهم تفوقاً وتنمية شاملة ،مع عدـ نسياف اإلفادة من التقنية الغربية ،وفرنسا أصدرت ُب مايو ٗ ٜٜٔقراراً يقضي
بالعقوبة سجناً أو تغردياً مادياً يصل إىل ما يعادؿ ألفي دوالر حبق كل من يستخدـ غَت الفرنسية ُب الوثائق وادلستندات
واإلعالنات ادلسموعة وادلرئية ،وكافة مكاتبات الشركات العاملة على األرض الفرنسية ،وكافة احملاؿ التجارية ،واألفالـ
الدعائية اليت تبث عرب اإلذاعة والتلفاز ،وىذا كلو دلواجهة ىجمة اللغة اإلنكليزية ،اليت أوصلتها األقمار الصناعية إىل
البيوتات الفرنسية) (ٗ).
وضلن بصدد مصطلح األدب اإلسالمي الذي أثَت حولو الكثَت من الشبهات واجملادالت ،لكنو على الرغم من كل

ذلك ع ودة إىل األصل وتثبيت للهوية ،وزلاولة للذاتية ادلصطلحاتية ُب األدب والنقد ،وفيما يأٌب سنكوف مع عرض ذلذا
ادلصطلح عند صليب الكيالين خصوصاً ومقوالت األخرين عنو عموماً.
ُب البداية كانت (اإلسالمية) وليس األدب اإلسالمي ُب تناوالت الكيالين وكانت تعٍت عنده (وجهة النظر الدينية
لإلنساف والطبيعة فيما يتعلق بادلفاىيم األدبية ،وضلن ال نعد اإلسالمية مذىبا كالواقعية والرومانسية والوجودية ،فاألدب
أوسع من أف حييط بو مذىب زلدود ..واإلسالـ دين إنساين شامل ال يعرؼ حدود الزماف وادلكاف ..وتبعاً لذلك تكوف
اإلسالمية من الوجهة األدبية والفنية أرحب من ادلذاىب وأْسى من القيود…)(٘).
(ٔ) د .زلسن عبد اجمليد ،مقابلة ،العُت ،ع  ،ٖٚموسم ربيع ٕ٘ٓٓ.ٙٓ ،
(ٕ) البقرة.ٔٓٗ ،
(ٖ) زلمد علي الصابوين ،صفوة التفاسَت ،دار القرآف الكرًن ،بَتوت ،ط ٔ ٔٗٓٔ ،ىػ ٜٔٛٔ ،ـ ،جٔ.ٚٔ ،
(ٗ) ينظر ،د .زلمد اضبد الدغشي ،أشكاؿ ادلصطلحات من ادلنظور احلضاري ،البياف ع .ٚٔ ،ٕٓٓٔ ،ٔٙٙ
(٘) صليب الكيالين ،اإلسالمية وادلذاىب األدبية.ٗٚ ،
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وبعد عقدين من الزمن ربوؿ صليب الكيالين ليجد ادلنطقية ُب مصطلح األدب اإلسالمي( :إف القيم اإلسالمية
الكربى تفرض سلطاهنا على كل العصور ،تستوي ُب ذلك عصور االزدىار والتسامي ،وعصور التخل والتدىور ..الف
ىذه القيم مرتبطة ..بالعقيدة اإلسالمية ،والعجيب  ..أهنا تبسط ىيمنتها على كل الذين يعيشوف على أرض اإلسالـ..
ألهنا ُب حقيقة األمر قيم حضارية عامة ..وتتميز بأهنا تضم تصوراً كامالً شامالً منوذجياً لكل نواحي احلياة ..من ىنا

استطاعت ىذه القيم أف تصنع حضارة فذة ،وتقدـ ذبربة حية رائدة ..وكاف طبيعياً أف تفرز ىذه القيم أدباً ..وكاف
منطقياً أف نطلق على ىذا األدب مصطلح (األدب اإلسالمي))(ٔ).
وىو قياس مع الفارؽ مع مصطلحات أخرى ارتبطت ُب نشأهتا وانتشارىا باإلسالـ ودارت ُب فلكها ضلو العادلية
وجاء مصطلح األدب اإلسالمي ليكمل الفريق ويواصل معهم الطريق يقوؿ صليب الكيالين ..عن إطالؽ مصطلح األدب
اإلسالمي( :سباماً كما وضع ادلسلموف مصطلحات أخرى وثيقة الصلة بتلك القيم ،كمصطلحات :الفقو اإلسالمي،
واالقتصاد اإلسالمي ،واحلكم اإلسالمي ،والتاريخ اإلسالمي ،فاإلسالـ ىو األب الشرعي ،دفع ُب ىذه (الكائنات) من
روحو ودمو)(ٕ).
ويبدو أف صليب الكيالين انشغل دبسألة األدب اإلسالمي ُب مقتبل عمره ،وكتب مقاالت حولو ُب عدد من
الصح العربية ،لكن قراءاتو لنتاج زلمد اقباؿ كاف الدافع األوؿ وبداية االىتماـ األساس ذلذا ادلوضوع وُب ذلك وضع
مؤلفو (إقباؿ الشاعر الثائر) ُب  ٜٔ٘ٙوطبع عاـ  ٜٜٔ٘ويقوؿ بعد ذلكٍ( :ب أصدر كتاب (اإلسالمية وادلذاىب
األدبية) منذ أكثر من ربع قرف ،ولقد كانت ىذه الدراسة ادلبدئية تعبَتاً عن ما يلم ُب خاطري خبصوص قضية األدب
اإلسالمي)(ٖ).
معظم اآلداب العادلية ذلا منطلقات فلسفية ،فاألدب لساف حاؿ الفلسفات والعقائد اليت تعتنقها ومن البديهي إف
يكوف لإلسالـ وادلسلمُت أدب خاص هبم ،فادلاركسي لو تصور خاص للوجود يعرب عنو من خالؿ الواقعية االشًتاكية،
والوجودي لو تصور خاص كذلك يعرب عنو من خالؿ األدب الوجودي ،وىكذا األدب النصراين واليهودي ،ودبا أف
لإلسالـ تصوراً متفرداً لألشياء فالبد من أدب يعرب عنو ويقدمو لإلنسانية صبعاء وليس للمسلمُت وحدىم.
األمر الذي الشك فيو حقاً أف الفلسفات ادلؤثرة اليوـ مل تستطع حشد اجلماىَت حوذلا والتعري بنفسها إال من

خالؿ القنوات األدبية أساساً(ٗ).
وكبار األدباء ضبلوا عقائد وفلسفات ُب إبداعاهتم ،إذ صلد (كي إف (الفردوس ادلفقود) دليلتوف ،و (كوميديا)
دانيت ومسرحيات شكسبَت ،والشعر الرومانسي ..وغَت ذلك ..ضبلت ىذه األعماؿ األدبية الكبَتة ..روحاً نصرانية،
(ٔ) صليب الكيالين ،مدخل إىل األدب اإلسالمي.ٖٜ – ٖٛ ،
(ٕ)صليب الكيالين ،مدخل إىل األدب اإلسالمي .ٖٜ ،
(ٖ) ادلصدر نفسو.ٕٖ-ٕٕ ،
(ٗ) ينظر ،صليب الكيالين ،آفاؽ األدب اإلسالمي.ٕٗ ،
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وازبذت من الكتاب ادلقدس ،وكذلك التاريخ األورويب ..إطاراً مرجعياً انطلقت منو ال ُب موضوعات ىذه األعماؿ
فحسب ،بل كذلك ُب بنائها الداخلي وصورىا التعبَتية شلا ديكن تسميتو :ادلرجعية التعبَتية ،والتصويرية ،واإلحيائية) (ٔ).
مصطلح األدب اإلسالمي عند النقاد
لألدب اإلسالمي تعاري كثَتة ،تناولو العشرات من النقاد ،وبينهم اختالفات ولكنها طفيفة نوعا ما وفيما يلي
بعض ىذه التعريفات(ٕ):
ٔ -فاألدب اإلسالمي حسب تصور األستاذ زلمد قطب( :ىو اإلنتاج األديب الذي يتسق مع مفاىيم اإلسالـ ،مع
الرؤية اإلسالمية للكوف واحلياة واإلنساف).
ٕ -ويقوؿ الدكتور سعد أبو الرضا( :أف األدب اإلسالمي صياغة التجربة احلياتية صياغة صبيلة معربة موحية من خالؿ
التصور اإلسالمي).
ٖ -ويرى الدكتور عبد الرضبن رأفت باشا أف األدب اإلسالمي ىو( :التعبَت الفٍت اذلادؼ عن وقع احلياة والكوف
واإلنساف على وجداف األديب تعبَتاً ينبع من التصور اإلسالمي للخالق عز وجل وسللوقاتو).
ٗ -وإذا اقًتبنا من شاعر صلد الشاعر زلمد اجملذوب يقوؿ إف األدب اإلسالمي ىو (الفن ادلصور للشخصية اإلنسانية
من خالؿ الكلمة ادلؤثرة).
٘ -وصلد تعريفاً صياغياً عند األستاذ زلمد اقباؿ عروي عن األدب اإلسالمي فيقوؿ :األدب اإلسالمي تعبَت فٍت وصبايل
يعتمد على سلتل األشكاؿ ادلتاحة وادلمكنة ُب معاجلة قضايا احلياة وفق تصور األديب ورؤيتو اإلسالمية).
 -ٙأما زلمد حسن بريغش فيذىب إىل أف األدب اإلسالمي( :ىو األدب الذي يعرب عن التصور اإلسالمي ُب احلياة،

بكل إبعادىا وألواهنا(ٖ).
اجلامع بُت ىذه التعاري ىو التعبَت الفٍت والتصور اإلسالمي ،وبعضها يغلب طابع الشكل كما ُب التعريفات
(ٕ ،)٘ ،والتعريفات األخرى (ٔ )ٙ ،ٗ ،ٖ ،تغلب ادلضموف.
وال يتصور الدكتور عماد الدين خليل ادباً إسالميا خالياً من الركنُت الذين احملنا إليها فيعرؼ األدب اإلسالمي بأنو
(تعبَت صبايل مؤثر بالكلمة عن التصور اإلسالمي للوجود) ٍب يؤكد على الركنُت ومها :أوالً :التعبَت اجلمايل ادلؤثر بالكلمة،
وإغفالو يعٍت التحوؿ إىل شيء آخر غَت األدب.

(ٔ) طاىر العتايب ،معامل على طريق األدب اإلسالمي .ادلرجعية التعبَتية والتصويرية والداللية (ٕ ،)ٖ-البياف ،ع .ٜٜٔٙ ،ٔٓٚ
(ٕ) د .صاّب زلمد العبيدي ،اخلطاب النظري لألدب اإلسالمي (قراءة نقدية) ،ملتقى الربدة لألدب اإلسالمي ،ادللتقي األوؿ ٕٔٓٓ،
جٔ.ٔٚ٘-ٔٚٔ ،
(ٖ) زلمد حسن بريغشُ ،ب األدب اإلسالمي ادلعاصر (دراسة وتطبيق).ٙ٘ ،
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ثانياً :التصور اإلسالمي للوجود ،وإغفالو يعٍت التحوؿ إىل أدب آخر غَت األدب اإلسالمي إذا البد من ربقق
القدرة اإلبداعية ،لدى األديب ادلسلم من جهة ..ونقاء التصور اإلسالمي وىيمنتو على ما يصدر عنو فكراً وعمالً ..من
جهة أخرى(ٔ).
بعد ىذا العرض نأٌب لنجد كي يفهم الكيالين األدب اإلسالمي فهو عنده (تعبَت فٍت صبيل مؤثر ،نابع من ذات
مؤمنة ،مًتجم عن احلياة واإلنساف والكوف ،وفق األسس العقائدية للمسلم ،وباعث للمتعة وادلنفعة وزلرؾ للوجداف
والفكر ،وزلفز الزباذ موق والقياـ بنشاط ما)(ٕ)  .سناتى إىل مقوالت الكيالين ُب ادلفهوـ بالتفصيل ،ولكنو ىنا يشمل
اإلشارة إىل الشكل وادلضموف معاً مع عدـ إمهاؿ األديب والوظائ ايضاً.
العمـق التاريخي للمصطلح:
خيتل

أراء النقاد حوؿ بداية األدب اإلسالـ وفًتة انطالقو ،وكثَتوف اعًتضوا على نوعية تقسيم األدب ،يقوؿ

صليب الكيالين( :إف تقسيم تاريخ األدب إىل عصر أموي ،وعصر عباسي أوؿ وثاف وثالث ..وغَته تقسيم تعسفي يؤكد
ما حدث ُب انفصالية بُت الدين واألدب ،ويؤكد ارتباط األدب بالسياسية وادلذىبية والعنصرية ،وبالقوى ادلتحكمة ُب
مصائر اخللق قددياً وحديثاً وىي نكبة بلي هبا األدب ُب امتنا ،والذي نطلبو اليوـ ،إعادة كتابة تاريخ األدب ..األدب
اإلسالمي منذ فجر الدعوة حىت يومنا ىذا ،وتقسيمو إىل عصور ترتبط اساساً بوظيفة الكلمة ُب اإلسالـ)(ٖ).
ويذىب زلمد حسن بريغش إىل أف ىذا التقسيم غَت مسلم بو ،وىو إبعاد للهوية اإلسالمية عن مرافق احلياة اذ
يقوؿ( :أف صبغ فًتة زمنية معينة لألدب بصبغة معينة تتناسب مع احلاكم فقط ،ومع السلطة اليت تدير شؤوف ادلسلمُت
غَت مسلم بو ،ألنو يتجاىل ..كل الناس ..ويبعد اذلوية اإلسالمية عن الدولة واألدب واحلياة ،ويضع زللها ىوية العشَتة

والقبيلة وغَتىا ،أي يبعد ىوية ادلنهج الرباين ليضع ىوية مناىج أخرى ُب سبيز الناس وتقسيمهم)(ٗ) باإلدراؾ الواعي
نلمس حقيقة وىي أف األدب اإلسالمي بصورتو الراىنة مل يكن لو وجود بعد ُب االنتاج البشري ،مع عدـ ابعاد وجود
بواكَت لو ،تنبئ بانو قد ولد بالفعل ،وانو ُب طريقو إىل التكامل والنضوج ،وىذا وحده شيء ليس بالقليل(٘).
قبل ستُت عاماً مل يكن مصطلح األدب اإلسالمي يثَت من التساؤالت ما يثَته اليوـ ،وذلك بسبب ادلعيار الزمٍت

الذي صرؼ الدارسُت عن ربديد طبيعة األدب اإلسالمي ،ومل يكن يفهم منو سوى األدب الذي تال العصر اجلاىلي،
واعادة النظر ُب ادلصطلح ًب من الدارسُت الذين مزجوا بُت الدعوة والتذوؽ األديب ضلو الندوي وسيد قطب وصليب
الكيالين وعماد الدين خليل ،فلقد قدـ ىؤالء مفهوماً جديداً لألدب اإلسالمي ،يكسر عنو طوؽ الزمن ،وجيعلو أدب
(ٔ) ينظر ،د .عماد الدين خليل ،مدخل إىل نظرية األدب اإلسالمي.ٚٓ – ٜٙ ،
(ٕ) صليب الكيالين ،مدخل إىل األدب اإلسالمي.ٖٙ ،
(ٖ) صليب الكيالين ،آفاؽ األدب اإلسالمي.ٜٔ ،
(ٗ) زلمد حسن بريغشُ ،ب األدب اإلسالمي ادلعاصر (دراسة وتطبيق).ٜٙ ،
(٘) ينظر ،زلمد قطب ،منهج الفن اإلسالمي.ٕٖٙ ،
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فكرة ال أدب فًتة ،أدباً لو مقوماتو األ صيلة ُب إطار التطور ،وخصائصو الثابتة ُب إطار التغيَت ،ومل تكن الدراسات
األكادديية قد تنبهت إىل ىذا ادلفهوـ ،بقي من أجل ذلك ،ادلعيار الزمٍت سيفاً مصلتا دييز األدب اإلسالمي عن غَته
وكأف اإلسالـ حلظة من عمر الزمن عربت وانتهى وميضها ومل يعد لو وجود(ٔ).
ومن ندوة اإلسالـ واألدب يرفض خالد عثماف بأسم رابطة األدب اإلسالمي التعامل مع األدب اإلسالمي تارخياً،
ويؤكد الدكتور علي كماؿ الدين الفهادي أنو حيثما وجدنا ترابطا بُت اإلسالـ والفن فهو أدب إسالمي ،لكن الدكتور
عما الدين خليل يفصل ُب ذلك ،فالشعر اإلسالمي لو امتداد إىل بدء عصر الرسالة بينما األجناس احلديثة مثل الرواية ذلا
تاريخ قريب وىو مستعار من األداب األوروبية ،وكذلك احلاؿ بالنسبة إىل اجلهد النقدي والتنظَتي ،فاألوؿ لو عمق تراثي

بينما الثاين معاصر ،حيث أف ما قدمو اإلسالميوف ُب دائرة التنظَت ،يكاد يكوف كشفاً جديداً ،جاءت اضاءات (اآلخر)
ادلتدفقة كالسيل فزادتو غٌت وإتساعاً(ٕ).
وىناؾ من ينظر إىل وجود ادلصطلح (األدب اإلسالمي) مادة ومصطلحاً( ،فوجوده مادة أدبية ،يغطي مساحة غَت
صغَتة من خريطة األدب العريب ...اما وجوده مصطلحاً يسعى إىل التنظَت واألبداع فهو وليد تطور ادلفاىيم النقدية ُب

العصر احلديث وربيب ادلغالبة احلضارية ادلعيشة ..وحيتاج إىل وقت ليبلور مصطلحاتو ويعيق مفاىيمة وجيدد أشكالو)(ٖ).
ادلسألة إذا بعيدة ربتاج إىل أدراؾ عميق من اجلذور ألف اجلدؿ حوؿ مصطلح األدب اإلسالمي ليس مسألة أدبية
بقدر كوهنا مسألة دينية إسالمية ،ولقد كاف زلمد قطب جريئاً عندما انطلق ليقرر شيئاً خطَتاً ملفتاً للنظر ،فبدأ يقرر أف

اجلدؿ حوؿ ادلصطلح قائم بسبب غربة اإلسالـ وأف الكثَتين أستنكروا إخراج الدين من نطاؽ األعتقاد والتعبد إىل نطاؽ
األدب أو العلم أو االقتصاد فعندىم ىذا خلط كبَت (علمياً) ىذا من جهة ،وىو حشو للدين وحشر لو ُب غَت رلالو إىل أف
يقوؿ( :واجلدؿ ُب حقيقتو ليس حوؿ مفهوـ (األدب اإلسالمي) كما يبدو ُب ظاىر األمر ،امنا ىو ُب احلقيقة جدؿ حوؿ
مفهوـ الدين ،ما ىو؟ وما حدوده ،وما مهمتو ُب حياة اإلنساف؟)(ٗ).
وإلػى أبعد من ذلك ديضي زلمد قطب ليقسم األدب إىل قمسُت ال أكثر ومها:
أوالً :األدب اإلسالمي.
ثانياً :األدب اجلاىلي.

مع مالحظة مهمة وىي ذبريد وربرير مصطلح (اجلاىلية) من مفهومو التارخيي الذي ديثل فًتة ما قبل رسالة اإلسالـ
إىل حالة حاضرة دوما وتعٍت رفض األذعاف دلنهج اهلل.

(ٔ) ينظر ،عبدة زايد ،مفهوـ األدب اإلسالمي عند ادلستشرؽ األمريكي جرونباوـ ،ادلشكاة ،ع .ٚٙ ،ٜٜٔٛ ،ٕٛ-ٕٚ
(ٕ) ينظر ،ومضات جامعة ،مل اإلسالـ واألدب ،احملور األخَت ،العدد (ٔٔ).٘-ٗ ،
(ٖ) د .عبد اهلل ضبدي ،ادلفهوـ النقدي للشعر اإلسالمي ادلعاصر ،من االنًتنيت.
(ٗ) زلمد قطب ،من قاضايا الفكر اإلسالمي ادلعاصر.ٔٗٙ ،
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فاألدب اإلسالمي عنده ىو (األنتاج الذي يصدر عن مسلم ملتزـ دبا جاء عند اهلل ،فالبد – بداىة أف يكوف مستوفياً
للشروط الفنية اليت ذبعلو يدخل ُب باب األدب)(ٔ).
واألدب اجلاىلي ىو( :األدب الذي تتعارض مفامهيو وتصوراتو أو خياالتو أو تعبَتاتو مع مقررات الدين ومفامهيو ،وإف
احتوى على كل الشروط الفنية)(ٕ).
ويبدو انو يسَت على منوالو الفكري عندما صدر كتابو (جاىلية القرف العشرين).
ونتوصل ىنا بعد ىذا العرض إىل أف (األدب اإلسالمي بداىة ال يرتبط بعصر دوف عصر ،إمنا ىو أدب كل العصور ،لكن
مفهومو الواضح ادلتصل بالعقيدة ،يتشكل تبعاً الحداث العصر ،وترادؼ اإلبداعات ادلتجددة)(ٖ).

بل ربوؿ األدب اإلسالمي من مفهوـ األصلماد العصري إىل مشروع مفتوح عرب الزماف وادلكاف ألنو مرتبط أصالً
باإلسالـ واإلسالـ صاّب لكل زماف ومكاف فبالتايل ىو عادلي زماناً ومكاناً يقوؿ د .زلمد سامل سعد اهلل( :إف التحوؿ من
مصطلح األدب اإلسالمي بوصفة تسمية لعصر سياسي إىل مصطلح األدب اإلسالمي بوصفو مسَتة إبداع ومشروع عمل.
ىو ربوؿ ُب استدعاء الصيغ اإلنسانية اليت تقرر فرادة متوالية ذات صبغة معرفية ال تعًتؼ إال بالنتاج وال تؤمن إال باألبداع
وال تصن عملها إال باألرتكاز على سلطة النص ال السلطة احلاكمة ،وإذا استطاع األدب اإلسالمي أف حيقق ذلك
فسيقدـ للعامل ميزة ىذا اللوف من األدب وحاجة اإلنسانية صبعاء اىل التمتع بو وزلاكاتو ُب خضم رلموعة طيفية من اآلداب
اليت وضعت حواجز عدة بينها وبُت النص ..وبينها وبُت ادلتلقي ووضعت أخَتاً حاجباً بينها وبُت مقاصدىا من خالؿ

غموض توجهها اوالً وعبثية طرحها ثانياً)(ٗ).
إذا مصطلح األدب اإلسالمي ُب الدراسات والبحوث األكادديية ليس مصطلحاً أدبياً وال فنياً وأمنا ربديد لعصر
زمٍت ،وديكن أف يكفل ذلك أي مصطلح آخر ،وربوؿ إىل مشروع ُب العصر احلديث خارج الزماف وادلكاف.
إحدى أىم أعًتاضات الرافضُت لألدب اإلسالمي ،تتمثل ُب الغاء األدب العريب ،من قبل ادلصطلح اجلديد الذي بدأ
حيتل مساحة شاسعة من األىتماـ والدراسات ،وسوؽ صليب الكيالين ىذا األعًتاض باعتباره وسيلة للتعري أكثر باألدب
اإلسالمي وإدراؾ أبعاده ومفاىيمو (وقد يقوؿ قائل( :إنو من اخلطر أف هنمل مصطلح األدب العريب الذي توارثناه جيالً بعد
جيل ،وأصبح يشكل تراثاً ضخماً عامراً بالكنوز والعطاءات العلمية والفنية ،وضلن ال هندؼ إىل ذلك مطلقاً ..إف الذي نريده

ُب الواقع ىو أف يكوف األدب العريب أدباً إسالمياً ،او بتعبَت آخر أف يكوف مصطلح (األدب اإلسالمي) ضمنياً أدباً عربياً
بالدرجة األوىل)(٘).

(ٔ) ادلصدر نفسو.ٕٔ٘ ،
(ٕ) نفسو.ٖٔ٘ ،
(ٖ) صليب الكيالين ،مدخل إىل األدب اإلسالمي.ٗٙ ،
(ٗ) د .زلمد سامل ،مل األدب اإلسالمي ،احملور الثالث ،ومضات جامعة ،ع ٔٔ.٘ ،ٕٓٓٗ/٘/ٕٖ ،
(٘) صليب الكيالين ،مدخل إىل األدب اإلسالمي.ٗٗ ،
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وادلصطلحاف (األدب العريب واألدب اإلسالمي) كثَتا الورود ُب دراسات ادلستشرقُت ولكن ال يعٍت إال األدب العريب
أحياناً أو أدب الشعوب اإلسالمية حيناً آخر ،أو نستطيع القوؿ ىو األدب الذي افرزتو احلضارة اإلسالمية سواء جسد
خصوصية اإلسالـ أـ مل جيسده ،وصدر عن إنساف مسلم أو غَت مسلم(ٔ).
لقد كاف مصطلح األدب اإلسالمي زلصوراً ُب زاوية ضيقة واكتسح األدب العريب الساحة فجاءت التسميات ىكذا
على عكس اجلوانب األخرى وىذا ما حدا بنجيب الكيالين إىل األستغراب والتعجب حيث يقوؿ( :لقد ظل مصطلح
(األدب اإلسالمي) عرب التاريخ زلصرواً ُب امناط معينة من السلوؾ واخللق اإلسالمي ،وتكفل مصطلح (( األدب العريب)
بالشعر والرسائل ُب البدايةٍ ،ب بالشعر والقصة وادلقالة والرواية وادلسرحية ُب العصور احلديثة ،ومل ننتبو إىل أف مصطلح
(األدب اإلسالمي) أوسع وأكرب ،وأف األدب العريب بعد مشرؽ الدعوة اإلسالمية ،قد انفرد باجملاؿ األديب ،فاألدب العريب
جزء من األدب اإلسالمي ..والواقع إنٍت ُب عجب ..كي أطلعتنا على حضارتنا (احلضارة اإلسالمية) ومل نطلق على آدابنا
(اآلداب اإلسالمية))(ٕ).
واألدب اإلسالمي ال يسعى إىل الغاء األدب العريب ،وأف ظن أحد ذلك فهو ناتج من فهم رلانب للصواب دلصطلح
األدب اإلسالمي ،وادلراجعة السريعة دلا كتبو نقاد األدب اإلسالمي تثبت بطالف دعوى اإللغاء ىذه ،فبُت ادلصطلحُت
عموـ وخصوص ،فاألدب اإلسالمي اعم ألنو يشمل آداب صبيع الشعوب اإلسالمية واخص ألنو يطلق على األدب ادلنبثق
من التصور اإلسالمي ،واألدب العريب أعم النو يشمل كل ما كتب باللغة العربية من األدب األشًتاكي والوجودي،
واليساري والقومي واإلسالمي واخص النو ال يشمل األدب ادلكتوب باللغات األخرى ،فهناؾ اذاَ فرؽ كبَت بُت رفض ما
يتعارض معو ،والغائو صبلة ،فهو مثالُ يرفض شعر زلمود درويش النو ينبثق من التصور اليساري ،ولكنو ال يلغي شعره ،ألف
مدلوؿ األلغاء ىو الشطب الكامل وادلصادرة ،وىذا ال يتأتى ألنساف ،ففكرة األلغاء غَت واردة اصالً ُب رلاؿ األدب
والثقافة(ٖ).
والغريب ُب األمر أف أصحاب ىذه الشبهة يسلكوف سلتل السبل ألحداث انقطاع معرُب وتراثي بُت ادلاضي
واحلاضر ُب الفكر واألدب ،وينفتحوف صبلةً وتفصيالً على تراث اآلخرين قددياً وحديثاً بوصفو تراثاً أنسانياً ،فالتجاوز
واإلمهاؿ يتم لكل ما ىو إسالمي قددياً وحديثاً ،واألنفتاح واألنغماس ُب كل ما عداه .فال رلاؿ إال بعرض مصطلح األدب
اإلسالمي وليس لكونو بديالً (دلصطلح األدب العريب الذي ينتمي إىل حضارة ىذه األمة ،وإمنا طرح ليق ُب وجو ىذا
اللوف من األدب الذي ال صلة بينو وبُت مواريثنا احلضارية)(ٗ) وتصوراتنا اإلسالمية وادلقحم ُب كل شؤوف حياتنا وادلتفرد
بساحة األدب ُب العامل العريب.

(ٔ) ينظر ،عبدة زايد ،مفهوـ األدب اإلسالمي عند ادلستشرؽ األمريكي-جرونباوـ ،ادلشكاة ،ع (.ٕٗ ،ٜٜٔٛ ،)ٕٛ-ٕٚ
(ٕ) صليب الكيالين ،آفاؽ األدب اإلسالمي.ٖ٘-ٖٗ ،
(ٖ) ينظر د .عبد الرضبن العشماوي ،إسالمية األدب ..دلاذا وكي ؟ .البياف ،ع ،ٜ٘رجب ٖٔٗٔىػ-يناير ٖٜٜٔـ.
(ٗ) د .عبده زايد ،من األدب العريب إىل األدب اإلسالمي ،رللة األدب اإلسالمي ،عٔ.ٖٛ ،
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فاألدب العريب ينقسم إىل أدب يوافق تراث اإلسالـ وتصوره لألشياء وىذا أدب إسالمي بالضرورة ،وأدب آخر
مكتوب باللغة العربية لكنو ديثل تصورات وفلسفات وثقافات غريبة عن اجملتمع العريب والدين اإلسالمي ،ومن ادلؤس أف
أغلبو من ىذه الشاكلة وىم ادلتسيدوف لقمة اذلرـ األديب ُب العامل العريب ،لذا (طرح مصطلح األدب اإلسالمي ديثل دعوة
لتصحيح مسار األدب العريب ،وربطو جبذوره ،وتوثيق صلتو بآداب الشعوب اإلسالمية اليت تتفق معو ُب التصور والغاية،
وإف اختلفت اللغة لتتقوى بو ويتقوى هبا ،ولتحقق لو عادلية التصور ،وعادلية األبداع واألنتشار ،ودعوة كذلك الف يقوـ
األدب برسالتو اليت ضبل امانتها على مدى التاريخ اإلسالمي كلو ...إف قضية اذلوية اليت جيسدىا (األدب اإلسالمي)
أصبحت قضية وجود ومصَت)(ٔ).
فادلنهج اإلسالمي مل يغب عن األدب العريب ُب سلتل العصور ،وكاف ىذا األدب العريب – بشكل عاـ – ترصباناً
للثقافة اإلسالمية وحضارهتا ،فادلسلموف وغَتىم ُب البلداف اإلسالمية كانوا متأثرين بالطابع اإلسالمي الشامل ،فإحياء
مصطلح األدب اإلسالمي – حسب رؤية صليب الكيالين – امنا ىو ُب الواقع إحياء وإيضاح أليديولوجية ما نسميو باألدب
العريب أو الفارسي أو غَتىا ،وىو الشك دبثابة أعادة األمور اىل وضعها الصحيح(ٕ).
ىناؾ سر دفع النقاد إىل القبوؿ دبصطلح األدب العريب وىو غَت ٍ
خاؼ ويتمثل ُب (أف النظرة العامة للشعر العريب
ّ
القدًن باعتبار (أعذبو أكذبو) ،وعلى أساس أف الشعراء يهيموف ُب كل واد ،وأهنم يقولوف ما ال يفعلوف ،قد جعل ادلؤرخُت
والكتاب يتقبلوف مصلح (األدب العريب) باقتناع ورضى ،ولو أهنم أستمسكوا باآلداب والقواعد اليت رْسها الرسوؿ صلى اهلل
عليو وسلم لشعراء الدعوة اإلسالمية ..دلا حدث األنفصاؿ بُت الشعر والدين بعد العصر األوؿ ،ودلا أنعزؿ ىؤالء
اإلسالميوف من الشعراء ُب مواقعهم اخلاصة ،بعيداً عن أهنيار الشعر وجنوحو إىل األضلراؼ والنفاؽ والتكسب ،وبيع الكلمة
ُب سوؽ الرقيق)(ٖ).
ونتوصل شلا سبق ُب ىذه القضية إىل أف األدب اإلسالمي:
ٔ -بياف للتصور اإلسالمي ُب األدب العريب.
ٕ -ذبسيد للهوية اإلسالمية خارج اللغة العربية أيضاًُ ،ب اآلداب.
ٖ -غَت ملغ لألدب العريب ،وإمنا رافض دلا حيملو من قيم وتصورات منافية للدين واجملتمع.
ٗ -ويسبغ العادلية على األدب العريب.

(ٔ) د .عبده زايد ،بُت األدب العريب واألدب اإلسالمي (تاريخ ادلصطلح والداللة) ،رللة األدب اإلسالمي ،عٔٗٔ٘ ،ٙىػ.ٗ ،
(ٕ) ينظر صليب الكيالين ،مدخل إىل األدب اإلسالمي.ٗ٘-ٗٗ ،
(ٖ) ادلصدر نفسو.ٗٙ-ٗ٘ ،
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األدب الموافق لألدب اإلسالمي:

ما جعل مصطلح األدب اإلسالمي حيتل منزلة عالية ُب الدراسات ومكاناً مرموقاً ُب الوضوح والتبياف ىو صبلة
االعًتاضات والنقود واألسئلة اليت واجهتو بالتصدي ذلا أصبح شليزاً ومفهوماً أكثر من اجلميع وبدأ يكتسب مقبولية تليق بو
ُب األوساط األدبية.
وتأٌب قضية األدب الصادر من غَت ادلسلمُت وادلوافق ُب توجهاتو وتصوراتو لألدب اإلسالمي كي
طريقة نتعامل معو؟.
وأنقسم أصحاب الشأف ُب ىذه القضية إىل صفُت(ٔ):

نصفو .وبأي

ٔ -ص حيدد األدب اإلسالمي بأنو نابع وصادر من أديب مسلم ويدور ُب فلك تصور اإلسالـ لألشياء وذىب إىل ىذا
الرأي( :صليب الكيالين ُب كتابو ،مدخل اىل األدب اإلسالمي ،زلمد حسن بريغش ُب كتابوُ :ب األدب اإلسالمي
ادلعاصر ،عبد الباسط بدر ُب كتابو مقدمة لنظرية األدب اإلسالمي ،عماد الدين خليل ُب كتابو :نظرية األدب
اإلسالمي ..وغَتىم.
ٕ -جيعلوف األدب ادلواق لألدب اإلسالمي أدباً إسالمياً ،وأيد ىذا الرأي كل من :ابراىيم عوضُت ُب كتابو :مدخل
إسالمي لدراسة األدب العريب ادلعاصر ،وسعد أبو الرضا ُب كتابو :األدب اإلسالمي قضية وبناء ،وزلمد قطب ُب
كتابو :منهج الفن اإلسالمي.
بالنسبة حملمد قطب فاجد أنو مع فرز ادللفات وعدـ األختالط بينها ،ويذىب إىل أف األدب ادلوافق للتصور
اإلسالمي أدب يلتقي مع األدب اإلسالمي دبقدار معُت ،اذاً يلتقي وليس أدباً إسالمياً ،وضلن نلمس ىذه التوجو ُب كتابيو
(منهج الفن اإلسالمي ،ومن قضايا الفكر اإلسالمي ادلعاصر) إذ يقوؿ:
(أف التصور الفٍت اإلسالمي ...تصور كوين إنساين ..مفتوح للبشرية كلها ...ومن ٍب يستطيع أي (إنساف) أف
يتجاوب مع ىذا التصور ،ويتلقى احلياة من خاللو -دبقدار ما تطيق نفسو ىذا التلقي وذلك التجاوب -فيلتقي مع الفن
اإلسالمي بذلك ادلقدار) ووضع زلمد قطب خطاً أسوداً ربت عبارة بذلك ادلقدار .وىذا الكتاب صادر ُب أواسط
الستينات من القرف ادلاضي.
وبعد أربعُت سنة يأٌب زلمد قطب ليؤكد رأيو األوؿ فيقوؿ ُب كتابو (من قضايا الفكر اإلسالمي ادلعاصر( :سنجد
نوعاً من األدب ال تستطيع أف نسميو أدباً إسالمياً الف أصحابو ليسوا مسلمُت ،ولكنو يلتقي مع األدب اإلسالمي ُب بعض
مفاىيمو ،او بعض تصوراتو او بعض أخالقياتو ،او بعض توجهاتو ،فأين نضع مثل ىذا األدب ُب التنسيق الذي افًتضناه –
أدب إسالمي وأدب جاىلي؟ حُت ْسع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم شعر أمية بن أيب الصلت قاؿ :كاد قلبو أف يسلم.
نعم كاد يسلم ولكنو مل يسلم أو بقي ُب جاىليتو.
(ٔ) ينظر ،زلمد سامل سعد اهلل ،األشكالية ادلنهجية ُب دراسة األدب اإلسالمي مقدمات ومقًتحات ،ملتقى الربدة األوؿ،ٕٓٓٔ ،
.ٜٔٓ
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وقاؿ عليو الصالة والسالـ :أصدؽ بيت قيل ُب اجلاذللية
وكل نعيم ال زلالػة زائػل
أال كل شيء ما خال اهلل باطل
فأين تضع مثل ىذا األدب ..وىو ليس بالقليل؟
إذا اقتدينا برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فسنقوؿ عنو :إنو أدب يلتقي ُب بعض جوانبو باألدب اإلسالمي ..ونق

بو ىناؾ!)(ٔ).
فال أظن – كما ذىب د .زلمد سامل – زلمد قطب من ذلك التوجو القائل بإسالمية األدب ادلوافق للتصور
اإلسالمي ،وىذه النصوص تؤيد ما ذىبنا اليو.

وصليب الكيالين ايضاً أخذ على زلمد قطب أستشهاده بأبداعات غَت ادلسلمُت ُب كتابو منهج الفن اإلسالمي(ٕ)،
وبعد ربع قرف يقرر مذىبو ُب ىذه القضية بأف األدب اإلسالمي جيب اف يكوف نابعاً من ذات مؤمنة وفق ادلعتقدات
اإلسالمية فيقوؿ( :األدب اإلسالمي ال ديكن أف يصدر إال من ذات نعمت باليقُت ،وسعدت باألقناع ،وتشبعت دبنهج
اهلل)(ٖ).
والذي نؤيده اف األدب اإلسالمي نابع من ذات مؤمنة باهلل وفق التصورات اإلسالمية ،وما يوافقو ليس أدباً إسالمياً
وإمنا أدب أنساين يلتقي مع األدب اإلسالمي وقد يلتقي مع األدب النصراين واليهودي والوجودي.
بدائـل المصطلح:

ذىب فريق من ادلعًتضُت على مصطلح األدب اإلسالمي إىل ذكر بدائل ربل زللو وفيما يلي عرض موجز ذلا مع
الدكتور عبد القدوس أبو صاّب رئيس رابطة األدب اإلسالمي(ٗ):
ٔ -أدب الدعوة :وىو جزء من األدب اإلسالمي ،ألف األدب اإلسالمي يعرب عن التجارب احلياتية الدعوية وغَت الدعوية.
ٕ -االذباه اإلسالمي :وىذا ادلصطلح يهوف من شأف األدب اإلسالمي وجيعلو رلرد أذباه يظهر حيناً وخيتفي حيناً ،وىو ليس
مرفوضاً لكنو شلكن األستعماؿ ذباه أديب معُت ،ديثل أدبو اذباىات متعددة ،ليكوف األذباه اإلسالمي واحداً من تلك
االذباىات.
ٖ -األدب ادلسلم :إذا اريد بو األدب اإلسالمي ،فإف لفظة اإلسالمي أفضل حيث يقاؿ :احلضارة اإلسالمية واألمة
اإلسالمية والعامل اإلسالمي ،وال يقاؿ :احلضارة ادلسلمة واألمة ادلسلمة والعامل ادلسلم.

(ٔ) زلمد قطب ،من قضايا الفكر اإلسالمي ادلعاصر ،دار الشروؽ ،القاىرة ،طٕٖٔٔٗ ،ىػٕٖٓٓ-ـ.ٔ٘ٚ-ٔ٘ٙ ،
(ٕ) ينظر صليب الكيالين ،اإلسالمية وادلذاىب األدبية.ٚ- ٙ ،
(ٖ) صليب الكيالين ،مدخل إىل األدب اإلسالمي.ٖٙ ،
(ٗ) د .عبد القدوس ابو صاّب ،شبهة ادلصطلح ،رللة األدب اإلسالمي ،السنة الثانية ،اجمللد ٕ ،ع.ٚ-ٖ ،ٔٗٔٙ ،ٛ
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أما إذا أراد بو األدب الصادر من ادلسلم (أي مسلم) ،فأنو ليس مانعاً ألنو يدخل ُب ذلك األدب كل ما صدر من
األديب ادلسلم سواءً وافق ُب مضمونو التصور اإلسالمي أـ مل يوافق.
وليس جامعاً فال ديكن التفريق بُت نصُت متفقُت ُب ادلضموف وادلواق للتصور اإلسالمي جملرد أف القائل األوؿ مسلم والثاين
غَت مسلم.
ٗ -آداب الشعوب اإلسالمية :ألف آداب الشعوب اإلسالمية كلها ال تدخل ضمن مفهوـ األدب اإلسالمي فال ديكن
األخذ بو أيضاً.
٘ -األدب الديٍت :ال ضَت ُب ىذا ادلصطلح فاألدب اإلسالمي أدب ديٍت ،لكن الذين يؤيدوف ىذا الرأي يفهموف الدين ُب
احلدود الضيقة ،دوف التجاوب مع آفاؽ احلياة.
 -ٙأدب العقيد اإلسالمية :وىو ال خيتل عن األدب اإلسالمي إال دبا ُب األخَت من مشوؿ.
 -ٚأدب األخالؽ :وىذا ايضاً ينقصو الشموؿ ،وبعضهم حيسبو على ادلباشرة والوعظية عند التحدث عن األخالؽ ،واأل
فاف األدب اإلسالمي يشرفو اف يكوف أدب أخالؽ إسالمية سامية.
من ىذا العرض يتبُت لنا ادلميزات اليت تعطي التفوؽ دلصطلح األدب اإلسالمي على ادلصطلحات البديلة ،فمصطلح األدب
اإلسالمي ضرورة ُب طريق النهوض احلضاري وذبسيد ىوية أمة اإلسالـ من ىذا اجلانب ونؤيد صليب الكيالين ُب دعوتو إىل
البحث عن مصطلحات جديدة وثيقة الصلة بإسالمنا ،وبالتجارب األدبية والتارخيية اليت مرت بنا ،وبالعقيدة اليت نؤمن هبا،
بدؿ العيش أسرى ُب ظل سطوة ادلصطلحات ادلستوردة اليت كاف ذلا أعمق وأخطر األثر ُب اضلراؼ مسَتتنا األدبية
اإلسالمية ادلعاصرة(ٔ).
المفه ــوم والمضـاميـن
أدراؾ تعاليم اإلسالـ بوصفو دينا يشمل حياة اإلنساف دبختل جوانبها ،ىي اخلطوة األوىل ُب الطريق الصحيح لفهم
األدب اإلسالمي واآلفاؽ ادلفتوحة أمامو الرتيادىا ،بالكلمة ادلؤثرة ،حىت يصبح كائناً حياً يتحرؾ ضلو غاية وحيرؾ معو بعد
ترؾ أنطباع معُت لدى القارئ.
ما ال جداؿ فيو أف األدب اإلسالمي ىو لساف حاؿ اإلسالـ وادلسلمُت ،ونظرتو إىل ادلخلوقات من أحداث وأشياء
نابعة من التصور السليم الصحيح لإلسالـ (ففي ظل التصور اإلسالمي ديكن فهم النفس اإلنسانية وحركتها الداخلية،
وانعكاساهتا السلوكية والعاطفية ،كما ديكن فهم طبيعة اجلسد ومتطلباتو ،والطرائق السليمة الشباع رغباتو .وُب كل ىذا
التصور اإلسالمي ،تتضح العالقة بُت احلاكم واحملكوـ وادلالك واألجَت ،والغٍت والفقَت ،والفرد واجملتمع ،وادلرأة والرجل،
والصاّب والطاّب ...وللمرأة ..رسالة مفهومة ،تنطلق أساساً من طبيعة تكوينها ،وشرؼ مسؤوليتها ..وللخطيئة واألضلراؼ
والشطط ..أيضاً موازين وأحكاـ ،وباب التوبة مفتوح على مصراعيو دوف وسطاء ..وليس ُب تاريخ األدياف والفلسفات
(ٔ) صليب الكيالين ،مدخل إىل األدب اإلسالمي.ٔٗٚ،
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تعميقاً وتقديساً لصلة الرحم كما ُب التصور اإلسالمي ..وعالج ادلشكالت الفردية أو اجلماعية أيا كاف شكلها او مداىا،
ينبع أساساً ،من قلب ادلؤمن وضمَته ،قبل أف يصدر ُب بنود وأوامر وقوانُت ملزمة)(ٔ).
فالفهم الصحيح ذلذه األشياء والتناوؿ الفٍت ادلمتع ،يساعداف ُب اخراج األعماؿ اخلالدة ،اليت يقبل الناس عليها ُب
كل العصور ،وجيدوف فيها ادلتعة مع الفائدة ،حيت سبتع ىذه األعماؿ ،القراء وتغذي عقوذلم وسبأل نفوسهم وتسمو
بعواطفهم وخياالهتم ،فتنصب ىذه األعماؿ على طباع النفس األنسانية ،فاخلَت فيها جيب أف يكوف مثار إعجاب وأف تكثر
نسبتو ،والشر جيب أف يعاِب ،وتقل نسبتو ،ومن ادلستحيل أف تصدر مثل ىذه األعماؿ من اجلهالء ،أو أف تأٌب صدفة ..إمنا
ىي شبرة موىبة يدعمها الفكر والعلم والدراسة وفهم الطباع البشرية مع الدخوؿ ادلباشر اىل معًتؾ احلياة(ٕ).
وال ديكن أف نتصور أدباً إسالمياً ال يؤدي رسالة وال حيمل تعاليم وقيم اإلسالـ :فاألدب  ..تعبَت موح عن قيم حية
ينفعل هبا ضمَت الفناف ...ومن العبث اف ضلاوؿ ذبريد األدب أو الفنوف من القيم اليت حياوؿ التعبَت عنها مباشرة ،أو التعبَت
عن وقعها ُب احلس األنساين .فاننا لو افلحنا – وىذا متعذر – ُب ذبريدىا من ىذه القيم لن صلد بُت أيدينا سوى عبارات
خاوية ،أو خطوط جوفاء ،أو أصوات غفل ،أو كتل صماء)(ٖ).
ىنا جيدر بنما الوقوؼ أماـ ما جيب أف تسود ُب رلتمعاتنا اإلسالمية ،وكي نسلك الطريق إىل ذلك حبيث ضلقق
عامل ادلثاؿ ُب واقع احلياة ألف حقائق الغد مستلهمة من استشراقات اليوـ ،فاألديب ادلسلم يهمو أشياء وأشياء ولكن الذي
حيتل درجة متقدمة ُب االىتماـ ىو (أف تسود العامل ايديولوجيات صحيحة غَت منحرفة ،ألف اضلراؼ ادلفاىيم يتبعو أضلراؼ
ُب السلوؾ والسياسة احمللية والدولية ،وينعكس أثره على الفرد وعلى اجملتمع ،واألديب ادلسلم يعيش ُب رلتمع ...واألديب
ازاء ىذا جيب أف يعيش مشاكل رلتمعو ويستغرؽ فيها ،ويساىم مسامهة فعالة ُب إبرازىا والتحريض على معاجلتها بقلم
الفناف الصادؽ ..واألديب ادلسلم ..صلة معقودة بُت األرض والسماء ،بُت عامل الواقع بآالمو ونقائصو ومشاكلو ،وعامل
ادلثاؿ بشفافيتو وفضائلو وإبداعو.)ٗ()..
فجميع مرافق احلياة مفتوحة لألديب ادلسلم من الزمن العابر ادلمتد إىل عمق التاريخ إىل الواقع ادلعيش وال يقتصر ُب
ابداعو على النماذج اخلَتة وادلالئكية ُب احلياة بل بكل ما فيها من عصاة وتقاة ،كما أنو ال يغلق نفسو ُب قمقم من الًتاث
والتاريخ القدًن ..وإذا كاف البعض يتصور أف األديب ادلسلم يرفض احلياة ويلجأ اىل االبراج العاجية ،فإف لذلك موازين،
فالرفض والقبوؿ إمنا ينبعاف من عملية تغذيها التجارب وادلعرفة ،والًتاث األخالُب ،فليس كل ما ُب العامل فساد ُب فساد.
والبناء النفسي والفكري لألديب ادلسلم ذبعالنو متميزاً ومتفرداً سيد أرضو ،وسيد موقفو ُب إطار القيم اليت ترىب عليها ،فال
أنعزاؿ ُب قاموسو ،وال أبراج عاجية ُب إنتاجو ،بل معايشة للحياة ُب ادليداف واحلقل وادلصنع واألسواؽ ودور العلم ..وىذا
(ٔ) ينظر صليب الكيالين ،رحليت مع األدب اإلسالمي.ٗ٘ - ٖٗ ،
(ٕ) ينظر ،زلمود اجلومرد ،األديب وااللتزاـ ،مطبعة ادلعارؼ – بغداد.ٙ ،ٜٔٛٓ ،
(ٖ) سيد قطبُ ،ب التاريخ فكرة ومنهاج.ٔٔ ،
(ٗ) صليب الكيالين ،اإلسالمية وادلذاىب األدبية.ٙٚ-ٙٗ ،
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النوع من األدب ال يتأتى إال من نفس شبعت باإلسالـ إدياناً وعلماً وفكراً وشلارسة ،وقدرة على األبداع الفٍت وتوظي
الكلمة ،وأىم ما ميز رواية (األـ) دلكسيم جوركي على الرغم من أختالفنا مع عقيدتو وفلسفتو كما يقوؿ الكيالين – ىو اف
الكاتب أحسن توظي الكلمة ُب خدمة فلسفتو حبيث استطاع أف يضع بذور الرفض والغضب خالؿ احلدث ،وأف حيرؾ
ادلتلقي لفعل شيء ما(ٔ).
واألدب اإلسالمي كما أشرنا سابقاً ىو أدب رسايل ،وادب فكرة ،ال أدب فًتة أو صباعة وينبغي أف يكوف قائماً
على التصورات اإلسالمية ،وأف يتحرؾ ُب إطارىا ،ومىت أضلرؼ األدب ُب وجهتو عن ىذه التصورات وعن فكرتو اليت تبناىا،
وعن الصيغة اجلمالية اليت تقرر قواعدىا ىذه الفكرة ..مل يكن أدباً إسالمياً وإف عاش ُب رلتمع مسلم وقاـ بأنتاجو أديب
ينتمي إىل ادلسلمُت ،فليس العربة ُب ادلكاف الذي أنتج فيو والشخص الذي أبدعو وإمنا العربة ُب مدى سبثلو لفكرتو ورسالتو
اإلسالمية وربملو للقيم الفنية اجلمالية(ٕ).
من ىنا نود التأكيد على أف األدب اإلسالمي حيرص بشدة على مضمونو الفكري الناتج من قيم اإلسالـ وهبا
يعرؼ بأنو أدب إسالمي ،ويستوعب كل احلياة ،ال أجزاء مبتورة من ىنا وىناؾ ،ويعرب بصدؽ وامانة عن آماؿ األنساف

اخلَتة ،مع عدـ إمهاؿ نواحي الضع ُب األنساف ،ورلاالت اضلرافو ،وحلظات ىبوطو ،ولكن اإلشارة إىل ىذه اآلفات ال
تكوف لغرض األنبهار هبا او تربيرىا والدعاية ذلا ،بل لتشخيصها مرضاً ينبغي اإلبراء منو ،ولعل اشارة اخرى ىهنا ضرورية
لفهم األدب اإلسالمي فهو ليس أدباً (عبثيا) وال ديكن أف يقًتب منو فال شيء ُب خلق اهلل وُب دينو عبث (أَفَ َح ِسْبتُ ْم
أََّمنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَثًا َوأَنَّ ُك ْم إِلَْيػنَا َال تػُ ْر َجعُو َف)( )3واحلياة ذلو ولعب وتكاثر ،لكنها دار لألمتحاف والتجربة والعمل (الَّ ِذي
()4
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ْاأل َْم َو ِاؿ َو ْاأل َْوَالد)  .فاألدب اإلسالمي ديضى على هنج اإلسالـ ُب الفكر والتصورات والعقائد ،وديثلو ويؤدي رسالتو .
رسالتو(.)6
فاألدب اإلسالمي خيتل عن اآلداب األخرى بكونو نظيفاً سامي ادلقاصد والغايات مًتفعاً عن اإلسفاؼ يسَت على
ما جيعلو أدباً إسالمياً شكالً ومضمونا ،فمع الغاية النبيلة البد من وجود الوسيلة الشرعية النظيفة ،وال ديكن أف يتبٌت مبدأ
(الغاية تربر الوسيلة) ،يقدـ للبشرية ما ال يقدمو ادلرضى عقلياً ونفسياً واجتماعياً ،ألف وظيفتو سامية ،عقائدياً وصبالياً
واجتماعياً وأخالقياً ،فيتمثل فيو عنصر األتباع دلعطيات العقيدة اإلسالمية ،وىو قراءة صبالية للكوف حسب منطلقات

(ٔ) ينظر صليب الكيالين ،آفاؽ األدب اإلسالمي.ٕٖ-ٕٔ ،
(ٕ) ينظر ،قيس اْساعيل األوسي ،رأي ُب األدب اإلسالمي ،األقالـ ،مج ٖ ،جٔٔ ،سٖ ،سبوز .ٖٕٔ ،ٜٔٙٚ
(ٖ) ادلؤمنوف.ٔٔ٘ ،
(ٗ) ادللك.ٕ ،
(٘) احلديدٕٓ،
( )ٙينظر صليب الكيالين ،مدخل األدب اإلسالمي.ٖ٘-ٖٗ ،
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العقيدة نفسها ،ليأٌب إىل احًتاـ األنساف ومقدراتو ُب صبيع دوائر معاشو ُب الدنيا ،وأخالقياً ىو أدب ملتزـ بالعدؿ وادلساواة
واحملبة(ٔ).
شبة تصورات ُب اآلداب العادلية ال تتفق مع ادلفهاىيم اإلسالمية وطبيعتها ،يوجزىا صليب الكيالين من العقلية النقدية
اإلسالمية الغيورة على اإلسالـ واألدب معاً وفيما يأٌب رلملها(ٕ):
ٔ -مكشلة اجلنس وتصويرىا ُب األعماؿ األدبية ذات الطابع اإلسالمي.
ٕ -ترديد بعض الشعارات كالعروبة والقومية والوطنية ..غَتىا.
ٖ -إبراز (مناذج روائية ،وبطوالت فردية) تتسم بادلالمح الغربية ُب تصوراهتا وسلوكها ،واعطائها دوراً فعاالً ُب ادلسَتة النضالية

(اجلهادية).
ٗ -فصل الوسيلة عن الغاية أو عدـ التأكيد على نظافة الوسيلة ادلستخدمة لبلوغ اذلدؼ.
٘ -الدفاع عن بعض القيم اليت تثار حوذلا الشهبات فيما يتعلق بنظرة اإلسالـ إليها.
 -ٙوضعية ادلرأة ادلسلمة ُب العمل األديب الدرامي ،وحركتها االجتماعية ،ومواقفها ُب احلياة.

 -ٚالتجاوزات التعبَتية ُب االلفاظ والعبارات اليت ربفل بالسباب ،أو تتناَب مع األدب اإلسالمي.
 -ٛادلواق السلبية اليت تتسم هبا بعض الشخصيات اليت ربسب على اإلسالـ ،لصلتها الوثيقة بو ،وتعبَتىا عن األفكار
اليت تنبع عنو.
الغمــوض فـي األدب

يرى صليب الكيالين أف الغموض آفة ابتلت هبا اآلداب العادلية ،وىي ُب احلقيقة أنعكاس سيء لواقع احلياة وجنوح إىل
ادلبهم وادلغلق ،وانعزاؿ عن التواصل ،فيذىب إىل أف حقائق الدين تلتزـ الوضوح والتحديد ،والقصة القرآنية سلسلة واضحة

ال غموض فيها ،وال تزيد أو مبالغة ،وتأٌب خالذلا أو بعدىا النتائج أو اذلدؼ من إيرادىا أو ردبا تسبقها الغاية(ٖ).
وأبعد من ذلك يقرر صليب الكيالين أف (األدب اإلسالمي أدب الوضوح ،ال جينح إىل أهباـ مضلل  ،أو سوداوية زلَتة
قاتلة ،أو يأس مدمر ،فالوضوح ىو شاطئ األماف الذي يأوي إليو احلائروف والتائهوف ُب بيداء احلياة احملرقة ادلخيفة)(ٗ).
ويبدو أف اللجوء إىل الغموض من عدد من األدباء كاف وسيلة لإلفالت من حجيم احلصار والقهر فاحتموا بغابات
اإلهباـ والغموض السوداء ،بسبب الظروؼ نفسها من السلطة القاىرة اجلائرة جلأ عدد من أدبائنا إىل الغموض .بل تعدى
األمر ذلك ،فقد أصبح الغموض واإلهباـ -الذي ساد اآلداب العادلية ادلعاصرة – أمراً سليفاً بالنسبة للحاضر وادلستقبل،
(ٔ) ينظر ،د .جاسم الفارس ،مفهوـ األدب اإلسالمي ادلعٌت والوظيفة ،الربدة.ٖٔٚ-ٖٔٙ ،
(ٕ) صليب الكيالين ،رحليت مع األدب اإلسالمي.٘ٓ،
(ٖ) ينظر صليب الكيالين ،أدب األطفاؿ ُب ضوء اإلسالـ.ٖ٘-ٕ٘ ،
(ٗ) صليب الكيالين ،رحليت مع األدب اإلسالمي.ٖٙ ،
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األضلاء ويعتربوهنا معيار

وبعبارة الكيالين (انو قرب من الشذوذ وقد أصبح قاعدة ،بل فلسفة يروج ذلا النقاد ُب سلتل
احلداثة واألبداع)(ٔ).
وحيدد الكيالين أف البناء النفسي وطبيعة التكوين العقائدي واالجتماعي للشعوب اإلسالمية ديكن أف جينبها شر
فساد الغموض والصور الفنية ادلبهمة اليت تتدفق من تيار الوعي والالوعي ،الف األدب اإلسالمي مسؤوؿ عن الكلمة اليت
يلفظها ،ويقتضي ذلك الوضوح دوف إىدار للقيم الفنية اجلمالية .ويشفع الكيالين ادلسألة بالتمثل بالقرآف فهو قمة البياف
(ٕ)
ولكنو واضح ميسر (ولََق ْد يَ َّس ْرنَا الْ ُق ْرآ َف لِ ِّ
لذ ْك ِر فَػ َه ْل ِم ْن ُم َّدكِ ٍر)  ،ولردبا يكوف الغموض ضرورة عصرية ،وتقدـ أعراضاً
َ
دلرض عاش منو اجملتمعات الغربية ،لكن األديب جيب أف يكوف ذا موق يسعى إىل ربقيق آمالو وطموحاتو ال
االضمحالؿ ُب ادلوجود والغرؽ ُب البحَتة اآلسنة .وال ديكن بأي حاؿ أف نسعى وراء موجة الغرب الغامضة لنملء
ساحاتنا دبا ال يفهم وال حيرؾ وال يقدـ رسالة أو فكرة.
ىنا البد من قراءة أكثر تفصيالً ومن ادلنظور القرآين نفسو استشهاداً بو ،لعل ادلوضوع يكوف أكثر مقبولية من الرفض
ادلطلق.
ندرؾ أف الكلمة مسؤولية ُب اإلسالـ ،وينبغي أف تؤدي رسالة ،ولكن الكلمة ُب الفن واألدب زبتل عن الكلمة ُب
اخلطب وادلواعظ ،ففي الفن واألدب تكوف الكلمة مشحونة بادلعاين واألحياءات والصور بينما ُب ادلواعظ تكوف حاملة
للمعٌت ادلباشر ادلوصل إىل قلب وعقل ادلتلقي.
فاألدب اإلسالمي أدب أوالً ٍب إسالمي ُب التصور وادلعاين ادلشحونة فيو ،ولعل التهاوف ُب ىذه النقطة أدى بالكثَت
من النماذج احملتسبة على األبداعات اإلسالمية إىل ادلباشرة والوضوح وانعداـ أدىن اخلصائص الفنية ،فرفضنا ادلطلق للغموض
ال ينبغي أف يوجهنا إىل ادلباشرة حبجة أداء الفناف واألديب لرسالة واقعة على عاتقو ىذه واحدة.
والثانية ىي :أف األلسن تق أماـ البياف القرآين وقمتو الفنية ،وعلى الرغم من أف القرآف كتاب شريعة للحياة ويتسم
باليسر لغرض التذكَت واألعتبار األ أنو ليس بالوضوح ادلباشر ادلمل ،فهو سهل وميسر ولكنو شلتع وشلتنع ،وخذ أية آية تتسم
بالعسر فتجدىا تعطي ادلعاين الكثار وتفتح كنوزاً من اإلحياءات وادلعاين ،فال ينضب على كثرة اخللق .وُب القرآف من
ِ
ك الْ ِكتَ ِ
ات
اآليات ما ال يصل عقل اإلنساف إىل ادراكو .بل يق خاشعاً أماـ العظمة األذلية ( ُى َو الَّذي أَنْػَزَؿ َعلَْي َ
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ُْزل َك َم ٌ
اب َوأ َ
ات فَأ ََّما الذ َ
الر ِاس ُخو َف ُِب الْعِْل ِم يػ ُقولُو َف آمنَّا بِِو ُك ٌّل ِمن ِعْن ِد ربػِّنَا وما ي َّذ َّكر إَِّال أُولُوا ْاألَلْب ِ
اب)(ٖ).
يػَ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَوُ إَِّال اللَّوُ َو َّ
َ ََ َ ُ ْ
َ
ْ
َ
َ

(ٔ)صليب الكيالين ،رحليت مع األدب اإلسالمي.ٕٜ-ٕٛ ،
(ٕ) القمر.ٔٚ ،
(ٖ) آؿ عمراف.ٚ ،
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إذا ىناؾ آيات تعلو طاقة األنساف العقلية ،وىذا ال ينقص من أداء القرآف لرسالتو ألف ما ال يفهم من القرآف
وح ِم ْن أ َْم ِر َرِّيب َوَما أُوتِيتُ ْم ِم ْن الْعِْل ِم إَِّال قَلِ ًيال)(ٔ).
الر ِ
وح قُ ْل ُّ
ك َع ْن ُّ
(ويَ ْسأَلُونَ َ
الر ُ
مفهوـ ُب األطار العاـ َ
فإذا كاف الغموض واألهباـ غاية والجل الغموض فقط ،عندئذ خيضع خلانة السلبية ،أما إذا كاف وسيلة تعطي قوة
لألديب وأدبو أيضاً الداء مهمة ووظيفة ذباه الكلمة واجملتمع ،فيشار اليها باالجيابية ،فستجد ُب ىذه احلاؿ األدب الغامض
ادلمتع ادلؤدي لواجب أديب أو أجتماعي ،واألدب الواضح -لكنو أدب -ادلؤثر احلامل لرسالة وادلؤدي ألمانة اىل أكرب قد
شلكن من شرائح اجملتمع.
فما يرفض من الغموض ،ىو الغموض بوصفو مرضاً ،نشأ ُب رلتمع كمظهر ذلذا اجملتمع ،ورلتمعنا يتقبل األثنُت ُب
اإلطار الصحيح ،ادللزـ بتعاليم اإلسالـ ،وىنا نشَت إىل (أف األصالة الذاتية وامتالؾ ادلعيار اإلسالمي ،مها األساس الذي
تقوـ عليو عملية االسًتفاد من اخلربات العادلية ُب الفن ،أو ادلعرفة ،مع ضرورة اف تكوف ادلادة ادلسًتفدة غَت متصادمة مع
ادلعايَت اإلسالمية وغَت ذات صلة جبذور عقدية أو فلسفية مناقضة لألسالـ(ٕ).
فاألدب اإلسالمي ُب مفهومنا الشامل ىو:
 تعبَت فٍت صبيل حيمل صفات األعماؿ الفنية واألدبية اليت ذبعلها فناً وأدباً شليزاً ومتفرداً. نابع من ذات مؤمنة ،نعمت باليقُت ،والتزمت دبنهج اهلل ،وال ديكن أف يصدر من ذات ملحدة تنكر وجود اهلل. مًتجم عن احلياة والكوف واألنساف وما ُب ىذه الثالثة من أحداث وتقلبات وعالقة ،بل قد تتخطاه إىل عامل سعدنابالسماع عنو فقط ُب إطار الوحي ،ويشمل صبيع الغيبيات.
 وفق األسس العقائدية للمسلم ،ألف ما خيال ىذه األسس العقائدية بالضرورة ال يكوف أدباً أسالمياً وليكن عليو ما شاءبعد ذلك من مسميات.
 باعث للمتعة وادلنفعة ،دوف أف خيل بأحدمها ،ألنو اذا اخل بادلتعة فال يكوف أدباً ،وإذا أخل بادلنفعة ال يكوف أدباً إسالمياًبادلعٌت الصحيح.
 وزلرؾ للوجداف والفكر ،فليس العربة بالتأثَت فقط ُب ادلتلقي وإمنا ربرؾ ضمَته وفكره إىل ادلسار اإلسالمي ُب احلياة. -وزلفز الزباذ موق والقياـ بنشاط ما ،الف الفن ادلعاصر ال يكتفي بًتؾ االنطباع لدى ادلتلقي سواء السليب أـ اإلجيايب،

وأمنا حيرؾ معو ادلتلقي لتحقيق ىدؼ واحد ،واألدب اإلسالمي ايضاً يغرس ُب عقل وعاطفة ادلتلقي ما يؤىلو للقياـ بأداء
دوره ُب احلياة وعلى تعبَت الدكتور عماد الدين خليل فكل مسلم بالضرورة فناف بدرجة ما.
فاآلفاؽ مفتوحة لألدب اإلسالمي الرتيادىا ونقلها فنياً إىل ادلتلقي وفق التصور اإلسالمي للخالق واخللق معاً وما بينهما من
ارتباطات ٍ
وتالؽ.

(ٔ) اإلسراء.ٛ٘ ،
(ٕ) د .سيد سيد عبد الرزاؽ ،ادلنهح اإلسالمي ُب النقد األديب ،دار الفكر-بَتوت ،دمشق ،طٕٕٔٔٗ ،ىػٕٕٓٓ-ـ.ٔٙ٘ ،
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نتائج البحث

ٔ .العامل اإلسالمي تعرض دلوجة مصطلحات ىادرة غزت صبيع مرافق حياتنا ،وفقدنا مناعة التحصن ضد ىذه ادلوجة
وأصبحنا فريسة ذلا ،بسبب بعدنا عن حقيقة ديننا احلني .
ٕ .إف األدب اإلسالمي دبفهومو العاـ رأى احلياة ُب صدر اإلسالـ ومن خالؿ توجيهات الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلمٍ ،ب
ما لبث أف بات ُب سبات عميق بالرغم من بعض احلركات احليية بُت فينة وأخرى ،واكتسب ىذا األدب مفهومو
احلديث ُب صراع احلفاظ على اذلوية مع بدايات القرف ادلنصرـ.
ٖ .تدوؿ أىل االختصاص من النقاد والباحثُت ،مصطلح األدب اإلسالمي وعربوا عن رؤاىم ضلوه وكل قدـ مفهومو
حسب رؤيتو ،وبذلك اكتسب ىذا ادلصطلح(األدب اإلسالمي) أمهية كبَتة ُب األدب.
ٗ .األدب اإلسالمي مثايل وواقعي ُب اآلف نفسو ،منفتح على التجارب وادلذاىب األدبية العادلية ورلسد ذلوية األمة
اإلسالمية ،وأصبح مصطلحاً متداوالً لدى النقاد واكتسب مفهومو اخلاص الذي دييزه عن غَته ،ويعطيو مكانة الفرادة
ُب حفظ إنسانية اإلنساف وإسعاده وانتشالو من حلظات ضعفو ليبصره بالطريق السوي.
٘ .دلصطلح األدب اإلسالمي بدائل عدة ذكرىا أىل الشأف ُب ىذا األمر ،وقاـ بدراسة تلك البدائل النقاد والدارسوف،
ولكن النتيجة كانت أف تلك البدائل ال تضاىي مصطلح األدب اإلسالمي.
 .ٙيتميز األدب اإلسالمي دبفاىيم ومضامُت ناطقة وموحية تعرب عن حقيقة اإلسالـ ،فهو وسيلة شرعية نظيفة لغاية نبيلة،
ُب شكل فٍت مؤثر.
المصــادر والمراجع
القـرآن الكريػم
الكـتب:
ٔ -سػػيد سػػيد عبػػد الػػرزاؽ ،ادلػػنهج اإلسػػالمي ُب النقػػد األديب ،دار الفكػػر ادلعاصػػر ،بػػَتوت-لبنػػاف ،دار الفكػػر ،دمشػػق-
سورية ،الطبعة األوىلٕٕٔٗ ،ىػٕٕٓٓ-ـ.
ٕ -سيد قطبُ ،ب التاريخ فكرة ومنهاج ،دار الشروؽ-بَتوت ،القاىرة ،الطبعة الثالثةٜٜٔٗ ،ىػٜٜٔٚ-ـ.
ٖ -عماد الدين خليل ،مدخل إىل نظريػة األدب اإلسػالمي ،مؤسسػة الرسػالة ،بػَتوت-لبنػاف ،الطبعػة الثانيػة ٔٗٓٛ ،ى ػ-
ٜٔٛٛـ.
ٗ -زلمػػد حسػػن ب ػريغشُ ،ب األدب اإلسػػالمي ادلعاصػػر-دراسػػة وتطبيػػق ،مكتبػػة ادلن ػػار ،االردف-الزرقػػاء ،الطبعػػة الثانيػػة،
٘ٓٗٔىػٜٔٛ٘-ـ.
٘ -زلمد علي الصابوين ،صفوة التفاسَت ،دار القرآف الكرًن ،بَتوت ،الطبعة األوؿٔٗٓٔ ،ىػٜٔٛٔ-ـ.
( ) 146

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 3

األدب اإلسالمي ...املصـطلح واهلوية دراسة نقدية تنظريية /ص ص148-129

 -ٙزلمد قطب ،من قضايا الفكر اإلسالمي ادلعاصر ،دار الشروؽ ،القاىرة ،الطبعة األوىلٕٖٔٗ ،ىػٕٖٓٓ-ـ.
 -ٚزلمد قطب ،منهج الفن اإلسالمي ،دار الشروؽ ،بَتوت ،القاىرة ٖٖٜٔىػٜٖٔٚ-ـ.
 -ٛزلمود اجلومرد ،األديب واإللتزاـ ،مطبعة ادلعارؼ ،بغداد ،الطبعة األوىلٜٔٛٓ ،ـ.
 -ٜصليػ ػػب الكػ ػػيالين ،أدب األطفػ ػػاؿ ُب ضػ ػػوء اإلسػ ػػالـ ،مؤسسػ ػػة الرسػ ػػالة ،بػ ػػَتوت-لبنػ ػػاف ،الطبعػ ػػة األوىلٔٗٓٙ ،ىػ ػ ػ-
ٜٔٛٙـ.
ٓٔ -صليب الكيالين ،آفاؽ األدب اإلسالمي ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت-لبناف ،الطبعة األوىلٔٗٓٙ ،ىػٜٔٛ٘-ـ.
ٔٔ -صليب الكيالين ،اإلسالمية وادلذاىب األدبية ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت-لبنافٔٗٓٚ ،ىػٜٔٛٚ-ـ.
ٕٔ -صليب الكيالين ،رحليت مع األدب اإلسالمي ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت-لبناف ،الطبعة األوىلٔٗٓٙ ،ىػٜٔٛ٘-ـ.
ٖٔ -صليػػب الكػػيالين ،مػػدخل إىل األدب اإلسػػالمي ،سلسػػلة كتػػاب األمػػة (ٗٔ) ،مطػػابع الدوحػػة احلديثػػة ،طبػػع رئاسػػة
احملاكم الشرعية والشؤوف الدينية-دولة قطر ،الطبعة األوىلٔٗٓٚ ،ىػ.
الدوريـ ــات:
ٗٔ -جاسػػم الفػػارس ،مفه ػػوـ األدب اإلسػػالمي (ادلعػػٌت والوظيفػػة) ،ملتقػػى الػػربدة ل ػػألدب اإلسػػالمي ،الكتػػاب النقػػدي،
الطبعة األوىلٕٖٔٗ ،ىػ.
٘ٔ -صػاّب زلمػد العبيػدي ،اخلطػاب النظػري لػألدب اإلسػالمي (قػراءة نقديػة) ،ملتقػى الػربدة لػألدب اإلسػالمي ،الكتػػاب
النقدي ،الطبعة األوىلٕٖٔٗ ،ىػ.
 -ٔٙطػػاىر العتػػايب ،معػػامل علػػى طريػػق األدب اإلسػػالمي ،ادلرجعيػػة التعبَتيػػة والتصػػويرية والدالليػػة ،البيػػاف ،العػػدد ،ٔٓٚ
ديسمرب ٜٜٔٙ.
 -ٔٚعبد الرضبن العشماوي ،إسالمية األدب .دلاذا وكي  .البياف ،العدد ( ،)ٜ٘رجب ٖٔٗٔىػ-يناير ٖٜٜٔـ.
 -ٔٛعبد السالـ بسيوين ،مصطلحات ومفاىيم :الغزو ادلصطلحي ،البياف ،العدد ٜٜٜٔ. ،ٖٔٚ
 -ٜٔعبدة زايد ،مفهوـ األدب عند ادلستشرؽ األمريكي جرونباوـ ،ادلشكاة ،العدد (ٜٜٔٛ. ،)ٕٛ–ٕٚ
ٕٓ -عبدة زايد ،من األدب العريب إىل األدب اإلسالمي ،رللة األدب اإلسالمي ،العدد (ٔ).
ٕٔ -عبػػدة زايػػد ،بػػُت األدب العػػريب واألدب اإلسػػالمي (تػػاريخ ادلصػػطلح والداللػػة) ،رللػػة األدب اإلسػػالمي ،العػػدد (،)ٙ
٘ٔٗٔىػ.
ٕٕ -عبػ ػػد القػ ػػدوس ابػ ػػو صػ ػػاّب ،شػ ػػبهة ادلصػ ػػطلح ،رللػ ػػة األدب اإلسػ ػػالمي ،السػ ػػنة الثانيػ ػػة ،اجمللػ ػػد الثػ ػػاين ،العػ ػػدد (،)ٛ
ٔٗٔٙىػ.
ٖٕ -قيس اْساعيل االوسي ،رأي ُب األدب اإلسالمي ،األقالـ – العراقية ،اجمللد الثالث اجلػزء (ٔٔ) ،السػنة الثالثػة ،سبػوز
ٜٔٙٚ.
ٕٗ -زلسن عبد احلميد ،حوار فكري وسياسي ،رللة العُت ،العدد  ،ٖٚربع ٕ٘ٓٓـ.
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ٕ٘ -زلمد اضبد الدغشي ،اشكاؿ ادلصطلحات من ادلنظور احلضاري ،البياف ،العدد (ٕٓٓٔ. ،)ٔٙٙ
 -ٕٙزلمد سامل ،اإلشكالية ادلنهجية ُب دراسة األدب اإلسػالمي ،مقػدمات ومقًتحػات ملتقػى الػربدة لػألدب اإلسػالمي،
الكتاب النقدي ،الطبعة األوىلٕٖٔٗ ،ىػ.
 -ٕٚزلم ػػد س ػػامل س ػػعد اهلل ،مل ػ ػ اإلس ػػالـ واألدب ،احمل ػػور األخ ػػَت ،ومض ػػات جامعي ػػة ،الع ػػدد (ٔٔ) /ٖٓ ،حزي ػ ػراف،
ٗٓٓـ.
 -ٕٜزلمد سامل سعد اهلل ،مل

اإلسالـ واألدب ،القسم الثاين ،ومضات جامعية ،العدد (ٓٔ)ٕٓٓٗ/ٙ/ٙ ،ـ.

اإلنـت ـرنـت

ٖٓ -عبد اهلل ضبودي ،ادلفهوـ النقدي للشعر اإلسالمي ادلعاصر،
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