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األدب بوصفه منجزا إنسانيا منفتحا على فضاء التصورات املختلفة ،فإنه بطبيعة احلال ال يكون أسي
نظرية واحدة ،وإمنا يتشكل من نظرايت هلا إطارها الفكري واالجتماعي والسياسي .ومن هذا املنطلق كانت
صياغة نظرية أدبية إسالمية ضرورة يف خضم هذا احلراك العاملي املعاصر ،إلعادة اخلصوصية العقدية واحلضارية.
وإلجناز هذا املشروع احلضاري لألدب اإلسالمي ،فال بد من مواجهة كثي من التحدايت ،جبملة من املعايي
والضوابط اليت حتفظ جوهره احلداثي ،ألن احلداثة الرائجة غيّبت حوافزها النبيلة وأهدافها اإلنسانية ،وجتاهلت
إغناء التجارب اإلنسانية ابلقيّم اخلالدة ،وذلك للوصول إىل مقاصده من خالل حتقيق التوازن املطلوب بني األصالة
واملعاصرة ،واألان واآلخر ،واحرتام عناصر الدميومة والثبات ،واالنفتاح على مظاهر التجديد والتغيي .ونشدان
التوافق الروحي والعقلي يف الرؤية والتشكيل ،يعزز قيمته الفكرية واجلمالية غي املتصادمة مع منظوره للكون والعامل
القائم على التصور اإلسالمي املنبثق عن العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،املبنية على احلقائق الكربى املتمثلة يف
حقيقة هللا والكون واحلياة واإلنسان .ويسعى خبصائصه الشمولية والغائية إىل تبصرة اإلنسان هبدف وجوده ،وهو
عبوديته هلل ،وحرصه عن طريق التفكر والتدبر ،على صياغة املمارسة اإلميانية املستمدة من قواعد والتوحيد ،والسنن
الرابنية الثابتة واحملققة ملعىن االستخالف الذي يعمق روابط التواصل والتعارف اإلنساين.
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واألدب اإلسالمي يف إطاره احلضاري يركز أساسا على قيم احلضارة اإلسالمية اليت أهبرت البشرية
 ودفعه إىل، وضبط سلوكه، ومحاية اإلنسان من الشرك وربطه خبالقه،بقيمها السامية من خالل االلتقاء ابلفطرة
. واجلمع بني عامل الغيب وعامل الشهادة، وإعطائه التوازن بني مقاصد الروح ومطالب اجلسد،التأمل يف الكون
وتسعى هذه املقاربة النظرية إىل أتكيد ضرورة األدب اإلسالمي احلضارية يف العصر الراهن وما جنم عنه
وعربت عنه ثقافة
ّ ، انعكست على األدب العام مبفاهيم وبدائل احلداثة وما بعدها،من ثورات فلسفية وتكنولوجية
توحدا إسالميا يف اإلحساس والرؤية
ّ  حيث حيقق، وذلك من خالل استقراء األبعاد احلضارية هلذا األدب،العوملة
 ألن األمة اليت جيمعها كتاب واحد هلا أدب ينشد قيم احلق واخلي،والتجربة واملقصدية واالنفتاح على اآلخر
 مما جيعل خطابه اإلسالمي يتصف بسمات العاملية السمحاء اليت تؤمن بوحدة اإلنسانية رغم التعدد،واجلمال
 وختلص إىل اإلجابة عن األسئلة النقدية املتعلقة بتحديد البعد احلضاري لألدب اإلسالمي بقيمه.واالختالف
 والفكر، وال يزال العامل إىل يومنا يريد أن يعرف األمة اإلسالمية. ملعرفة مدى حتقق عامليته،الفكرية واجلمالية
 وهل يستطيع هذا األدب أن يؤدي دوره الفاعل يف حياة هذه األمة بواقعها،واإلبداع الذي تصدره وتعرب عنه
. وهل هناك ضرورة لتأكيده وسط التحدايت العاملية املعاصرة،ومستقبلها املستشرف

. العاملية، االنفتاح، الشمولية، احلضارة، التصور اإلسالمي، األدب اإلسالمي:الكلمات املفتاحية
Abstract:

The Literature is described as an opened human fulfillment to different
conceptions, so it will not be only tied to one theory,but is formed of theories got
their intellectual, social and political framework. And from this perspective, the
necessity was a forming of an Islamic literary theory because of this contemporary
univerasl mobility for renovating the ideological and the cultural peculiarity. This
theoretical approximation attempted to assure the necessity of the civilized Islamic
Literature in the actual age, generated philosophical and technological revolutions
that impacted the public literature with the modernity concepts and alternatives
expressed by the globalization culture, this through the cultural dimensions induction of this literature, wherever reach an Islamic union in the sense, the vision, the
experience, the intent and the openness toward the other; for the nation which one
book gather has a literature seeks the truth, the goodness and the beauty values,
making his Islamic Speech featured by the universality noble attributes believing
in the humanity unity; even if pluralism and difference. And this approximation
ended to respond the critical questions linked to determining the Islamic literature
cultural dimension with its intellectual and aesthetic values, to know the extent of
achievement of this literature universality and what is the thought and the creativity it issues and expresses and is this literature able to perform its effective role in
this nation life with its foreseeing fact and future and is there a necessity to stress
on what is called Islamic literature within the contemporary universal challenges.
Key Words The Islamic Literature, The Islamic Conception, The Civilization, The
Globalism,The Openness, The Universality

المدخل

تتجلى أمهية املنظور أو التصور يف األدب من خالل األساس الفكري الذي مينحه قيمته العقدية
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واإلنسانية ،ولذا جند كثيا من النقاد حني يشيدون ابألعمال األدبية املمتازة كثيا ما يرجعون خلودها
أو امتيازها إىل أن أصحاهبا األدبية ميتلكون فلسفة معينة أو فكرة ابرزة .ويقررون أن لكل أدب خالد
البد له من أساس فكري مييز موقعه من احلياة .ومن مزااي التصور اإلسالمي لألدب اإلسالمي ،أن
خيتار األديب املسلم مضامينه وقضاايه يف أصالة وحرية ومتيز ،يعرض مضامينه الكربى ،وهو حر من
قيود املدارس األدبية الغربية اليت فرضت نفسها وكانت يف كثي من تصوراهتا بعيدة عن اإلسالم ونظرته
إىل هللا والكون واحلياة واإلنسان ،أو كانت انعكاسا لعصور سادها تطرف يف جانب من جوانب احلياة
والفكر وانكماش وضمور يف جوانب أخرى ،فمنطلق األصالة يف اإلبداع األديب ينبثق ابتداء من
املنظور األصيل ألي األمة ووجهة نظرها يف احلياة.
1

ويربز ارتباط األدب ابإلسالم حقيقة عميقة لفن حضاري ،يستمد أصوله ومقاييسه الفكرية
واجلمالية من واقع تصور إسالمي أكسبته خاصيته وتعريفه على أنه «التعبي اجلميل عن حقائق
الوجود ،من زاوية التصور اإلسالمي هلذا الوجود ،وليس من الضروري أن يتحدث الفن اإلسالمي عن
اإلسالم :حقائقه وعقائده وشخصياته وأحداثه ،وإن كان من اجلائز بطبيعة احلال أن يتناول كل هذه
املوضوعات ولكنه يتناوهلا ،كما يتناول الوجود كله ،وكل ما جيري فيه ،من زاوية إسالمية ويستشعرها
حبس إسالمي»  .وعليه فاألدب اإلسالمي ال يتحدد مبوضوعه ،ولكن ذلك ال يعين أبدا أن املوضوع
ال قيمة له ،وإمنا يعين أنه ال يستطيع وحده أن حيدد مقصديته من دون املوقف الفكري والشعوري
املرتبطني ابلتصور اإلسالمي ،حيث يلتقي احلق واجلمال ،بل ويصبح احلق هو ذروة اجلمال عندما
يشمل كل منهما كل حقائق الوجود اليت تنتهي إىل احلقيقة املطلقة ،أال وهو هللا.
2

 1ـــ الخصائص الحضارية لألدب اإلسالمي

إذا كانت املعاصرة هي الفرتة الزمنية الراهنة ذات املالمح املعرفية والقيمية ،فليس إبمكان أي
إنسان إال أن يعيشها بكل مالبساهتا وخصوصياهتا ،ولكن املشكلة ابلنسبة إىل املسلمني هي أنم
ميلكون قيما متنعهم أن يندموا فيها كلية أمام الرتاث الذي اكتسب شيئا من القداسة الرتباطه ابملقدس
احلقيقي (القرآن والسنة) .وهو األمر الذي جعل حصر القيم اإلسالمية وفاعليتها وعطائها احلضاري
بفرتة اترخيية معينة ،يتناىف أصال مع خلودها ويتعارض مع خامتة رسالة اإلسالم .وعليه ال بد من
 1حممد عادل اهلامشي ،األدب اإلسالمي ،جتارب ومواقف ،دار املنارة ،بيوت ،ص . 4958
 2حممد قطب ،منهج الفن اإلسالمي ،دار الشروق ،القاهرة ،ط 1401( ،5هـ1981م) ،ص .119
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استمرارية التعايش مع العصر وما يقدمه من جديد يف احلياة .وهذا هو املنظور اإلسالمي مبفهوم
املعاصرة الذي يدعو إىل أتكيد اخلصوصية الدينية واحلضارية .ومنه استمد األدب اإلسالمي يف ظل
املفاهيم األدبية املعاصرة مواصفات وخصائص حضارية تعطيه حق االنتساب إىل اإلسالم وجتيز انتماءه
إليه ومن هذه املواصفات واخلصائص ما أييت:
 .1. 1اإلسالمية :مت ربط وجهة النظر الدينية لإلنسان والكون ابملفاهيم األدبية يف إطار التنظي
لألدب اإلسالمي .وهنا وجب استبعاد فكرة املذهبية الضيقة اليت حتصر األدب داخل قواعد مصطنعة
ومفروضة .فاإلسالمية يف األدب أوسع وأرحب من أن تقيدها بفكرة املذهبية ألن «األدب أوسع من
أن حنصره يف قواعد أو يف قيود من القواعد احمللية أو الطارئة .واإلسالم دين إنساين شامل ال يعرف
حدود الزمان واملكان ،وإن تالءم معهما ومتاشى مع منطقهما املتطور املتجدد األشكال ،الثابت
اجلوهر ،وتبعا لذلك تكون اإلسالمية من الوجهة األدبية والفنية أرحب من املذاهب وأمسى من
القيود» .
3

كما أن اإلسالمية تتجاوز مموعة احلكم واملواعظ واملواضيع الدينية احملضة بتصور رحيب عن
الكون واحلياة واإلنسان يبني حقيقة الصراع بني اخلي والشر ،واحلق والباطل ،اإلميان والكفر ...
وينتهي بوضع نائي النتصار القيم اخلالدة ،ويبحث عن مضمون أعمق وأوسع ،ومينح املبدع حريته
وانطالقه وموضوعية واتساع رؤيته.
فالرؤية اإلسالمية ختتلف عن كل التصورات ألنا تنفتح عليها مجيعها وقد تنسجم معها يف إطار
منفتح على شىت املذاهب الفنية مادامت منسجمة يف
اإلجيابية الصادقة ألن «الفن اإلسالمي فن
ٌ
اجتاهها وتفاصيلها مع حركة الكون واإلنسان االجيابية يف سبيل احلق والعدل األزليني ويف إطار اجلمال
املبدع بعيدا عن التزييف والتناقض .إنه مرن حبيث يتسع لكل املذاهب ويزيد عليها يف سعة نظرته
الكونية وعمقها ومشوهلا ،إنه كالسيكي حني يعرب عن التناسق الرائع لألشياء والقيم اخلارجية ،وحني
ميجد بطولة اإلنسان وإجيابياته إزاء األحداث وقدرته على تشكيل مصيه .إنه رومانسي حني يعرب عن
أعماق اإلنسان املؤمن وعن جتاربه الشعورية املتنوعة اليت تنبثق عن اإلميان ابهلل وعن احلب الكبي الذي
يتفجر عن هذا اإلميان ويتجه صوب كل الناس وكل األشياء ...إنه واقعي حني يعلن ثورته االنقالبية
على كل القيم املنحرفة عن الصراط املستقيم وعلى كل الطواغيت اليت ال تقرها وحدانية هللا .واليت
 3جنيب الكيالين ،اإلسالمية واملذاهب األدبية ،مؤسسة الرسالة ،بيوت ،ط 1405( ،4هـ1985م) ،ص.47
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أيابها التحرر الوجداين لإلنسان املسلم .ذلك التحرر الذي يبدأ من أعماقه لينتهي ابلكون» .
4

 .2 .1الغائيـة :إن األدب اإلسالمي له هدف وغاية مقصودة من ورائه هي «تغيي احلياة

وتطويرها وترقيتها إىل املستوى األصلح واألمجل عن طريق بذر العقيدة وترسيخها يف الصدور ،وغرس
مبادئ اخلي واجلمال يف النفوس والتباعد عن الرذيلة والقبح» .
5

فاألديب املسلم يرتفع عن أن أييت عبثا مضيعا ،وأن يهدر طاقته اخلالقة لعلمه أنه مسؤول

حماسب على كل شيء ،مصداقا لقوله تعاىل{ :أَفَ َح ِس ْبـتُ ْم أَمَّنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَـثًا َوأَنم ُك ْم إِلَْيـنَا ََل تُـ ْر َجعُو َن} .
6

فااللتزام اإلسالمي خيتلف عن ذلك االلتزام الذي عرفته املذاهب األدبية الغربية وخصوصا «الواقعية
االشرتاكية والوجودية» .فأعلى وأرقى درجات االلتزام أنه «يربز القيم العقدية واخللقية السائدة يف
متمعه واملنبثقة من اإلسالم فيحبب اإلميان ويدعو إىل صحة املعتقد ووجوب سراين هذه القيم يف
احلياة ويعمل على ترسيخها وتثبيت دعائمها واإلشادة هبا يف أدبه أو عمله الفين ،وأن يتحاشى
زعزعتها وتقويضها .وأن يـنَـ ِّّفر كذلك ويبغّض فيما هو ضدها ومناقض هلا  ...أبسلوب األديب الفنان
وإبحياءاته ال بتقريرية العامل ،وال بطريقة الواعظ ،أو خبطابية السياسي أو املصلح االجتماعي .فألولئك
طرائقهم وأساليبهم اليت توصلهم إىل أهدافهم وغاايهتم وهم أدرى هبا فإذا اختذها األديب نجا له
أخفق» .
7

 .3 . 1اإلجيابيـة :وتكمن يف أنا رؤية متفائلة ترفض الشر والضالل واليأس والتشاؤم واالغرتاب،
وحتفل إببراز احلق واخلي والعدل واألمل واجلمال يف الكون والطبيعة واألنفس واملشاعر واألفكار والقيم
انطالقا من التصور اإلسالمي لإلجيابية الفاعلة يف عالقة هللا سبحانه وتعاىل ابلكون واحلياة واإلنسان،
ألن هذا التصور اإلسالمي «ليس تصورا سلبيا يعيش يف عامل الضمي قانعا بوجوده هناك يف صورة
مثالية نظرية أو تصوفية روحانية ،إمنا هو تصميم لواقع مطلوب إنشاؤه وفق هذا التصميم  ...هذا ما
يثيه التصور اإلسالمي يف شعور املسلم .ومن مثَّ جيد دائما هاتفا ملحا يف أعماقه ،يهيب به إىل حتقيق
هذا التصور يف الواقع»  .ألن اإلسالم مينحه «قوة هائلة ال حدود هلا تعينه على التغيي والتبديل وجتعل
8

 4عماد الدين خليل ،يف النقد اإلسالمي املعاصر ،مؤسسة الرسالة ،بيوت ،ط1404( ،3هـ1984م) ،ص .4041
 5صاحل آدم ييلو ،من قضااي األدب اإلسالمي ،دار املنارة ،جدة ،السعودية ،ط 1405( ،1هـ1985م) ،ص . 73
 6سورة املؤمنون ،اآلية .115
 7صاحل آدم ييلو ،املرجع السابق ،ص .6667
 8سيد قطب ،خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته ،دار الشروق ،مصر ،ط ،1988 ،10ص .157
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منه كائنا إجيابيا فعاال يقاوم الضعف الذي يف داخله والفساد الذي هو يف خارجه وحييط به»  .وقد
مشلت كثي من اآلايت القرآنية هذه اإلجيابية واليت حاولت الرؤية اإلسالمية يف األدب احتواءها كقوله
9

ِ ٍ
ِ ِ
ّيى م
تعاىل{ :إِ من م
اَّللُ َع َملَ ُك ْم َوَر ُسولُهُ
س ََ
اَّللَ ََل يُـغَِِّيُ َما ب َق ْوم َح مّت يُـغَِِّيُوا َما ِبَنْـ ُفس ِه ْم} َ {.وقُ ِل ا ْع َملُوا فَ َ
ِ
ُتدُّو َن إِ ََل َع ِاِل الْغَْي ِ
ب َوال م
ادةِ فَـيُـنَـبِِئُ ُك ْم ِِبَا ُك ْنـتُ ْم تَـ ْع َملُو َن} .
ش َه َ
َوال ُْم ْؤمنُو َن َو َس َُ
10

11

 .4 . 1الواقعيـة :ال نقصد هنا الواقعية املتعارف عليها يف اآلداب الغربية مبعناها الضيق احملدود،
واليت تنسى الواقع اإلنساين الذي يشمل حياة اإلنسان كلها طوال وعرضا وعمقا وزماان ومكاان،
فالواقعية يف التصور اإلسالمي «تصور يتعامل مع احلقائق املوضوعية ذات الوجود احلقيقي املستيقن،
واألثر الواقعي اإلجيايب ال مع تصورات عقلية مردة ،وال مع مثاليات ال مقابل هلا يف عامل الواقع أو ال
وجود هلا يف عامل الواقع ،مث إن التصميم الذي يضعه للحياة البشرية حيمل طابع الواقعية كذلك ألنه
قابل للتحقيق الواقعي يف احلياة اإلنسانية ...ولكنها يف الوقت ذاته واقعية مثالية أو مثالية واقعية ألنا
هتدف إىل أرفع مستوى وأكمل منوذج متلك البشرية أن تصعد إليه» .
12

فالواقعية يف اإلسالم تعين واقع اإلنسان احلقيقي الكبي «الذي ال ينحصر يف واقع املادة وواقع
اإلنسان وال ينحصر يف واقع فرد وال واقع جيل وال ينحصر يف حلظة ضعف وحلظة هبوط»  .كما
ك لِل ِِدي ِن حنِي ًفا فِطْرةَ مِ
اَّلل المِِت فَطََر
تتعلق بطبيعة املنهج الذي قدمه القرآن للحياة البشرية {فَأَقِ ْم َو ْج َه َ
َ
َ
13

النماس َعلَيـها ََل تَـب ِديل ِِلَل ِْق مِ
اَّلل ذَلِ َ ِ
ين الْ َقيِِ ُم َولَكِ من أَ ْكثَـ َر الن ِ
ماس ََل يَـ ْعلَ ُمو َن} {.إِ من َه َذا الْ ُق ْرآَ َن
َ َْ
ك ال ِد ُ
ْ َ
يَـ ْه ِدي لِلمِِت ِه َي أَقـ َْو ُم} .
14

15

وتبدو الواقعية اإلسالمية يف الظاهر أنا تلتقي مع بعض الواقعيات الغربية االشرتاكية والغربية يف
جوانب ظاهرية متعددة ولكن ختتلف عنها يف اجلذور إنما تنفصالن عند األساس األكثر حسما
أقصد األساس الروحي ويتضح هذا األساس الروحي الذي كان وجها للتفريق بينهما على أن الواقعية
اإلسالمية جتمع بني الواقع واحلقيقة على أن الواقع ذو بعد واحد هو األرض ،واحلقيقة ذات بعد واحد

 9صاحل آدم ييلو ،من قضااي األدب اإلسالمي ،ص.77
 10سورة الرعد ،اآلية .11
 11سورة التوبة ،اآلية .105
 12سيد قطب ،خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته ،ص .163
 13حممد قطب ،منهج الفن اإلسالمي ،ص.129
 14سورة الروم ،اآلية .30
 15سورة اإلسراء ،اآلية .9
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أيضا يقابل البعد األول وهو السماء أو هو الواقع الغييب ،والواقعية اإلسالمية هي الرابط السليم املتوازن
الذي جيمع بني األرض والسماء بني الطبيعة احملسوسة وغي احملسوسة .
16

 .5 . 1الشموليـة :هي الرؤية اليت جتمع بني املادة والروح ،فال تعرض للصراعات الطبقية والعرفية
واالقتصادية واملادية وهتمل احلقائق املعنوية والقيم األخالقية والنوازع الدينية والتطلعات واألشواق
اإلنسانية العليا إنا «تعرض الصورة كاملة مبادايهتا ومعنوايهتا وقيمها االقتصادية واالجتماعية والفكرية
والروحية مرتابطة ممتزجة كما يف حقيقة الواقع مؤثرة كلها بعضها يف بعض  ...مع إبراز القيم الروحية
واملعنوية ألن بروزها ذلك حقيقة كونية متصلة بصميم فطرة الكون املتجه بروحه إىل هللا السائر على
هداه» .
17

ِّ
رد كل شيء يف هذا الكون وهذه احلياة إىل هللا وهو بكل صوره
فخاصية الشمول تتجلى يف ّ
مريح للفطرة البشرية ألنه يواجهها مبثل طبيعتها املوحدة وال يكلفها عنتا ،وال يفرقها مزقا وهو يف

الوقت ذاته يعصمها من االجتاه لغي هللا يف أي شأن ويف أي حلظة وقد قال تعاىلَ { :و ُه َو الم ِذي ِِف
ال مس َم ِاء إِلَه} .
18

فالرؤية اإلسالمية تظل مستقلة عن غيها يف أصوهلا وكلياهتا ألن «فكرة إجياد مصطلح
يستوعب مئات الكتاب والشعراء ويوحد اجتاهاهتم املتباينة ويضعهم مجيعا يف سلة واحدة امسها
املذهب األديب فكرة قسرية يف األصل» .
19

 .6 . 1اَلنفتاحيـة :ليس ابلضرورة أن تكون هناك خصائص مضمونية وأخرى شكلية لألدب
اإلسالمي ،ألن اإلشكالية هي مضامني ال قوالب أو أشكال ،ألنه ال ميكن وضع هذه الرؤية يف قوالب
جاهزة جامدة فال بد أن تكون وسطية بني االنفتاح واالنغالق ،فهناك البعض من يتهم الرؤية
اإلسالمية يف األدب ابالنغالق واالنعزال والنفور من املناهج الفنية احلديثة ولكن إصدار هذه األحكام
قد جانبت الصواب ألن اإلسالم ال يرفض العطاءات اخلصبة والفن اإلسالمي «ليس مقيدا بطرائق
التعبي وال موضوعات القرآن ،فله أن خيتار من املوضوعات والطرائق ما يشاء ،ولكنه مقيد بقيد واحد
 16أمحد بسام ساعي ،الواقعية اإلسالمية يف األدب والنقد ،دار املنارة ،جدة ،السعودية1405( ،هـ1985م) ،ص .15
 17حممد قطب ،منهج الفن اإلسالمي ،ص .128
 18سورة الزخرف ،اآلية .84
 19أمحد بسام ساعي ،املرجع السابق ،ص .11
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أن ينبثق عن التصور اإلسالمي للوجود الكبي أو على األقل أال يصطدم ابملفاهيم اإلسالمية عن
الكون والوجود» .
20

واإلسالم مل حيدد شروطا فنية خاصة ألن كل عصر يعيش حتوال يف الذوق اجلمال ،وهو يف
حاجة إىل اجلديد كما هو يف حاجة إىل عدم التنازل عن القدمي ـ ـ أي الرتاث.
 . 2األدب اإلسالمي ضرورة حضارية معاصرة

إن املبدع املسلم احلق جيد الطريق أمامه ميسرا حني يوهب امللكة الفنية للتفاعل مع األشخاص
تعمل أو جهد مبذول ألن
واألحداث والتجارب من خالل تصوره اإلسالمي بعفوية وصدق دون ّ
اإلميان «يفجر يف وجدان املسلم  -أكثر من غيه -شعورا حادا ابلزمن ويدفعه إىل مزيد من التعبي
قرب به إىل هللا على الطريقة اإلسالمية الفذة ،ينزع به متطلبات وجوده احلساس من
ابعتباره عمال يت ّ
جهة ويصوغ مصيه من جهة أخرى .فليس مثة ازدواج وثنائية بني الوجود واملصي يف اإلسالم أي بني
دوافع احلياة الدنيا وأهداف اإلنسان يف احلياة األخرى» .
21

فالرؤية اإلسالمية استطاعت أن تقدم تصورا شامال للمبدع يف شىت اجملاالت الروحية والعقدية
والنفسية والسلوكية والواقعية واإلنسانية ،هذه الرؤية اليت ظهرت إىل الوجود منذ النور األول لإلسالم،
ومثلت اإلبداع اإلنساين على مر العصور برؤية إسالمية انفردت عن بقية الرؤى بكثي من اخلصائص
والسمات املتفردة .من «أنا معجونة من طينة اإلميان واألمل والفرحة ،ألنا الطينة اليت صنعها هللا
ووعدها ابخللود ،وأبن هذه الرؤية بعيدة احلدود عميقة األغوار ممتدة املسافات ألن مساحتها ليست
هي الدنيا فحسب ،وليس هذا العامل الفاين فحسب ،ألنا تنبثق عن يقني مطلق حبياة بعد هذه احلياة،
وبكون عظيم تبدو األرض يف كيانه ذرة غارقة يف امللكوت ،وبعامل واسع يضم خملوقات أخرى غي
بشرية .رؤية حتطم حواجز احلس ،وتنساب يف عامل الباطن ،وتتخطى حدود الزمان واملكان لكي تلتقي
ابملإل األعلى» .
22

إن اإلميان بضرورة أدب حيمل هويته احلقيقية ،والتفكي اجلاد من أجل حتديد معطياته الفكرية
واجلمالية من خالل اختيار اخلط املقابل للتغريب الناجم عن وسائل التحديث واملثاقفة ،أال وهو خط
 20حممد إقبال عروي ،مجالية األدب اإلسالمي ،الدار البيضاء ،املكتبة السلفية ،1986 ،ص .76
 21عماد الدين خليل ،يف النقد اإلسالمي املعاصر ،ص.3233
 22املرجع نفسه ،ص .71
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األصالة للتعبي عن شخصية األمة ومثلها وقيمها وواقعها وإظهار املعطيات الوافدة إليها بتصوراهتا
وآفاقها ،وهبذا طرحت مسألة الرؤية اإلسالمية يف األدب لتتالءم مع واقع املسلمني وأخالقهم
وعقيدهتم ،ومسألة االهتمام هبا يف الواقع املعاصر ارتبط بعدة ضرورات هلا أبعادها احلضارية .فاإلسالم
يستعمل كل الوسائل املتاحة من أجل الوصول إىل الناس معتمدا يف ذلك على احلوار اهلادئ القائم
على احلكمة واملوعظة واجملادلة ابحلسىن والكلمة الطيبة اليت هي كالشجرة الطيبة اليت تنمو وتؤيت أكلها
بدعا أن يكون لإلسالم أدبه .وأن يكون له أساليب تفكيه وتعبيه ،تعرب عن ذهنية
كل حني .فليس َ
اإلنسان املسلم الذي يعيش ضمن فضاء جغرايف وإنساين معني فهو أحد األسلحة الفكرية ملواجهة
حتدايت العصر وآفاقه العوملية وهو نتاج طبيعي لنسيج متشابك من األفكار والعالقات القائمة على
خصوصية التصور اإلسالمي ،والذين حياولون فصل اآلداب والفنون من منابعها العقدية وااليديولوجية
إمنا يفعلون عبثًا ومن هذه الضرورات:
 .1 . 2التحول من اِلطاب اإليديولوجي إَل اِلطاب الديين :كثي من الذين ينفرون من
األدب الديين ،كما ينفرون من الدين نفسه على أنه رجعية ومجود وتبنّوا إيديولوجيات أخرى بعيدة عن
اخلطاب الروحي والديين ،واعتنقوا عدة نزعات أخطرها نزعة اإلحلادية .ألن العقيدة هي احملضن األول
لإلنسان فهو «مرتبط دائما بعقيدة معينة ،وحاجته إليها فطرية تالزمه يف كل زمان ومكان ألن فيه
تبين عقيدة ما بل إن يف ذاته عقيدة ،ألنه يضع الطبيعة واإلنسان مكان األلوهية»  .إن
ميال غريزاي إىل ّ
عقيدة الدين عربت منذ العهد األول لإلنسان أنا حقيقة عميقة يف كيان هذا الوجود مهما كانت
ال َربُّـنَا الم ِذي أَ ْعطَى ُك مل َش ْي ٍء
صورهتا وطبيعتها ،فكل ما يف الوجود مهتد إىل هللا سائر إىل هداه {قَ َ
َخلْ َقهُ ُثُم َه َدى} وهبذا كان االهتداء إىل هللا من أكرب منافع املعرفة .ألن العقيدة يف هللا أضخم
احلقائق يف حياة اإلنسان .كما هي أضخم احلقائق يف كيان الوجود .إمنا هي اليت تكشف له احلقيقة
اجلوهرية ،وهي اليت تكشف له عن عمق نفسه واقتدار طاقاته وهي اليت تكشف له عن مهمته اخلطية
يف كيان الوجود كله مهمة اخلالفة عن هللا  .وعندئذ تكشف له عن حقيقة صالته ابهلل وصالته
ابلكون واحلياة وأخيه اإلنسان ،وأي فلسفة ال ميكن أن حتمل يف ثناايها مما حيمل الدين من مثل وقيم
تفصل بني اخلي والشر واحلق والباطل واهلدى والضالل والفضيلة والرذيلة .فالدين هو األفكار واملشاعر
23

24

25

 23عبد الباسط بدر ،مقدمة لنظرية األدب اإلسالمي ،دار املنارة ،جدة ،السعودية ،ط1405( ،1هـ1985م) ،ص .22
 24سورة طه ،اآلية .50
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والغاايت اليت تستعر مشبوبة يف صدر املؤمن ،ملا حتمله من قيم تفوق القيم مجيعا وهلذا أصبح من
الضروري أن تقوى آصرة الدين يف هذا العصر احلديث الذي أصبح اإلنسان يعيش فيه عدة أزمات
أوهلا أزمة اإلميان اليت تكمن وراءها مأساته ،واإلنسان املسلم يف خضم هذا التأزم حباجة إىل الفكرة
اإلسالمية يف أدبه بعد أن أخفقت األفكار والفلسفات ،وحباجة إىل االنفتاح على تصور اإلسالم
الشامل للكون واإلنسان واحلياة ،ألنه «تصور يسعى للتحقق أبكرب قدر من الوفاق والتناغم بني
اإلنسان والوجود ،التحقق أبكرب قدر من احلضور يف قلب الكون والعامل وصوال إىل هللا احلقيقة املطلقة
واجلمال الكامل» .
26

 .2 . 2التخلص من نزعة اَلغُتاب :إن التوتر يف األدب هو املعاانة النفسية واالنفعاالت

الوجدانية ،وهو من العوامل الفعالة يف نشوء التجربة والرغبة يف التعبي ،والتوتر الذي ينشأ عن األمل ،قد
ينبثق بدوره عن عدم االنسجام بني اإلنسان والعامل  ،وعدم االنسجام بينهما حيدث التوتر السليب،
حيث يطغى الشعور ابلتمزق والعبث والسأم .فوجدان ذلك الكم اهلائل من النصوص األدبية املعاصرة
اليت تفيض أبحزان اإلنسان املتشائم وضياع ذاته يف متمع مضغوط مل يعد فيه مال لفناء الذات الفردية
ومهومها أمام احلضارة املادية اآللية الزاحفة بكل أبعادها وبكل ثقلها يف عاملنا املعاصر .وليس ذلك
السأم املغرتب املسيطر على كثي من الشعراء املعاصرين راجعا إىل الزحف احلضاري املادي فقط بل إن
هناك تيارات فلسفية معاصرة تغدي نزعة االغرتاب ،عامل حيس اإلنسان فيه بوحدته وحزنه ونفيه يف
هذا الكون بعد أن رفض العناية اإلهلية ومترد على كل قيم سابقة تعوق حتقيق وجوده  .لكن اإلسالم
بتنظيمه املعجز للعالقة بني اإلنسان والعامل مل يقض على مأساة سوء التفاهم بني اإلنسان والعامل
والقيم ،ومل يقض على توتره أمام ضغوطات وتناقضات يعيشها اإلنسان املسلم املعاصر« ،لقد قضى
اإلسالم على التوتر بشكله البدائي اهلدام ولكنه خلق يف أعماق املؤمنني توترا من نوع جديد عميق
بعيد األطوار يعرف هدفه معرفة يقينية ،ووضع أمامه غاايت وأهداف شىت تثي وجوده وتبعث التوتر
اإلجيايب يف عصب كيانه»  ،فعلى األديب املسلم أن يعمل على تفكيك النفسية اإلسالمية املعاصرة
وإعادة تركيبها بطريقة جتعلها اثبتة قوية فعالة ألن األدب خياطب املشاعر والعواطف والنفسيات وقادر
27

28

29

 26عماد الدين خليل ،مدخل إىل نظرية األدب اإلسالمي ،مؤسسة الرسالة ،بيوت ،ط  1407( ،1هـ 1987م) ،ص .176
27عماد الدين خليل ،يف النقد اإلسالمي املعاصر ،ص .26
28سعد دعبيس ،الشعر العريب املعاصر والفكر اإلسالمي ،ملة األمة ،قطر 1403( ،هـ1983م) ،ع  ،27ص . 22
29عماد الدين خليل ،يف النقد اإلسالمي املعاصر ،ص.27
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على التسرب إىل أماكن اخلوف واهلزمية والظالم وإضاءهتا وتطهيها.
 .3 . 2العودة إَل القيم األخالقية :إن اجملتمعات اإلسالمية يف حاجة إىل أدب يوصل أسباب

التأثي ما بني القلب والذوق ،وما بني العقل والروح .ويعمل على حتصينه عقداي وأخالقيا ودعوهتا
الستعادة قيمها املفقودة وتكاملها الضائع وإحساسها املوحد وصبغتها اإلميانية اليت أهبتتها الفلسفات
والعقائد األخرى .وهلذا ال ميكن لألديب املسلم أن ينعزل عن مشاكل وقضااي متمعه بل حياول من
خالل شعوره الديين إجياد النماذج اإلنسانية القريبة إىل احلق والصدق والواقعية ،ألن العامل اإلهلي
وحده هو الذي يستطيع أن ينتصر على العزلة وأن جيعل اإلنسان مدركا للشعور ابأللفة ،ومتوخيا غاية
جديرة بوجوده .فاملسؤولية اإلجيابية هي املستمدة من التصور اإلسالمي العام رغم ما يعرتي اجملتمع من
احنراف وضالل ،فاملسؤولية املقدسة يف عنق األديب املسلم جتعله يهدف أول ما يهدف إىل حتقيق
السعادة والتوازن النفسي لدى األفراد ابعتدال املوازين بني فئات اجملتمع واالنطالق من موقف إمياين
صحيح والنظر إىل سوءات احلياة االجتماعية بنظرة الطبيب ملريضه ،حيث تقتضي هذه العالقة احلب
والفهم والولوج إىل القلوب لتحقيق الثقة واإلميان واألمل والقناعة اخلاصة ،ومن مث يتولد املوقف
اإلجيايب الذي يتحول إىل ممارسة وتغيي حنو األفضل.
 .4 . 2نشدان الوحدة اإلسالمية :ميكن أن حيقق األدب حدا أدىن من التوحد اإلسالمي يف
اإلحساس والرؤية والتجربة ألن األمة اليت جيمعها كتاب واحد ال بد أن يكون هلا أدب يعرب عن هذه
الوحدة املصيية ،هذه الوحدة اليت مزقتها األهواء املذهبية والقومية واحمللية ،ويدافع عن قضااي املسلمني
احلضارية واإلنسانية ،ألن «صوت األديب ميكن أن يفعل األفاعيل يف هذا الليل العميق .إن انقداح
شرارة واحدة يف الظلماء قد تكشف عن الطريق وإن كلمة تنطلق بصدق من وجدان قائلها قد تعينهم
على مواصلة الدرب صوب بصائرهم اليت طمس عليها وأوصدت دونا األبواب .إن وظيفة األدب ها
هنا كبية حقا ،إنا الضوء واإلشارة واألمل والقدرة على التجاوز واالنطالق ،فضال على أنا العامل
الذي يشد ماليني املسلمني على هم واحد وإحساس واحد ورؤية واحدة ومصي واحد لقد بعثرهتم
السياسات فأحرى أن توحدهم الكلمات» .
30

 .5 . 2استلهام حركية التاريخ :األديب املسلم ال حيقق قيمة رسالية أو مجالية فقط إمنا حيقق
30عماد الدين خليل ،مدخل إىل نظرية األدب اإلسالمي ،ص.177
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قيمة اترخيية مؤثرة أكثر من عمل املؤرخ ،ألن املؤرخ ينظر من اخلارج لكي يلم شتات األحداث بعد أن
وقعت واكتسبت مالحمها النهائية ،ولكن الفنان يتمعن من الداخل وميد رؤيته إىل األعماق ،إىل الوقائع
والشخوص واألحداث ،وهي تتفاعل وتلتقي وتفرتق وتتشابك لكي تتشكل وفق رؤيته .من مث فاملؤرخ
يدرس الواقعة ولكن األديب يعيشها ،وهو أقدر على محل الطابع التأثيي هبذه التجربة ونقله
لألجيال  .وإذا كان الفعل التارخيي أييت من خارج احلادثة ،فإن األدب أيتيها من داخلها ،أي أنه
يستطيع أن حيفظ لنا حركية احلادثة التارخيية وحيوية شخوصها وصياغتها يف معاين وقيم جديدة
معاصرة من أجل نقد الواقع وتقومي اجملتمع .وإحياؤها واستلهامها يعين احملافظة على ذات األمة يف
معركة صراعها احلضاري .فاحلدث التارخيي الذي وقع يف املاضي قد ينطبق على احلاضر ،وتستلهم منه
األمة األبعاد والعرب ،وتستخلص املغزى من أحداثه وجتاربه .وربط ذلك ابحلاضر ليس من أجل السرد
والوصف أو املوازنة واملشاهبة ،ولكن من أجل التغيي والنهوض ،وقد قيض هللا هلا حضارة راسخة
األصول بوأهتا مكانة مرموقة بني األمم يف اتريخ البشرية .واألمة اليت تتنكر ملاضيها تقود نفسها إىل
مزالق الضعف واهلوان ،وحتكم على مصيها ابالنداثر والفناء.
31

 .6 . 2مواجهة اَلستالب احلضاري :لقد أهبرت احلضارة اإلسالمية البشرية بقيمها السامية
من خالل االلتقاء ابلفطرة ومحاية اإلنسان من الشرك وربطه خبالقه عن طريق العبادة وضبط سلوكه
ابالمتثال لنواهي هللا عز وجل وأوامره ودفعه إىل مرحلة التفكي والتأمل والتدبر والتغلغل مع الكون
وإعطائه القوة للموازنة بني مقاصد الروح ومطالب اجلسد والرابط بني عامل الغيب وعامل الشهادة،
واألديب املسلم يستطيع أن يعرب عن أسس هذه احلضارة القائمة على العبادة والعلم والعمل والسعي
واالبتالء ،وألن األدب مبفهومه احلضاري هو مسة من مسات احلضارة اإلسالمية ومل يعترب «ترفا لغواي،
ومل يكن لوان ابهتا داخل إطار الصورة احلضارية هلا»  .واألدب يف إطاره احلضاري «يركز أساسا على
ما ميكن أن نسميه "قيم احلضارة اإلسالمية” ويتناول صورة احلياة اجلديدة املثالية اليت ترعرعت يف
جنباهتا قيم احلرية احلقيقية والشموخ العلمي التشريعي الباهر ،والتجربة الصادقة احلية ،واالنفتاح الواعي
على تراث اإلنسانية ،والفهم الصحيح للعالئق اليت تربط النموذج اإلسالمي بغيه من اجملتمعات
البشرية» .
32

33

 31املرجع نفسه ،ص.180
32حممد إقبال عروي ،مجالية األدب اإلسالمي ،ص.22
33جنيب الكيالين ،آفاق األدب اإلسالمي ،مؤسسة الرسالة ،بيوت ،ط 1407 ،2هـ ،ص .48

البعد الحضاري لألدب اإلسالمي وأفق العالمية

27

 .7 . 2اإلحساس اجلمايل بروحانية اإلبداع :األدب ضرورة فنية وروحية ،فحاجة النفس إىل

الفن كحاجة اجلسم إىل الغداء ،إذ يقوم بتغذية العواطف ،وتنمية الوجداانت ،والسمو ابحلياة يف صورة
من اجلمال والطهر والنقاء ،ونفسية املسلم ال تند عن هذا اإلطار فهو ،يف حاجة إىل غداء أديب
مالئم ،وإال صارت عرضة لألمراض األدبية املتعددة اليت تنتج حتما من مطالعة األدب العبثي والفن
الغارق يف أوحال املادية والالمعىن  .وهلذا فأي أديب يستطيع أن حيقق ابلنفس الديين توحدا روحيا
ومجاليا على الرغم من كل املدلوالت احمليطة ابلواقع اإلنساين ألن النَّـ َفس الديين ليس طرازا اعتياداي
السري الفائق اجلمالية ،اخلفي املنبثق وراء روايب وهضاب وأشكال العامل  ،ولن
معينا ،بل هو النّـ َفس ّ
حيقق األديب املسلم قدرته على التأثي وتوصيل الشحنة الفنية إىل اآلخرين إبحداث اهلزة املوجودة فيهم
إال ابمتالكه مجالية خاصة من خالل التعبي اجلميل املؤثر ابلكلمة وهلذا ال بد من حتقق القدرة
اإلبداعية لديه ونقاء التصور ،ألن األسس اجلمالية يف التصور اإلسالمي هي اليت متهد الطريق أمام
اإلسالميني لكي يزيد أدهبم نضجا واكتماال .
34

35

36

فضرورة األدب اإلسالمي احلضارية هي إدانة الوجود املعاصر من أجل البحث عن القيم
احلضارية اليت ال تطغى فيها القيم املادية على القيم الروحية ،وجتمع بني الواقعية والعاطفية واجلمالية،
هذه الواقعية اليت تستند إىل خلفية صامدة من القيم الثابتة اليت ال يضيع معها اإلنسان وال يتيه يف زمحة
الواقع وثقله ،وال ينحدر يف منعطفاته  ...هذه العاطفية اليت حتتضن يف حلظة حب صامت عميق ،كل
الناس واألشياء  ...واجلمالية اليت تربط األجزاء املبعثرة يف النفس واآلفاق ،يف وحدة متناسقة عبقرية
الصنع والتآلف والتوافق .
37

 .3المؤيدات الحضارية لعالمية األدب اإلسالمي

أدت ثقافة العوملة وإسقاطاهتا على الفكر واألدب واحلياة إىل سيطرة النمط الفكري الغريب على
العامل اإلسالمي ،وتطبيعه ابحلياة الغربية ،وسلخ عقيدته وتغيي ثقافته وفنونه ،وملئه بقيمها وتصوراهتا،
وتبنيه نزعة العلمانية اليت تدعو إىل فصل الدين عن الدولة أو احلياة- ،وابلتال فصل الدين عن
34حممد إقبال عروي ،مجالية األدب اإلسالمي ،ص .26
 35عزيز السيد جاسم ،دراسات نقدية يف األدب احلديث ،مطبعة اإلدارة احمللية ،وزارة الثقافة واإلعالم ،بغداد ،ط  ،1970 ،1ص .79
 36جنيب الكيالين ،مدخل إىل األدب اإلسالمي ،مطابع الدوحة احلديثة ،الدوحة ،قطر ،ط 1407( ،1هـ1987م) ،ص .8898
 37عماد الدين خليل ،يف النقد اإلسالمي املعاصر ،ص .6970

أ.د أمال لوات Professor Dr. Amal Louati /

28

األدب -إبحالل النظم واملناهج الغربية حمل الشريعة اإلسالمية ،وابتكار الشعارات اليت هتدم ثقة
املسلمني مباضيهم وتراثهم وصرف نظرهم عن كتاهبم وسنتهم من خالل التسلل إىل حياهتم يف غياب
استقالل شخصيتهم بدعوى ماراة روح العصر بثوراته التكنولوجية وحتدايته العاملية ،مما أحدث عند
بعضهم أن نجوا خط االعتزاز ابحلضارة الغربية وااللتزام بتجارهبا وعاداهتا وأفكارها ،وحىت آداهبا
ابعتناق تياراهتا الفكرية الدينية والتارخيية واألدبية واللغوية ،واجلهر ابلعبثية واإلابحية يف الفن واحلياة،
واإلصرار على بعض املفاهيم واألمناط األدبية املضطربة واجلنوح حنو الشكالنية والغموض واإلهبام.
وما زال نشدان التمايز واخلصوصية يعد إشكالية لإلبداع يف عاملنا اإلسالمي ،ألن التمايز ضروري
لكل حركة إبداع غي منعزلة عن أرضيتها لتحقيق اإلبداع املمكن والفعال  .ويتحدد البعد احلضاري
لألدب اإلسالمي من خالل كثي من اآلراء اليت اجتمعت على حتديد مؤيداته احلضارية املرتبطة
بدعوات احلداثة وما بعد احلداثة ،واملتمثلة فيما أييت:
38

 .1 . 3الوعي ابلذات احلضارية :هو وعي األمة بذاهتا ووعي املفكر واألديب واملبدع برسالته
وقدراته يف تقدمي رؤية متميزة للكون واإلنسان واحلياة ال خترج عن ثقافة األمة ،وإدراك هذا التميز دون
استعالء أو تعصب وفق دائرة الثقافة العربية واإلسالمية وحىت الثقافة العاملية« ،ألن العاملية املقصودة
هي تلك اليت مل تصنع بعد ،وكل األفكار املنتشرة حاليا عن العاملية هي أفكار عن عاملية زائفة ألنا
ختدم سيطرة احلضارة الغربية يف الواقع » وذلك من خالل امتالك إرادة الرؤية اجلديدة اجلذرية
الشمولية :وهي رؤية نفاذة وإرادة صعبة ألنا تنشد املختلف ،ولكن انتصارها ودميومة الثقافة اليت
تنتمي إليها مها مثن اإلصرار على رفض فكرة وحدة احلضارة العقل والعصر ،وضرورة اخلضوع للغرب
واألخذ أبفكاره وقيمه ،وجتاوز مشكالت الدفاع عن الذات اليت حياول الغرب إهلاءان هبا .وهلذا ال بد
من حتديد موقف من املاضي إىل جانب حتديد موقف من احلضارة الغربية الستشراف النظرة
املستقبلية .
39

40

ألن وهم الذوابن يف الغرب يعتمد على وهم أوسع وأخطر وهو وهم احلضارة الواحدة ،ووهم
العقل الواحد ،وهو أساس دعوى الغرب ،والذي ما هو إال وجه مقنَّع للسيطرة الغربية .ومفهوم العقل
 38ينظر :عماد الدين خليل ،يف النقد اإلسالمي املعاصر ،ص .117120
 39عزت قرين ،اإلبداع الفلسفي وشروطه ،ملة "فصول" ،القاهرة ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،ع 1986 / 4م ،ص .21
 40املرجع نفسه ،ص .2123
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الواحد معناه قيام حضارة واحدة وثقافة واحدة لكل البشر واحلقيقة أن العقل هو تعبي عن الثقافة فال
عقل إال يف إطار احلضارة ،وال ميكن ألي عقل أن ينقل نتائج حضارة أخرى إال إذا أراد أن يصبح
جزءا منها يف مقابل إعدام الذات  ،لكن االختالف الثقايف هو أقوى من أي بعد آخر يوهم ابلوحدة،
رقي اإلبداع الذي يقوم على التكاتف الفعلي بني خمتلف
ألن فكرة العاملية ببعدها العميق تؤدي إىل ّ
الثقافات من منطلق استكشاف أشكال وصياغات قادرة على جتاوز الواقع مبنظوره السلطوي الضيّق،
وإمنا من منطلق التبادل احلقيقي أخذا وعطاء بغية تشييد رؤية ثقافية وحضارية إنسانية .
41

 .2 . 3امتالك حرية اَلختيار احلضاري :إن االجتهاد يف اإلسالم هو األداة األساس ملبدأ

التجديد ،وهو دليل على حضور اإلرادة احلضارية .ولعل اليقظة واحلركة واالستمرارية اليت ال تفصل بني
مقومات الفعل احلضاري ،لكن ابالختيار واالنتقاء والعزل والفصل مث إعادة البناء مبا ميكن تسميته
“االختيار احلضاري” ،الذي أنشأ حضارة املسلمني يف عصورها املعطاء  .ألن الدعوة إىل االستقاللية
والرتاثية تعد ضراب من املستحيل ،فاالقتصار على الذات واإليغال يف االستقاللية لن خيرجنا عن حالة
ت غَ ْزََلَا ِم ْن بَـ ْع ِد قُـ موٍة أَن َك ًاث}  .فال ميكن عدم رفض ثقافة
ض ْ
قال فيها تعاىلَ { :وَل تَ ُكونُوا َكالمِِت نَـ َق َ
42

43

الغرب بعد أن أصبح توغلها يف العامل املعاصر حقيقة ال ختفى عن أدىن حتليل ،لكن نرفض أن حتل
الثقافة الغربية حمل ثقافتنا اإلسالمية ،ألن الفعل االنتشاري هو ميزة من أهم ميزات العناصر احلضارية،
يؤدي إىل التبادل والتفاعل والتأثي والتأثر ،فلماذا أدى إىل االستالب واخلضوع وذوابن الذات
احلضارية لتطبيق املقولة الزائفة :واحدية احلضارة وأن مستقبل اإلنسانية مرهون بواحدية الغرب ،وأن
العامل املعاصر إذا أراد البقاء عليه أن ينخرط يف املسار احلضاري الغريب  ،ويبقى الصراع الفكري
44

45

واحلضاري ظاهرة كونية تعمل على مر األزمان واختالف البيئات وهو من مقاصد قوله تعاىلَ { :ول َْوَل
َدفْع مِ
ض ُه ْم بِبَـ ْع ٍ
ض} .
س َد ْ
ماس بَـ ْع َ
ت األ َْر ُ
ُ
اَّلل الن َ
ض لََف َ
46

 .3 . 3أتكيد مشروعية اَلنفتاح :حتددت تلك املشروعية من خالل أربعة منطلقات هي:

حممد علي الكردي ،األدب العريب والعاملية ،كتاب مجاعي ،القاهرة ،اجمللس األعلى للثقافة ،1999 ،ص .249
 42عماد الدين خليل ،يف النقد اإلسالمي املعاصر ،ص  180ـ .181
 43سورة النحل :اآلية .92
 44سليمان اخلطيب ،التغريب واملأزق احلضاري ،القاهرة ،دار الطباعة والنشر اإلسالمية1412 ،هـ1991م ،ص .151
 45املرجع نفسه ،ص.153
 46سورة البقرة :اآلية .251
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املنطلق الشرعي ،حيث ال يوجد نص شرعي مينع املسلمني من التعامل مع اآلخر سواء على املستوى
املادي أم اإلنساين ،بل اكتفى اإلسالم بتأسيس ضوابط ذلك التعامل ألن األخالق اإلسالمية ختدم
ماس إِ مَّن َخلَ ْقنَا ُك ْم
خاصية االنفتاح وتتوافق معها فالتعارف الذي نص عليه سبحانه وتعاىلََ { :ي أَيُّـ َها الن ُ
ِ
واب َوقَـبَائِ َل لِتَـ َع َارفُوا}  .فتحقُّق التعارف يتوافق مع عقلية ونفسية
م ْن ذَ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َعلْنَا ُك ْم ُشعُ ً
تستوعب اآلخر ،مع مراعاة ضبط النفس من تواضع وعدم استعالء وثقة ابلنفس وعدم الشعور بعقدة
النقص والتوازن البعيد عن التهور واالندفاع :مث املنطلق التارخيي الذي يشهد على انفتاح املسلمني
وتفاعلهم مع الثقافة األجنبية وحتاورهم معها سواء ابخلطاب الفلسفي أم ابخلطاب اجلمال ،واملنطلق
َسر احمللية واإلقليمية اليت هي حواجز ومهية ،وجيعل اآلخر
الكوين واإلنساين الذي خيرج “األان” من أ ْ
يتجاوز العنصرية واالستعباد من منطلق اللون واجلنس والطبقة والقوة  .وأخيا املنطلق األديب الذي
يؤدي إىل اإلتقان املقابل لإلحسان من خالل املعرفة والتطلع إىل اجلديد وإمكانية االستفادة من
العطاءات الفكرية والفنية واألدبية والنقدية الناجحة.
47

48

وتظل املؤيدات احلضارية لألدب اإلسالمي مرتبطة ابلعودة إىل القرآن الكرمي والسنة النبوية
الشريفة «فهما ال ميكن اعتبارمها مورواث ،وذلك أن املورث نعين به كل إنتاج أنتجته الذهنية اإلسالمية،
أما القرآن والسنة ،فيمثالن الوحي اإلهلي الذي ال حيصره زمان وال مكان» .
49

ومن الطبيعي أن يكون املورد األول هلذا األدب هو القرآن الكرمي ،فتشبع املسلم بروح القرآن
تعكس ابلضرورة تلك الروح يف ماالت إبداعه ،واملورد الثاين هو الرتاث الذي ترفضه الرؤية احلداثية،
ألنّه يظل «التجربة العملية والفكرية للمسلمني أثناء استجابتهم لإلسالم وتعاملهم مع قضاايه ،يشكل
عالقته مع املسلمني عرب عنصر االستفادة ،أو لنقل "العربة" حسب التعبي القرآين ،وهو عنصر شامل
لكل حركة سواء يف اجملال الفكري أو السياسي أو االقتصادي ،وهو لذلك ال خيرج عن اإلطار احملدد،
وال ميكنه أن يصل إىل ما يتومهه البعض من تقديس وانكفاء على معطياته» .
50

ميعن األدب اإلسالمي النظر يف الرتاث بتضمني رؤية مشولية تتجاوز احلدود الزمنية بوقوفها
على املعاين الثابتة والقيم اخلالدة واحملتوايت اإلجيابية ،واإلنسانية اليت سامهت به احلضارة اإلسالمية يف
 47سورة احلجرات :اآلية .13
48حممد إقبال عروي ،مجالية األدب اإلسالمي ،ص.3642
49املرجع نفسه ،ص.92
 50املرجع نفسه ،ص.81
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التقدم الروحي واملادي للبشرية ،وتغذي الرؤية املعاصرة بغربلته وتقييمه يف إطار ثقافة إسالمية ،هادفة
ومعاصر تنشد التغيي القائم على اإلجيابيات احلضارية اليت تسهم يف ترسيخ املثل اإلنسانية اخلالدة.
خامتة:
بنيت احلضارة اإلسالمية على خصائص متفردة ال تستطيع أية حضارة أخرى أن متنحها ،لقيامها

على أساس الوحدانية املطلقة ،وجلعلها القيم األخالقية احملل األول يف كل عالقاهتا ونظمها ،وإميانا ابلعلم يف
أصدق أصوله وأصفى مبادئه ،وامتدادها ابمتالكها رؤية التحاور مع اآلخر بتساحمها الديين ونزعتها
اإلنسانية .فحققت خلودها أبصوهلا ومقوماهتا ،وتكيفت مع الوسط احلضاري يف كل زمان ومكان ،مما
جعلها يف العصر الراهن تسهم ابإلحياء واإلبداع .ومن خالل هذه املقاربة النظرية لعالقة األدب اإلسالمي
ابحلضارة اإلسالمية ،نستطيع أن حندد بعده احلضاري وأفقه العاملي فيما أييت:
ـ إعادة تصحيح مفاهيم النهضة واحلضارة من منظور إسالمي ابإلعالن الفكري والثوري املناهض
للهيمنة والعنصرية واالستغالل ،وابلوعي اإلسالمي لبناء كيان إسالمي معاصر يؤكد على صالحية اإلسالم
واستمراريته يف كل زمان ومكان ،مما يسهم يف تبلور الفكرة اإلسالمية من خالل تتبع ظاهرة انتشار اإلسالم
وضرورة اإلصالح الديين ،وإرساء فكرة الوحدة اإلسالمية.
ـ اإلميان بضرورة حتقيق اإلسالمية يف األدب املرتكزة على مقوماهتا املتشكلة من وحدة هلا ثالثة
مظاهر :احلق واخلي واجلمال .فكل حركة تقود إىل احلق ،وكل عمل يهدف إىل اخلي ،وكل أتمل وإحساس
يتوجه إىل اجلمال ،وهي مقومات مهيمنة على منطوق األدب ومفهومه ،وقد أصبح التعرف على حدود
التصور اإلسالمي عمال أساسيا للتعرف على إسالميته ،وحتديد الفروق اجلوهرية بينه وبني غيه يف مفهوم
اإلميان والتوحيد واألخالق والقيم.
ـ توجيه مسار األدب من خالل جتاوز الفهم اخلاطئ لكثي من املصطلحات واملفاهيم واألشكال
الفنية ،وحتديد موقف راشد من اآلداب العاملية من خالل اتباع منهج االنتقاء احلضاري ،واحلرص على تقدمي
البدائل اجلادة .وال شك أن تقدميها هو حتد كبي يف خضم الصراع احلضاري ،ألن التأكيد على النبع
العقائدي هلذا األدب هو حفاظ على عدم ضياع اهلوية ،وعدم تغييب التصور اإلسالمي يف ظل متاهات
التصورات األخرى ،والتأكيد على ربطه خبصوصيته احلضارية بعد دعوات احلداثة إىل جتاوز القيم املاضوية،
وحتول مفهوم التجديد إىل ما يشبه اهلدم يف املعتقد والفكر.
ـ تصحيح العالقة بني األدب والعقيدة لتحقيق االنسجام بني احلس الديين واحلس األديب ،والدعوة
إىل مجالية القيم املرتبطة ابلفطرة والتأمل واالستقامة واالنتماء ،وذلك لتصوير النموذج اجلمال الذي يعرب عن
طمأنينة اإلنسان ابستقراره الفكري والروحي ،وسالمة اجملتمع بثبات قيمه وأخالقه .وكذلك التوجه إىل جتاوز
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النظرايت االفرتاضية اليت تدعو إىل علمنة األدب بفصله عن الدين واألخالق ،وتضييق دائرته ابعتماده على
املصادر الفلسفية القائمة على التصورات اخلاطئة والتجارب املنحرفة ،ذات النزوع الفردي واملادي ،واملنفصلة
عن البعد الديين املرتبط ابلروحي والغييب ،وعدم فاعليتها اإلنسانية لغياب مبدإ الغاية والقيمة.
ـ التأكيد على أن عاملية األدب ال تتحقق إال من خالل حمليته ،واألدب اإلسالمي هو دعوة إىل
التميّز واخلصوص ية ،ألن العاملية ال تتحقق ابلتقليد والتبعية ،وإمنا يف إطار التفرد الذي يعرب عن القضااي
اإلنسانية اليت تشغل البشرية .والتعرف على الذات احلضارية هو رفض حملاوالت االحتواء حتت شعار العاملية،
اليت يف حقيقتها هي ضد االنصهار والتنصل من األصول واجلذور .ولذا فهو مهيأ لتحقيق هذه العاملية
بسبب مشولية عقيدته وإنسانية خطابه.

ـ االنفتاح على النموذج األديب احلضاري املتمثل يف النص اإلبداعي مبختلف أجناسه األدبية ،والذي
حيتاج إىل قراءة نقدية تطبيقية على املضمون احلضاري وأبعاده يف دراسات أخرى ،ويكون شاهدا حضاراي
على منجزات املبدع املسلم العريب والرتكي والفارسي ،وكذا األورويب ،ألن دائرة األدب اإلسالمي تتسع إىل
كل اآلداب ،متجاوزة حدود الزمان واملكان واللغة ،حيث الصلة املشرتكة هي العقيدة اإلسالمية ،والتواصل
اللغوي املنفتح على حركة الرتمجة.
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STRUCTUTED ABSTRACT
The Literature is described as an opened human fulfillment to different conceptions, so it will not be only tied to one theory, but is formed of theories got their intellectual, social and political framework. And from this perspective, the necessity was a
forming of an Islamic literary theory because of this contemporary universal mobility for
renovating the ideological and the cultural peculiarity. In order to achieve the Islamic
literature civilized project, we must face lot of challenges, with a set of criteria and restrains that save its modernistic gist, for nowadays modernity has lost its noble impulses
and its human aims, it has neglected the enrichment of human experiences with eternal
values, and to reach its purposes by realizing the required balance between the originality and the modernity, the self and the other and respect of the constancy elements and
the stability, the openness to the renewal and the change manifestations and expecting
the spiritual and the mental harmony in the vision and the formulation to enhances its
intellectual and aesthetic value that does not collocate with its universe view and the
world stood on the Islamic perspective emerged from the authentic Islamic creed based
on the big facts of Allah’s Reality, the universe, the life and the man. it endeavors with
its global and teleological features to lighten the man with the goal of his existence
which is his bondage to Allah, and care of his way of thinking and reflection to shape
the faith practice deriving from the monotheism rules and the constant divine laws
achieving the succession sense which deepens the human communicative and knowing
correlation.
The civilized framework of the Islamic literature basically concentrates on the Islamic civilization values that amazed the humanity with its high values by innate gathering, protection of man from polytheism, tying him with his creator, adjust his behavior, push him to meditate and ponder in the universe, grant him balance between the
soul intents and the body claims and to gather both worlds of the Unseen and of the
Martyrdom...
This theoretical approximation attempted to assure the necessity of the civilized
Islamic Literature in the actual age, generated philosophical and technological revolutions that impacted the public literature with the modernity concepts and alternatives
expressed by the globalization culture, this through the cultural dimensions induction of
this literature, wherever reach an Islamic union in the sense, the vision, the experience,
the intent and the openness toward the other; for the nation which one book gather has a
literature seeks the truth, the goodness and the beauty values, making his Islamic Speech
featured by the universality noble attributes believing in the humanity unity; even if
pluralism and differentiation.
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And this approximation ended to respond the critical questions linked to determining the Islamic literature cultural dimension with its intellectual and aesthetic values, to know the extent of achievement of this literature universality and what is the
thought and the creativity it issues and expresses and is this literature able to perform its
effective role in this nation life with its foreseeing fact and future and is there a necessity
to stress on what is called Islamic literature within the contemporary universal challenges.
This theoretical approximation treated three major axes to determine the Islamic literature civilized dimension that are demonstrated as follow:
1- The Islamic Literature Civilized Characteristics:
In shadow of the contemporary literary concepts of the Islamic literature derived
attributes and civilized features that grant it affiliation right to Islam and from these Islamic attributes and characteristics, it means tieing the man‘s religious view and the
universe with the literary concepts in the Islamic literature endoscopy framework,
The Teleology of literature stresses that the Islamic literature has an intended
aim and a goal for changing life, develop and improving it to a suitable and beautiful
level by planting creed and set it, engrave the principles of good and beauty in the soul
and splay it from bad and ugliness.
The Ppositivitism contains an optimistic vision that rejects evil, misguidance,
despair, pessimism and alienation and exalts the truth, goodness, justice, hope and beauty in the universe, the nature, the soul, the feelings, the ideas and the values due to the
Islamic concept of the effective positivism in the relation of Almighty Allah with the
universe, life and man.
The Realism perception deals with objective truths of an authentic confirmed
existence and a positive realistic impact, not from an abstract mental perceptions, nor
with equivalent ideals do not exist in the reality, and the comprehensivity a vision that
gathers between the substance and the spirit, it does not expose to the conflicts of the
stratification, customary, economic and materialistic and neglects the abstarct facts, the
moral values, the religious impulses, the high human aspirations and aspirations, and in
the Islamic perspective.
The Openness does not refuse fertile endeavors, for the Islamic art is not restricted by the expression methods or the Quran topics; yet it is restricted by deriving from
the Islamic perception existence or not discord with the Islamic concepts of the universe
and the existence without determining a special artistic conditions according to every
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age transformation in the aesthetic taste, becousr it needs the new as it is needs not to
abandon the ancient -the heritage-.
2 – The Islamic Literature as a Civilized Contemporary Necessity:
The Islamic vision presented the inovators’s comprehensive perception in various fields: the spiritual, the contventional, the psychological,the behavioral, the realistic
and the human,for the belief in the literaturenecessity which embaraces its authentic
identity and a serious thinking to determine its intellectual and aesthetic data through
selection of the conformable line for western influence resulted from the modernization
and acculturation means, which is the originality line to express the nation's personality,
its ideals, its values and its fact and showing coming data to it with its perceptions and
horizons, therefore the islamic vision issue emerged in the literature to suit the Muslims
’reality, their ethics and creeds and the caring of it in the contemporary fact is linked to
several nessecities of a civilizated dimensions among them: the transformation from the
ideological discourse to the religious one, the disposal from the western tendency and
thereturn to the ethical values, look for the Islamic unity, inspiration for the history
dynamity, facing of the civilized robbery and the aesthetic sensation of spirituality
innovation..
3- The Civilized Conducts of the Islamic Literature Universality:
The globalization culture and its falls on the thought, the literature and life conducted to the Western intellectual style domination over the Islamic world, its naturalization with Western life, the dissolution of its creed, the change of its culture and arts, its
convertion to its values and perceptions and adoption of its secular tendency which calls
for the separation of religion from the state or life-thus separation of the religion from
the literature-. So that, the distinction and privacy pursuit were an innovation problematic in our Islamic world, for the distinction is necessary for every innovation move is not
isolated from its ground to achieve the effective inovation by determining the of Islamic
literature civilized dimension through lot of opinions gathered to determine its civilized
conducts tied to the modernity calls and the post-modernity are presented in the following: the civilized self consciousness, freedom of civilized choice property and legitimacy of the openness affirmtion.
And the relationship of Islamic literature with the Islamic civilization through
this theoretical approximation, the study resulted to the determination of its cultural
dimension and its global horizon in several prominent findings that are:
-Re-correcting the renaissance concepts and civilization from an Islamic perspective with the intellectual and revolutionary claim of the anti-dominance, the racism and
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the exploitation and by the Islamic consciousness to constract a contemporary Islamic
identity focuses on the Islam validity and continuity in every time and place, and contributed to the Islamic idea concreteness through tracking the spread of Islam phenomenon
and the religious reform need and the Islamic idea of unity establishement.
- Confirmation on the literature universality achieved except with its localism
and Islamic literature is call to distinction and privacy for universality is not achieved
by imitation and dependency, rather within the uniquness framework which expresses
the human cases that bear humanity, by the identification of the self-civilized , a rejection of the domination attempts under the universality slogan, in reality which is against
the origins and roots fusion and negation; subsequently, it is ready to reach this universality for its creed globality and of its humanity discourse.
-The Openness to the cultural literary model lied in the innovative text of its different literary gendres, which needs an critical and applied reading on the civilized content and its dimensions in other studies and can be a civilized witness to the Arab, Turkish , Persian and Muslim innovator achieves, as well the European, for the Islamic literature circle expands to all Literatures, surpassing the time, place and language boundaries, whereby the Islamic creed is the common link and the communicative langue openess to the movement of traduction.

