

األدب اإلســالمي :إشكالية المصطلح
كامل سعد حممد خليفة
يف اآلونة األخرية زاد االهتامم بام يسمى بـ" :األدب اإلسالمي" وتدافعت الدراسات األدبية
يف جمموعة من الدوريات التي تصدر يف العامل العريب واإلسالمي يف االستئثار بإبداعات ودراسات ألقالم
كثري من املبدعني ،وفكر كثري من النقاد ،لفت انتباههم انتشار هذه الظاهرة فأعملوا فيها أقالمهم
وخرباهتم .مما أوغر صدور بعض املبدعني والنقاد ،ومن ثم ،انقسموا إىل فريقني:
أوهلام:

صحيحا من مظاهر
مظهرا
رحب باإلبداع األديب الصادر عن تصور هذه الظاهرة ،وعد ذلك
ً
ً
الثقافة واإلبداع .سيام ،ومنتصف هذا القرن ،شهد صحوة إسالمية مباركة ،حاولت إسقاط
فكرا وعقيدة عىل مجيع إفرازات العقل البرشي ومظاهر تفوقه ،خاصة اإلبداع األديب.
اإلسالم ً

وثانيهام :جاهدوا يف مواجهتها ،وختذيل كوادرها الناهضة ،فهمشوا كل ما يصدر عن أدبائها من إبداع،
وشككوا يف كل ما أفرزته من نتاج يف ساحة النقد يف ضوء هذه الرؤية اإلسالمية ،متهمني
دعاهتا بـ" :الظالمية" والرتاجع احلضاري املحطم للتقدمية والتغريب(.)1
احتدم العراك بني هؤالء وأولئك من فوق منابر الرأي ومدارس الفكر ،وآلة اإلعالم الرافضة
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قاد هذه احلملة ضد اإلسالميني جمموعة من نقاد العلامنيني وعىل رأسهم ،جابر عصفور .راجع كتابه املنشور ضمن
سلسلة بعنوان :التنوير بواجهة اإلظالم ،السيام ص  65وما بعدها حيث يتبنى مرشوعا يسخر خالله مما يسمى
باألدب اإلسالمي والنقد اإلسالمي ،متهام مبدعيه بالنفعية والتملق .فهم يف نظره "طائفة تتوسل بادعاء احلفاظ
عىل اإلسالم للحفاظ عىل املكاسب الدوالرية ،وتعلن أهنا تسعى نحو نظرية لألدب اإلسالمي وعلم النفس
اإلسالمي .إلرضاء بيئة الثقافة االتباعية السائدة يف هذه البالد (يعني بالد النفط) ...ومتلقا ملجموعات املثقفني
التقليديني يف هذه البالد من ناحية ،واستاملة لقلوب أويل األمر ممن يسعدهم تشجيع الدفاع عن اإلسالم من ناحية
ثانية ،فيزداد اهلجوم بقدر حجم املكاسب واللهى تفتح اللهى ،...راجع ،ص .65-65

للجهود املخلصة ،التي استطاعت أن تتبوأ مكانا مل يكن ضيقا يف عامل اإلبداع األديب خاصة ،حتى غدت
هذه النظرية منهجا إبداعيا أفرز أدبا استطاع نقاده مع مبدعيه أن يضعوا اللبنات األوىل لنظرية إبداعية،
ودستورا ،لتنظيم عالقات احلياة ،سواء اإلنسان
تصدر يف إبداعها عن عقيدة اإلسالم ،بوصفه دينا شامال
ً
باإلنسان أو اإلنسان بالكون أو اإلنسان وعالقته مع اهلل.
انترش النتاج اإلبداعي ملا يسمى بـ" :األدب اإلسالمي" .وحاول النقاد الذين تناولوا هذه
األعامل بحس نقدي منبثق عن عقيدة اإلسالم .واتسع نشاط هؤالء الناس حتى فاضت صفحات
الدوريات التي تصدر يف العامل العريب واإلسالمي هبذا اللون اإلسالمي اجلديد ،الذي هتيأت له تربة
خصبة متسعة اتساع الكون واحلياة واإلنسان" ،العقيدة اإلسالمية " بشموهلا وثرائها الديني والفكري
والسلوكي يف غمرة هذا الرتاكم اإلبداعي تنبه بعض املخلصني ملحاولة استخالص بعض املقومات الفنية
واإلبداعية التي تشكل مالمح ما يمكن تسميته بنظرية "األدب اإلسالمي" .حتى ليستلهمها املبدع عند
إبداعه ألدب تشكل يف ضوء التصور اإلسالمي فعندما يتعامل الناقد املسلم مع أي نص إبداعي من
نصوص هذا األدب تكون لديه مقومات مجالية خاصة حتكم تصوره يف مناقشته هلذا العمل ،وثوابت
منهجية قائمة عىل ثوابت اإلبداع الفني يف تشكيله العاملي ،وثوابت فكرية مستمدة من العقيدة اإلسالمية.
وليس هذا معناه أن نفرغ النص من حمتواه الفكري ونطوعه ملقاييسنا النقدية الصارمة ،ولكن نبحث
ونناقش النص يف هذه املعارف أو املقاييس اجلاملية التي يرتضيها الذوق اإلسالمي ،والسيام إذا عرفنا أن
األدب أي أدب ال يمكن أن يتخىل عن العقيدة أي عقيدة ،حتى األدب الذي أبدعه بعض املعتنقني
ملذاهب فكرية وضعية أو أيديولوجيات برشية ،إذا بحثنا يف جوهره وجدناه ملتز ًما هبذه العقيدة
أو األيديولوجية أيام كان منبعها ،...حتى األدب اجلاهيل كان يصدر يف كثري من نصوصه إن مل تكن كلها،
عن عقائدهم السائدة آنئذ ،بخالف أن األدب يشارك الدين يف وظيفة من أسمى وظائفه وهي كونه يسمو
بالنفس اإلنسانية إىل إنسانيتها احلقيقية "فالفن والدين صنوان يف أعامق النفس ،وقرارة احلس .وإدراك
اجلامل الفني ،دليل استعداد لتلقي التأثري الديني ،حني يرتفع الفن إىل هذا املستوى الرفيع ،وحني تصفو
النفس لتلقي رسالة اجلامل.)2("...
كام أن الدين يلتقي يف حقيقة النفس بالفن ،واألدب جزء منه فكالمها انطالق من عامل
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الرضورة ،وكالمها شوق جمنح لعامل الكامل ،وكالمها ثورة عىل آلية احلياة(.)3
األدب يف ظل هذا التصور الديني ،وجد يف جمال الدرس النقدي ً
جدال ما زالت معركته قائمة،
ولن هتدأ عىل الرغم من أن النظرية إذا جاز لنا أن نسميها كذلك قد استوى عودها وجتاوزت الفكرة
طفولتها وأصبحت شابة فتية تبهر العني وتدهش النفس بعدما انترش عبقها يف عامل اإلبداع األديب،
وأصبحت هلا مؤسسات ودوريات تتحدث باسمها ،وتناقش أعامل مبدعيها يف ضوء معطياهتا الفنية
والفكرية ،واتساع النتاج األديب عىل ساحة العامل اإلسالمي وصد لإلبداع األديب واملنبثق عن تصورها
ويصب يف حميط رؤيتها.
دائام الرتاب يف وجه
عىل الرغم من كل ذلك ،إن املوتورين من دعاة التنوير والعلامنيني حيثون ً
دعاة القيم اإلنسانية ،والتزام الثوابت الدينية ،إال أن األدب اإلسالمي شق طريقه بثبات نحو عامل اإلبداع
فولد شاخم ًا شموخ العقيدة التي ينتمي إليها ،ويرتجم عن قيمها وثوابتها العريقة .بمقدار وعيه بالذات
التي ينتمي إليها (اهلل ـ الكون ـ اإلنسان) ،بحيث يتفاعل معها وينفعل هبا ،فتنعكس يف ذاته وتطفو يف
إبداعه جتارب إنسانية وحياتية قادرة عىل التعامل مع مفردات الكون وطبيعة احلضارة التي تشكل
توجهات احلياة التي حيياها املجتمع يف واقعه ،يومه وغده.
بدأت الدعوة إىل "األدب اإلسالمي" يف العرص احلديث ،منذ التفكري يف حماولة أسلمة منظومة
احلياة يف شتى مناحيها .السيام الثقافية والفكرية ،عندما حاول املخلصون من مثقفي األمة ومفكرهيا رد
األمة نفسها إىل اإلسالم ر ًدا ً
مجيال ،بعد أن لفت انتباههم سيطرة الفكر التغريبي عىل احلياة ،هذا التيار
الذي أفرزه االستعامر الغريب يف ربا الوطن العريب اإلسالمي ،فحملهم عىل التفكري يف الواقع الفكري
ً
فضال عن حالة االهرتاء يف الواقع السيايس والعسكري واالجتامعي
واحلضاري والثقايف املقلق لألمة
وحماولة متزيق هذه الرشنقة التي خنقت أو كادت أن ختنق ،حالة التواصل احلضاري والسطوع الفكري مع
العقيدة اإلسالمية يف ذلك الوقت.
فكان أول من فكر يف ذلك األستاذ سيد قطب يف دراسته "منهج األدب" التي نرشت ضمن
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مصطلحا لألدب اإلسالمي "فقال :األدب ـ كسائر
أحد كتبه :يف التاريخ فكرة ومنهاج( .)4فقدم خالهلا
ً
الفنون ـ تعبري موحٍ عن قيم حية ،ينفعل هبا ضمري الفنان .هذه القيم قد ختتلف من نفس إىل نفس ،ومن
بيئة إىل بيئة ،ومن عرص إىل عرص ،ولكنها يف كل حال تنبثق من تصور معني للحياة ،واالرتباطات منها بني
اإلنسان والكون ،وبني بعض اإلنسان وبعض."...
ثم يرشح هذه الرؤية يف مواطن خمتلفة من هذا املبحث ...واإلسالم تصور معني للحياة تنبثق
منه قيم خاصة هلا ،فمن الطبعي أن يكون التعبري عن هذه القيم ،أو عن وقعها يف نفس الفنان ذا لون
خاص "وحني يتم التكيف الشعوري يف النفس البرشية بالتصور اإلسالمي اإلبداعي للحياة ،فإن أثر هذا
التكيف يبدو يف كل ما يصدر عن هذه النفس ،ال عىل وجه اإللزام واإلرغام ،ولكن عىل وجه التعبري
الذايت عن حقيقة هذه النفس ،يستوي يف هذا التعبري أن يكون صالة يف املحراب ،أو سلوكًا مع الناس ،أو
عم ً
ال فن ًيا وجهته تصور اجلامل وتصور احلياة بام فيها من القبح واجلامل".
منهجا يلتزمه ،فال أعني بذلك التوجيه اإلجباري عىل
وحينام أقول "إن األدب موجه ،وأن له
ً
نحو ما يفرضه أصحاب مذهب التفسري املادي للتاريخ ،إنام أعني تكيف النفس البرشية بالتصور
صورا من الفنون غري التي يلهمها إياها التصور املادي أي تصور
اإلسالمي للحياة وهو وحده سيلهمها
ً
تعبريا عن النفس ،واإلسالم يرسم صورة للحياة يف النفس،
آخر ،ألن التعبري الفني ال خيرج عن كونه
ً
ويكيف النفس هبذه الصورة فتندفع يف حركة واعية مبدعة إىل حتقيقها يف عامل الواقعة بتطوير احلياة كلها يف
هذا االجتاه"(.)5
واملفكر اإلسالمي يقدم يف بحثه "التصور اإلسالمي" لفكرة األدب يف عمومه فهو تعبري :موحٍ
عن قيم حية ينفعل هبا ضمري الفنان"()6
وخصوصا "تنبثق من تصور معني للحياة"" ...واإلسالم تصور
ً

معني للحياة ،تنبثق منه قيم خاصة هلا" أي هلذه احلياة.
وهنا يقدم الناقد يف مصطلحه ما يطمئن املتخوفني من أن "األدب اإلسالمي" ال يكون إال أدب
وعظ وإرشاد يف تعبري مبارش فيكون ضعي ًفا ً
ممال ،ال متيل إليه النفس ،لفقدانه مقومات اإلبداع وحيويته
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قديام :بأن "األدب عندما ولج باب اإلسالم ضعف والن" ،و"أن الشعر نكد ال يقوى إال يف
فأحيوا ادعاء ً
الرش ،فإذا أدخلته يف باب اخلري الن"( .)7فلذا قدم الناقد "قطب" املعادلة املكتملة يف إنجاح العمل
األديب" :تعبري موح ،وقيم حية ينفعل هبا ضمري الفنان ،تنبثق من تصور اإلسالم".
قادرا عىل التواصل مع املتلقني ،يف
وهبذا يكون قد اكتمل طريف املعادلة التي تصنع أد ًبا خالدً اً ،
حياة األحياء من البرش ،فإن املضمون اإلنساين اإلسالمي ،البد له من مقومات إبداعية تستطيع تقديم هذا
الفكر ،ولو انعدم أحد جناحي العمل اإلبداعي لتحطم العمل كله ،وال يستطيع أن يكتب النص األديب
شهادة ميالده ،مهام كان أحدمها موف ًقا عىل حساب اآلخر ،فالبد أن يتوازنا م ًعا "فكل منهام مؤثر يف اآلخر
كام يقول الناقد جريوم سولينتز )8(...ومن ثم ،فـ" :إن كلامت الصدق والورع واإليامن والتقوى
والشجاعة إذا جاءت بمفردها عارية من اإلرشافات الروحية التي يشعها البناء الفني أصبحت جمرد
كلامت مملة ال توحي بيشء"(.)9
إذن ،فاألدب اإلسالمي يف إبداعه شكله ومضمونه ،يراعي إىل جانب الفكرة املضمون الذي
ننتظره من املبدع اإلسالمي ،يراعي كذلك مقومات الشكل الفني ،للوعاء اإلبداعي .الذي تتشكل
التجربة عربه وداخله ،من ثم حيرص األدب اإلسالمي عىل القيم الفنية اجلاملية يف إبداعاته ،وينميها
متاحا لكل من لديه موهبة عىل الرغم من اختالف اللغات
ويضيف إليها بوصفها ،ترا ًثا مجال ًيا عامل ًيا ً
والصيغ الفنية وخصوصيات التعبري.
يأيت بعد ذلك األستاذ حممد قطب ليضيف عىل ما سبقه حلقة تضاف لتنمو بالتجربة وتدفع هبا
خطوة لألمام ،ولعله طالع ما كتبه سابقه الناقد سيد قطب فأفاد منه ،وأي ًا كانت اإلفادة فاألخوان (حممد
وسيد قطب) يغرفان معا من معني واحد ،ويصدران م ًعا عن ثقافة واحدة ،وفكر واحد ،ورؤية واحدة يف
األعم األغلب ...إال أن األستاذ حممد قطب أراد أن يضع مفهوم اإلسالمية ليشمل كل الفنون ،كالرسم
والتصوير ،والفن التشكييل ،واملوسيقى ،فأبدل لفظة الفن باألدب ،واألدب جزء من الفن فقال يف تعريفه
"للفن اإلسالمي" يف كتابه منهج الفن اإلسالمي" :إنه التعبري اجلميل عن الكون واحلياة واإلنسان ،من
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خالل تصور اإلسالم للكون واحلياة واإلنسان"(.)10
رشحا هلذا املفهوم كام فعل سابقه فقال" :الفن اإلسالمي ليس بالرضورة هو الفن
ثم راح يقدم
ً
الذي يتحدث عن اإلسالم ،وهو عىل وجه اليقني الوعظ املبارش واحلث عىل اتباع الفضائل ،وليس
هو كذلك حقائق العقيدة املجردة ،مبلورة يف صور فلسفية ،إنام هو الفن الذي يرسم صورة الوجود
من زاوية التصور اإلسالمي هلذا الوجود ...هو الفن الذي هييئ اللقاء الكامل بني اجلامل واحلق ،فاجلامل
حقيقة يف هذا الكون ،واحلق هو ذروة اجلامل ،ومن هنا يلتقيان يف القمة التي تلتقي عندها كل حقائق
الوجود"(.)11
وإذا تصفحنا كتابه هذا لعثرنا بمجموعة من األفكار وإن اختلفت صياغاهتا اختال ًفا ما ،إال أهنا
ترتكز عىل أسس النشاط اإلبداعي ومقوماته فيقول" :الفن يف أشكاله املختلفة هو حماولة البرش لتصوير
اإليقاع الذي يتلقونه يف حسهم من حقائق الوجود ،يف صورة مجيلة موحية مؤثرة ،والفنان شخص
موهوب ذو حساسية خاصية تستطيع أن تلتقط اإليقاعات اخلفية اللطيفة التي ال تدركها األجهزة
األخرى يف الناس العاديني ،وذو قدرة تعبريية خاصة تستطيع أن حتول هذه اإليقاعات التي يتلقاها حسه
مكربة مضخمة إىل لون من األداء اجلميل يثري يف النفس االنفعال ،وحيرك فيها حاسة اجلامل.)12("...
والفن ليس فكرة وال فلسفة ،وال مفاهيم جمردة كالتي تعني هبا البحوث الفكرية يف شتى
امليادين ،وإنام هو :االنفعال الذايت اخلاص باألشياء واألشخاص من األحداث ،االنفعال الذي تتلقاه كل
نفس مفردة ،عىل طريقتها اخلاصة يف التلقي ،وتنفعل به يف أعامقها ،وتعانيه معاناة كاملة بكل جزئياته
وتفصيالته ،ثم خترج من هذه املعاناة املشتبكة بوشائج النفس ،النافذة إىل حناياها ودروهبا املختلطة،
برصيدها اخلاص من املشاعر والتجارب واالجتاهات وامليول .خترج منها بتجربة شعرية معينة أو بإفراز
معني حيمل السامت الذاتية لصاحبه يف صورة مجيلة يتوافر هلا التأثري واإلمتاع(.)13
كثريا عن مفهوم األدب
واملدقق يف هذه املقتطفات لألستاذ حممد قطب جيد أنه مل خيرج ً
اإلسالمي ألخيه الناقد سيد قطب ،إال أنه أرسف يف توضيح مفهومه ،وله العذر يف ذلك ،ألنه يعد من
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أوائل الذين نادوا هبذه الفكرة ،فالتقط اخليط من أخيه الذي أوجز مفاهيمه عن صورة األدب ،أو منهج
األدب اإلسالمي ،يف مبحث بسيط قليل الصفحات ،أما هو فأراد أن يرسم املالمح العامة هلذا الفن
اإلسالمي ،الذي أراد له أن يكون شام ً
ال شمول العقيدة اإلسالمية ،التي ينبثق عنها ،يف قيمه وأفكاره،
وتصوراته .فالتصور اإلسالمي للكون واحلياة واإلنسان ،هو أشمل تصور عرفته البرشية ...يأخذ الوجود
كله بامدياته وروحانياته ومعنوياته بكل كائناته .تصور ال جيعل احلس بمعزل عن احلياة املنبثقة يف أعامل
الكون ،بل يطلق احلس ليتمثل احلياة يف كل يشء يف هذا الكون ،ويتصل هبا اتصال املودة والقربى
واإلخاء.)14(...
من هنا ،ندرك أن التصور الفني اإلسالمي للكون واحلياة واإلنسان ،هو تصور كوين إنساين...
مفتوح للبرشية كلها ،ألنه خياطب اإلنسان من حيث هو إنسان ،ويلتقي منه كذلك من حيث هو كائن
تتالطم داخله األمواج ،ومن ثم يستطيع أي إنسان أن يتجاوب مع هذا التصور ،ويتلقى احلياة من خالله
بمقدار ما تطيق نفسه هذا التلقي ،وذلك التجاوب(.)15
يف ظل هذه الشمولية الرائدة حيفزنا هذا الناقد اإلسالمي أن ندفع هبذا املفهوم إىل حلبة اإلبداع،
ونحن مطمئنون متا ًما إىل أن الرؤية املستغرقة للخري املكاين (الكون) واحليايت (الواقع) والنمطي
(اإلنسان) ،باستطاعتها إذا ما توافرت لدى مبدعينا مقومات اإلبداع ،والتي مل يغفل عنها املصطلح يف
قادرا يف الوقت نفسه عىل تصحيح املسار االجتامعي يف احلياة
ترسيمه األول أن تقدم إبداعًا أد ًبا فنًا رائ ًعاً ،
نموذجا للخالفة يف األرض،
بكل جوانبها احلضارية ،التي تفرز جمتم ًعا حقيقيا ،باستطاعته أن يكون
ً
فيحقق إرادة اهلل تعاىل يف خلقه ،ووجودهم يف هذه احلياة.
وبعد أن وضع األخوان سيد وحممد قطب البدايات األوىل ملصطلح األدب اإلسالمي
ومقومات إبداعه ،يف ضوء هذا التصور اإلسالمي الشامل شمول احلياة اإلنسانية ذاهتا ،بدأت اجلهود
ترتى وتتدافع بعد ذلك لوضع التخطيط الدقيق لنظرية األدب اإلسالمي ،لتكون نظرية كونية باستطاعتها
أن حتتوي اإلبداع يف شتى جماالته ،اإلنسانية واحلياتية ،إال أن املفاهيم التي قدمها هؤالء النقاد مل خترج عن
البدايات األوىل ... ،ولذا يف عجالة سنقدم هذه املفاهيم لنقف عىل األسس الفنية هلذا األدب احلضاري.
من هؤالء الذين عنوا بـ" :األدب اإلسالمي" نظرية وإبداعًا:
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الدكتور نجيب الكيالين(:)16
الشك أن نجيب الكيالين طالع وأفاد مما كتبه األخوان سيد وحممد قطب ،بل وتوفرت لديه
بعض املشاريع األخرى التي حاولت أن تتحدث حول موضوع أثر اإلسالم يف العلوم والفنون ،واعتامده
منهجا يف مطالعاته واملوهبة األدبية التي شكلت جتربة إبداعه األديب ،ودراساته النقدية،
(اإلسالمية)
ً
واالجتامعية و الطبية ،وانطالق ما كنا نطلق عليه وقتئذ "الصحوة اإلسالمية" يف منتصف القرن
العرشين ...وغريها ،كل تلك القيم أو املقومات وغريها هيأت الظروف أمام نجيب الكيالين ليخطو
خطوة واسعة باملصطلح الفني احلضاري ملا يمكن تسميته بـ :األدب اإلسالمي ،فنجده ً
مثال يف دراسته
تصورا عن ماهية الفن ،فيقول" :إنه ذلك
املبكرة وهو ما يزال طال ًبا يف كلية الطب إقبال الشاعر الثائر يقدم
ً
النتاج الفذ ،أو العمل الرائع الذي خترجه عقول ذات ميزة واستعداد خاص ،والذي ينبع من صميم
الوجدان النابض والشعور الواعي ،والذي يصور مكنونات الصدور ،وخمزون األفكار يف براعة وإبداع،
صورا ناطقة صادقة"(.)17
والذي يرسم للحياة
ً
ولسنا هنا بصدد احلكم عىل فنية الصياغة ،ولكن حيمد له مراعاته وهو حديث عهد بالتأليف،
فهذا أول كتبه ملقومات اإلبداع يف الفن :نتاج فذ رائع (فني) خترجه عقول ذات ميزة واستعداد خاص
صورا
وأخريا يرسم للحياة
(املوهبة) نابع من الوجدان النابض والشعور الواعي (جتربة شعورية واعية)
ً
ً
صادقة (فنية يف شكلها ومضموهنا).
وهذا مفهوم عام للفن ،أما كونه ينبثق عن اإلسالم يف تصوره ومعناه ،فذلك ما قال به عند
احلديث عن غايات الفن فقال" :الفن باعث للنور يف دياجري احلياة ،مرسل للبهجة يف آفاقها ،حامل ملشعل
األمل واهلداية يف جنباهتا ،جاعل من مادهتا الثرية الفريدة متعة للنفس ،وسعادة للروح ،وتسلية هلا يف
حياهتا الصاخبة ،ويسمو باإلنسانية نحو القمة املرموقة واآلفاق الروحية التي متوج بام يسعد احلياة وجيعلها
جديرة باالحرتام واحلب ،وهنا يلتقي الفن بالدين"(.)18
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فهذا االلتقاء الذي يقصده األديب الكيالين معناه :أن تكون عني املبدع وقلبه ولسانه يرتمجون
عن جتاربه الواعية الذاتية خالل التصور الديني الذي حيكم العالقات املختلفة لإلنسان مع أخيه اإلنسان
ومها مع الكون مع احلياة فال يتخىل األدب بالرضورة عن الدين حتى يصبح فنًا ،كام يدعي أدباء الفن للفن
ولكن إذا كان املسلم حييى عقيدته ،وتنفعل هبا نفسه ،فالبد يف ترمجته عن هذه التجارب املنبثقة عن هذه
النفس اإلسالمية ،أن يصطبغ بصبغتها .سيام والدين اإلسالمي صبغة اهلل وفطرته ،التي فطر الناس عليها.
بعد ذلك يلتحم نجيب الكيالين باإلسالمية ،سيام بعدما تغلغلت العقيدة يف ذاته إىل درجة
تصل إىل حد اإلفراز الفكري واألديب اخلاص هبا ،فأصدر كتابه اإلسالمية واملذاهب األدبية يف عام:
0859م .وكان الكتاب يف جوهره بمثابة استدراك عىل ما قدمه حممد قطب حيث تناول فيه املوضوعات
التي كان نجيب الكيالين وغريه من املهتمني باألدب اإلسالمي يرون أن كتاب منهج الفن اإلسالمي جاء
فكرا وإبداعًا ...فقدم يف هذا
ً
خلوا منها ،فأراد بكتابه هذا أن يتم البناء ،ويقيم الرصح الذي نذر له نفسه ً
كثريا عن مفهومه الذي ذكرناه آنفا ...حاولنا صياغته يف" :أنه تعبري رائع ممتع
الكتاب ً
أيضا مفهو ًما ال يبعد ً
عن النفس واحلياة ...،يتميز باألصالة والصدق ...تعبري عن التجارب اإلنسانية يف شكل فني  ...متعارف
عليه سواء أكان هذا الشكل قصة أو قصيدة أو مرسحية أو قطعة موسيقى"(.)19
وحاول أن يفصل ما قدمه يف عبارة أخرى تكشف ما أمجله من مفردات الفن فقال" :إن مادة
الفن هي احلياة والنفس اإلنسانية ،ومقوماته هي الصدق واألصالة الفنية واملضامني السليمة ،ومادة الدين
هي احلياة والنفس البرشية ،ومقومات الدين الصادق هي الصدق واألصالة واملثل العليا التي تتواءم مع
واقع احلياة وتتطور معها وتشبعها بالسعادة واحلب واإلخاء والعدالة واحلرية"(.)20
وغاية الفن اإلمتاع ،واإلفادة والتحريض عىل بناء جمتمع أفضل ،وغاية الدين ال خترج عن
إسعاد البرشية واستمتاعها بحياهتا ،وسيطرة املثل الفاضلة عىل عالقات البرش ،والتهيؤ لعامل آخر ...عامل
أفضل(.)21
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وكأن األديب الكيالين هنا حياول التأكيد عىل عالقة الدين باألدب ،سيام إذا كان هذا الدين هو
قائام
دين اإلسالم ،الذي جاء هلدف إسعاد البرش كافة ،فالبد أن يكون األدب الذي ينبثق عنه أن يكون ً
عىل أسس مجالية مستمدة من اإلسالم نفسه ،وإذا انتفت عنه هذه املقومات أصبح عب ًثا ال قيمة له ،مثل
أشياء كثرية ولدت شائهة يف حياتنا ،فشوهت الصور اجلميلة التي أبدع اهلل تعاىل عليها اخللق واحلياة.
ونجده يف كتابه مدخل إىل األدب اإلسالمي ربام حترر من القيود السياسية التي كانت تفرض
عليه آنئذ ،فينطلق ليحدد مفهومه اخلاص عن األدب اإلسالمي( ،)22األدب املرتبط باإلسالم بوصفه
عقيدة ربانية مميزة ،فطرح فكرته عن هذا املنهج اإلبداعي لألدب اإلسالمي ،أوضح فيه كل ما يتعلق
بمفردات هذا املصطلح وناقش من خالله بعض اهلواجس التي تطن يف آذان بعض املتخوفني من سيطرة
األدب اإلسالمي ،فيتجاوزهم قطار الشهرة الذي يركبونه اآلن ،ثم خلص كل هذه األفكار يف تلك اجلمل
القصرية التي مفادها :أن مفهوم األدب اإلسالمي الشامل عنده هو" :تعبري فني مجيل مؤثر نابع من ذات
مؤمنة ...مرتجم عن احلياة واإلنسان والكون .وفق األسس العقائدية للمسلم ...وباعث للمتعة واملنفعة
وحمرك للوجدان والفكر ...وحمفز الختاذ موقف والقيام بنشاط ما.)23("...
فال شك أن نجيب الكيالين يف مفهومه لألدب اإلسالمي ،يعرض خربته بعملية اإلبداع األديب،
إذ ال يفوته منها ما ينال من التجربة اإلبداعية ،فهو عىل وعي تام بمتطلباهتا الفنية واملوضوعية .فالتعبري
ومؤثرا يف الوقت نفسه ،والبد له أن يولد عن
الذي يراد به الشكل يف جممله البد أن يكون فن ًيا ومج ًيال
ً
تفاعل بني الذات املبدعة والنص املبدع نفسه التجربة ،وهذه الذات حمكومة بتصور إيامين فاعل ،له خاصية
املشاركة يف احلياة ،واحتوائها لكل مفردات اإلنسانية والكونية ،وفق التنظيم العالئقي للعقيدة اإلسالمية،
ويف الوقت نفسه يبعث يف تشكيله عىل املتعة واملصاحلة غري املبارشة للمشكالت التي تعرتض طريق
اإلنسان يف هذه احلياة ،فيحرك الوجدان اإلسالمي والفكر العقدي ،ليتخذ موق ًفا ملا يعرض له من هذه
املشكالت احلياتية ،فال خيضع للواقع املعاش ،أو يستسلم ملقوالته ،وإنام ينشط ويتحفز دا ًئام ليسمو فوق
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مصطلحا
منهجا فكر ًيا يف معاجلاهتا إال أنه يقدم
يالحظ عىل الكاتب يف كتبه السابقة برغم أهنا تتخذ اإلسالمية
ً
ً
ً
سؤاال عىل نفسه :ما الفن؟ وجييب عنه بمفهوم عام ،ثم حيدد بعد
مبارشا عن األدب اإلسالمي فقد كان يطرح
ً
ذلك عالقته بالدين أي دين.
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هذا الواقع ،ويتخطاه إىل حيث هتدأ نفسه وتسكن جوانحه ،وتبدل احلياة من كآباهتا إىل النشوة اإلنسانية
العاقلة التي متخض عن واقعية اإلسالم الذي ال ينفصل فيها الواقع األريض عن الواقع الساموي بحقيقته
العليا ،وروحانيته وإعجازه وقدره ...ومن ثم ،يشمل هذا الواقع كل عنارص الواقع القائم واحتامالته غري
املنظورة أو املدركة فالواقعية اإلسالمية تتجاوز البرص إىل البصرية فرتى بعينها الثاقبة املتزودة بنور اهلل
ما ال يمكن بأرقامه وقوانينه األرضية أن يراه( )24فهي إفراز للعقيدة اإلسالمية التي حتمي اإلنسان من
الذوبان أو التهدم والسقوط يف غياب الوضعيات الفكرية املتطاحنة وامللتصقة باألرض بوصفها واق ًعا
صل ًبا جتتاحه أرجلهم من القفز األعىل ولكنه قفز اجلراد ذي األرجل املقيدة ،لكن الواقع اإلسالمي
ال يعدو كونه فلسفة خاصة يف فهم احلياة واألحياء( )25باستطاعة رؤيته اإلسالمية أن تضفي عليها شيئًا
مالئام للمجتمعات التي حتتمي بالعقيدة ،وتؤمن هبا ،وتبحث من
من مقوماهتا ومعطياهتا ،لتصبح واق ًعا
ً
خالهلا كل شئوهنا حتى يبدو انفعال العقيدة بالواقع انفعاالً حقيق ًيا ،من ثم يصبح األدب أو الفن عمو ًما
تعبريا عن الكون واحلياة واإلنسان من خالل التصور الديني حتى يبدو
من وجهة نظر التصور اإلسالميً ،
الفن وكأنه جزء من الدين أو نبض من نبضاته ومعرب عن روحه من أجل سعادة حقيقية خالدة وممتدة،
و سيام إذا اتضح لنا أن الدين مل يأت إال لتنظيم حياة البرش وإقامتها عىل أصول ثابتة واقعية ،ومنتظمة،
حتمي ذلك الكيان العام وتفتح الطريق لنموه املستمر ،وختلق فيه احلوافز البناءة ،ومتده باألمل والشوق إىل
االكتشاف وارتياد املجهول.)26(...
بعد هذه االنطالقة التي صنعها نجيب الكيالين املفكر واملبدع والناقد واملنظر لألدب واإلبداع
األديب ،والذي قطع شوطا ليس بالقصري يف ترسيم هذه النظرية حتى أنه لينتزع اعرتاف شيخ الروائيني
العرب أديب نوبل نجيب حمفوظ ،قال :إن نجيب الكيالين يعد املنظر األول لألدب اإلسالمي يف اإلبداع
العريب واإلسالمي .لكن مل تكن جهوده عىل فرادهتا لتضع هناية للتفكري أواإلضافة اجلادة النقدية والفكرية
لنظرية األدب اإلسالمي فوجدنا الناقد واملفكر اجلاد الذي أثرى حقل النقد األديب اإلسالمي بكثري من
اإلسهامات العلمية النقدية من مثل كتبه القيمة :مدخل إىل نظرية األدب اإلسالمي ويف النقد اإلسالمي
املعارص وحماوالت جديدة يف النقد اإلسالمي ورؤية إسالمية يف قضايا معارصة ويف النقد التطبيقي التي
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عنيت بالنقد التطبيقي لإلبداع اإلسالمي يف لغات خمتلفة .وإن كان نجيب الكيالين تبلورت جهوده يف
العملية اإلبداعية واإلسهام يف تشكيل النظرية فإن عامد الدين خليل الناقد واألكاديمي واملؤرخ العراقي،
جتلت إسهاماته يف النقد التطبيقي ،ولعل يف ذلك تلبية لرغبة وحتقيقا ألمنية وسدا لثغرة كانت شاغرة،
وكان يشكو األدب اإلسالمي من ضعف نتاجه أو سذاجة جتاربه ،وهي فقر الدراسات النقدية املواكبة
لعملية اإلبداع يف األدب اإلسالمي ،مما جعل فارسا مغوارا يقتحم احللبة ،ويقرص جهوده عىل إغناء
ويقوم ويق ِّيم يف الوقت
النظرية ،وإثراء مراداهتا بالنقد ،الذي يربز مجاليات اإلبداع يف األدب اإلسالميِّ ،
نفسه جتارب إبداعه ،كي تشب التجربة عن الطوق ويستوي عودها وتثمر أرومتها ،وتؤيت أكلها كل حني
بإذن رهبا ...من ثم ،وجدناه يقدم مفهوما أو مصطلحا من واقع جتربته ،وجتليا خلربته النقدية.
حاول الناقد عامد الدين خليل من خالل التحامه بعملية اإلبداع األديب يف ضوء الرؤية
اإلسالمية املفعم بمقوماهتا الفكرية يف التاريخ اإلسالمي ،وتصوره الفكري ،فأفرز جتاربه اإلبداعية
املتنوعة ،تنطلق يف رؤاها من العقيدة اإلسالمية فشحذ فكره كي يسهم بدوره يف الكشف عن مالمح
املصطلح الفنية والفكرية هلذا األدب املنبثق عن اإلسالم ،بوصفه عقيدة حتتوي ،وتنظم كل سلوكيات
البرش يف تعامالته مع اآلخرين يف كتبه املتعددة التي اختصت هبذه املهمة.
فقال عن مفهومه لألدب اإلسالمي" :إنه تعبري مجايل مؤثر بالكلمة عن التصور اإلسالمي
للوجود"( .)27وهذا التعريف يف جممله ال خيرج عن ما ارتآه سابقوه ،إال أنه خص التعبري بالكلمة ليخرج
آليات التعبري اإلبداعي األخرى كريشة الرسام أو اآللة املوسيقية ،أو األزميل عىل أن هذه أدوات الفن
وما تفرزه من إبداع ،يسمى فنا ال أدبا ...كام قدم التصور اإلسالمي بوصفه إيامنا راسخا يف ذات املسلم،
فاختذه نافذة يطل منها األديب عىل الوجود كله ،وكأن األديب املسلم معني بأن يقدم تصوره املسلم لكل
ما يعرض له من مشكالت ،وهنا يكاد يكون األمر أكثر حتديدا من سالفيه ،بحيث جيعل اإلسالم عقيدة
وسلوكا لألديب يصدر عنه يف كل جتاربه املتولدة عن معاناته التي يفرزها اليقني اإلسالمي ملشكالت
الواقع ،وهنا يكون األدب اإلسالمي إفرازً ا إبداعي ًا لألديب املسلم وحده دون غريه ،ألنه يعرب عن رؤيته
هلذه األشياء أو الوقائع التي تعرض له ،فتولد التجربة إسالمية خالصة منذ تكوينها يف رحم اإلبداع،
وال تولد جتربة إنسانية ثم يكسوها التصور اإلسالمي .لكنها نابعة من ذات مؤمنة كام يرى نجيب الكيالين
سابقه .يقدم خالهلا األدب التصور اإلسالمي املفعم للتجارب احلياتية للبرش ،فهو تأكيد عىل ذاتية اإلبداع
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اإلسالمي وموضوعية التجربة .وخالل هذه الرؤية يلتقي الذايت باملوضوعي ،ويتفاعالن يف رحم التجربة
حتى تنضج ،وتتولد عمال أدبيا إسالميا خالصا...
وبعد هذه اجلولة بني ردهات النقد األديب يف رؤيته املنبثقة عن التصور اإلسالمي ،املتوضئ بقيم
هذا الدين احلنيف ،يتفجر من بني أركان هذه الردهات يف وجهنا سؤال مهم:
هل األدب اإلسالمي يتصادم أو يتضاد مع األدب العريب؟ وهل بينهام توافق أم تضاد؟
كثريا من االحتجاجات املتضادة
عندما قامت الدعوة لألدب اإلسالمي ،أو أسلمة األدب ،رأينا ً
مع هذه الدعوة ،وكيف حيدث ذلك ولدينا أدب عريب؟ وهل سيصبح لدينا مصطلحني فنقع يف حتديد
املصطلحات ،ومتاهي املفاهيم النقدية هلذا األدب؟ وهل هذان املصطلحان سيتقابالن أم يمتزجان يف
تعالق وتواد ،يفرز جتارب ذات خصوصية خمتلفة و فريدة؟
هذا ما واجهه اإلخوة حممد قطب وسيد قطب ومن بعدمها األديب الطبيب نجيب الكيالين
عندما جتارسوا وقدموا ما يسمى بـ" :األدب أو الفن اإلسالمي" فالقوا من السخرية واالستنكار ما ال يليق
إال بمن يأتون بدعة منكرة ،أو هبتانًا من القول وزورا.
يقول الكيالين(" :)28حينام قمنا ندعو إىل األدب اإلسالمي يف أوائل الستينات من هذا القرن،
فكان األمر مدعاة للدهشة ،إن مل نقل االستنكار من غالبية املهتمني باألدب والفن ،وقال بعضهم :إننا
مل نعرف إال ما يسمى باألدب العريب ،يف لغتنا العربية ،ظنًا منهم أن األدب اإلسالمي سيكون ً
بديال عن
األدب العريب ...ومل جيل بخاطرهم أن األدب العريب جزء من األدب اإلسالمي ،وأن مصطلح األدب
اإلسالمي ،يتضمن األساس العقائدي لألدب العريب ،وذاك ليس يف األدب فلقد ظل األدب يف العامل أمجع
مرتب ًطا بالعقيدة الدينية ،عىل مدى عصور طويلة حتى إذا كنا يف العصور احلديثة ،ومل يعد للسلطة الدينية
وجهها اجلامعي القديم ،وراح اإلنسان يبحث عن عقيدة أخرى ،وظل هكذا ينتقل من عقيدة إىل عقيدة،
تعبريا عن عقيدة أ ًيا كانت هذه العقيدة.)29("...
ومن ثم ،مل ختل أعامله الفنية وقتئذ أن تكون ً
فاألدب اإلسالمي ،ال يتعارض مع األدب العريب ،وال يزامحه يف مقاعده ،ولكن بينهام عالقة
الرحم والقرابة ...فاألدب العريب مصطلح يطلق عىل األعامل األدبية املنشأة باللغة العربية أ ًيا كانت
مضموناهتا واجتاهاهتا وعصورها ،أما األدب اإلسالمي فمصطلح يطلق عىل األعامل التي تعالج قضية ما،

-28

نجيب الكيالين ،آفاق األدب اإلسالمي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط  ،0ص .6

-29

عز الدين إسامعيل ،الشعر يف إطار الثورة ،دار العودة ،بريوت0855 ،م ،ص .08

121

برؤية إسالمية صافية ،سواء كتبت باللغة العربية أو بغريها من اللغات املختلفة ،ومن ذلك ،فاألدب
اإلسالمي كل ،بعضه ما يسمى باألدب العريب ،فبني األدب العريب واإلسالمي إ ًذا أمومة وقرابة ،فقد ولد
األدب اإلسالمي يف أحضان األدب العريب.)30("...
وهلذا يقول الناقد إقبال عروي( :)31عندما أعلن النقاد مصطلح األدب اإلسالمي ،مل يرج يف
خلدهم أهنم خيرجون عىل الناس ببدعة جديدة ،وإنام كانوا يأملون ،ويعملون عىل تصحيح مسار األدب
العريب ،ومن ثم ،فهم يعلنون بأن األدب اإلسالمي ال يتعارض مع األدب العريب ،وال يزامحه يف مقاعده،
قديام عاش يف أحضان العقيدة اإلسالمية،
ألن بينهام عالقة وطيدة ،وكل ما يف األمر أن األدب العريب ً
وتنفس مبادئ الدين وقيمه ،حتى أضحى إطاره العام من أجل ذلك فقد اكتفى النقاد ،ويف مرحلة الحقة
بمصطلح األدب العريب.
أما يف العرص احلديث ،فقد ظهرت مذاهب وأفكار خمالفة لإلسالم عمل أصحاهبا عىل جتسيدها
يف آداهبم وفنوهنم ،ومل يعد اإلسالم اإلطار األوحد ،ومل تعد قيمه احلد الفاصل ،ألجل ذلك فقد ظهر
ألولئك النقاد ،أن الرتكيز عىل مصطلح األدب اإلسالمي ،أمر مرشوع يفرضه الواقع والعقل م ًعا.
وعىل ذلك ،فاألدب اإلسالمي ال يرفض األدب العريب ،أو يلغي شيئًا منه ،فال ينكر ما يعرف
باألدب اجلاهيل أو صدر اإلسالم أو األموي أو العبايس ،بام فيهم من شعر ونثر ،يوافق األدب اإلسالمي
أو خيالفه ،بل يرى يف األدب العريب ميدانًا رح ًبا ،يضم تيارات شتى منها ما هو جزء من جسد األدب
اإلسالمي ذاته.)32("...
فاألدب اإلسالمي أدب كل األزمنة ،املايض واحلارض واملستقبل ،وال ينحرص يف الفرتة النبوية
بل يتجاوز البعد التارخيي ويدوم ويستمر بديمومة اإلسالم واستمراريته.
اصطالحا بـ" :األدب
ومن خالل هذا العرض الرسيع نرى :أن ال تصادم بني ما يسمى
ً
العريب" ،أو "األدب اإلسالمي" ...،كام أن األخري منهام ال يزاحم األول وال يلغيه ـ كام يظن البعض ـ إال
أنه بمثابة إضاءة لألعامل األدبية التي تصدر عن تصور إسالمي راق ،وكان من املمكن أن يسمى كام هو

-30

عبد الباسط بدر ،مقدمة لنظرية األدب اإلسالمي ،دار املنارة ،جدة ،ط0856 ،0م ،ص .50

-31

إقبال عروي" ،مصطلح األدب اإلسالمي املعارص" مقال بمجلة رسالة اجلهاد ،عدد 86 :السنة التاسعة يناير
 0880م.

-32

121

عبد الباسط بدر ،مقدمة لنظرية األدب اإلسالمي ،ص .51

شائع بني الدارسني بالتيار اإلسالمي أو االجتاه اإلسالمي يف األدب العريب ،لتذوب ختوفات املتخوفني
األدب العريب ،غري أن الرؤية اإلسالمية الشاملة التي ال تقترص عىل اجلنس العريب وأدبه ،أو الرغبة يف إجياد
صلة عملية جتمع بني آداب الشعوب اإلسالمية قاطبة ،ويف مقدمتها األدب العريب(.)33
هذا ما جعل النقاد اإلسالميني يعدلون هذه املسميات ليكتسب املصطلح العاملية الشاملة،
شمولية اإلسالم ،وعمومية رؤيته اإليامنية ،والقرآن الكريم ،ولذا فاألدب اإلسالمي امتداد طبيعي لألدب
العريب ال يناقضه أو يقابله ...أو يرفضه كام يدعي املتقولون.
ومن هنا ،يقفز يف وجهنا سؤال آخر ،ربام يراكم اإلشكالية ويعقد منطلقاهتا ،وهو إذا كان األمر
كذلك ،إذا ما حاولنا استكناه واحتواء تلك النتاجات اإلبداعية ،التي ربام يكون مبدعها ال يدين
باإلسالم ،بوصفه عقيدة تتملك وجدانات املجتمع الذي يدين هبا املجتمع الذي نعيشه ،وتتجاذب
الناس ،مسلمهم وغري مسلمهم ،تلك القضايا ،وتلك املشكالت املطروحة بيننا يف املجتمع ،املضطرم
باحلركة واملفعم باحليوية الثقافية والفكرية ،التي ينضجها املجتمع .فهل للعقيدة دور يف قبول النتاج األديب
أو رفضه سيام إذا كان حيمل قيام ومثال ،ويتمثل منهجا فكريا ورؤية إنسانية ،تفيء إىل ظالل اإليامن وتتنافر
مع فيح االنحراف وقيظ االنحالل؟
هنا وجدنا أنفسنا يف مواجهة السؤال املطروح :هل للعقيدة أثر يف قبول أو رفض األدب أو
اإلبداع الذي تنتجه نفس مفعمة بعبري اإليامن فضال عن كوهنا آمنت باإلسالم عقيدة ،أو مل تعتنق اإلسالم
وإن كانت ال ينفيه وجداهنا ،أو تأباه فطرهتا التي خلقه اهلل عليها؟
يرتاءى لكثريين من الناس أن األدب اإلسالمي هو الذي تسود بني سطوره آيات من القرآن
الكريم ،أو مقتطفات من األحاديث النبوية ،أو بعضا من احلكم أو املأثورات اإلسالمية حلكامء وفقهاء
وعلامء اإلسالم ،مما يتناىف مع فنية األدب .ونسوا أن من البدهيي الذي حيدب عليه نقاد األدب اإلسالمي
"أن كلامت الصدق والورع (وما ينحو نحوها) إذا جاءت خالية من اإلرشاقات الروحية التي يشعها البناء
الفني ،أصبحت كلامت مملة ال توحي بيشء"( .)34فاألدب اإلسالمي أدب إنساين ،يرتفع بإنسانية
ٍ
متعال،
اإلنسان من عاديته إىل املستوى املطلوب .فكل انقداح من أعامق املشاعر اإلنسانية ،صادق مرتفع
متسا ٍم ،غري متهافت ،يف أي موضوع من املواضيع التي يستوعبها اإلسالم ،بقيمه اإلنسانية ،مجالية كانت
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أو جاللية ...هو أدب إسالمي( ،)35سواء ختللت سطوره أو إبداعات شكله الفني ،آيات القرآن الكريم،
أو األحاديث النبوية ،أو املأثورات ،أم مل حيدث ذلك .ولكننا ما نشرتطه عىل األديب ،أن جييد بوعيه
وحسه الفنيني استخدام هذه املعطيات الرتاثية والثقافية ،عند بناء الشكل الفني ألعامله ،بحيث ال تظهر
وكأهنا رقعة يف ثوب مجيل تؤذي العني وتزري بالعمل األديب كله(.)36
األدب اإلسالمي كام اشرتط بعض النقاد البد أن يكون مبدعه مسلام ،ملتز ًما بحياة اإلسالم
فكرا وسلوكًا ،ويتمتع يف الوقت نفسه بموهبة خالقة ،وخيال خصب .فيتسنى له اإلبداع األديب،
ً
بام يتساوق مع فطرته ،ويتالءم مع عقيدته ،وما يرتضيه النقاد من معطيات فنية ومجالية .إذ يقول الناقد
مسلام ،لكي ينشئ فنًا إسالم ًيا،
واملفكر اإلسالمي األستاذ حممد قطب ..." :ال يكفي أن يكون اإلنسان
ً
تتحقق فيه رشوط الفن ،وليس يكفي بطبيعة احلال لذلك أن يكون فنانًا أي فنان ،ليصل إىل التعبري عن
الفن اإلسالمي ،فاإلسالم وحده ال يكفي إلنشاء فن إسالمي."...
أيضا حممد قطب نفسه وعامد الدين
بينام انفلت من هذا القيد بعض النقاد اآلخرين ،ومنهم ً
خليل ما جعلهام يبحثان عن نامذج األدب اإلسالمي يف مؤلفيهام( )37من إبداعات ألدباء غري مسلمني
أمثال :الشاعر اهلندي طاغور والكاتب األيرلندي سينج ،وكذلك راح عامد الدين خليل يبحث عن القيم
اإليامنية يف مرسحية للكاتب األسباين إليخاندرو كاسونا .وحممد أبو بكر محيد ،يف أعامل شكسبري
صادرا عن أديب غري مؤمن باإلسالم ،لكونه
فال ينبغي كام يقولون أن هنمل فنًا رفيعا ونظيفا وإيامنيا
ً
غري مسلم فاحلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها فهو أحق هبا.
يقول عامد الدين خليل :عن مرسحية مركب بال صياد " ...فيها يلتقي الشعر باخليال باإليامن،
ويتعالق الفن واحلياة يف تكوين رائع هادف ،ويتقابل قدر اهلل ،وإرادة اإلنسان يف تناغم وجداين مؤثر،
وفيها ينترص اخلري عىل الرش ،واحلياة عىل املوت ،والقيم عىل االنحالل ،يف غنائية تنساب يف جنبات
نموذجا لألدب والفن اللذين ينبثقان عن تصور إيامين للحياة ،دون
الوجدان ...ففي هذه املرسحية وجد
ً
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اعتساف وال مبارشة ،وال روح تعليمية.)38("...
وهذا ما مل يبعد عنه األستاذ حممد قطب يف كتابه منهج الفن اإلسالمي عندما ذهب يبحث عن
نصوص أدبية تدلل عىل رؤيته اإلسالمية للفن أو اإلبداع ومل تسعفه آنئذ نصوص إبداعية عربية تعرب عن
وجهته ،فقال" :إن الفن اإلسالمي ليس وق ًفا عىل املسلمني وحدهم من الفنانني ،فالتصور اإلسالمي
تصور كوين ،إنساين ،مفتوح للبرشية كلها ،ألنه خياطب اإلنسان من حيث هو إنسان ،ويلتقي معه كذات
من حيث هو إنسان ،ومن ثم ،يستطيع أي إنسان أن يتجاوب فيلتقي مع الفن اإلسالمي هبذا
املقدار"(.)39
وهذا ما سعى إليه األستاذ حممد أبو بكر محيد( )40فيقول" :إن القراءة الواعية ملرسحيات
شكسبري من منظور إسالمي ،ستضعنا أمام جوانب االتفاق معه ،أكثر من جوانب االختالف ،ألنه كتب
أد ًبا إنسان ًيا رح ًبا ،واسع األفق ،يتفق مع الرؤية اإلسالمية يف كثري من اجلوانب ،أكثر من اتفاقه مع النظرة
املسيحية ...إذن تصبح اإلسالمية معادلة لإلنسانية ،إنسانية احلق واخلري والفضيلة واملحبة.)41("...
ومن خالل رحلتنا مع هذه اآلراء ،سواء املؤيدة لكون األدب اإلسالمي ال يصدر إال عن ذات
وفكرا وسلوكًا ...أو الرافضة املنفتحة عىل اآلداب األخرى تبحث
مسلمة ،تعيش اإلسالم عقيدة
ً
عام يتوافق مع الرؤية اإلسالمية يف اآلداب األخرى ،أجنبية كانت أو حملية ،كتاهبا يدينون باإلسالم أو
بغريه من العقائد األخرى .نرى أنه يمكن أن نجمع األمر من أطرافه ،فنقول :إن األدب اإلسالمي ً
فعال
فكرا وسلوكًا ،حياة شاملة يترصف من خالل رؤية اإلسالم ويف
البد أن يصدر عن أديب عاش اإلسالم ً
دائرته املتسعة اتساع الكون واحلياة ،الشاملة شمول العقيدة اإلسالمية وديمومتها ،فإن ذلك أجدى عىل
ا ألدب اإلسالمي من هتافته وراء النصوص واملرقعات املضمونية هنا وهناك مما نظنه يتوافق مع رؤيتنا
لإلبداع األديب الذي ينبثق عن رؤية أو تصور إسالمي ...فاألدب اإلسالمي كل متكامل ،ال يمكن أن
تتشتت عنارص تكوينه ،فتجري وراء ما يوافقه ،وتنحى ما ال يوافقه .فإن إسالمية األدب ال تعني أن يكون
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العمل إنسان ًيا ال يصطدم بالتصور اإلسالمي فقط ،فهناك جانب آخر وهو جانب الشكل ،إذ أن الشكل
األديب ينبثق عن ذوق معني وتصور معني لألديب ،وهذا ما شأنه أن حيدث خلخلة يف البناء اإلبداعي ،فال
ينبغي أن نقبل االنقسام بني األدب وسلوك األديب ...إن االلتزام رشط أسايس واملقصود به( )42أن حييا
فكرا وسلوكًا وإبداعا.
األديب اإلسالم ً
وهنا يقفز يف وجهنا سؤال :ما موقفنا من هذه اإلبداعات التي تتفق والرؤية اإلسالمية؟ ومل
استدل هبا هؤالء النقاد"؟
نقول :إن النصوص اإلبداعية يف أزيائها الفنية املختلفة التي تتفق يف بعض عنارصها ،أو
مضامينها مع التصور اإلسالمي ،ال نلفظها فـ" :ما ال يدرك كله ال يرتك جله" ،وعىل هذا ندعو نقادنا
إلجياد اصطالح هلذه النصوص يمكننا من اإلفادة التي نلمسها يف جوانب إبداعية مهمة ،ولكننا نطالب
بحرشها داخل إطار مضبوط يفي بالداللة وال يبقى عىل االرجتالية والفوىض(.)43
ونوافق الناقد األستاذ حممد إقبال عروي :يف التامس العذر لألستاذ حممد قطب وتابعه
عامد الدين خليل ،يف استشهادمها بنصوص أدبية غريبة للتدليل عىل نظرية األدب اإلسالمي ،أو فنه ،بأن
ذلك( )44يرجع إىل الفقر الذي يعيشه النقد اإلسالمي عىل مستوى املصطلحات ،فاإلسالمية كمصطلح
نقي ،تتسم به النتاجات األدبية اإلسالمية .ولعل يف هذا ما يرقى ألن يكون سب ًبا جوهر ًيا للتساهل
واالنفتاح عىل مثل هذا النوع من األدب الذي ال يصدر عن أديب مسلم يف التصور والسلوك.
وعىل ذلك نقبل باألدب الذي يصدر عن ذات مسلمة حتيا اإلسالم يف كل جوانب حياهتا
ودوافعها ،وال نرفض كذلك هذه اإلرشاقات املضمونية التي يزخر هبا الرتاث العاملي ،فنقبل منها ما يتيح
لنا االرتقاء بالنظرية أدبنا اإلسالمي وإغنائها ،حتى ينشط املتحاورون من نقادنا اإلسالميني ،وجيدوا لنا
مصطلحا جيعل هذه النصوص تدخل يف دائرة اإلبداع األديب اإلسالمي .فها نحن مدعوون لغنى
ً
مصطلحي ،يف حميط األدب اإلسالمي ،بأي لغة كتب يف أي مكان ،وأي زمان .ففي محى التالزم بني
األدب اإلسالمي والشخصية اإلسالمية ،يتجاوز هذا األدب احلدود الزمانية واملكانية التي قيده هبا
مؤرخو األدب العريب ،ألنه امتداد ال ينتهي ،وحتول ال حيد ،فكام نعد األدب الذي قيل يف األندلس
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إسالم ًيا ،إذا جاء ً
وصادرا عن ذات مسلمة فإننا ال نعتد باألدب الذي مل حيمل هذه
ممثال للرؤية اإلسالمية،
ً
الرؤية ،وإن عاش صاحبه يف اجلزيرة العربية ،ويف عرص صدر اإلسالم )45("...ال نعده أد ًبا إسالم ًيا.
ويف الوقت نفسه ،ينبغي أن ندرك ،أن األديب اإلسالمي يف إبداعه ال يقترص عىل مواجهة
املشكالت أو القضايا اخلاصة باملسلم ،أو باإلسالم ،بل إن األدب اإلسالمي واألديب املسلم جيب أن
يكونا صاحبي رأي فيام جيري حوهلام ،ولو يف غري عامل املسلمني ،فالكون كتاب مفتوح لألديب املسلم يقرأ
فيه ما شاء ،ملن يشاء ،وليس أدل عىل ذلك من أن أدي ًبا كـ" :نجيب الكيالين" تعرض يف روايته دم لفطري
صهيون حلادث اغتيال أحد القساوسة النصارى عىل أيدي رشذمة من اليهود يف دمشق ،وهذه قضية
قد ال ترتبط باإلسالم أو املسلمني ،ولكن الكاتب آثر أن يوسع دائرة األدب اإلسالمي ،وجماالته
ً
شكال ومضمونًا ،ليربهن
اإلبداعية ،فحاول أن جيسد هذه املأساة غري اإلنسانية ،عرب أثر فني رائع وأخاذ،
عن حقيقة سافرة :أن األدب اإلسالمي يتسع أفقه لكل اآلالم واآلمال اإلنسانية ،من منطلق رفضه للظلم
اإلنساين ،أو اخللل االجتامعي يف أي تربة أو زمان!
نتائج الدراسة:
بعد هذه اإلطاللة عىل آفاق اإلبداع األديب الذي أراد أن جيعل تربته اخلصبة ومعينه الشعر
املدرار عقيدة اإلسالم فكرا ومنهجا ورؤية ،يعالج عربها ومن خالهلا كل القضايا التي تطفو عىل سطح
املجتمع وتتشاغل هبا آالمه وتسطع من خالهلا اآلمال ،وقيم احلق واخلري واجلامل ،التي تعنى هبا األمة
والعلامء واألدباء واملفكرون واملنظرون يف الفكر والثقافة وكل فنون اإلبداع.
عرب هذه الرؤية التي حتاول أن تقدم تصورا خاصا للعملية اإلبداعية ،سواء يف نتاج النصوص
أو األعامل الفنية واألدبية املختلفة ،أو نظرية املعاجلة النظرية النقدية ،التي حتاول تقديم الرؤية التي
جتيل التامعات اجلامل يف النص األديب وأمارات اجلالل عرب نسجها وانسجامها يف متن النص أو إطاره
اإلبداعي.
حاولت الدراسة أن تستكنه بعضا من القيم التي متثل ملمحا مهام من مالمح هذه النظرية،
وجهود املبدعني والنقاد ،فاستطاعت أن تسري بعضا من أصول هذه النظرية يف ضوء الرتاكم النقدي
والفكري ،الذي ال ينفصم ،أو يتصادم مع الرتاث العاملي يف جمال اإلبداع أو النقد العريب اإلسالمي
والعاملي ،فاحلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها فهو أحق هبا .من ثم ،هتيأت عرب هذه اجلهود تربة خصبة
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وصاحلة ،ألن تتسع لإلبداع وفق قيم اإلسالم ووجهة نظره ،أو رؤيته ،وتصوره ملعاجلة أي قضية إنسانية
أو اجتامعية ،تنوعت أو تعددت ،أو اتسعت وتشعبت معطياهتا ،ألن األدب اإلسالمي هتيأت له تربة،
تتسع اتساع هذا الكون الفسيح واحلياة بكل فوراهنا وتشابكاهتا واإلنسان وتناقضاته املتشابكة
واملتصادمة ...العقيدة اإلسالمية بشموهلا وثرائها ،هي املحضن اإلنساين الفسيح ،لكل هذه النتاجات
األدبية والفكرية واإلبداعية.
توصلت الدراسة إىل عدة أفكار يمكن أن نخاهلا نتائج علمية أو إبداعية تصلح منطلقا إلثراء
النقاش حول هذه النظرية اإلبداعية األدبية ،التي يتصل حبلها الرسي باإلسالم ،أفقا وتصورا ورؤية،
ملا يعن يف املجتمع ،مسلميه وغري مسلميه ،من مشكالت وقضايا ،يومية وحياتية ،يف شتى منطلقاهتا
ورشائحها وقيمها اإلنسانية واحلضارية ،...من هذه األفكار:
-0

أن األدب أو اإلبداع أ ًّيا كان نوعه أو رؤيته ،ال يمكن أن يتخىل عن العقيدة أو الدين أي دين.
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أن األدب يشارك الدين يف أهم وأسمى وظائفه ،وهي كونه يسمو بالنفس اإلنسانية ويفيء هبا
إىل إنسانيتها احلقيقية .فالدين والفن كالمها كام يقول أحد النقاد(" :)46انطالق من عامل
أيضا ثورة عىل آلية احلياة".
الرضورة ،وكالمها شوق جمنح لعامل الكامل ،وكالمها ً

-1

األدب اإلسالمي أدب هيتم بقيم الفن واجلامل ،التي تتوفر للمبدعني يف اآلداب اإلنسانية ،التي
تسمو بإبداعها وتضعه يف مقامه الرفيع ،بقدر اهتاممه بالقيم الروحية واإلنسانية واحلضارية،
التي يعنى هبا اإلسالم ،بوصفه دينًا حيمي اإلنسان من السقوط أو الذوبان يف هويات متصادمة
مع فطرته أو صبغته التي خلقه اهلل عليها ...فاألدب اإلسالمي يراعي إىل جانب الفكرة
املضمون ،كل مقومات الشكل الفني ،الذي تتشكل فيه وعربه التجربة .ومن ثم ،حيرص
األديب عىل القيم الفنية اجلاملية ،وينميها ويضيف إليها ،بوصفها تراثا مجاليا عامليا ،متاحا لكل
من لديه موهبة ،عىل الرغم من اختالف اللغة والتصور أو خصوصيات التعبري.

-4

إن غاية األدب اإلسالمي كأي أدب أو فن إنساين هدفه اإلقناع واإلفادة ،والتحريض عىل بناء
املجتمع وعامرته كأفضل جمتمع .إذ أن الدين غايته ال خترج عن مهمة إسعاد البرش وإمتاعهم
بحياهتم كأفضل ما تكون احلياة .ومن هنا ،تتحقق القيمة اإلنسانية واحلضارية لإلنسان يف عامرته
هلذا الكون ،واملشاركة يف تشكيل رؤيته اجلاملية ،كي تتحقق هذه القيم احلضارية للبناء (اخلالفة).
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األدب اإلسالمي ال يرفض األدب العريب أو يناقضه أو يصطدم به أو يلغي وجوده احلضاري
يف احلياة ،بل يرى فيه (أي األدب العريب) ،ميدانا رحبا ،يتسع لتيارات شتى ،منها ما هو جزء
من األدب اإلسالمي ذاته.
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إن األدب اإلسالمي يتسع لكل اآلالم ،وحيبو نحو إثراء وحتقيق كل اآلمال اإلنسانية ،من
منطلق رفضه بكل ما يصادم أو جيايف معاين أو قيم احلب أو اخلري أو اجلامل ،بل ويدفع نحو
البناء احلضاري إلنسان املجتمع ،مسلام كان أو غري مسلم ،من منطلق املسئولية اإلنسانية
والدينية واحلضارية التي أناطه اهلل هبا .فاإلسالم دين رمحة للعاملني ،ومل يكن يوما قارصا عىل
املسلمني وحدهم دون غريهم ،فمن يشاركوهنم احلياة أو املجتمع هلم دورهم وإسهامهم
احلضاري الذي يطرح جتارب إبداعية تنطلق من الرؤية اإلنسانية واحلضارية التي تعنى
بمنظومة القيم واألخالق التي ال نقول تنبثق عن الدين اإلسالمي الذي ربام ال يدينون أو
يعرتفون به ،ولكنها ال تصطدم بمنظومة القيم احلضارية التي نتفق عليها ،وال نختلف عىل
فاعليتها يف البناء والتفاعل احلضاري اإلنساين ،التي اهتمت به واختارته كل أديان السامء ،من
هنا تصبح العقيدة ليست املؤرش أو هي العنرص املؤثر أو األساس ،يف قبول أو صالحية التجربة
اإلبداعية ،التي تلتئم حلمتها مع كل هذا البناء احلضاري والرتاث القيمي الذي هيدف إليه
اإلسالم يف بناء اإلنسان املسلم أو املتحرض بحضارة اإلسالم.
فاإلسالم ال يرفض كل جتربة تعنى باالرتقاء احلضاري ،وتدعم وجود واعتناق القيم اإلنسانية
البانية ،والرتاكم اإلنساين واألخالقي لتجارب اإلنسانية مجعاء.
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إن األدب اإلسالمي يف أفضل مفاهيمه ال يعدو أن يكون" :تعبري فني مجيل مؤثر نابع من ذات
مؤمنة ...مرتجم عن احلياة واإلنسان والكون ...وفق األسس العقائدية للمسلم ...وباعث
للمتعة واملنفعة ،وحمرك للوجدان والفكر ...وحمفز الختاذ موقف والقيام بنشاط ما".
تطرح هذه الدراسة كل هذه األفكار والنتائج ،بوصفها مشاريع بحثية تغني التجربة اإلنسانية

واحلضارية لإلبداع اإلسالمي ،وترشع بابا جديدا جتاه جتربة نقدية جديدة ،تطرح تصوراهتا،
وفق املرشوع احلضاري اإلسالمي ،وتيضء الطريق أمام املبدعني والنقاد عىل السواء ،يف عاملنا اإلسالمي
بواقعه املعاش.
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