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مقدمـــة

أ

مقدمـــة:
ا قائما اعدُّ األدب اإلسالمي نشاط اإلبداعجمال قد و ،والتنظیر والنقدعلى مستو

رن والنقاد  ه الكثیر من المنظِّ الغة، خاصة في الساحة والدارسین اهتم  وذلك ألهمیته ال
ة. ة اإلسالم األدب

ة في إّنه قة واقعة ممتدَّ وضارة بجذورها في أعماق الماضي، ما ،الحاضرحق
ا إلى دین سماو ًر ستند جمالًا وف عني أّنه أدٌب أصیل، أصالة لغته وفلسفته ومعتقده، 

ات النقد آل ما  أدوات اإلبداع،  مدانه  شّالن مرجعیته، و .ورسالة خاتمة، 
حت له مالمح تمیزه عن غیره من آداب قد و  عوب األمم و أص ، األخرالشُّ

ات یتفّرد بها، وصارت لُه وجهة نظر و  اخصوص ع المسائل والقضا خاصة في جم
ة ة والفن معتقد وفلسفة ، ألنَّه صدر عن أدیٍب اإلبداع وم  غي له مسلم مح ا ... ال ین ورؤ

ادئها. ..اختراق حدودها وتجاوز م
ه ،ه في بناءهجتمع، إسهاًما منوره في المفي أثناء  ممارسته دواألدیب المسلم  عل

ة والهدف، متبیِّنا ون واضح الغا قبل الخلأن  ر سلوك ، ال یبرّ للخطى والوسیلة، ال 
اته  تا انات المنحرفة  قبل أن ُسهم في بناء الك اغین والمتآمرن على اإلسالم، ال  ال

ستسلم ل حاثه، وال  ر توأ الف ة وس الفلسفات الوضع هات العصر واالختال شو
اإلسالمي.

الني وعماد الدین خلیل، فهم اء نجد نجیب الك ا من أشهر منّظرومن هؤالء األد
ات ة األدب، وجعلها نظرة قائمةوجودهذا األدب في العصر الحدیث، حاوال إث ، إسالم

ةأعمالهماودافعا عنه ةو ا اإلبداع .النقد
التحّددتبناًء على ما سب المقصود بنظرة األدب وتمحورت حول ة اإلش

ةاإلسالمي، ف لو الني وعماد الدین خلیل لها،من نجینظرة  وهل استطاعا ب الك
قها  على اإلبداع األدبي مثل تنظیرهما لها؟تطب
ة و  حث: لماذا نجیب حول موضوع تثار قدالتيالملّحة من األسئلة األساس ال

س غیرهم الني وعماد الدین ول .؟األدب اإلسالميمن أعالم االك
ل ة هذه النظرة وقدرة  الني وعماد الدین خلیل على الجمع ونظرا ألهم من الك

 ، حث والدراسة.ان بین التنظیر والتطبی ارهما موضوعا ومادة لل اخت



مقدمـــة

ب

عة الموضوعانطالقا األهداف ، و من طب تمّن من عرضه وللالمرجوةلتحقی
ةطرقة  حث إلى مقدمة ومدخل وفصلین علم منا ال ه، قسَّ وملح، ولإللمام بجوان
وخاتمة.

الاألدب اإلسالمي : موسوًما بـالمدخل جاء  وجوده.ةمفهومه ونشأته وٕاش
ة لألدب: فقد حمل عنوانا الفصل األول أمّ  رة والفن اإلسالمي،الخصائص الف

ه عرضنا ثال ة ث وف ة: ا،أوالً االلتزامعناصرلـ: قض ل والمضمون ثّم لقض ، ثانًالّش
ة  ةالجمالوثالًثا عرضنا لقض ة اإلسالم .من منظور الرؤ

تبلور نظرة األدب اإلسالمي عند نجیب أتي الفصل الثاني الموسوم بـ: ثمّ 
الني وعماد الدین خلیل، فقسمناه إلى  الني لنجیب اصناه ، األول خصعنصرنالك لك

خلیل.الثاني لعماد الدین و 
الني وعماد الدین خلیل وأهم مؤلفاتهما. اة الك ه ح عرضنا ف إضافة إلى ملح

راسة.ثّم الخاتمة التي تضمن ل إلیها من خالل هذه الدِّ ت أهم النتائج المتوصَّ
قوم بتتُّع عناصرها هو المنهج الوصفيلهذه االمنهج المناسب إنّ  لدراسة، والذ
قوم بوصف ألنّ التحلیلي، نا إضافة إلى المنهج المقارن، ألننظرة األدب اإلسالمي،ه 

الني وعماد الدنجیب حاولنا تبیین وجهة نظر  من ین خلیل من هذه النظرة، انطالقاالك
آراء النقاد فیهم.
ى الدراسات راجع والمقاالت وحتحث على الكثیر من المصادر والمد الوقد اعتم

انت:  قة، فأهم هذه الكتب  ةاإل"السا ة والمذاهب األدب الني، "سالم في النقد "لنجیب الك
قي لمحمد حسن "في األدب اإلسالمي المعاصر"لعماد الدین خلیل، إضافة إلى: "التطب
برغش.

تاب: أمّ  عر"ا الكتب المترجمة أهمها  األدب "ألرسطو، والمقاالت: مقال "فن الشِّ
لسعد أبو الرضا."ي بین المفهوم والتعرف والمصطلحاإلسالم

حث أهما: عدم استطاعتنا  ات في إنجاز هذا ال عض الصعو وقد واجهتنا 
ل ما ألّ  الني وعماد الدین خللإلطالع على  یل في مجال نظرة األدب فه نجیب الك

اإلسالمي.



مقدمـــة

ج

م  رناوال ننسى في هذا المقام أن نقدِّ تورالجزل لألستاذ المشرفش لخضر "الد
ه واإلخالص "تومي لَّ الجهد في التوج بذل  حة، والحسن في المعاملةفي النالذ ص

ر والتقدیر واالحترام. فله خالص الشُّ
العلم والمعرفة، فلهم خالص  رنا  ما ال ننسى األساتذة األفاضل الذین غذُّوا ف

التقدیر والعرفان.
في الر  وفي العوفي األخیر نسأل هللا عّز وجل التوفی مل.أ



.مفهوم األدب اإلسالمي-1
.الحدیث والمعاصرنشأة األدب اإلسالميالتأرخ ل-2
ة-3 ال األدب اإلسالمي.وجودإش
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مفهوم األدب اإلسالمي:-1
ة، ولسان من ألسنة الدعوة  األدب اإلسالمي عنصٌر من عناصر الحضارة اإلسالم

ة، إنَّه  اة والكون «اإلسالم التصور التعبیر الفّني الهادف عن الح واإلنسان وف
.)1(»اإلسالمي

صادر عن أدیب ملتزم، مواكب  االلتزام، أ ة، یؤمن  م الجمال الق فهو أدٌب یهتم 
ه  تا الني في  دد یذهب نجیب الك تصور إسالمي. وفي هذا الصَّ ة وف للتجارب اإلنسان

ع «"مدخل إلى األدب اإلسالمي" إلى أنَّه:  من ذات مؤمنة تعبیر فني جمیل مؤثر، نا
اعث للمتعة والمنفعة،  ة للمسلم، و األسس العقائد اة واإلنسان والكون وف مترجم عن الح

ما ام بنشا ر، ومحفز التخاذ موقف والق .)2(»ومحرك للوجدان والف

نفهمه من قول محمد حسن برغش  التعبیر الفني الجمیل «وهو المفهوم نفسه الذ
اة، من خالل التصور اإلسالميلألدیب المسلم عن تجرته في .)3(»الح

صدر عن  ه عناصر الجمال الفني، وأن  أنَّ هذا األدب البّد أن تتوفر ف فهو یر
ع مراحله على «أدیب مسلم  قوم في أساسه وجم مسؤول عن بناء مجتمع نظیف، 

ما علمه اإلسال مة  الطرقة السل اة ولكنه یبینها  أخذ المادة من الح .)4(»ماإلسالم، 

عا للكاتب أن )1( س شف ة المضمون ل ل، مجلة األدب اإلسالمي، مؤسسة غرب جمعة: إسالم ة الش قصر في جمال
.26ه، ص 1420، 22، العدد 6الرسالة، بیروت، لبنان، مجلد 

الني: مدخل إلى األدب اإلسالمي، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، 2( .36، ص 1992، 2) نجیب الك

ا األدب اإلسالمي، ص 3( م قصاب: من قضا حسن برغش: األدب اإلسالمي، . نقال عن محمد83) ولید إبراه
شیر، عمان، األردن،  .15، ص 1992، 1أصوله وسماته، دار ال

، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 4( ، 1998، 1) محمد حسن برغش: في األدب اإلسالمي المعاصر دراسة وتطبی
.34ص 
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عقیدته، وأنَّه یجب أن  األدیب المسلم الملتزم  األدب اإلسالمي  فحسن برغش ر
ما قال حسن األمّراني:  في «ُیراعي  ة، أ والغا ة والمنط التصور اإلسالمي في الرؤ

ة م التعبیرة والجمال ة والق م الشعورة والمعنو .)1(»الق
ما یر ص اإلنسان من والمراد من األدب اإلسالمي  حلمي محمد القاعود تخل

انه إلى الوجود  إعادة  حیوانیته ومادیته ونقله من جبرة المادة إلى جبرة الروح، أ
یرطه بخالقه قي الذ .)2(الحق

أّنه:  ا األدب اإلسالمي"، یر ه "من قضا تا م ولید قّصاب في  تعبیر «أمَّا إبراه
مها ح رة،  ة ف التصور اإلسالمي والمنهج اإلسالمي، ُتملیها عقیدة فني راٍق عن رؤ

اطل  وال س الح ما تقدم له من مقای ومشاعر، و ه األدیب من رؤ ل ما ُتمد  اإلسالم 
ح والعدل والظلم .)3(»والخیر والشر والجمال والق

رة ما من منظور  فمن منظور ولید قصاب أنَّ األدب اإلسالمي هو ترجمان لف
إسالمي.

رة، و قدر ما هو أدب ف ة معینة  س أدب حق آخرون أّن األدب اإلسالمي ل ر
عصر  اة واإلنسان، وأنه لم یرت ة التصور اإلسالمي للكون والح وتصور للعالم من زاو

م المشهداني: علم األدب اإلسالمي، روافد للنشر والت1( ، ) إسماعیل إبراه ت، د ت، الكو 27، ص2013وزع، الكو
ة في الشعر المعاصر، ندوة حول جوانب من األدب في المغرب األقصى، منشورات  نقال عن حسن األمراني: اإلسالم

ة، وجدة، المغرب،  ة اآلداب والعلوم اإلنسان .144، ص 1986، 1ل
رة... وال2( ة ) ینظر: حلمي محمد القاعود: األدب اإلسالمي، الف شیر الدولي، الراض، المملكة العر ، دار ال تطبی

ة،  .40، ص 2007، 1السعود
ا األدب اإلسالمي، ص 3( م قصاب: من قضا .27) ولید إبراه
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مفهومه  ٍل واضح، على وف ش ل العصور التي یوجد فیها  من العصور، وٕانما هو أدب 
ستمده من تصوره لإلنسان وا ر اإلسالميالذ ة التصوُّ اة من زاو .)1(لكون والح

عادها  ل أ اة  عّبر عن التصور اإلسالمي للح فاألدب اإلسالمي هو األدب الذ
وألوانها.

خ لنشأة األدب اإلسالمي الحدیث والمعاصر:-2 التأر

الشّ عُد األدب أحد ه الثقافة والمعرفة لد عوب، الفنون المهمة التي تسهم في توج
وفي بناء اإلنسان الفعَّال القادر على صناعة التارخ. 

التي تداولها النّ  لوها من افإلى جیل، وتناس من جیلٍ ولفظة "األدب" من األلفا
"األدب" على أنَّ  ، وما مأثور الكالم نظما ونثرا«ه: عصٍر إلى عصر، واستقر معنى لف

ه من هذه العلوم عني أنَّ .)2(»والفنون یتصل  طبوهذا  ه ینقسم إلى قسمین؛ تعاألدب 
اإلضافة إلى فنون أخر .شعر ونثر، 

ز الدَّ  أدَّ ارسون على الدَّ فقد رَّ اره دیوان العرب، سواًء اه الشِّ ور الذ اعت عر العري 
، أما عند الیونان القدماء فقد ُقسم الجنس الشعرهجاءً أوأو رثاءً احأكان غزًال أو مد

، فمثًال أرسطو قسَّ إلى ، الّشعر :عر إلىم الشِّ أنواع أخر والكومید الملحمي والتراجید
أنَّ  ر م على العمل الشِّ «و عتمد الح ة تأثیره في إنعر عقٍل على نوع حظى  سان 

ٍم جید م وتعل مة الشِّ .)3(»سل ق هفأرسطو ر مة تأثیره على مستمع ق .عر 

غداد، 1( تب الجامعي الحدیث،  ة وشعراؤها المعاصرون في العراق، الم ) ینظر: بهجت الحدیثي: القصیدة اإلسالم
 ، 54، ص2011العراق، د 

عة اإل2( اة مط ، المغرب، ) حسن األمراني: ما األدب، مجلة المش ه، الرا .22، ص 1998، 1صالح والتوج

ة االنجلو المفن الشعر، (تر) :) أرسطو3( ت م حمادة، م ، د تصرة، إبراه .24، ص القاهرة، مصر، د 
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اء والنقادیولو ثر فلمـأّما النَّ  بیرة مثلما أولْوها للّشعر، لكن مع مرور ه األد ة  أهم
ح دور الشِّ  االزمن أص ة نثرة برزت على عر یتراجع تدرج ظهور أجناس أدب ، وذلك 

ة،  ة مثل:الخطا اإلضافة إلى المقالة والخاطرة والسیرة الساحة األدب ة،  القصة، المسرح
ة. ة والروا الذات

ة حضورامثالً فالقصة  عض ها خطراوأشدّ من أكثر األجناس األدب ، فیذهب 
اء إلى القول أنَّ  ة هي دیوان العرب الحدیث أو أدب العصر الحدیث، وذلك األد الروا

قول:  حنا «لقدرتها على التعبیر عن هموم الناس ومشاكلهم، فهذا جابر عصفور  - أص
اف زمننا العرنصنِّ -نحن النقاد ة ّنهأي إبداع عضنا عن الروا تحدث  ة، و زمن الروا

ة بوصفها دیوان  .)1(»محدثینالعرب الالعر

أنّ  ة خاصة، و اهي شعر الدها وفي موضٍع آخر نجد هناك من أولى القصة عنا ن
ار أنَّ  اعت حتاج ح«: الحدیثة،   ، ا إلى فن تمً هذا العصر عصر العلم والصناعة والحقائ

بین شغف  الجدید یوف م إلى الخ وحنانه القد الحقائ احتموهذا )2(»اإلنسان الحدیث 
ا نجده في القصة وغیرها.م

الم هللا عز وجوالمتمعّ  ة القصة، فقد وردت ن في القرآن الكرم وفي  ل یدرك أهم
ثیرة اإلضافة إلى الحدفي مواضع  سوره "القصص"،  الشرف ، وسمیت إحد یث النبو
جاء زاخرا ة، الذ عض قصص األدب اإلسالميالنصوص القصص .فالقرآن أصل ل

الدّ  مذهب أدبي ُوجد بین أید ارسین، وقد اختلف هؤالء واألدب اإلسالمي 
ه في محاولة تأصیله، فمنهمالمهتمو  انت على من یؤِّد أنَّ ن  الد هذا األدب  قة م وث

أكَّ  ، الذ ذا من خالل المقاالت التيد هید سید قطب، ومثال ذلك نصر الدین دوال

ة األسرة، القاهرة، مصر، د1( ت ة، م .11، ص1999، ) جابر عصفور: زمن الروا

م قّصاب2( ا األدب اإلسالمي، دار الوعي) ولید إبراه ة، الجزائر، ،: من قضا .101، ص 2016، 2رو
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ه "في التا تا تابي "النقد األدبي أصوله نشرها سید قطب في  رة ومنهاج"، و رخ ف
ر الفني في القرآن الكرم" ن فیها داللة هذا األدب وماهیته ي بیّ الت)1(ومناهجه" و"التصو

عاده. مته وأ وق

ضا یبین أنَّ  ه: أمَّا شلتاغ عبود أ عني  ان  عن ئالتعبیر الناش«سید قطب 
ة المشاعر اإلسالم ة«وأنه .)2(»امتالء النفس  .)3(»تعبیر عن تجرة شعورة موح

غة مثلى تجمع خصائص  فهو من خالل هذه التعارف حاول الوصول إلى ص
اله المختلفة ة وشروطه الممثلة في صورة وصوره ودالال،األدب في أش ة واللفظ ته المعنو

ة.ذات الدالالت  حائ اإل

شرفسید قطب تنَّ  ة التطور ال ه إلى ضرورة وجود أدب إسالمي یتالءم مع حر
أنَّ  اة وترقیتها، ال للرضفهو یر ر الح الوقوف واألیدو بواقعها ااإلسالم جاء لتطو

توفة .م

عض المواصفات التي  لكن سید قطب لم یؤِّد على وجود أدب إسالمي، بل طرح 
ان األدب تجعل م ا إسالم من التصور «، حیث قال: أد ومن ثمَّ فاألدب أو الفن المنبث

ثیًرااإل حفل  اة، قد ال  ، وال یتوسع في سالمي للح شر ر لحظات الضعف ال بتصو
ة اإلنسان في هذه األرض. سلب ة ال تؤمن  فاألدب . ومن ثمّ .عرضها.. والنظرة اإلسالم

ات وعوامل الظهور، مجلة ضفاف اإلبداع، جدة، ) ینظر: محمد الصالح خرف1( ي: األدب اإلسالمي الحدیث البدا
ة، العدد األول،  .38، ص 2006السعود

، سورا، ) شلتاغ عبود: 2( .24، ص 1992، 1المالمح العامة لنظرة األدب اإلسالمي، دار المعرفة، دمش

.7، ص 1980، 4أصوله ومناهجه، دار الشروق، القاهرة، مصر، ) سید قطب: النقد األدبي3(
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م ضعفه ونقصه ال یهتف للكائنن التصور اإلسالميأو الفن المنبث شر ال
.)1(»وهبوطه

عني بهذا أنّ  مة اإلنسانوهو  ثیًراوال یهتم،األدب اإلسالمي ال ینقص من ق
ه، بل شرمجِّ فهوا من هذا،نً أهو أعلى شبنقل جانب الضعف ف حترم الكائن ال د و

علِّ  نه.ي من شأو

غیر ذلك، وأنّ  انت على ید "أبي الحسن نشأةوهناك من یر هذا األدب 
اره أول اعت  ،" رة األدب اإلسالمي، وأوّ منالندو طة األدب تبنى ف ل من ترأس را

شهد له الكثیر بهذا، وذلك من خالل  ألقاه ضمن «اإلسالمي، حیث  الخطاب الذ
أقامه مجمع  تهاالحتفال الذ ة منحة عضو مناس ة بدمش .)2(»اللغة العر

تا بدر في مقدمة  اس قول: نداألدب" ألبي الحسن الفياتة "نظر فعبد ال و
صفات األدیب اإلسالمي العالمي، فهو أدیب في تلقد « جمعت في أبي الحسن الندو

ة،  ة والفارس ة وأدیب في األرد أنَّماالعر ون الرجل الذو ه هذه السمات ل وضع هللا ف
ه األدب اإلن .)3(»سالمينتظره لیتعزز 

وّض  أنّ و عني عنح أبو الحسن الندو األدب «ه دمصطلح األدب اإلسالمي 
معناه الواسع الهادف البنَّ  اتي اإلسالمي  تا و ر تبتها في هذا الموضوع اء في ف التي 

ة، بط) سید ق1( ة للنشر، جدة، السعود رة ومنهاج، الدار السعود .17-16، ص 1967، 1: في التارخ ف

، العدد بیروت، لبنانلقاء العدد، مجلة األدب اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، :) أبو الحسن علي الحسیني الندو2(
.29، ص 1995الثاني، 

شیر، عمان، األردن، 3( : نظرات في األدب، دار ال .9، ص 1990، 1) أبو الحسن علي الحسیني الندو
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تاب أولمن  عض مقاالتي التي جاءت في  " نظرات في األدب"یوم، وقد شرحته في 
تاب  " ال"روائعوفي  .)1(»إق

د  ا أنَّ وهذا یؤ ره أكثر من مرة ولم الحسن النأ قام بذ بل ،بهذا فقتفِ دو
ة.قام  نظرة أدب اته  شرحه وتفصیله وٕاث

عد ه ة والتألیف تنظیًرا ونقًداوتوالت  ة الكتا تور ، ولعلَّ ذا حر ات الد تا أبرزها 
ة" و"مدخل إلى ة والمذاهب األدب الني": "اإلسالم األدب اإلسالمي" وقد جاءت"نجیب الك

مفه ة اإلو لتعم ة األدب ة.سالم ونظرة األدب اإلسالمي في حقل المعرفة النقد م

تور "عماد الدین خلیل"  ات الد تا "نحو مسرح إسالمي" وأبرزهاإضافة إلى 
.د اإلسالمي المعاصر"، و"محاوالت جدیدة في النقد اإلسالمي"و"النق

بل استمرت وتوالت مثل جهود ،ولم تتوقف جهود الدارسین عند هذا فحسب
م محمد"، دع تور "عبد الحمید إبراه ه االد تا ة، وذلك من خالل  ام نظرة إسالم إلى ق

ة"، فهو في هذا الصَّ  ة العر قول "الوسط ر «دد  أنني منذ أكثر من عشر سنوات قد أذ
یتكون من خمسة  ة"، الذ ة العر تابي "الوسط ة من خالل  رة النظرة العر طرحت ف

ة منطلقً الخمسة دعا أجزائهفهو في هذا الكتاب .)2(»أجزاء رة الوسط اإلى أن تكون ف
مة ومع الحضارات الحدیثة، فالحوار مع هذه الحلل ضارات هو حوار مع الحضارات القد

. النموذج األمثل للوصول إلى الح

ر اإلسالمي والناقد األدبي "محمد حسن حسین" الذ صمته وجهود المف ترك 
رة اإل ة، وذلك من خالل معلى الساحة الف ة والنقد لفاته "اإلسالم والحضارة ؤ سالم

)1 ، .29، ص العددلقاء ) أبو الحسن علي الحسیني الندو

ة منطل2( ة اإلسالم م محمد: الوسط ، مؤسسة الرسالة ، ل) عبد الحمید إبراه بیروت لحوار مع الحضارات األخر
.19، ص 1995العدد الثامن، المجلد الثاني،،لبنان
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ة ه الغر تا نُ "حصوننا مهددة من داخلها"، " و حوث أخر عا شرتاإلضافة إلى  جم
تاب عنوانه "مقاالت في األدب واللغة" .)1(عد وفاته في 

م عبد الرحمن رأفت ان له اشااإلضافة إلى األستاذ الكبیر والناقد العظ ، فقد 
ة هذا األدب صد ات ماه ه "نحو مذهب ،لهوالتأصیلبیر في محاولة إث تا و

ة «إسالمي في األدب والنقد" خیر دلیل، فهذا الكتاب  ارة عن محاولة جادة لتقرر ماه ع
رة ة والف .)2(»األدب اإلسالمي وتحدید خصائصه وتوصیف مظاهره اإلبداع

حوث والمقاالت التي نشرت في المجالت منها: )3(اإلضافة إلى مختلف الدراسات وال

ة اإلسالمي:مجلة األدب - التي یرأسها عبد القدوس أبو صالح وهي مجلة فصل
ة، وتعتبر الصَّ  اللغة التر األدب اإلسالمي، تصدر في اسطنبول  وت ُتعنى 

طة والوسیلة األولى التي تصل  ارها أهدافهاالمعّبر عن الرا اعت إلى الجمهور، 
ه. األدب اإلسالمي واهتمت  أول مجلة ُعنیت 

ا- اني، وتصدر في المغرب العري.التي یرأسها حسن األمرّ : ةمجلة المش
روان األدب:- ع الیوتعني قافلة األدب، یرأسها محمد الحسمجلة  ، ندني الرا و

ة، وهي مجلة  اللغة األرد األدب «تصدر في الهند  ة ذات اختصاص  علم
ل ثالثة أشهر .)4(»اإلسالمي وتصدر مرة 

اء اإلسالم، مجل1( فة: من أد لبنان،بیروت،، ة األدب اإلسالمي، مؤسسة الرسالة) ینظر: محمد عبد الحمید محمد خل
.29، ص 1995المجلد الثاني، العدد الثامن، 

تاب نحو مذهب إسالمي2( اب: عرض  مؤسسة الرسالة، مجلة األدب اإلسالمي، في األدب والنقد، ) خلیل أبو ذ
ع، العدد بیروت، لبنان،  .57، ص 1997، 14المجلد الرا

ات3( .38وعوامل الظهور، ص ) ینظر: محمد الصالح خرفي: األدب اإلسالمي الحدیث البدا
عة،4( ، بیروت، مؤسسة الرسالة للنشر مجلة األدب اإلسالمي، ) عبد القدوس صالح: وقفة على مشارف السنة الرا

.1، ص 1995، 13، العدد لبنان
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اللغة : یرأسها محمدمجلة منار الشرق - ش  وتصدر في بنغالد سلطان ذوق الندو
ة. العر

.مجلة النور- رأسها عبد الرحمن الملي الندو : التي تصدر في الهند و

احثین تؤِّ  ل هذه المقاالت التي نشرت في تلك المجالت من طرف ال د هذا ف
ثیر ممّ :أمثال ، محمد عادل هاشمي وغیرهما  هذا أثروا ن عدنان علي الرضا النحو

حوثهم الهادفة التي تسعى إلى ترسیخ الكلمة الصادقة الهادفة. الحقل بدراساتهم و

األدب اإلسالمي ومحاولة تثبیت مؤسسه األول نشأةفرغم اختالف الدارسین حول 
ار أنَّ  أنه نشأ على ید سید قطب وأنَّ فهناك اعت یر له الفضل في إبداع هذا ر

أنه ظا ٌ آخر رأ انألدب، وفر ا الحسن مع مؤسسهر و طة األدب اإلسالمي أ را
 ، ان واحدً إالَّ أنّ الندو ة.هدفهم  م اإلسالم حث عن أدب یخضع للق ا، وهو ال

ة -3 ال األدب اإلسالمي:وجودإش

ة، لقي ة العر مصطلح األدب اإلسالمي معارضة عند ما ُطرح في الساحة األدب
ین رفض البدائل التي في حد ذاته، وتراوحت هذه المعارضة بین رفض المصطلح  و

وضعت له.

ه ت ف رفض هذا المصطلح رفضه ألنه رأ الذ قً فالفر لمصطلح "األدب اضی
ار أنّ  اعت ًال عنه،  ون بد األدب العري هو أدٌب إسالمي وال حاجة العري"، أو جاء ل

ة اإلسالم .)1(ألن یوصف 

، المجلد بیروت، لبنانة المصطلح، مجلة األدب اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بهعبد القدوس صالح: ش:ینظر)1(
.3، ص 1995، العدد الثامن، الثاني
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ح ان في عصر النبوة الكن هذا الكالم نعتبره صح إذا ما عدنا إلى األدب الذ
م اإلسالالمسلمین حًقانّ والخالفة والراشدة، أل اتهم.التزموا بتعال تا قوها حتى في  م وط

اآلخر فقد رفض البدأ أنَّ منهم ائل التي وضعت لهذا المصطلح، ظنامَّا الفر
قول ةثرة المصطلحات تدخلهم في متاه ال مجال للخروج منها، وفي هذا الصدد 

مصطفى او ح علیها، «:ال فأنحن في أمس الحاجة إلى المصطلحات التي نتف
انت المصطلحات  ْصدُق التفاهم بینها إذا  ة ال  ة ثقاف مجموعة من الناس أو حر
ع أوجه  ح لكل واحٍد مفهومه الخاص، ففي جم ص علیها، وٕاال س المتداولة غیر متف
ر  البد من تحدید المصطلح، ونحن في األدب اإلسالمي وفي الف شر ال النشا

حاجة إلى تحدید المصطلح .)1(»اإلسالمي 

المصطلح، ما أدّ قوهذا ما و  ه دعاة األدب اإلسالمي، فهم اختلفوا في ض ع ف
بدائل له. في حقل األدب اإلسالمي  إلى ظهور عدة مصطلحات أخر

"االتجاه اإلسالمي"ومصطلح "،الدعوةأدب"وهذه البدائل تراوحت بین مصطلح 
ة"آداب الشعوب "ومصطلح "األدب المسلم" ومصطلح  اإلضافة إلى بدائل ،اإلسالم

ـ"األدب الدیني" و"أدب العقی دین أو المعارضین لألدب،  ُطرحت من قبل المؤ دة أخر
ة" و"األدب األخالقي" .)2(اإلسالم

، فهو عند ما درس هذه البدائل خلص  وعبد القدوس صالح من أنصار هذا الفر
ح "أدب الدعوة"، من منطلإلى نتیجة مفادها رفض هذه المصطلحات، فرفض مصطل

مصطفى: األدب اإلسالمي ضرورة ) 1( او ح التوازن للفرد والمجتمع والعالم، مجلة األدب اإلسالمي، عادة إلال
ع عشر، العدد  .22، ص 2007، 53مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، المجلد الرا

.7-4اإلسالمي، ص ة المصطلح، مجلة األدب بهعبد القدوس صالح: ش:ینظر)2(
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قول في هذا أنه ضیّ  مشة،  ة محدودة ودائرة من حصر األدب اإلسالمي في زاو  ،
دد:  غي أن ُ «الصَّ شمل أاألدب اإلسالمي ال ین فهو  حصر في أدب الدعوة فق

الكون  ة تتعل تجرة إنسان .)1(»موضوع وأ
مة األدب ما رفض مصطلح "االتجاه اإلسالمي"، ألنّ  فقد ق هذا المصطلح 

ختفي ن األدب اإلسالن من شأیهوّ «اإلسالمي، و ظهر حیًنا و جعله مجرد اتجاه  مي و
.)2(»آخرحیًنا

قى بجانب األدب اإلسالمي، ألنّ فهذا المصطلح ال عیب أن  اتجاهه هو ی
الاإلسالم، حل بد له.لكن ال 

ل مسلم رفضه لمصطلح "األدب المسلم" ألنّ اإلضافة إلى الضرورة  س  ل
ة، وٕاذااصدر أدً  م اإلسالم والق ه یتواف األدب «ما وافقنا هذا المصطلح فإننا نعني 

ان مسلم  صدر عن أ وهذا خاطئ..)3(»الذ
ة، فهو  ه نوع من الحساس ة" ألّن ف وقد رفض مصطلح "أدب الشعوب اإلسالم

قول سعد أبو الرضا:  إلى تفرقة الشعوب وشتاتها، وفي هذا الّصدد  ون «یؤد رما 
ه إلى الوحدة والتوحد ون ف این في وقٍت نحن أحوج ما ن .)4(»مدعاة للتفرقة والت

ضم مختلف المذاهب ألما ر و  ة المتنه  ة ایناألدب ة المنتشرة في الشعوب اإلسالم
م اإلسالم ات مخالفة لتعال .)5(ومنها ما هو قائٌم على معتقدات وأیدیولوج

.4المرجع نفسه، ص عبد القدوس صالح : )1(
.4ص ، المرجع نفسهعبد القدوس صالح: )2(
.5المرجع نفسه، ص عبد القدوس صالح : )3(

، سعد أبو الرضا: األدب اإلسالمي بین المفهوم والتعرف والمصطلح، مجلة األدب اإلسالمي، مؤسسة الرسالة) 4(
ع، ص ، العددلبنانبیروت،  .94السا

.6شبهة المصطلح، ص : عبد القدوس صالح: ینظر) 5(
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لألدب اإلسالمي، فقد رفضت ألنَّ أمّ  ة للبدائل األخر النس یفیها تضیا 
هو وهذا المصطلح،الدیني"األدبمصطلح "شمل منألمصطلح األدب اإلسالمي، فهو 

دین، واألدب اإلسالمي ال ینحصر  أ ل إنتاج أدبي یتصل  على  م أطل مصطلح قد
اة والكون الواسع. ، بل یتجاوزها إلى آفاق الح ة فق في الموضوعات الدین

حصر األدب  و أنه ضی ذلك رفض مصطلح "أدب العقیدة" من منطل و
ر أنَّ  ة لكن ال األدب اإلسالمي یاإلسالمي في العقیدة، فال نن من العقیدة اإلسالم نطل

قف عندها.

ان رًدا على األدب األخالقي" وهذا اإلضافة إلى رفضه لمصطلح " الرفض 
.)1(»مجرد أدب أخالق ومواع«األدب اإلسالمي عوا أنّ دّ الذین ا

د على مصطلح األدب اإلسالمي یفعبد القدوس صالح  ؤ ل هذه البدائل و رفض 
ه من  ف ة، ظنً لما یر ا منه أنها توقع في االضطراب والفوضى.الشمول والعموم والكفا

الغ في رفضه لهذه المصطلحات سة في ،لكن عبد القدوس صالح  وجعلها حب
صل نهو "األدب اإلسالمي" فإذا ما تعددت المصطلحات وتعددت اآلراء القالب واحد

ما أرادها دعاة األدب اإلسالمي. نظرة  إلى تحقی

.7، ص المرجع نفسهعبد القدوس صالح: )1(



األدب اإلسالمي وااللتزام.أوال:

ل والمضمون.:ثانًا الش

األدب اإلسالمي والجمال.ثالًثا
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األدب اإلسالمي وااللتزامأوًال:

:االلتزاممفهوم-1

:لزم: اللُّزوم«االلتزام من مادة: : ورد في قاموس لسان العرب البن منظورلغة-أ
يلوالفاعل الزٌم والمفعو َم یْلَزُم، معروف والِفعِل َلزِ  ء یْلَزمُه لْزًما ولزوًماه ملزوم، لِزَم الشَّ

.زاًمامالزمة ولِ والزمهُ 

فارقهُلزمة، یلزُم الشّ فاْلتَزمُه، ورجلإّاه وَأْلزمهُ والتَزمهُ  .)1(»يء فال 

 : في قاموسه المح اد نفهمُه من قول الفیروز آ م لزِ «وهو المفهوم نفسه الذ
فارقُه، لزِ  يُء، ثبت ودام، لزم بیته، لم  فارقهالشَّ ه ولم  الّشيء تعّل .)2(»م 

أجمعایتبین اد أّن االلتزام هو علىمن خالل هذا أّن ابن منظور والفیروز آ
الّشيء وعدم مفارقته. ا االرت

:اصطالًحا- ب

، أما من الجانب االصطالحي فنج المعجم ه ورد في دهذا من الجانب اللغو
ةاأل ة«أّنه: دبي لجمیل صلی ة أو فن ة أو اجتماع اس ة س .)3(»الوقوف بجانب قض
اع نهج معین في أسالیب الفن أو األدب«هو: أو .)4(»إت

.494، المجلد الخامس، مادة (ل ز م)، ص 1997، 1) ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، 1(

، دار المأمون، بلدة د. بلد، ال)2( : المح اد ع، ص 1998، 4فیروز آ . 175، الجزء الرا

ة: المعجم األدبي، دار العلم، بیروت، لبنان، 3( . 31، ص 1979، 1) جمیل صلی

ة: المرجع نفسه، ص 4( . 31) جمیل صلی
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ة ما، مثل التزام أدیب عري  قض فیّتضح من هذا أنَّ االلتزام هو أن تلتزم 
ع  أن تت الفن،  ة، أو خاص  ة الفلسطین مدرسة ما وتنهج على منوالها.القض

ر الغري:-2 االلتزام في الف
رة االلتزام ر الغري ف ات في الف ة في الخمسین ة الثان عد الحرب العالم نشطت 

ات ة، حیث ، مستمدة نسقها من الفلسفتین من القرن العشرنوالستین ة والوجود س المار
ه  ل منهما إل منظورها الخاص.مننظرت 

ستمد یر طرة الواقع، فمنه  ة تعتبر الفرد تحت س س رجاء عید أّن الفلسفة المار
اره ومعتق ًعاأف ارل داته، فهو عامل متأثر یتغیر ت عتبر  طرأ للواقع من تغییر. و لما 

س  ، فهما )1820-1895(Frederik Angel* وفردیرك انجل )Karl Marx)1818-1883مار
عد لینین المؤسسا  ة  الكت -1770(Hegelإضافة إلى هیجل ،)Linin)1870-1924د

رة التطور )1831 سي، وذلك من خالل ف ر المار بیر على الف ان له تأثیر  **الذ
.)1(التي أثارها

س  ارل مار  *Karl Marx ا وتوفي سنة 1818: ولد سنة ر ألماني، واضع 1883ألمان بلندن، فیلسوف ومف
قه على التارخ والمجتمع، ل ط الجدلي الذ الماد ة" ، من أهم مؤلفاته: رأس المال، المنط قب بـ"نبي الشیوع

راخ 1843مخطوطات  .1847، بؤس الفلسفة 1845، أطروحات حول فو
ة سنة Hegel** هیجل  شتوتغارت األلمان ، وهو قطب من أقطاب 1831، وتوفي في برلین سنة 1770: ولد 

ة ة فیلسوف متصوف من أوائل رواد المثال ة األلمان على األیدیولوج الجدلي المطب ، له فضل في وضع المنط
ا الروح،  الشعرة. ، فینومولوج ر، التارخ، من مؤلفاته: المنط الوجود، الف

ندرة، مصر، 1( ، منشأة المعارف للنشر، اإلس ) ینظر: رجاء عید: فلسفة االلتزام في النقد األدبي بین النظرة والتطبی
، د ت، ص  . 129د 

اته بین األدب والتارخ 1888- 1822أرنولد: *** ماثیو  تا ، تنوعت  انجلیز اتب ومصلح ترو ، شاعر وناقد و
اسة والالهوت والعلم والفن. والس
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ولوردج  ة نبت على ید  شهدته الساحة العلم أحمد طالب أن االلتزام الذ ر و
Coleridgeرنولد وماثیو آMatthew Arnold*)1822-1888(اة حینما أعلن أّن الفن نقد للح

طغى في تلك الفترةعلى رًدا . )1(العلم التجربي الذ

LukácsGeorgش لوكاتّن معظم النقاد أجمعوا أّن جورج أوفي موضٍع آخر یر

التمییز بین *، *)1971- 1885( سیین الذین اهتموا  ة هو أشهر النقاد المار الواقع
ة، فاأل ة النقد ة والواقع شر من الداخل، أولى استطاعت االشتراك ة أمان تصور ال الثان

انت  رف هذا التصو ل العجز عن تحقی .)2(عاجزة 
ة،اأمّ  س انت نظرتها تختلف عن المار ة ف أنها الوجود یر فجون ماكور

لة التي « ة، والمش قدٍر من الهالم اس مذهب یتسم  ة أنها ُنزعت ل واجهتها الوجود
على ألوان من  طل اس البدعة والموضة، حتى صار لقب الوجود سوها ل الفلسفة وأل

ة،شر واألنشطةلا الفلسفة الوجود .)3(»التي ال ترت
انت فالواضح من هذا  عدما  ة تعرضت لنوع من التحرف، فهي  أن الوجود

شر.مذهب فلسفي قائم بذاته جعلوها  ه فئة معینة من ال مجرد لقب تلقب 

المومفهوم االلتزام عندهم  ع من داخل الفرد،ارت فهذه الفلسفة وقف الذاتي النا
قي أنه هو الجوهر الحق على مقولة تر ر إًذاأنا"Dicartارت د، وهذا ما ینطب أنا أف

اته بین األدب والتارخ 1888-1822* ماثیو أرنولد:  تا ، تنوعت  انجلیز اتب ومصلح ترو ، شاعر وناقد و
اسة والالهوت والعلم والفن والس

، دیوان 1976-1931) ینظر: احمد طالب: االلتزام في القصة القصیرة الجزائرة المعاصرة في الفترة ما بین 1(
، د ت، ص ة، بوزرعة، الجزائر، د  .. 12المطبوعات الجامع

اتش (**  اتش أهم فیلسوف في النصف 1971-1885جورج لو ، ولد في بوادسیت، اعتبر لو )، فیلسوف هنغار
ة األول من ال ال، نظرة الروا قي 1920قرن العشرن، من أهم مؤلفاته: الروح واألش .1923، التارخ والوعي الط

.13، ص1976-1931) ینظر: أحمد طالب: االلتزام في القصة القصیرة الجزائرة المعاصرة، في الفترة ما بین 2(
ة (تر) إمام عبد الفتاح إمام، عالم المعرف3( : الوجود ، ) جون ماكور ت، د  ت، الكو .15، ص1982ة للنشر، الكو
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ل إنسان الذ*J.P.Sarterبول سارتر موجود"، وعلى غرار هذا نجد جون  أنَّ  یر
مسؤولیته انطالقً  لٌَّف  افي مسؤولیته صنع م فته، فمثًال اإلس ة األا من وظ جیدة الحذ

عوالطبیب مسؤولیته  ةتت تتمثل في فمسؤولیتهالكاتباألدیب أو أما ،األوضاع الصح
ة الدفاع عن قض .)1(ماالتزامه 

هصدرهو الذفالملتزم إًذا حرة تامة دونما تكلف أو إكراه، االلتزام من قل
ةهي «فهذه الحرة  المسؤول .)2(التي تضفي على االلتزام معنى الشعور 

ندرُك أنَّ  سي یختلف عن االلتزام في من خالل ما سب ر المار االلتزام في الف
نا  ة أدر س ، ففي الفلسفة المار ر الوجود طرة الواقع وأنّ الف حرته أّن الفرد تحت س

تأخذها من في التزامِه بهذا الواقع، فمنه  اره،بسمنه، والتزامه  ة فهي أمّ أف ا الوجود
س هذا تماًما، فهي تعتبر أنّ  قيهوجود اإلنسان ع ة و الجوهر الحق ، فهو حر حرة فرد

عامل خارجي.  أ ال عالقة لها 

ر العري اإلسالمي:-3 االلتزام في الف
ه، فنجُد أّن جذوره بدأت منذ  أما إذا عدنا إلى اإلسالم وحاولنا معرفة االلتزام ف

ة الكرمة  ة واآل عثة المحمد للتصور اإلسالمي، قال تبّین لنا معنى االلتزام وفًقا عصر ال

﴿﴿تعالى







اتب فرنسي معاصر من موالید J.P.Sarter* جون بول سارتر  ة، حامل لواء 1905:  ة الفرنس ، فیلسوف الوجود
ثیرة أبرزها: المخیلة  ر الحدیث، له مؤلفات  اب 1943، الكائن والعدم 1936االلتزام في الف اب، ال ة الذ ، مسرح

ة  ، روا ان مغل ، دروب الحرة.1938الغث
.16، ص في القصة القصیرة الجزائرة المعاصرة) ینظر: أحمد طالب، االلتزام 1(
.14، ص 1979، 1) ینظر: أحمد أبو حاقة: االلتزام في الشعر العري، دار العلم، بیروت، لبنان، 2(



ا األدب اإلسالمي   الفصل األول:                                                              قضا

- 23 -









﴾)1(.
ة الكرمة یجد أنّ المتمعّ ف صفة منحهللا ن في اآل اء  صفة خاصة واألد الشعراء 

بیرة، و  ة جُد  م وشدید ألنّ نّ أعامة مسؤول ه جعلهم موضع الرادة حسابهم عند هللا عظ
ه ر وٕاحساس وقدرة، لهذا من منحهمالقدوة والمثل لما ، ورمزوالتوج ة وف ال ننتظر موه

رهم مناقًضاأنمنهم  هم وف عتقدون ون سلو .)2(لما 

ًقافاال أدق لتزام قناعة تجعل األدیب متسا اة، فهو  مع الكون، متفاعال مع الح
ارة  اة تصور .)3(»معینتصوروفأسلوب عمل و منهج فهو «معاني الع واضح للح

ع من العقیدة .والكون نا

قول عماد الدین خلیل:  فرق بین االلتزام واإللزام، وفي هذا الّصدد  وهناك من 
بیر بین أن « التجرة االلتزامتي أوفرٌق  ض ه الّص من فوق لكي  ته قال ارم ورؤ

اطن التجرة و من  ین أن یتواف .)4(»ب في أوصالهاخر الحادة، و

ان االلتزام فااللتزام إًذا س اإللزام، فإذا  ع من ذات التجرة، فإن ع هو أمر نا
فعل  فاعل.اإللزام هو 

ة 1( .227-224) سورة الشعراء، اآل

، ص ) ینظر: محمد حسن برغش: في 2( .40األدب اإلسالمي المعاصر دراسة وتطبی

الني: مدخل إلى األدب اإلسالمي، ص 3( .76) نجیب الك

.86، ص1988، 2) عماد الدین خلیل: مدخل إلى نظرة األدب اإلسالمي، مؤسسة الرسالة ، بیروت، لبنان، 4(
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الني أنّ  ح لنا نجیب الك وضِّ فهي معناه اإلسالمي الواسع هو الطاعة، االلتزام و
ة  مان ٌ ؤمن وسلوكٌ في قلب الموسرورقناعة إ بها، مطاب ل ما یتعل قة العقیدة و لحق

من ممارسات من فهو عمٌل  نطل ال یتزعزع و ة الصادقة الخالصة والعزم الذ الن یبدأ 
ه مختلف جوان م الواقع  .)1(صم

لمة واحدة: الطاعة، لكن لها مدلول أدق  الني حصر االلتزام في  فنجیب الك
، فهو  ه من شهواتبین اإلنسانوئاموأعم ق ینیر درب هاولذاتهاونفسه  ، فهي النور الذ

اإلنسان.

د لنا أنّ  ؤّ عض، أو في المضمون بل و ما یراه ال ل  حصر في الش االلتزام ال 
حرصنا على دب اإلسالميمضمون ألّن األا وجهان لعملة واحدة، فهو التزامهم یوصینا 

اإلضافة   القرآن الكرم والحرص على قواعدها ودالالتها،  ة لغة المعجزة الكبر اللغة العر
هاالقإلى  تاب هللا وما جاء ف ، تداء  اد ام وم ٍم وأح ل فهو راجع الشّ التزامناأمامن ق

ال .)2(إلى قدرة األدیب أو الفنان إلى التمییز بین لون وآخر من هذه األش

اء، وأّنه سلٌب وهناك من اعتبر أنَّ  على األدب واألد االلتزام ما هو إال تضیی
بین لنا أنَّ نالحرة األدیب، لكن یجیب ماني و تور محمد عبده  عني الد االلتزام ال 

ة أّنه قض ر عض، و ما وصفه ال آداب الشعوب ألنّ ،في األدبمهمة جًداالتضیی
ات، فال والمعط اد م والم الق ًعامملوءة  م األدب بها جم ون لكل أدٍب بدَّ أن ُح ، و

هة معینة وسلوك معین  ة معینة لهان م اآلداب وٕاذا وشخص في تقس ار قو ناقسماعت
ٌب روسي وأدٌب صیني وأدٌب اآلداب حسب األقوام أو المعتقدات فإننا نجد أن هناك أد

.79، ص مدخل إلى نظرة األدب اإلسالمي : عماد الدین خلیل) ینظر: 1(

الني: 2( .81-80، ص مدخل إلى األدب اإلسالمي) ینظر: نجیب الك
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ان الضرورة ي..الخ، وٕاذا تكلمنا عن األدب العري ا م اإلسالم ه أقول أنّ نف ق وٌم  دٌب مح
ادئه .)1(وم

عني  ال  اد على أّنه ومن هذا یتضح أنَّ االلتزام بهذه الم ضی الضرورة 
اء بل  غي منح لكل األد شاء، لكن ین نقد ما  شاء و تب ما  إسالمي الحرة الكاملة أن 

عمر فیها اإلسالم ألنه عنصٌر فّعال ومؤثر في المجتمع والبیئة التي  اد مه م .أن تح

بروزها  ة االلتزام ومد عض النماذج سواًء أكان في مجال فيوٕاذا عدنا إلى قض
اء الذین التزموا  ة فنجد أن هناك الكثیر من األد ة أو المسرح الشعر أو القصة أو الروا

ة اتهم األدب تا اإلسالم وسلكوا نهجه في  اد .م
اته ، ر جالل الدین الروميشععند دراسته لعماد الدین خلیل وهذا ما حاول إث
قول: قصائده  فهو في إحد

ن هذه القدرة من هللانظر إلى قدرتَك فإ
نهنه جّل شأوهي نعمة م

صار ال تطفئ شموع األ
اطني  للتأمل ال ینیر الطر صر هو الشمع الذ فإّن ال

الأنتنت وٕاذا  َت الخ ت النظر ، وتر تر
من  .)2(في منتصف اللیل شمع الوصالأطفأنت 

اء، مجلة األدب اإلسالمي، مؤسسة 1( على األد عني التضیی ماني: االلتزام في األدب ال  ) ینظر: محمد عبده 
ع عشر،،  ع، العدد الرا .19، ص 2/9/1997الرسالة، بیروت، لبنان، المجلد الرا

، سورا، ) عماد الدین خلیل: 2( ثیر، دمش ، 90-89، ص2007، 1محاوالت جدیدة في النقد اإلسالمي، دار ابن 
 ، ة العصرة، بیروت، لبنان، د ت فافي، الم ، (تر): محمد عبد السالم  نقال عن: جالل الدین الرومي: المثنو

.118، ص 1966
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ال والتجرة  الخ ات من شعره الزاخم  عض األب ةفهذه  فعماد الدین خلیل،الصوف
أّن التزام هذا الشاعر ع یر ه ،لماته وتعابیرهمن خالل ین اره وصوره وأخیلته وتراكی وأف

ه وشعوره،  ل وع عة من  حًقا ملتزًمافهو جعل شعرهوقدراته على وصف التجرة النا
ة عصره، وهذا لعدم سماحه  الولوج داخله. فهو واجه جاهل غیر المسؤول  الشعر لتخل

.)1(اما یجعل الشعر أكثر التزامً 

ة فهذا هو التزام الشاعر الصوفي المتخل جالل الدین الرومي على حسب رؤ
عماد الدین خلیل.

ة أما في مجال القصة فهناك العدید من الروائیین من لجأ إلى القصص القرآن
س منها والتزم  ر والعبرة الماثلة في سردها من بها واقت إلبراز هدفها الواضح في التصو

ةها أجل اكتساب ة القرآن .صفة القصة اإلسالم

أّن  م من هؤالء الروائیین الذیومحمد رجب البیومي یر الح نهجوا هذا نتوفی
م و النهج،  حوارة محمد صلى هللا وذلك من خالل العدید من قصصه وأبرزها قصة الح

ه وسلم،  قول البیومي عل ما  نموذج مشرف للفن اإلسالمي الملتزم، فقد راعى «فهي 
الح ة من التزام أحداث السیرة، فتوفی ه الدقة الواقع م ألزم نفسه فیها الكاتب ما تتطل

إلزاًماالنص ال ورد على لسان ، نبو تب الألن الكالم الذ له وارد في  الم  نبي 
.)2(»معتمدة

أخذه محمد رجب البیومي على توفی م وما  عده على إلزامهأنلح الصارم أ
عده عن الوحدة «قائًال الفنيالجانب  ان همه هو عرض مشاهد مختلفة، هذا ما أفقده وأ

.94-93) ینظر: عماد الدین خلیل: محاوالت جدیدة في النقد اإلسالمي ، ص 1(

ة، مجلة األدب اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، )2( م والقصة اإلسالم الح محمد رجب البیومي: توفی
ع،  ة، العدد السا .6، ص 1995السنة الثان
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ة التي یتسل استطاعة المؤلفًال مطرًداسالحدیث تسلل بها سالفن ان  م هذه ، ف ح أن 
ه من الواقع الصرحالوحدة مع تقییده  .)1(»ما التزم 

ش تحلیل وعرض قصة ما  ضون على الجمر"حاول محمد حسن برغ لمحمد "القا
هذه القصة ، فهو في تحلیله هذا وصل إلى أنّ فیهالنا جانب االلتزام مبرًزاأنور راض

سمى "علي"  طلها  ل معنى الكلمة، ف ة ملتزمة، تمثل األدب اإلسالمي  قصة إسالم
ه، ملتزمطٌل  یره وسلو فهووعمًال ال یبتغي غیر مرضاة هللابإسالمه عقیدةمتمیٌز في تف

ة ة وماد ة التي مّر بها من تعذیب وٕاغراءات جنس ل االمتحانات القاس إال أنه لم رغم 
او لم ستس ان اسمها فوزة ظل متمسً طلة ف م دینه، أما ال ةبتعال انت وهي امرأة أجنب

ما تبّدلت  مها  َ على هذا بل تبّدلت ق ة، إال أنها لم تب اع والحیوان اة الض ش ح تع
ل همها هو الشهرة اتسلو ان  عد أن  ما تبدلت نظرتها للواقع، ف ها وتبدلت آمالها 

ح  .)2(اإلسالم هو همها والدعوة إلى مرضاة هللا عز وجلوالمال أص

ة اإلسالفهذ حرارة الرؤ ة المتكاملة وصورة الدعوة إلىمه القصة حملت لواء االلتزام 
هللا.

ة ) محمد رجب البیومي: 1( م والقصة اإلسالم الح .8، صتوفی

.269، 268، 264صر، ص ) ینظر: محمد حسن برغش: في األدب اإلسالمي المعا2(
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ل والمضمون ثانًا: الش

ل-1 :مفهوم الش

ل هو: لغة:-أ أّن الش صورة الشيء المحسوسة «ورد في تاج العروس للزید
المقدار ،ل هیئة حاصلة للجسموالمتوهمة، قال ابن الكمال: الشّ  سبب إحاطة حد واحد 

ال أوما في الكرة،  ما في المضلعات من مرع ومسدس (ج أش ما في حدود 
ول) ل الخارجي لشيٍء ما.فالشّ .)1(»وش ل هو اله

:اصطالًحا- ب
يیر ة«هولالشّ أنّ العشماوز د أو هو الفن الخالص المجرّ الصورة الخارج

ه توالذ،من المضمون  الفن األدبي، سواًء أكان قصیدة و تمثل ف من خالله شرو تتحق
ة ة أم مسرح ارة أخر.)2(»أم قصة مرو ع اغة واأل«أو  ل ما یتعل،فالهو الص و

ة المختلفةصال میز العمل األدبي،غ الفن معناه العام، الذ .)3(»هو األسلوب 

مفهوم المضمون:-2
مضمون الكتاب «المضمون من مادة ضمن و: جاء في تاج العروس أنّ لغة-أ

.)4(»ه والجمع مضامینطّ ما في ضمنه و 

يء ومحتواه اطن الشَّ أنَّ المضمون هو  .أ

ت، 1( : تاج العروس، (تح): عبد الفتاح الحلو، التراث العري للنشر والتوزع، الكو ) محمد مرتضى الحسیني الزید
 ، ت، د  ، الجزء التاسع والعشرون، مادة (ش ك ل).1997الكو

م والحدیث، دار النهضة2( ا النقد األدبي بین القد : قضا ي العشماو ، ) محمد ز ة، بیروت، لبنان، د  ، 1979العر
.237ص 

ا األدب اإلسالمي، ص 3( م قصاب: من قضا .77) ولید إبراه

، مادة ( ض . م. ن).4( : المرجع الساب ) محمد مرتضى الحسیني الزید
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:اصطالًحا- ب

شملها العمل الفّني، أو هو أو المحتوالمضمون  ار التي  المادة «مجموع األف
ستخدمها  لها الفنَّ ، اعرأو الشَّ األدیبالخام التي  شّ ان في الصورة التي والذ

.)1(»یردها

ة الشّ -3 :ل والمضمون قض

حث في مسألة الشَّ  ن أمر ال ة لم  ل والمضمون من األمور المحدثة، فهي قض
ة على مرِّ  ة والنقد الدراسات األدب العصور، سواًء في اآلداب طالما شغلت المشتغلین 

ة  أّن أوالغر ي العشماو ز ة، حیث یر عة ال«العر في فهم طب خل عالقة بین أ
ل والمضمون سیؤد ةالَّ الش م على اآلثار الفن في الح ٕالى ، و ضرورة إلى الخل

اء في ح إاختالف النقاد واألد ة، فال ن جاز االختالف فیها في العصور القائ ماض
.)2(»حٌد الیوموز أن یختلف علیها أیج

ٌ وقد انقسم النقاد وفًقا الشَّ لهذا التمییز فرقین: فر راه هو األساس وأنّ یؤمن  ل و
من في الصِّ المضمون  ة له، والفن  مة فن المضمون ،اغة واألسلوبال ق وآخر یؤمن 

اره أساس العمل الفنِّ  ما یالمضمون بتحدید قام «هذا الفرفي، اعت ما تارة  لذ وتارة 
مع األ ما هو یتف اإلنسان إلى سماوات الفلسفة والدین، وتارة  سمو  ما  خالق، وتارة 

ة ة الواقع ة،صادق من الناح ة الماد ع ة الطب ما هو جمیل من الناح .)3(»وتارة 

ٌ ثالث یر عضهما الشَّ أنّ وفر ن فصلهما عن  م عض، ل والمضمون ال  ال
ه أرسطو،فهما متالزمان رً أنَّ «حین رأوهذا ما ذهب إل ست ف ة ل ا منفصًال عن الماه

م والحدیث،  ص 1( ا النقد األدبي بین القد : قضا ي العشماو .238) محمد ز
)2 : ي العشماو .237المرجع نفسه، ص ) محمد ز
: المرجع نفسه، ص 3( ي العشماو .238)محمد ز
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قة عنده  اء والحق يء عنده ال جوهر الشَّ فإنَّ ي ومن ثمّ في المدرك الحسِّ امنة األش
.)1(»ینفصل عن تحققه الماد

فصلون بین الشَّ  فصلون ل والمضمون فالذین  ات فهم  ین المدر ار و بین األف
ة. الحس

ال لكولوردج فهذه النظرة  ة وفي هذا سارت نظرة الخ األساس رسمت الخطو
عُد األدبي، لعمل علیها االتي یبنى ال و یبدع الشَّ العامل األساسي الالخ ل العضوذ

اطن العمل الفني .)2(الصادر من 

ح الشَّ  مة في ذاته، إنَّ الفنيالعملل الخارجي فيومن هنا أص ق س بذ ل
ونة له. مته في اتحاده مع سائر العناصر الم ق

أنَّ  یر ه الذ روتش ن تصوّ اإلضافة إلى  م ة خارج عن الّصور ر مضمون ه ال 
ة ألفا«،الحدس ن أن تصاغ  رة إال إذا أم ة إلینا ف النس رة ال تكون  وال للحن ،فالف

ن  م قي  قًاأنالموس ن أن مسجلصورة التوال اأنغامما لم یتحقون لحًنا موس م ة 
وألوانتكون صورة  ة ما لم تظهر بخطو م .)3(»تجس

ي ة للنقد األورو النس انت هذه إذا عُ أما، هذا  م  دنا إلى النقد العري ففي القد
ة تُ  والمعنى، حیث عالجها العدید من النقاد وهم بدورهم انقسموا القض ة اللف قض عرف 

فضلون ما انقسم الغرب، األول  قدمون الّلفالزخرفةفأصحاب الفر ة، و اللفظ
ه ة  دعون للعنا ، و ه فقد، ومن هؤالء الجاح تا ان "جاء في  المعاني «: أنَّ "والتبیینالب

.191) أرسطو: فن الشعر، ص 1(

م والحدیث، ص 2( ا النقد األدبي بین القد : قضا ي العشماو .242) ینظر: محمد ز

: المرجع نفسه، ص 3( ي العشماو ه: المجمل في فلسفة الفن، 58) محمد ز روتش (تر): سامي . نقًال عن تبد تو 
 ، ندرة، مصر، د  ي، دار المعارف، اإلس .58، ص 1947الدرو



ا األدب اإلسالمي   الفصل األول:                                                              قضا

- 31 -

والمدني وٕانّ مطروحة في الطر والقرو ما الشأن في عرفها العجمي والعري والبدو
ع وجودة  ثرة الماء وفي صحة الط وسهولة المخرج و إقامة الوزن وتخییر اللف

ك .)1(»الس

أنَّ  هنا یر ة بین الناس، ونعرف أنّ فالجاح هذا المعنى أحسن المعاني مشتر
ك. والس اللف من هذا عن طر

صاحب أبياإلضافة إلى ر ص خصَّ الذ، "تاب الصناعتین"هالل العس
همستقًال فصًال  تا س «قول: .اني وأثرهامعوالوأهمیتهاللحدیث عن األلفاهذافي  ل

عرفها العري واألعجميأن في إیراد المعاني ألنَّ الشّ  ما هو في إجادة اللفوٕانَّ ،المعاني 
ثرة وصفائ هائه ونزاهته ونقائه و یب،هطالوته ومائه وحسنه و ك والتر .)2(»مع صحة الس

ال یهمل المعنى تمامً  ر ة لحسن تعبلا وأثره، ولكن العس یر اللفبعطي األولو
یب.مع صحة السّ  ك والتر

أنَّ اآلوالفر ن تال ه خر یر م والمعنى، وال  ن الفصل بین اللف فضیل م
وصلنا إلى متالزمان، إذا أصبنامتالحمان اعلى اآلخر، فهمأحدهما  ار اللف في اخت

ح. س صح معنى جید والع

ة وابن األثیر وعبد القاهر الجرجاني صاحب نظرة النظم.وفي هذا الّص  دد نجد ابن قتی

ة الخانجي للنشر، القاهرة، 1( ت ان والتبیین، (تح): عبد السالم محمد هارون، م : الب ) أبو عثمان عمر بن الجاح
.78، الجزء األول، ص 1998، 7مصر،  

تاب الصناعتین، (تح): علي م2(  ، ر ابي ) أبو هالل العس عة ال سى، مط م ع ، أبي الفضل إبراه حمد البجاو
.130الحلبي، القاهرة، مصر، د ت، ص 
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قس ة  ه وجاد معناه، ضرٌب حسن لفظ«وأضرب: أنماعر أرعة م الشّ فابن قتی
لم تجد هناك فائدة في المعنى، وضرٌب جاد معناه حال فإذا فتشته لفظه و وضرٌب حسَن 
ٌ تأخر معناه وتأخر لفظه،وقصرت ألفاظه .)1(»ولف

أنَّ بهذافهو وحسن یر اللغة الشعرة یجب أن تتضمن الحسنیین: حسن اللف
المعنى.

صرُّ  ذلك ابن األثیر  ألفاظها إن«أنّ علىو ة العرب  ة ما هو عنا عنا
.)2(»معانیها

بلغ التداخل بین هذین ا في نظرة النظم التي امهأقصى درجات التحلحدینو
أنه  س الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها «صاغها عبد القاهر الجرجاني، فهو یر ل

اقتضاه الحقل ، بل أن تناسقت دالالتها وتالقت معانیها على الوجه الذ .)3(»في النط

معناه لفظه، ولفظه معناه.فالكالم  ساب الغة حتى  اسم ال ستح ال 
اإلمام عبد القاهر الجرجاني ضرورة التالحم بین المبنى والمعنى وترشح یر
اآلخر.عأحدهما  ن اآلخر وتأثر أحدهما 

یب اإلعجاز ان نتیجة مداومة في النظر إلى التر ه الجرجاني  انتهى إل والذ
یتطلع  ه األدبفي القرآن الكرم، وهو النموذج األكبر لألدب اإلسالمي والمثال الذ عل

والنقد الستلهام نظرته منه.

ندرة، مصر، دت، ص 1( ة: الشعر والشعراء، (تح): أحمد محمد شاكر، دار المعارف، اإلس .9-8) ابن قتی

اء الدین بن األثیر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (تح) محمد محي 2( ابي ) ض عة ال الدین عبد الحمید، مط
.353الحلبي، القاهرة، مصر، د ت، ص 

، سورا، 3( ر، دمش ة، دار الف ة، فایز الدا ، 1) عبد القاهر الجرجاني: دالئل اإلعجاز (تح) محمد رضوان الدا
.98، ص 2007
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وثینَّ إ«قول:، فهو في هذا الصددبر عنه سید قطوهذا ما عبّ  ا هناك ارت
عة القالب، وإ بین عة الموضوع وطب عته نّ طب القالب وقد تتغیر طب الموضوع یتأثر 

ه، إذا عُ  لحقها التشو عة ذلك القالبرض في قالب و .)1(»مخالف لطب

ل والمضمون مًعافسید قطب دعا إلى  ر عنهما ، وهو ما عبّ ضرورة مراعاة الش
عة  ه في طب خلل أو تشو عة الموضوع والقالب، فأ الضرورة على طب الموضوع سیؤثر 

القالب.

ٌغ هدفه توصیل المعنى إلى القلوب في أحسن «فاألدب اإلسالمي هو أدٌب  بل
.)2(»صورة من األلفا

ار المضمون والشَّ أخذاألدیب اإلسالمي یجب أن و  عتقد أنَّ عین االعت ل، فال 
ة  عالج قض هو أن  ة المضمون فل«للتصور اإلسالمي تب وفًقاأودوره فق س إسالم

قّص  عة أن  ةشف ل وال في ر في جمال دالالش .)3(»الفنيتجو

الفني حتى أن یبلغ قمة الروعة في األداءأكثر من غیره فاألدیب المسلم ملتزم
ه رسالة تغرس في القلوب. ون أد

عنا وٕاذا الدراسة والتحلیل نجدها عض الدراسات التي تناولت األدب اإلسالمي تت
یز على المضمون فق القصور والتر وفي هذا الصدد .تتهم أنصار األدب اإلسالمي 

اق هجومه على األ في س یر الذ اظم الظواهر دب اإلسالمي أن الفن أولى نجد 

.15، ص 3،1968) سید قطب: خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته، دار الشروق، بیروت، لبنان،  1(
ة المعرفة، المعهد العالمي 2( ، مجلة إسالم طاهر: األدب اإلسالمي ونقده عند الشیخ أبي الحسن الندو سى  ) بن ع

ر اإلسالمي، بیروت، لبنان، السنة الثالثة، العدد الثاني عشر،  .101، ص 1998للف
، دار 3( م، األدب اإلسالمي بین النظرة والتطبی . 242، ص2002، 2الشروق، القاهرة، مصر، ) صابر عبد الدا
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د مضامین الشعر العري القرآن الكرم لم یتحأنّ «معلًال ذلك من المضمون التقدمة 
عجزها و  اتهرسائداعه و نظمه وفنه وٕابتحدٕانما أهلها و عجز ل .)1(»جمال

ل والمضمون المنظّ  ة الش ال ضا بإش ر اإلسالمي نجیب ومن هؤالء الذین اهتموا أ
قول:  الني، فهو  ًال، وعلى ارسون أن یجعلوا من األدب مضموًنالقد حاول الد«الك وش

أو التصور یبدو  س ل والمضمون إال أن هذا الت ة الفصل بین الش الرغم من صعو
مة التي تحاول التجزئة وًرار ض ان توارثناه عن الفلسفات القد عض األح أو التشرح في 

.)2(»ألمور المعقدةلجل الوصول إلى إدراك أوضح من أ

الني هنا رصد لنا ضرو  الفصل الذنّ ، وأل والمضمون مًعارة تالزم الشفالك
ا ل والمضمون ما هو إال تأثر  ه الیوم بین الش قة، وصلنا إل ة السا ات الفلسف ما و لمرجع

ثٌر سلبي على العمل األدبي.أهو إال 

الدرجة األولى  ة التي تكتنف األدب اإلسالمي  ال ة الهيواإلش ل ة، ش مضمون
سورة وسهلة ألول وهلة، وٕانها «قول:  ة التنظیر لألدب اإلسالمي م ذا لكذلك إتبدو عمل
، لكنَّ مضمون التنظیر على انصبّ  ر عه الف ة األدب أو من األمر سوف تكتنفه الصعو

ل .)3(»إذا ما نظرنا إلى الش

أنَّ الني نجده متفائَال آمًال واثًقالكن نجیب الك ر اء المسلمین، و في األد
واطمئنانهم له ر اد التجارب یجعلهمسوف ،حرصهم على المضمون الف أكثر ثقة في ارت

ة الجدید ل لون من ألوان األدب شعًرا ونثًرااإلبداع .ة في 

ة،القاهرة، مصر،  1( ة اللغة العر ل م تستوجب النظر، مجلة  : منهج األدب اإلسالمي... ومفاه اظم الظواهر  (
.74، ص 1996العدد الخامس عشر، 

الني: مدخل إلى األدب اإلسالمي، ص 2( .27) نجیب الك

الني: 3( .19نفسه، ص المصدر) نجیب الك
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یر ل أنّ اإلضافة إلى عماد الدین خلیل الذ ة متناسقة بین الش األدب بن
قول: والمضمون، وأنَّ  قتل هذا وذاك، فهو  ة لن إنَّ «الفصل بینهما س الظاهرة األدب

وظ ل، ثنتین افتها في الخطاب اإلبداعي ما لم تتحقتتحق ر أوالمضمون والش الف
على  أدب في العام البد أن ینطو أ والفن واألدب اإلسالمي في بنیته التعبیرة هو 

قتین أساسیتین هما: المعنى والتقن ةط .)1(»ات الجمال

اق وراء المضمون  ل فاالنس األدب اإلسالمي إلى على حساب الش قود  س
والتدهور. االنحطا
بیًرامن الذین اهوعماد الدین أنَّ تموا اهتماًما  عض بدراسة المسرح، والح

بین الشَّ  ة المعاصرة حاولت إحداث ترا ذلك المسرح المذاهب المسرح ل والمضمون، 
عبِّ  ة فالبد لاإلسالمي إذا أراد أن  ًال مناسًار عن مضمون اإلسالم ه أن یتخذ ش

قول: لمضمونه فرض على اإلخ«،  الغة رااإلسالم  ة  الت ذات أهم ج المسرحي تعد
عهالیجب مراعاتها ، إذا ما أرد  على طا ة أن تحاف .)2(»لمسرح

ل الصحوة" لمحمود مفلح، مبرًزاهانّ إ"حیث قام بدراسة دیوان  مسألة الش
ه داللة الفامضمون درسً وال ن وقف عند ضاء وفضاء الداللة، فهو في هذا الدیواف

ه ه صاح عالج ف ة.مضمونه الذ ة الفلسطین القض

صوِّ  قول عنه ر الصِّ فهذا الدیوان  مسك «دق الفني العجیب،  ع المرء أن  ستط و
شرب علقًماشيء منظور...ما لو أن یتعامل مع  ما لو أنه  ما أن یتجرع  شعر  .. أن 

على رأسهلو أنّ  ضغ .)3(»ثقًال ما 

ة األدب اإلسالمي المعاصر و ) عماد الدین خلیل: 1( ة المعرفة، المعهد حول حر وقفة لمراجعة الحساب، مجلة إسالم
ر اإلسالمي، بیروت، لبنان،  السنة الثالثة، العدد الثاني عشر،  .19، ص 1998العالمي للف

.193، ص 1972، 2بیروت، لبنان،  ) عماد الدین خلیل: في النقد اإلسالمي المعاصر، مؤسسة الرسالة، 2(
قي، 3( ، سورا، ) عماد الدین خلیل : في النقد التطب ثیر، دمش .38ص ، 2012، 1دار ابن 



ا األدب اإلسالمي   الفصل األول:                                                              قضا

- 36 -

صدق، صوّ فهو  ة  ة الفلسطین أن یجعل الطرف و نقلها ببراعة، وحاول ر القض
ن العمل الفني. شارك في تكو اآلخر 

قول عماد الدین خلیل: أّما ل ف ة الش أصدره ه في إننا نجد«من ناح دیوانه الذ
ب منح القمتن"إنها الصحوة" یر ة أنهناعة لقرائه العمود و ملك ناص ها هنا مثله هناك 

ات الشعرة .)1(»التقن

ة وأنه وفي ع نظام القصیدة العمود وغیره من الشعراء المعاصرن «دیوانه هذا ات
ال الشعر الحر حققوا نماذجهم ضمن أش ن أن  .)2(»م

ة ومعالجتها من خالل دیو فمهارته هذه  ة الفلسطین انه جعلته یبدع في نقل القض
ًال ومضموًنا ."إنها الصحوة" ش

.43، ص المصدر نفسهعماد الدین خلیل : )1(
.42نفسه، ص المصدر ) عماد الدین خلیل : 2(
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األدب اإلسالمي والجمال.ثالًثا:
مفهوم الجمال:-1

لغة:-أ
ارة «الجمال: ورد في تاج العروس أنّ  ، وع وفي الَخل ون في الُخُل الُحسن 

م ف ِ المح ه: الجمال رقة الُحسن، وقال الّراغب: الجمال الُحسُن ، ي الِفعل والَخل قال سیبو
.)1(»الكثیر

أنّ  یر ، فالّزید اطن، جمال الفعل والخل من في جمال الظاهر وال الجمال 
ل وجمال المضمون. وهو بهذا أشار إلى جمال الش

مّیز بین نوعین من الجمال في قوله:  الحسن وقال الّراغب: الجمال «ونجده 
بدنه أو فعله، أووفي نفسههجمال یختص اإلنسان :الكثیر، وذلك ضران: أحدهما

صل منه إلى غیره:والثاني .)2(»ما 

من في الجمیل في ذاته والجمیل في تأثیره على اآلخرن. أّن الجمال  أ
:اصطالًحا-ب

ة أّن الجمال  فینا إحساساهو ما یثیر «جاء في المعجم األدبي لجمیل صلی
عة، أو في أثر فني  ون ذلك في مشهٍد من مشاهد الطب االنتظام والتناغم والكمال، وقد 

.)3(»من صنع اإلنسان

من في مدفیّتضح من هذا أنّ  انتظام الّشيء وتناغمه.الجمال 

: تاج العروس، (تح)) محمد مرتضى ال1( احي، التراث العري للنشر والتوزع، حسیني الزید محمود محمد الط
 ، ت، د  ت، الكو ، الجزء الثامن والعشرون، مادة (ج م ل).1993الكو

: المرجع) مح2( نفسه، الصفحة نفسهامد مرتضى الحسیني الزید
ة: المعجم األدبي، ص 3( .85) جمیل صلی
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الجمال:ةقض-2

ًما الجمال من األمور المهمة التي ش اء قد ر الفالسفة واألد ، وقد وحدیًثاغلت ف
فته  طه.اختلفوا في تحدید وظ وضوا

ل شيٍء حوله، فأنى تقع  اه  عرفه اإلنسان منذ وجد على هذه األرض، ولفت انت
االنبهار أو السعادة  ه من شعور  ه یجد الجمال والكمال والتنوع، وعّبر عما انتا عین

ة التي استطاع رسمأ طان الكهوف، و الخوف، وذلك من خالل الرسوم البدائ ها على ح
الجمال. ة اإلحساس  انت هذه بدا ة ومنفعة، فهو عندما و ان وراء هذا الجمال غا و

طان الكهوف  ح للتعبیر عن الجمال، لكن غایته في ذلك من أجل ان یرسم على ح صح
.)1(األغراض السحرة

أّن  ل فیلسوف إلى الجمال، فأفالطون مثًال یر الجمال مثل وقد اختلفت نظرة 
و  رتي الح هیجل فالجمال هو الواقع الخیرف ة، أّما لد ة وال تارخ ، مجردة ال زمن

ل المحسوس  أخذ هذا الواقع الش ًا في تطوره التارخي، وعندما  الملموس ذاته، مدر
حدد  .)2(المثل األعلى للجمال الفنيللجمال 

أفالطون ألّنه  ة والّشعر، وقد تعرض في اهتم «أما أرسطو فقد خالف رأ الخطا
ة اله الجمال ة إلى دراسة األسلوب وصوره وصفاته وأش اته عن الخط .)3(»تا

یل1( ة التش ، 1اللوني في القرآن الكرم، عالم الكتب الحدیث، ارد، األردن، ) ینظر: ابتسام مرهون الصفار: جمال
.10، 9، ص 2010

)2 ، ة، عمان، األردن، د  نوز المعرفة العلم محمد ولد یب: مدخل إلى علم الجمال، دار  ، 2012) ینظر: سید
172ص 

،) ابتسام مرهون الصفار: 3( .14ص المرجع الساب
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ًضا أنّ  أ تمل جماله ما لم تترتبورأ عاًدا أجزاؤه في نالشيء ال  تخذ أ ظام، و
ة، ذلك ألنّ  ست تعسف والعظمةل .)1(الجمال ما هو إالَّ التنسی

ون  شرة المختلفة التي ال ترت«أّما عند دافید هیوم فالجمال  في داخل الروح ال
شر الماد .)2(»عالم ال

الحدس، وهناك م الجمال  العقل، وهناك من رطا بهما مًعان رطهفهو هنا ر
بین نظرتي الحدس والعقل لفهم الجمال  ر س الذ فإدراك «ومن هؤالء نجد ولتر ش

س فعًال خالًصا ر العقلي، وال هو فعل خالص من أفعال الجمال ل من أفعال التصو
ر بل هما تالخالص، وال هو من أفعال الحدس اإلدراك الحسي ة من الحدس والتصو ی ر

.)3(»العقلي

ارزة من  ونظر محمد قطب إلى الجمال في التصور اإلسالمي، فأدرك أنه سمة 
یر.سمات هذا الوجود، وأّننا ال غیر تف ه عن وعي بل بداهة  ندر

أّنه نظام له  س ضرورة وٕاّنما هو عنصر زائد عن الضرورة، أ فالجمال ل
ة رغم ثقل األوزانمظاهر متعددة، منها الدقة والتناس وخفة الحر .)4(والتوازن والترا

عته  طب ل شيء، جمال الكون  وٕاذا ما نظرنا إلى ما حولنا لمحنا الجمال في 
ونجومه وجمال اإلنسان.

یل اللوني في القرآن الكرم ، ص ) ینظر: ابتسام مرهون الص1( ة التش .14فار: جمال

، عمان، األردن، 2( : المعنى الجمالي، دار المجدالو .80، ص 2008، 1) عقیل مهد

، ص3( .19) ابتسام مرهون الصفار: المرجع الساب

.87، ص 1983، 6) ینظر: محمد قطب: منهج الفن اإلسالمي، دار الشروق، بیروت، لبنان، 4(
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ة للكون واإلنسان هي ذاته النس س الجمال  محمد قطب أّن مقای ر ، وفي هذا او
قول:  غي أن «الصدد  ه هي ذاتها، أو ین س الجمال ف فإذا انتقلنا إلى اإلنسان وجدنا مقای

ة مع ناموس الوجودتكون  س الكون المتمش .)1(»مقای

ات  اة في اعثا«أّما الجمال في القرآن الكرم فإّننا نجده في السور واآل الح
ة فتحرك المعاني المقصورة، محرك اال م الجمال ه الق نفعاالت، مثیر المشاعر، ترتسم ف

ة، راحة واطمئناناالوجد ا وفزعا، ان، خوفا وخش ل هذه وشعورارع الراحة التامة. 
المؤمن ها القرآن الكرم في نفس القار حر بیرة  ل طاقة  ة تش .)2(»البواعث الجمال

اج من س طها  ح ة، و م الجمال علي من شأن الق فتح فاإلسالم  العفة والطهارة، و
ا واسعا ا زد الكلمةلها  ة الخالقة، و ة واألدب حینما شرفاالجمیلة أمام اإلبداعات الفن

أعظم رسالة نزل بها الروح األمین. ّلفها 

.92) محمد قطب: منهج الفن اإلسالمي ،  ص 1(

یل اللوني في القرآن الكرم، ص 2( ة التش .24) ابتسام مرهون الصفار: جمال



النيأوال: تبلور نظرة األدب اإلسالمي عند نجیب الك

تبلور نظرة األدب اإلسالمي عند عماد الدین خلیلثانًا:
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النيأوًال: ة األدب اإلسالمي عند نجیب الك تبلور نظر

ُه البدأ نجیب الك تا عدُّ  ِّر، و األدب اإلسالمي في وقٍت م ني اهتمامه 
ة" من الكتب المهمة التي سعت للتنظیر ة"اإلسالم اإلسالمي.لألدبوالمذاهب األدب

أّنه رّ  تاب وقد أشار في مقدمته  عد  ون الكتاب الثاني في هذا المیدان  ما 
ه هذافمحمد قطب"منهج الفن اإلسالمي" لمحمد قطب.  هائًال فيمأل فراًغا«تا

خدمة ج ة وأّد .)1(»للفن والدین على حِد سواءلیلة الّدراسات اإلسالم

دفع فهوالّسبب الذ الني إلى تأل القلیلة التي تناولت األدب الدراسات ،الك
ر  ا الف ة تناقش قضا اإلسالمياإلسالمي، فعلى الرُّغم من صدور عّدة مؤّلفات إسالم

واألدب اإلسالمي، إالَّ انَّه لم ینل حقه الكافي من الّدراسة.

ه خاًصاهذا الكتاب سعى إلىوهو من خالل  تا مل النقص، فجعل  أن 
الفن، ومفهوم االلتزام ثمَّ عمد إلى عرض ممیزات  ه عالقة الدین  األدب، حیث وّضح ف

ضرورة ا ما ناد ة المعاصرة وأهدافها،  الفصحى، ثمَّ المدارس األدب ة  راح لكتا
ة، وحاول إلقاء نظرة سرعة  ا النقد عض القضا ستعرض موقف األدب اإلسالمي من 

م،  ه على الشِّ مدافًعاعلى األدب اإلسالمي القد .)2(العريعر ف

 ، تٍب أخر ه "آفاق األدب اإلسالمي" أتياإلضافة إلى سلسلة  تا في مقدمتها 
ِّرة لألدب اإلسالمي من أهم الكتب او"مدخل إلى األدب اإلسالمي"، فهم التنظیرة الم

النقاد فیهم. حسب رأ

ة، ) 1( ة والمذاهب األدب الني: اإلسالم ، نجیب الك .7، ص 1987مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، د 

الني، ) 2( .195نفسه، ص المصدرینظر: نجیب الك
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ة االلتزاموما یثبت تنظیره لألدب اإلسالمي ه الواضح في قض ، فقد أوالها هو رأ
اء.  ة لألد النس ه الثالثة في أكثر من موضع، وذلك ألهمیتها  ت بیرًة وتناولها في  ًة  عنا

س بدًعاااللتز «قول:  مها وحدیثها حتى أولئك الذین ام ل ة، قد ثیٍر من اآلداب العالم في 
علمون في نطاق اال بوجهة نعینٍ متزام من نوٍع لیؤمنون بنظرة الفن للفن  ظرهم في یرت

لُّ مذهٍب من مذ ًال اهب الفن أو األدب یتحرك في إطار تالفن، و لتزم ش صوٍر معین، و
ٍم خاّصةوموضوًعا .)1(»ق

ردُّ  التصوُّ و عتقدون أنَّ االلتزام  ة على الذین  ال الفن ر اإلسالمي قد شوَّه األش
حول دون اإلبداع ُح اإلنتاج شیًئاو ص التَّالي  معهم في «نَّه أغیر الفن، فیؤِّد ، و یتف

ٍل معین، والمضمون وحده  ه، فال فن بدون ش ظلَّ ُمحاَفظًا عل ل الفنِّي یجب أن  أنَّ الشَّ
أینهضال  طمئنهم  التصور اإلسالمي ال الدّ نَّ العمل الفني، لكنَّه  عوة إلى االلتزام 

ة العمل األدبي .)2(»تتعارض مع الحرص على فن

ة معینة، ولم یرط اًال فن ضع لنا أش ببناٍء فني خاص نسیر على نافاإلسالم لم 
المُ منواله  ٌ ا اإلسالم ارت اطنا  اد، وٕانَّما ارت التي أنزلها هللا، وجعلها مصدًرا ثل والم

ه، ثمّ  ة والمساهمة في تصدر عنه، وتتمثَّل معان ال الفن على األش نسعى جاّدین للحفا
حل التزامهم مالهإنمائها واكت اء العالم الذین نجحوا ولم  رها مثل غیرنا من أد ا وتطو

ین اإلبداع ادئهم وتصّوراتهم بینهم و .)3(م

افاألدب اإلسالمي ر اإلسالمي في األدب مبرًزاقد رّز على االلتزام  لتصوُّ
طه وآفاقه الر  ون عائًقاة، مؤِّ حمفهومه وضوا ن أن  م لإلبداع.ًدا أنَّه ال 

الني: مدخل إلى األدب اإلسالمي، ص ) 1( .76نجیب الك

الني: ) 2( .79، ص نفسهالمصدرینظر: نجیب الك

ة ) 3( الني: اإلسالم ةالمذاهب و ینظر: نجیب الك .38-37، ص األدب
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الني حین ان خلف ذلك دعوة إلى التزام فنجیب الك دعا إلى األدب اإلسالمي 
التصّور اإلسالمي في إنتاجه، ولذلك أولى هذه ا ة خاصَّ األدیب  ة عنا ناولها في ة وتلقض

ان حرًصا ه، و ت رة وتثبیتها من خالل ثالثة معظم  ضاح الف على اإلقناع والتدّرج في إ
مرتكزات مهمة:

س- ٌم لها.االلتزام ل ضّد الحرة وٕاّنما هو منظِّ
ة قارة و - لُّ مذهب من مذاهب االلتزام قض ة، ف ثیٍر من اآلداب العالم ثابتة في 

ًال وموضوًعاالفن أو األدب یتحّرك في إطار  لتزم ش ة تصوٍر معین و ٍم خاصَّ ق
دافع عنها. حرص علیها أشدَّ الحرص و

ِّل قیًدا- ش ة.إّن االلتزام ال  ة الجمال م الفن س مناٍف للق على حرة المبدع ول

ا التي واجهت هذاىاإلضافة إل ل والمضمون، فهي من أهم القضا ة الشَّ قض
الن ، والفّنان الّناقد العارفي وناقشها مناقشةاألدب اإلسالمي، فتعّرض لها نجیب الك

ل الفنِّي للعمل األدبي، و صالمجّرب، فهو حر  ة الشَّ العمل أنّ على التأكید على أهم
ه تسُب وجوده، واالعتراف  ة إالّ فناألدبي ال  ة والجمال م الفن الق من خالل احتفائه 

قه لها، إذ  سّمى الفن فًنا«وتحق ُن أن  م ورة ال  ة مإذا خرج عن مواصفات الصُّ ما هالفن
ة قبل المضمون، هي التي تقررعامًراالمضمون ان ثر  ة، فالّصورة الفن ار القو األف

لٍ  ه لش القصة أو أصالة العمل الفني وانتسا ة المتعارف علیها  ال الفن من األش
ة أو القصیدة ..الخ .)1(»المسرح

مان وعنصٌر من عناصره، ما  اب اإل نظر إلى الجمال على أنَّه سبٌب من أس
عض مادة وروٌح وٕاحساٌس «فهو  وشعوٌر، وعقٌل ووجدان، فإذا التقى فالسفة الجمال في 

ر الفلسفي عن  عجز الف الجوانب أو العناصر، فستظل هناك في عالم الجمال مناط

ة والمذاهب )1( الني: اإلسالم ةنجیب الك .78، ص األدب
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نهها س م،)1(»إدراك  قة یز فالجمال ل ح حق المعنى الصح ة لمجرد الزنة فحسب، ولكنَُّه 
ة في مداخلها وعناصرها وتأثیراتها. مرَّ

الني وأعماله فهنا ك مجموعة من النّقاد نظروا ووقفوا وقفة نقٍد أمام نجیب الك
حي  ة، فمحمد بن  أنّ أبو ملحة، وهو أستاذ بجاماإلبداع ة یر ه عة الملك خالد السعود

ة ، فالتنظیرة هي  من أبرز رواد األدب اإلسالمي من خالل أعماله التنظیرة واإلبداع
ة، وقد إلشارة إلیها، أمّ التي تمت ا ة فقد زاد عددها بین القصة والروا ا أعماله اإلبداع

ة رَّ  طة، بوصفه رائد القصة اإلسالم طة األدب اإلسالمي ومنحته درع الرا مته را
.)2(الحدیثة

ثیرا ع  ة التي تط الني هي وهذه اإلسالم عاده «أعمال الك أ ه  مفتاح أد
والعدل م الح ة، وانتصاره لق .)3(»اإلنسان

ة من أهمِّ  خص عدُّ عنصُر الشَّ الي الرِّ عناصر البناء الفنِّ و ي نوائي، فقد أدرك الك
تَّ أّن  ة العرب مارسوا عدواًناثیرًا من  ة حیث شوَّهوا اب الروا ة اإلسالم خص على الشَّ

صورتها وجعلوها مثاًال لالنتهازة والغفلة.

الني أنَّ  ین في قصص رجال«وقد وجد الك ظهرون في األدب الدِّ العري الحدیث 
الهة والّسذاجة المفرطة، ومث ان رمزًا لل ة وأنموذجاًال للقذارة والشعوذة اأغلب األح لب للسَّ

ذا تج أدب تلك القوالب المستعارة من،العري الحدیثدت قوالب قصصنا مّ المشینة.. وه
رًرا حت مثاًال م الّنفور واالزدر جوًجاممالغرب، وأص .)4(»اءیوحي 

الني: مدخل إلى األدب اإلسالمي، ص ) 1( .89نجیب الك
الني في منظور مجلة األدب اإلسالمي، ) 2( تور نجیب الك حي أبو ملحة: الد مجلة األدب ینظر: محمد بن 

.40، ص 10، 9مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، العددان اإلسالمي، 
حة جابر: األصول) 3( ت،قم ة، وزارة اإلعالم للنشر، الكو الني، المجلة العر ة ألدب نجیب الك ت،الموضوع الكو

.65، ص 1996، 226العدد 
ة، ص )4( ة والمذاهب األدب الني: اإلسالم .24نجیب الك
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ة مع أنّ  ات اإلسالم مجتمعنا العري واإلسالمي هي التي قادت في واقعالشخص
ر واإلصالح ومواجهة االستعما ات التنو ، ولذا فقد اجتهد في أن یبرز )1(واالحتاللرحر

عض النَّماذج السلب ُر  ة تصوِّ ق ات صورة حق خص ة لتلك الشَّ ق ورة الحق ة لتلك الصُّ
ة، ثمّ  خص ات ،بناءً نقًداتنتقدها الشَّ ة للّشخص إیجاب وتقّدم في المقابل نماذج أخر

ست صورة مشر  ة، إّنها ل س «ة دائًما، ألنَّ فاإلسالم ات یجب أن تخضع لنوام خص الشَّ
ما  مود والتراجع،  انة والصُّ عف واألمانة والخ ون فیها القوة والضُّ أنّ هللا في خلقه، ف

اإلنسان من عواطف ومشاعر لِّ ما یتعل اة أن تجعل  عة الح س من طب ار ول وأف
دائًما رور ة محلقةالضَّ .)2(»أن تكون هذه المثال

حي أبو  ؤُِّد محمد بن  الني ما میزأبرزهذا من ة أنَّ ملحو أعمال نجیب الك
اء  ًضامالعرب، و عن غیره من األد ع ما میزه أ ة وتوس ة اإلسالم مفهوم الشخص ارتقاؤه 

دائرتها.
تفِ هذا أنَّ والواضح من الني لم  لألدب اإلسالمي، بل التنظیر فقنجیب الك

ًضا .أعمالهأغلبعلى طَّقُه أ
أنّ اإلضافة إلى یر ات حلمي محمد القاعود الذ الني صاحب الروا نجیب الك

ّتابنا المعاصرن م ، ومع ذلك ظّل مهمًال ًراوأجودهم حرفة وأصفاهم تصوُّ إنتاًجان أغزر 
منون على الساحة  ه المه ان ف لة، في الوقت الذ احثین لفترات طو من جانب النقاد وال

غدقون  ة  تَّ ًدا ودراسة وتعرًفاقاهتمامهم ناألدب أو أسوأ اب أقلَّ على  ة وأدنى مستو موه
ة مع  االحترام-رؤ عدهم عن اإلسالم وازدراءهم له أو وسبب-فائ اهذلك  .)3(تجاهلهم إ

الني: ) 1( ة نجیب الك ة والمذاهب األدب .35، 34، ص اإلسالم
الني: )2( .49نفسه، ص المصدرنجیب الك
شیر للنشر والتوزع، بیروت، ) 3( الني، دار ال ات نجیب الك ة في روا ة اإلسالم ینظر: حلمي محمد القاعود: الواقع

، لبنان، .7، ص 1994د 
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قول  عث األمل في انتشار أدٍب إسالمي أنّ «حیث نجده  الني ت ات نجیب الك روا
إلى جانب شرف الموضوع ج حق ًضاقو حثُّنا أ على مزٍد من ودة األداة، وهو ما 

ع المواهب  اء اإلسالمیین المرموقین وتشج القراءة في أدب الّرجل وأدب غیره من األد
ة ة األصل ة التي تسعى لخدمة الدین وتملك الموه .)1(»الشا

األدب اإلسالمي وحاولوا ما نجد عماد الدین خلیل، وهو واحٌد من الذین اهتمُّ  وا 
نظرة أبدع  اته  ة "عمالقة الشمال"تأصیله وٕاث ع إبداع اآلخرن، فعند دراسته لروا وتت

الني ل ة فیها الً حاو منجیب الك ة اإلسالم .إبراز الرؤ

أنّ  ین خلیل یر ة بنجاح فعماد الدِّ صاحبها استطاع توزعها على مساحات الروا
ه د إل ان یناد ة، وهذا ما  ة عن دائرة الفن الروا ٍ أو تقرر یخرج  ومًا في دون وع

ة. حدیثه اإلبداع في الّدائرة اإلسالم

الني یُ  ان الك وتلك «المناخ المناسب أودخل هذه الّلمسات في لحظات التوتر لقد 
ة تغدو  ؤ عًاالرُّ ظلُّ مة والمناخ.. یتناغم معهحظللحینذاك استمراًرا طب تجاوب و من ، ا و

ته وتعبیرتهحیحمل ثمَّ  ة وقدرته على او التنفیذ األكثر براعة لمفهوم التأثیر وذلك هولفن
.)2(»االلتزام

صوِّ  الني لاللتزام، من خالل الرو و ة بوجٍه عام، حیث تعالج ر معالجة الك ا
ة المشحونة التي تؤِّد نجاحه في هذا العمل اإسالمً موضوًعا مان ة اإل من خالل الرؤ

. ة األخر أكثر من األعمال اإلبداع

الني حلمي محمد القاعود: )1( ات نجیب الك ة في روا ة اإلسالم .131، ص الواقع

.232خلیل: محاوالت جدیدة في النقد اإلسالمي، ص عماد الدین ) 2(
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ناء الروا ة الرجل النظیف و ي هذا االلتزام في شخص ح ه  قامت عل ة الذ
ة المسلم  قه فیتعرف على "عثمان أمینو"الداع غره صد الممرضة "جاماكا"الذ

ة إسالم  ة، ثّم تستمر األحداث حاك ، النصران "جاماكا" وسجن عثمان وصور أخر
حدثنا عماد الدین خلیل  الني وتوازنه وأّنه: العن و یف یناغم بین «تزام الك عرف 

غدو العملالخاص والعام تأثر ف طغى الخاص و متد العام محًضااالفني ترفیهً ، فال  وال 
طول فیجعل العمل الفن رسًا مدرسًاو أو  .)1(»ي منبًرا للوع

ة وهذا االلتزام  قودنا إلى أهم وقف عنده عماد الدین خلیل  ات نجیب الذ روا
الني وٕاسالمیتها. الك

ةفلم تتوقف  ًضاإنتاجه إسالم ، بل برزت أ ات فق في القصة، فهو على الروا
ه. ساطة أسلو ثرة موضوعاته، و ارزة في هذا الفن لغزارة إنتاجه، و من األسماء ال

قول محمد حسن برغش  العودة إلى إنتاجه ودراسته على إنَّ «وفي هذا الّصدد 
ة والتصور اإلسالمي ضوء  انته وغزارة إنتاجه، وألنَّه أمرٌ المعاییر اإلسالم لم ضرور

م قصصه جیب فن.)2(»یتصور الدعوة لألدب اإلسالمي دراسة وٕابداًعا الني حاول تقس الك
ة ومجموعة قصٍص قصیرة واحدة، ة ثالثة عشر روا مجموعتین، فعّد في مجال الروا

ة واحدة وثالثة  ات من هذا ومسرح ة الروا ق عني أّنه یخرج  ن شعرة، وهذا  دواو
.)3(األدب

.248عماد الدین خلیل: محاوالت جدیدة في النقد اإلسالمي، ص ) 1(
تور نجیب 2( ة المعاصرة مع عرض ودراسة لعدد من قصص الد ) محمد حسن برغش: دراسات في القصة اإلسالم

الني، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان،  .37، ص 1994، 1الك
الني: آفاق األدب اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ) 3( .8، 7، ص 1985، 1ینظر: نجیب الك
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ه محمد حس عفي الكاتب من «برغش حیث قال: نوهذا ما أخذه عل ذلك ال 
ة ففي اإلسالم ال ون مسلًما في جانٍب وخارًجاالمسؤول ر أن  ّ عن اإلسالم ُقبل من المف

.)1(»في جانٍب آخر

شر  عة ال اتب موهوب وفنان لكن هذه طب ّل هذا  خطئ، فهو مع  صیب و
ة حقها من الروافد  ل ما تعني هذه الكلمة من معنى، ولقد أعطى هذه الموه وأدیب 

ة والف ة والتجارب االجتماع .رة المختلفة، مّما زادها إنصاًفا ووضوًحاالثقاف

الني : )1( .107، ص آفاق األدب اإلسالمي نجیب الك
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ة األدب اإلسالمي عند عماد الدین خلیلثانًا: تبلور نظر

ر اإلسالمي، األدب و من الذین اهتموا الدین خلیلعماد  عد الف برز وجوده 
الني من خالل مؤلفاته التي حاول فیها التنظیر لألدب اإلسالمي "مدخل إلى نظرة  الك

ة واألدب اإلسالمي"  ة اإلسالم الرؤ "في النقد اإلسالمي المعاصر"، فهو متشبث 
ة لفاحص، ینظر  إلى األحداث نظرة الطبیب ا«و صف الدواء من صیدل شّخص الّداء و

.)1(»اإلسالم

س  م عو عبد الحل ر ة –أّنه من الفأل الحسن أن نبدأ صدور سلسلة «و تا
ة العام الهجر- ة لتارخناجدید ات في طو ة "خفالرسالة المعرو تلك بهـ، 1398مع بدا
ة" لالهج هي وغیرها إلى قواعد ي توصللمؤرخ المسلم عماد الدین خلیل الترة والحر

.)2(»نا ضارتین في النظر إلى تارخنا وحصالمنهج اإلسالمي الر 

س یتفاءفبراعة عماد الدین م عو ل لهذه السلسلة بنشرها خلیل جعلت عبد الحل
ة"لرسالة  عها "خطوات في الهجرة والحر اتها مختلف القواعد التي یت التي تحمل في ط

المنهج اإلسالمي.

هوتصدق  ة هذه النظرة بإف ان ًعاأن تصّنف «م اته جم اغة تا ضمن إطار ص
ا إلى عة التخصص العلجانبالعقل المسلم، حیث امتلك من الصفات والمزا مي ما طب

ة وتخّصصه تواعدهیؤ  اه الشخص أّن بین مزا اله للعطاء في مثل هذا الواقع، و
.)3(»والتقاء

ة، دار الثقافة للنشر والتوزع، الدوحة، ) 1( ة اإلسالم ، د ت، ص قطرعماد الدین خلیل: في الرؤ .6، 5، د 

، د ت، ص عبد ) 2( ة، دار االعتصام، القاهرة، مصر، د  س: خطوات في الهجرة والحر م عو .12الحل

یل العقل المسلم،) 3( ة للكتاب اإلسالميعماد الدین خلیل: حول إعادة تش للنشر والتوزع، الراض، الدار العالم
، د ت، ص  ة، د  .26السعود
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قطب  ة، التي بذلت أنَّ الرسونيیر عض التحارب اإلسالم ِّر ب ه من العدل أن نذ
ما فتئ «ما في وسعها في بلورة منهج إسالمي، وعلى رأسهم نجد عماد الدین خلیل، فهو 

ل والمضمون والوعي  متكامل، یلحم بین الّش منظار نقد ة  عالج المتون اإلبداع
اغة .)1(»والص

لى إونذروها للدعوة أنفسهممن الذین وقفوا القاعود تور حلمي محمد الدعّدهو 
رة  ة ةأسلمف األدب العري وحمایته من تأثیرات الغرب ومحاولة جمع النماذج ذات الرؤ

أنَّ  ر ف على دراساته التنظیرة التي تعرّ یتكئون دارسي األدب اإلسالمي الواحدة، و
ّتا راه من  قه، و ة تطب ف مجاالته و ة األدب اإلسالمي و ب القصة القصیرة والروا

عها اإلسالمي الجمیل .)2(طا

اب النقد والقرآن الكرم  تاب األمة وأّنه من فتح  على حد تعبیر عماد الدین خلیل 
اؤنا لقد فتح القرآ«قائًال:  ان آ لتخرج الناقدین، و أبناء وأجدادنان مدرسته الكبر

یئتهم وحضارتهم، لكن القرآن نفسه لم ون ولید عصر نعصرهم و بیئة أو أوولن 
الم هللا الخالد ومدرسته  على توالي العصور الفذة التي لن تسّد أبوابها أبًداحضارة، إّنه 

.)3(»واألزمان

س هذا  ه إلى الّصواب، فینع هد واإلسالم بدوره یؤثر على قلب المرء فیرشده و
ة ، فیؤثر على التأثیر على العمل األدبي، فیتغلغل في بنیته له.مضالداخل مونه وش

وسؤال المنهج، مجلة األدب اإلسالمي، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزع، قطب الرسوني: النقد اإلسالمي المعاصر ) 1(
.74، ص 1997، 14، العدد 14بیروت، لبنان، المجلد 

ة، مجلة األدب اإلسالمي، مؤسسة الرسالة والتوزع، ینظر: حلمي محمد القاعود: األدب اإلسالمي ) 2( في اللغة العر
.43-40ص ، 1994، 2، العدد 1بیروت، لبنان، مجلد 

.5عماد الدین خلیل: في النقد اإلسالمي المعاصر، ص ) 3(
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أنَّ  ح فعماد الدین خلیل یر حمل التصور الصح لفن الذلاألدب اإلسالمي 
ه  ا ح شعاًرااألدیبطرق  ص ه و األدب –له، وهذا األدب المسلم، فیتمسك  أ

الكلمة عن تصور إسالمي للوجودجماليتعبیر «هو -اإلسالمي .)1(»مؤثر 

ن لهذا التعرف یجد أنّ إنّ  الكلمة ال األدب اإلسالمي تعبیر جمالي مؤثر المتمعِّ
ة الجمال.ا، الكلمة التي تكسوهارهغی خاص

أنَّه تصّور إسال اة من حوله، و ّله، حیث یتمثل األدیب المسلم الح مي للوجود 
اة، من منظور اإلسالم. ته الشاملة إزاء الكون والح برؤ

ة األدب اإلسالمي صار لها حضورها المتمیز عبر صور عدیدة حر بت أنَّ ثو
د  ؤّ ة مختلفة، و اقات إبداع حوث، وعبر س األدب نّ أمن المقاالت والكتب والدراسات وال

ة معینة، بل تّتجه أوته اإلسالمي یتجاوز فاصل الزمن، فال توصف لحظا فترة زمن ُتحّدد 
ة الصوب  ة المتوازنة على اإلرؤ ال المتاحة واالستخدامات سالم اختالف األش
.)2(المتنوعة

بنظرة األدب اإل ألعمال أخرسالمي جعل مناداته مدخًال وحافًزافهو حین ناد
الً  ة، واستعراًض تناول فیها تحل لعناصر األدب اإلسالمي، وقارها الألسس الجمال

ل والمضمون، وضر  الّش على مستو ذج من هنا وهناك ب لذلك نماالمذاهب األخر
ًما وحدیًثا .قد

.69عماد الدین خلیل: مدخل إلى نظرة األدب اإلسالمي، ص ) 1(

ة األدب ) 2( .11اإلسالمي المعاصر ووقفة لمراجعة الحساب، ص ینظر: عماد الدین خلیل: حول حر
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ة إطالقه جامع بینّ أأجابل عماد الدین خلیل عن المصطلح ئولّما س ن التارخ
اتفاق الّدعوة إلى تتجدّ هنألوالمعاصرة، فاألول  ات التراث الخصب، والثاني  ه معط ر ف

ه من النقد والدراسة ستهان  بیر ال  .)1(التنظیر مع جانب  

أّنه قد  ر األدب اإلسالمي وما أكثرهم، وسحب فات األوان«و ر على من
ة  ة غن ت حت لهذا األدب م عد ما أص قول المثل من تحت أقدامهم، و ما  سا ال

حوثها ودراساتها ومؤلفاتها وآمالها اإلبداع عد ب ة والتنظیرة، و حت له ماة والنقد أص
ع همومه اسمه ، ومؤسسات تتا .)2(»دورات وصحف متخصصة تنط

عض الملحوظات  جهدهم لوضع  مات وعماد الدین من الذین بذلوا قصار والتقو
ات كل ما هو داخل في دائرة األدبل اإلسالمي في صورته العامة، وهذه من المسؤول

الحساب وممارسة النقد الذاتي،التوقف بین الحین والحین لمراجعة«المهمة، فیجب 
اإلتقان وتحدید النقائض والثَّغرات، ثمّ  ن من شرو أكبر قدٍر مم مواصلة المسیر 

ین لهذا األدب في األرض وٕاقناع اآلخر  ستحأواإلحسان، من أجل التم نَّه أدب 
.)3(»التقدیر واالستمرار

ة اال ه في قض ارها من أهم وما یثبت تنظیره لألدب اإلسالمي هو رأ اعت لتزام 
ه بناء اللَّوحة اإلب ا األدب اإلسالمي، فااللتزام في رأ اتها دقضا ة من أساسها وجزئ اع

المنظور ، عبر انطالقات الكلمة ورشة الّرسم وخطوطها وظاللها وألوانها، متحّدثة  العقد
.)4(وغیرهما

مة، بیروت، لبنان، ینظر: عماد الدین خلیل: حوار في الهموم ) 1( ة، دار الح .102، ص 2002، 1اإلسالم

.103نفسه، ص المصدرعماد الدین خلیل: ) 2(

ة األدب اإلسالمي وقفة لمراجعة الحساب، ص ) 3( .12عماد الدین خلیل: حول حر

عات في دائرة األدب اإلسالمي، ص ) 4( .159ینظر: عماد الدین خلیل: متا
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ه الم فتقر إل ین الّص سرح واألدیب المسلم، وفي هذا وهذا ما  قول عماد الدِّ دد 
طرحها هذا الفن، «خلیل عن األدیب المسلم  ة التي  من حقه أن یرتاد اآلفاق الجدیدة الّرح

عرض على قومه  قتطعها من واصوًراوأمتهو ة واإلماءة  عها المرر صوًراقتعتمد الحر
ون إلى مزج من ، والكلمة إلى انطالقة، والصرفةالهمسة إلى یل حت ك الدّ سُّ ائم بین التشا

.)1(»األضواء والّظالل 

ؤِّد أنَّ  مارسو للنَّص من إقحاًما أو اختراًقاأوالتزامه ضغًطااألدیب الملتزم لن 
مان فإنَّ الخارج، ولكنَّ  اإل ح مؤمًنا بها ح رته وأص ف ته ه إذا تشّع  شخوصه وح

انة متوازن ضع لنفسه م ناءه المسرحي س ة و وائ ذلك الّشعر مقحمةأوة غیر متكّلفة الرِّ  ،
عر حاج ار أنَّ الشِّ اعت طه  ض ه «ة ماسة إلى هذا االلتزام الذ سر  هو الفن الذ

ة حرة قودنا إلى حرة، فأ فوا بها زَّ مطلقة، حرةاإلنسان طوق الحصار، الفن الذ
حیوها، ورسموا لو واقعهم ، ستشرفوا مالمحه وآفاقه حات عن عالٍم لم عاشوا تجارب لم 
.)2(»وحدوده

الً  انت مش ل والمضمون التي  ة الشَّ احثین، ما نظر إلى قض أمام النقاد وال
ل وهل أنّ  الّش ؟ المضمون أو بهما مًعاأواألدب اإلسالمي اهتم 

قف أبًداأورأ الّن اإلسالم ال  مع والقوالب مادام المضمون متوافًقاأمام األش
م واإلدارة نّ أالتصور األصیل، بل یر ة قد انسحب على الح ل إطالق الحرة الّش

تلك التي واالقتصاد واالجتماع واآلداب والفنون، واإلسالم یرفض من األ ال فق ش
طت عضوًا ح من الصَّ ارت ، وٕاالّ مضامینها وأص اتعّرضتعب فصل إحداهما عن األخر

ار المتشباللقتل، أو أخرجت ة، وفرصة االخت ة األصل ثین بهما عن قواعدهم العقائد

.182، 179في النقد اإلسالمي المعاصر، ص عماد الدین خلیل: ) 1(

.182نفسه، ص المصدرعماد الدین خلیل: ) 2(
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ل فّني أو أالفنان اأمامالمطروحة  ش قبل المسرح  ، ن یرفض المضمون لمسلم أن 
قف یوًما أنّ إزاء فاإلسالم لم  س فهو یر ال، على الع ة األش ة دینام ال قض األش

لقرُّ لها قراًراال  الشَّ اءالواحد، فالتشّبث  عة األش .)1(عبر العصور هو مناقض لطب

طت عضوًاواإلسالم یرفض من األ تلك التي ارت ال فق ان «مضامینها ش فإذا 
استعال شعر  ة، ئالفنَّان المسلم  ة خاو ش طرحه الفن المسرحي من مضامین ع ه إزاء ما 

ة مغرقة، أو طة، أوماد ة ها ة مرضة، أو واقع ال ة مسر أوخ ع ة، أوفة، طب رمزة وثن
فتح صدره  اٍل لفإّنه من جهة أخر ة الألش ة الدینام التي بدأت في العراء مسرح

شوف .)2(»الم

عبید، حیث یتساءل محمد  وفي نقاش دار بین عماد الدین خلیل ومحمد رشد
أّنه من ح ه عماد الدین خلیل،  فن المسرح إلسالمیته فأجا تحقی عن مد رشد

على مجموع أعمال في مجال ما من المجاالت،  م نقد المرء أن یتعذر عن إصدار ح
ارسین وال دًال من ذلك فإنّ أهلهقّراء وهم فإنَّ هذا أمر متروٌك للنقاد والدَّ ه، و وأح

عض یتحّدث عن خبرته وتنامي هذه الخبرة في دائرة نوع  هذا قد أدبيال ما، وعمل 
أمام النقاد والدارسین، و  قید المبدعین ضيء الطر جنبهم الكثیر من أنفسهمقد  و

.)3(العثرات واألخطاء

.184ینظر: عماد الدین خلیل: في النقد اإلسالمي المعاصر، ص ) 1(

.18، ص 1996، 3عماد الدین خلیل: المأسورون، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزع، بیروت، لبنان، ) 2(

ماني للنقد اإلسالمي 3( عبید: التوجه اإل ه هذه االلتزامات، مجلة األدب اإلسالمي، ض فر ) ینظر: محمد رشد عل
.19، ص 1997، 13، العدد 4، مجلد بیروت، لبنانمؤسسة الرسالة، 
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ًضا قول أ ٌ انأشیر إلیها، فإذاأنثّمة مالحظة أحب «و نقدهناك نشا
عر والقّص إسال ون غائًا تماًما عن المسرح، ة و مي ما، في دوائر الشِّ اُد  ة فإنَّه  الروا

المسرحي فرض نفسه أكثر جدّ اوذلك ألنّ  .)1(»ة على الساحةلنشا

قف الجمما  لة أمام عالقة األدب اإلسالمي  ال، عماد الدین خلیل وقفة طو
ة ونقائهم الروحي، «أولئكمتسائًال عن حیث نجده حائًرا صابون في قدراتهم الحس الذین 

قيوعدم تمیی ًضازهم للجمال الحق ما هم مصابون أ ن تسمیته عمى ال الموهوم،  م ما 
ة على تمییز الحدود الفاصلة بین األلوان خالل معاینتهم العمل األ لوان، فقدان القدرة الحس

س في الوقت نفسه ظالًال هالفني، ف ع ة، بینما هو  شّع حمرة ورد ادئة یتوهمونه 
اًضا رونه یتألأل ب عتم إلى درجة السواد خضراء، و اه  عض زوا ، بینما هو في 

.)2(»الكثیف

ان األدب اإلسالمي تعبیًرا ة وٕاذا  اة فإّن الجمال ًال عن التصّور اإلسالمي للح جم
قف عند  قوم علیها في الكثیر من أجزائه، وهذا ال  ن هذا األدب، ألّنه  في تكو شر

اها إلى غیرها. آدابنا، بل یتعدَّ

ة أو علم «وعلم الجمال  ات الحس الحرفي وهو دراسة المدر المفهوم اللغو ُعنى 
ة التي تش .)3(»ل قاعدة الفنون الجمیلةالمعرفة الحس

ذهب عماد الدین خلیل إلى أنّ  ز و ة األدب اإلسالمي ترّ ة لحر األسس الجمال
األدبي والفني عموًماعلى د أن تمیز اجمالً اإبداعً ا، لكونه نشاطً ائرة النشا حق ، و

ة المنبثقة عنه، وال تهمل هذه  منهج األدب اإلسالمي ذاته یوجب تمیز األسس الجمال

ماني للنقد اإلسالمي، ص ) 1( عبید: التوجه اإل .20محمد رشد

ة ) 2( ة، ص عماد الدین خلیل: حول استراتیج .65األدب اإلسالمي محاوالت في التنظیر والدراسة األدب

.38نفسه، ص المصدرعماد الدین خلیل: )3(
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اة واإلنسان  ذلك مراعاة النظر إلى الكون والوجود والح الجمال حًثااألسس  عن طرائ
ل وحس هاء الّش اته، و یز نومعط إحداهما ، ال تنفكتان دوماتا الجمال المتالزمالفعل ر

.)1(عن أختها

ة ترغب في تقرب األدب إلى حالة من الفن الخالص،  د لنا أنَّ الجمال ؤّ و
ة  ل ة تقودنا أو تقرنا على األقل من الش ة التي تضحيفالجمال المضمون أو األسلو

ة هي التأكید على أن  ة للجمال ة األساس ة الخالصة، والخاص اغة الفن من أجل الص
ار تجمیل التعبی س التجارب المعاشة، فدعاة األدبي والفني قد یتناسب ع ا مع االرت

ة ال .غریین رفعوا الجمال ة الجمال فوق الح را

لوهم واالفتراض، فاإلسالم یرمن اهذا نوعصّور اإلسالمي نجد أنّ لكن في الت
وصوله إلى الحأنّ  من في مد قه لهالجمال  ن رفعوا بهذا ثار على الذیفهو ، وتحق

 ، قول: الجمال فوق الح ة القرن التاسع عشر «وفي هذا الّصدد نجده  الغة جمال تبدو م
ة رد فعل  ة واالجتماع ة واألخالق الروح وا م والضَّ الق ضد في الّسعي للتحرر من ضغ

ه (جونسون  سم في الواقع فن ّن الفن، فحاجة األخالقیین والنفعیین في ذلك الزمان، وأ)ما 
س شیئا قال عن تأثیره نّ آخر، وأول ما  س ف اشرة له، ول مة الفن توجد في ممارستنا الم ق
.)2(»في السلوك

مي، ف ٍم فالجمال في اإلسالم حسب عماد الدین خلیل جمال ق قود إلى ق ما 
قا وتعززا سیرا وتحق ة ت ة هإیجاب م سلب قود إلى ق و الجمال هو الجمال المطلوب، وما 

المخادع المرفوض.

ة ینظر: عماد الدین خلیل: ) 1( ة األدب اإلسالمي محاوالت في التنظیر والدراسة األدب .75، ص حول استراتیج

.49، ص نفسهمصدرالعماد الدین خلیل: ) 2(
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جهده للت ل هذا بذل قصار ان رائدافهو  له وحامالً نظیر لألدب اإلسالمي، ف
عض ل النقاد، لوائه، فرغم  ما رأ س معصوماالهفوات التي وقع فیها،  من إالَّ أنَّه ل

شر تخطئ وتصیب. شر وال الخطأ، فهو من ال



الخاتمــة

- 60 -

الخاتمــة:
:نخلص في األخیر إلى أن

اء حول نشأة ا- أنّ رغم اختالف األد ه نشأ على ید ألدب اإلسالمي، فمنهم من یر
هو مؤسسه األول، سید قطب، ومنهم من ینفي هذا ا الحسن الندو عتبر أنَّ أ ، و

ة. م اإلسالم والق حث عن أدب یتواف ان واحًدا، هو ال إالَّ أنَّ هدفهم 
اء وضع مفهوم شامل لألدب اإلسالمي، فوصلوا إلى أنَّه التعبیر الفّني حاول - األد

اة وفقا التصور اإلسالمي. الجمیل المترجم للح
ة المصطلح، فُوضعت له - ال سلم من إش غیره من اآلداب لم  األدب اإلسالمي 

ة"، "األداألـ"؛عّدة مصطلحات بدیلة عنه ب دب الدیني"، "أدب العقیدة اإلسالم
ه.األخالقي" ...، إالَّ أنَّ هذه المصطلحات تعّرضت للّرفض من طرف المهتمین 

ل والمضمون - ة الّش ة االلتزام، وقض ا األدب اإلسالمي بین قض تعّددت قضا
عني أن  اإلسالم، لكن هذا ال  اد ة الجمال، فهو أدب ملتزم خاضع لم وقض

ل أو قالب واحد، فله الحرة  التامة، الحرة الخادمة للتصور ُحصر في ش
اإلسالمي.

األدب اإلسالمي - الني من أبرز الذین اهتموا  رسوا نجیب الك ّل جهدهم و
ة  ة والمذاهب األدب ه "اإلسالم تا ووقتهم لخدمته، أّلف العدید من الكتب لهذا، و

ان منّظًرا ومطًّقا له،أبرز مثال ، ف ه حاول التنظیر لألدب اإلسالمي، ف منظًرا ف
االلتزام  اه  ألّنه حاول إعطاء مفهوم شامل لألدب اإلسالمي، ووّضح لنا قضا

قه والجمال... ومطًّقا له، وهذا من خالل  ه، فهم أجمعوا على أنَّه ط آراء النقاد ف
ات وقصصه بدر منه إالَّ أّننا حذافیره من خالل روا عض التقصیر الذ ، فرغم 

شر نخطئ ونصیب.
ذلك عمالق من عمالقة األدب اإلسالمي، إضافة إل- ى عماد الدین خلیل ، فهو 

الني، وهذا من خالل مؤلفاته العدیدة سواًء في  ما فعل الك حاول التنظیر له 
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قي أو التطب ـ: "مدخل إلى نظرة األدب اإلسالمي"، "في النقد الجانب الّنظر  ،
شهد له هذا الكثیر من النقاد  قي"، و"في النقد اإلسالمي المعاصر"، حیث  التطب

س،  م عو وعلى –إّال أّنه أمثال: حلمي محمد القاعود، قطب الرسوني وعبد الحل
الني عض الهفوات.-غرار الك تعرض ل
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ة ورش القرآن الكرم بروا

المصادرأوال: 

عماد الدین خلیل: المأسورون، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزع، بیروت، لبنان، .1
3 ،1996.

مة، بیروت، لبنان، ــــــ .2 ة، دار الح .2002، 1حوار في الهموم اإلسالم
ةــــــ.3 یل العقل المسلم، الدار العالم للكتاب اإلسالمي للنشر حول إعادة تش

، د ت ة، د  .والتوزع، الراض، السعود
، د تـــــ .4 ة، دار الثقافة للنشر والتوزع، الدوحة، قطر، د  ة اإلسالم .في الرؤ
.1972، 2في النقد اإلسالمي المعاصر، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان،  ـــــ.5
، سورا، محاوالت جدیدة في النقد اإلسالمي، دار ــــ.6 ثیر، دمش ، 1ابن 

2007.
، 2مدخل إلى نظرة األدب اإلسالمي، مؤسسة الرسالة ، بیروت، لبنان، ــــ.7

1988.
، سورا، ــــ .8 ثیر، دمش قي، دار ابن  .2012، 1في النقد التطب
.1985، 1آفاق األدب اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ــــ.9
الني:.10 ة، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، د نجیب الك ة والمذاهب األدب اإلسالم

 ،1987.
.1992، 2مدخل إلى األدب اإلسالمي، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ـــــ: ـ.11
عة ـــــ .12 اتي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، القسم األول، الط لمحات من ح

ة،  .1972الثان

ة ثانًا: المراجع العر
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یل اللوني في القرآن الكرم، عالم الكتب ابتسام .13 ة التش مرهون الصفار: جمال
.2010، 1الحدیث، ارد، األردن، 

، 1أحمد أبو حاقة: االلتزام في الشعر العري، دار العلم، بیروت، لبنان، .14
1979.

حمد طالب: االلتزام في القصة القصیرة الجزائرة المعاصرة في الفترة ما بین أ.15
، د ت،1976- 1931 ة، بوزرعة الجزائر، د  .دیوان المطبوعات الجامع

م المشهداني، علم األدب اإلسالمي، روافد للنشر والتوزع، .16 اسماعیل إبراه
 ، ت، د  ت، الكو .2013الكو

17. ، ة األسرة، القاهرة، مصر، د  ت ة، م .1999جابر عصفور: زمن الروا
: نظرات في األالحسن عليأبو .18 شیر، عمان، الحسیني الندو دب، دار ال

.1990، 1األردن، 
شیر الدولي، .19 ، دار ال رة... والتطبی حلمي محمد القاعود: األدب اإلسالمي، الف

ة،  ة السعود .2007، 1الراض، المملكة العر
شیر للنشر والتوزع، ـــــــــ.20 الني، دار ال ات نجیب الك ة في روا ة اإلسالم : الواقع

.1994،  بیروت، لبنان،د 
ة، دار االعتصام، القاهرة، مصر، عبد .21 س: خطوات في الهجرة والحر م عو الحل

، د .تد 
، منشأة المعارف .22 رجاء عید: فلسفة االلتزام في النقد األدبي بین النظرة والتطبی

، د ت ندرة، مصر، د  .للنشر، اإلس
، 4القاهرة، مصر، أصوله ومناهجه، دار الشروق، سید قطب: النقد األدبي.23

1980.
، 3: خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته، دار الشروق، بیروت، لبنان،  ــــ.24

1968.
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ة، ـــ:.25 ة للنشر، جدة، السعود رة ومنهاج، الدار السعود ، 1في التارخ ف
1967.

ة، عمان، .26 نوز المعرفة العلم محمد ولد یب: مدخل إلى علم الجمال، دار  سید
.2012، األردن، د 

27. ، شلتاغ عبود: المالمح العامة لنظرة األدب اإلسالمي، دار المعرفة، دمش
1992، 1سورا، 

، دار الشروق، القاهرة، .28 م، األدب اإلسالمي بین النظرة والتطبی صابر عبد الدا
.2002، 2مصر، 

اء الدین بن األثیر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر تح.29 محمد قیض
ابي الحلبي، القاهرة، مصر، محي  عة ال .د ت1939الدین عبد الحمید، مط

ان والتبیین، تح.30 : الب عبد السالم محمد هارون، قیعثمان عمر بن الجاح
ة الخانجي للنشر، القاهرة، مصر،   ت .، الجزء األول1998، 7م

، عمان، األردن، .31 :: المعنى الجمالي، دار المجدالو .2008، 1عقیل مهد
ة، قیالقاهر الجرجاني: دالئل اإلعجاز تحعبد .32 ة، فایز الدا محمد رضوان الدا

، سورا،  ر، دمش .2007، 1دار الف
ة: الشعر والشعراء، تحابن .33 أحمد محمد شاكر، دار المعارف، قیقتی

ندرة، مصر، دت .اإلس
ة المعاصرة مع عرض ودراسة .34 محمد حسن برغش: دراسات في القصة اإلسالم

الني، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ل تور نجیب الك ، 1عدد من قصص الد
1994.

، مؤسسة الرسالة، بیروت، ــــــــ.35 : في األدب اإلسالمي المعاصر دراسة وتطبی
.1998، 1لبنان، 
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م والحدیث، دار النهضة .36 ا النقد األدبي بین القد : قضا ي العشماو محمد ز
ة، بیروت، لبنان، د  .1979، العر

1983، 6محمد قطب: منهج الفن اإلسالمي، دار الشروق، بیروت، لبنان، .37
تاب الصناعتین، تحأبو .38  ، ر ، أبي الفضل قیهالل العس علي محمد البجاو

سى م ع عة إبراه ابي الحلبي، القاهرة، مصر، ، مط .د تال
ا األدب اإلسالمي، دار الوعي.39 م قّصاب: من قضا ة، الجزائر، ،ولید إبراه رو

2 ،2016.

ثالًثا: المراجع المترجمة

ة االنجلو المصرة، القاهرة، .40 ت م حمادة، م أرسطو: فن الشعر، (تر) إبراه
، .د تمصر، د 

ة (تر) إمام عبد الفتاح إمام، عالم المعرفة للنشر، .41 : الوجود جون ماكور
 ، ت، د  ت، الكو .1982الكو

ًعا: المعاجم را

ة: المعجم األدبي، دار العلم، بیروت، لبنان، جمیل .42 .1979، 1صلی
، دار المأمون، ال.43 : المح اد .4الجزء ،1998، 4، غداد، العراقفیروز آ
احي، .44 محمود محمد الط : تاج العروس، تحقی محمد مرتضى الحسیني الزید

 ، ت، د  ت، الكو ، الجزء الثامن 1993التراث العري للنشر والتوزع، الكو
والعشرون 

عبد الفتاح الحلو، التراث العري للنشر والتوزع، ـــــــــــــــ.45 : تاج العروس، تحقی
 ، ت، د  ت، الكو .، الجزء التاسع والعشرون 1997الكو

، 1منظور: لسان العرب، دار صادر، المجلد الخامس، بیروت، لبنان، ابن .46
1997.
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اتخامًسا: المجالت والدور

: لقاء العدد، مجلة األدب اإلسالمي، مؤسسة .47 أبو الحسن علي الحسیني الندو
.1995الرسالة، بیروت، لبنان، العدد الثاني، 

م .48 الحوار مع الحضارات عبد الحمید إبراه ة منطل ة اإلسالم محمد: الوسط
حمل إبداعنا مضمون حضارتنا، مجلة  ة أدبنا نصلها عندما  ، عالم األخر

.1995اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، المجلد الثامن، األدب
49. ، ه، الرا عة اإلصالح والتوج اة مط حسن األمراني: ما األدب، مجلة المش

.1998، 1، المغرب
ة، مجلة األدب اإلسالمي، .50 حلمي محمد القاعود: األدب اإلسالمي في اللغة العر

.1994، 2، العدد 1مؤسسة الرسالة والتوزع، بیروت، لبنان، مجلد 
تاب نحو مذهب إسالمي في األدب والنقد، مؤسسة .51 اب: عرض  خلیل أبو ذ

ع، العدد  .14،1997الرسالة، بیروت، لبنان، المجلد الرا
سعد أبو الرضا: األدب اإلسالمي بین المفهوم والتعرف والمصطلح، مجلة .52

عاألدب  ، د ت.اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، العدد السا
ة األدب اإلسالمي المعاصر عماد الدین خلیل: .53 وقفة لمراجعة الحساب، حول حر

ر  ة المعرفة، المعهد العالمي للف اإلسالمي، بیروت، لبنان،  السنة مجلة إسالم
.1998، الثالثة، العدد الثاني عشر

طاهر: األدب اإلسالمي ونقده عند الشیخ.54 سى  ، مجلة بن ع أبي الحسن الندو
ر اإلسالمي، بیروت، لبنان، السنة الثالثة،  ة المعرفة، المعهد العالمي للف إسالم

.1998العدد الثاني عشر، 
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ة الم.55 ل، غرب جمعة: إسالم ة الش قصر في جمال عا للكاتب ل س شف ضمون ل
، 22، العدد 6مجلة األدب اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، مجلد 

.ه1420
عة، مؤسسة الرسالة للنشر ، عبد .56 القدوس صالح: وقفة على مشارف السنة الرا

.1995، 13بیروت، لبنان، العدد 
األدب اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، عبد القدوس صالح: شبهة المصطلح، مجلة .57

.1995بیروت، لبنان، المجلد الثاني، العدد الثامن، 
قطب الرسوني: النقد اإلسالمي المعاصر وسؤال المنهج، مجلة األدب .58

، العدد 14اإلسالمي، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزع، بیروت، لبنان، المجلد 
14 ،1997.

ة ألدب.59 حة جابر: األصول الموضوع ة، وزارة قم الني، المجلة العر نجیب الك
ت، العدد  ت، الكو .1996، 226اإلعالم للنشر، الكو

ة .60 ل م تستوجب النظر، مجلة  : منهج األدب اإلسالمي... ومفاه اظم الظواهر
ة،القاهرة، مصر،  ، العدد الخامس عشر،  .1996اللغة العر

م والقصة اإلسالم.61 الح ة، مجلة األدب اإلسالمي، محمد رجب البیومي: توفی
ع، بیروت، لبنانمؤسسة الرسالة،  ة، العدد السا .1995، السنة الثان

ه هذه االلتزامات، .62 فرض عل ماني للنقد اإلسالمي  عبید: التوجه اإل محمد رشد
، 13، العدد 4مجلد بیروت، لبنان،مجلة األدب اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، 

1997.
ات وعوامل الظهور، مجلة محمد الصالح خرفي: .63 األدب اإلسالمي الحدیث البدا

ة، العدد األول،  .2006ضفاف اإلبداع، جدة، السعود
اء اإلسالم، مجلة األدب اإلسالمي، .64 فة: من أد محمد عبد الحمید محمد خل

.1995مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، المجلد الثاني، العدد الثامن، 
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ماني: االلتزام .65 اء، مجلة محمد عبده  على األد عني التضیی في األدب ال 
ع مجلة الرسالة، بیروت، لبنان، األدب اإلسالمي، ع، العدد الرا المجلد الرا

د ت.عشر، 
الني في منظور مجلة األدب .66 تور نجیب الك حي أبو ملحة: الد محمد بن 

، ناإلسالمي، مجلة األدب اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، العددا
دت.

مصطفى: األدب اإلسالمي ضرورة إلعادة التوازن للفرد والمجتمع .67 او ح ال
ع  والعالم، مجلة األدب اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، المجلد الرا

.2007، 53عشر، العدد 

ة سادًسا: الرسائل الجامع
م بن راشد .68 اته عبد الح م الشبرمي: عماد الدین خلیل ح ة، بن إبراه ورؤاه النقد

ا، فرع األدب،  رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في األدب، قسم الدراسات العل
ة،  ة السعود ة، المملكة العر ة اللغة العر ).2000ل ، (مخطو
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الني واهم مؤلفاته-1 نجیب الك

اته :ح
الني في  تور نجیب الك قرة شرشم01/06/1931ولد الد ة،  عمل ا ان والده   ،

القرآن وقواعد  عة من عمره، وحف تاب القرة في الرا الني  نجیب الك الزراعة، التح
ة والحساب .)1(القراءة والكتا

قول:  اته  ة، وعن هذه الفترة من ح ان االبتدائ مدرسة األمر عد ذلك  التح
ةإن خروجي من قرة شر « لة.. الرحلة التي شا ة الرحلة الطو ان بدا ا إلى مدرسة سن

ا ا و .)2(»لها من مرحلةامتدت إلى آفاق الدن

ة وحصل على الشهادة  الني من المرحلة االبتدائ والتحانتهى نجیب الك بتوفی
مدینة  ة  شك الثانو ة، ومنها حصل ، زفتيمدرسة  انتقل منها إلى مدرسة طنطا الثانو

ةع ة،لى شهادته التوجیه ل ة 1951الطب بجامعة فؤاد األول سنة والتح ، استجا
ة اآلداب والحقوق ،صرار والدهإل ل ان یتمنى أن یلتح .)3(مع أنه 

ة الطب سنة  ل ان متف1951والتح ان له حضقاو ، و وره اإلخواني ما 
ة وشاعًرا وخطیًا، وخصوًصا داع ارات القو تاتورة عبد الناصر، وله ع ام د في أ

عرض ف ة في المؤتمر الكبیر الذ لمة الطل ما ألقى  ه،  ة الطب، مأثورة في خط ل ي 
ان نجیب واحًدا من طالب األلوفشرات من قادة المظاهرة الضخمة التي ضمنت عما 

الجامعة.

اتي، مؤسسة الرسالة، بیروت، د بلد، القسم األول، ) 1( الني: لمحات من ح .2، ص 1985، 1ینظر: نجیب الك

الني)2( .40نفسه، ص :المصدرنجیب الك

النيینظر: ) 3( .140نفسه، ص ، المصدرنجیب الك
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ة الطب ل عة من  الني وهو في الرا ه ،اعتقل نجیب الك م عل وقدم للمحاكمة وح
مسلحالسجن لمدة عشر سنوات قضى في السجن سوبتهمة االشتراك في نظام سر

.)1(1967وأفرج عنه سنة 1965وأعید اعتقاله سنة 1957ثالث سنوات وأفرج عنه سنة 

منعهرغم  طبیب لم  ة الطب ونیله الشهادة وعمله  ل من هذاتخرجه من 
ة، له العدید من المؤلفات  ات والقصص والسیرة مواصلة القراءة والكتا تراوحت بین الروا

تابته  اإلضافة إلى  اتي" وصاغها في خمسة أقسام  ة التي عنونها بـ"لمحات من ح الذات
ن الشعرة. عض الدواو ل

الني: لمحات من)1( اتي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنانینظر: نجیب الك ،1985، 1، القسم الثاني، ح
.105-100- 65ص 
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النياألعمال  الكاملة لنجیب الك
ات ةدراسات متنوعةالروا ةالمجموعة القصص الترجمة الذات

طان- .ابتسامة في قلب ش
اء.- أرض األنب
اعترافات عبد المتجلي-
أمیرة الجبل.-
ة جاد هللا- ا ح
ة- أهل الحمید
حمامة السالم-
دم لفطیر صهیون -
طان- رأس الش
حترقون - الذین 
ات السوداء- الرا
ع - العاصفالر
رجال وذئاب-
آمن - الرجل الذ
رحلة مع هللا-
رمضان حبیبي-
الظل األسود-
رتاكاجاعذرا-
عذراء القرة-
طالئع الفجر-
على أبواب خبیر-
عمالقة الشمال-
في الظالم-
قاتل حمزة-
ة أبو الفتوح الشرقاو- قض

أفاق األدب اإلسالمي-
األدب اإلسالمي بین النظر-

. والتطبی
ضوء اإلسالمأدب األطفال في -
اة- ة الح اإلسالم وحر

(الجزء األول والثاني).
ة اإل- ة.و سالم المذاهب األدب
المضادة- اإلسالم والقو
ة- أعداء اإلسالم
ال الشاعر الثائر- إق
الثقافة في ضوء اإلسالم-
رحلتي مع األدب اإلسالمي.-
ة المسنین في اإلسالم.- رعا
ب الخالدین.- شوقي في ر
الصوم والصحة.-
إلى اتحاد إسالمي.- الطر
-. في رحاب الطب النبو
ة وأثرها في نشر - القصة اإلسالم

الدعوة.
قصة اإلیدز.-
مدخل إلى األدب اإلسالمي.-

ة طبیب.- ا ح
دموع األمیر.-
-. العالم الضی
عند الرحیل.-
فارس هوازن.-
الكابوس.-
.موعدنا غدا-
عذراء الشارقة.-

اتي: لمحات من ح
القسم األول..1
الثاني.القسم .2
القسم الثالث..3
ع..4 القسم الرا
القسم الخامس..5
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ات اتدراسات متنوعةالروا ةالمسرح المجموعة الشعر
الكأس الفارغة.-
لقاء عند زمزم.-
ستان.- الي تر ل
الي السهاد.- ل
ال- ا.ل الخطا
ال- ان.وقضل
ملكة العنب.-
مملكة البلعوطي.-
مواكب األحرار-

(نابلیون في األزهر).
النداء الخالد.-
نور هللا.-
الیوم الموعود.-

المجتمع المرض.-
مستقبل العالم في -

صحة الطفل.
نحن واإلسالم.-
نحو مسرح إسالمي.-

الجنرال علي.-
-. على أسوار دمش
محاكمة األسود العنسي.-
الوجه المظلم للقمر.-
ابل.- حسناء 

أغاني الغراء.-
ل.- ات اللیل الطو أغن
عصر الشهداء.-
.كِ یف ألقا-
لؤلؤة الخلیج.-
ائر.- مدینة الك
مهاجر.-
نحو الغالء.-
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اته وأهم مؤلفاته2الملح : عماد الدین خلیل ح
اته:- ح

م، ونشأ في 1939عماد الدین خلیل الحاج عمر الطالب ولد في الموصل عام 
دأ خطوات القراءة صغیًرابیت مطالعة  ة األولى ثم نال درجة و م . درس مراحله التعل

ان ذلك عام  عد ترّدده في دخول هذا القسم، و الوروس من قسم التارخ  م، 1958ال
ة الشرف من جامعةتحصل على إجازة اآل مرت م، وقد عمل مدرًسا 1962غداد سنة داب 

حث وفلسفة التارخفأستاًذا مساعًدا ة اآلداب جامعة للتارخ اإلسالمي ومناهج ال ل في 
م.1977-م1967الموصل بین عامي 

غداد سنة  م ودرجة 1965نال درجة الماجستیر في التارخ اإلسالمي من جامعة 
القاهرة سنة  ة الشرف األولى من جامعة "عین شمس"  توراه في التخصص ذاته، مرت الد

م.1968
سً عمل مشرًفا ة جامعة الموصل ورئ ت ة اث و لقسم التر اعلى م ت مدیًرا لم

احًثا علمًا و ة في المتحف الحضار في المدیرة العامة لآلثار ومتاحف المنطقة الشمال
الموصل.

ة عمَل حالًا أستاًذا ل حث، وفلسفة التارخ في  للتارخ اإلسالمي ومناهج ال
العراق.–اآلداب جامعة صالح الدین في أریل 

ة من الطراز األول، لذعد محاضًرا ا تسعى الستضافته جامعات ومؤسسات علم
ة على السواء ، دّرس في جامعات عدیدة في المملكة  ة واألجنب الد العر ة في ال وترو

ة الد العر ت وقطر وغیرهما من ال ة والكو ة السعود .)1(العر

م الشبر ) 1( م بن راشد بن إبراه ة،مینظر: الح اته ورؤاه النقد رسالة مقدمة لنیل درجة ي: عماد الدین خلیل ح
ة،  ة السعود ة، المملكة العر ة اللغة العر ل ا فرع األدب،  ،2000الماجستیر في األدب، قسم الدراسات العل

).111ص  (مخطو
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ة. ة والتارخ ة والنقد ة واألدب رة والثقاف له مؤلفات عدیدة تراوحت بین الف
اتها إلى المعاییر وّممن زاده سنًدا ودعًما زوجته ، فهي امرأة ترجع ما یدور في ح

ة دومًا، وذلك من خالل اطالعها وق ثیًرااإلسالم وتعشراءاتها المتعددة، إذ تقرأ 
ل القدرة على حوار اآلخرن  شغف وتملك  ع العدید من اإلصدارات  المطالعة، وتتا

اتها مرئ موٕاقناعهم  ةاإل .)1(ان
مة. ٍم امرأة عظ ل رجٍل عظ وصدق من قال وراء 

م الشبر ) 1( م بن راشد بن إبراه ة ،ي: مینظر: الح اته ورؤاه النقد .56ص عماد الدین خلیل ح
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أهم مؤلفاته:
خ والف ةرفي التار ة والنقد قاتالمؤلفات األدب الدراسات والتطب

في اإلسالميمالمح االنقالب -
خالفة عمر بن عبد العزز 

ي - .عماد الدین زن
دراسة في السیرة-
نور الدین محمود-
.للتارخ اإلسالميالتفسیر -
ة في الجزرة اإلمارات - االرتق

ة والشام  .الفرات
: فصول في اإلسالميفي التارخ -

تب  اإلسالميالمنهج والتحلیل الم
اابن خلدون - .إسالم
ة.- دراسات تارخ
ة التارخ إعادةحول - تا

اإلسالمي.
، إطار اإلسالميتحلیل للتارخ -

عام.
ةالمقاومة - للغزو اإلسالم

.بيالصلی
ر سید - المنظور التارخي في ف

.قطب
تحلیل التارخ اإلسالمي.-
ة.- خطوات في الهجرة والحر
ة.- مؤشرات حول الحضارة اإلسالم
ة.- المستشرقون والسیرة النبو
هجمات مضادة في التارخ -

اإلسالمي.
سار.- مین وال ة ال لع
ة.- تهافت العلمان
مقال في العدل االجتماعي.-
عالمه الرحب.مع القرآن في -

:ات والقصص الروا
اإلعصار والمئذنة.-
السیف والكلمة-
أصوات -
الساطور.-
:الشعر
قین- جداول الحب وال
ابتهاالت في زمن الغرة.-

في النقد اإلسالمي المعاصر.-
فوضى العالم في المسرح الغري -

المعاصر.
عة في الفن الغري - الطب

واإلسالمي.
محاوالت في الفن الغري -

واإلسالمي.
محاوالت جدیدة في النقد -

اإلسالمي.
مدخل إلى نظرة األدب -

اإلسالمي.
الفن والعقیدة.-
ة لكتاب أوراق ذابلة - دراسة نقد

س. عو
عات في دائرة األدب - متا

اإلسالمي.
ة األدب - حول استراتیج

اإلسالمي.
قي.- في النقد التطب
ة.- األدب في مواجهة المال
ة.- الكلمات دراسة جمال



حالمــــال

- 79 -

ة.- آفاق قرآن
ة.- ات إسالم تا
مین - ة ال أضواء جدیدة على لع

سار. وال
مدخل إلى موقف القرآن من العلم -

والحدیث.
ة.- العلم في مواجهة الماد
ة في زمن السرعة.- مؤشرات إسالم
یل العقل المسلم.- حول إعادة تش
ة.- ة اإلسالم في الرؤ
حوار في المعمار الكوني.-
ر اإلسالم - والوجه اآلخر للف

العري.
ة المعرفة.- مدخل إلى إسالم
قالوا عن اإلسالم.-
ا معاصرة.- ة في قضا ة إسالم رؤ
مالحظات في تارخ المجتمع -

اإلسالمي.
ة الحضارة.- العقل المسلم والرؤ
الحصار القاسي مالمح مأساتنا في -

ا .إفرق
دعوة إلى رفض الطاعة.-
حاضر اإلسالم ومستقبله من -

ور غري.منظ
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:صــالملخ

الني و عماد الدین خلیل"تناولت دراسة دب األ"نظرة األدب االسالمي بین نجیب الك
صور لنا الكون و ،سالمياإل اة و  یترجم الح وفالوجودفهو التعبیر الفني الجمیل الذ

، التصور االسالمي،  اته األولى على ید سید قطب و أبي الحسن الندو تمیز انت بدا
ة عدیدة أبرزها خصائص ب الني و خاص عد نجیب الك ل و المضمون و  االلتزام الش

التنظیر لهذا األدب، من خالل مؤلفاتهم الكثیرة. عماد الدین خلیل أبرز من اهتم 

Résumé:
Notre étude " théorique faite sur la littérature islamique entre Nadjib
Al Kelani et Imad Al Din Alkhalil" .
La littérature islamique c’est l’un des beaux arts, qui traduit la vie
et nous firit concevoir ce monde et l’existants.
Ses premiers commencements étaient faits par "Siad EL Koteb" et
"Abi Hacen Al Nadoui" ,c’est relie à des question multi ples parmi
ces questions c’est le règlement la forme le contenu et nous
considé sons que" Nadjib Kilani" et "Imad khlil" parmi ceux qui ont
donné une important à la théorie islamique à travers leurs ordres.
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