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 الخطاب األدبي اإلسالمي 
 الهوية التاريخية والموقف النقدي

 (*)د.صالح محمد عبداهلل العبيدي 
 ملخص البحث

يعالج هذا البحث مشكل االنتماء التاريخي لألدب اإلسالمي فيي وي ء 
المعالجيييين الن دييييين لاخدابييييات اةدبييييين المتسييييمن بسييييمن اإلسييييالمين ابتييييداء ميييي  

 لى العصر الراه .العص ر اة لى لإلسالم  ص ال إ
  ل د اشتمل البحث عاى ست ف رات هي:

 المدخل النظري. .1
االنتماء التياريخي ليألدب اإلسيالمي مالمم ي م  ال  يين الة افيين م جير  مي   .2

 خالله مناقشن اآلراء المةيرة ل ذا اةشكال.
 االتجاهات اةدبين اإلسالمين  هي لاحصر في ةالةن اتجاهات هي: .3
 سيم صاحب النظرة الت ديسين لاتراث اإلسالمي.االتجاه الت ايدي الكال 
  االتجاه اإلصالحي التجديديم صاحب النظيرة الت ديريين لاتيراث مي  شيي

 م  اإلوافات.
  االتجييياه العيييداعي المعتيييدلم صييياحب النظيييرة الم وييي عين الن ديييين لاتيييراث

 اإلسالميم  ه  يدع  إلى التجديد م  ن ع م  المر نن  التسامح.
اةدب اإلسييالمي:  ميي  خاللييه تييم تشييخي  مييا ل ييذا  الم قييا الن ييدي ميي  .4

الخداب م  مزايا مشرقنم  مي  ج انيب تحتيال إليى إوياءة  تني ير كيي يكي   
اةدييب المسيام  اعيياخ لخدابيه  لظر فييه اإلنتاجيينم  لام يام الما ياة عايى عات ييه 
ب صيييييمه جيييييزءاخ مييييي  مجمييييي ع ييييييداف  عييييي  كيانيييييه فيييييي زمييييي  تصيييييدع ال ياكيييييل 

  التص رات.

                                                           
 كاين التربين / جامعن الم صل. –قسم الاغن العربين    *م
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نتياعج البحيثم مدكيدة عايى قيدرة هيذه الخدياب اةدبيي اإلسيالمي ةم كانت  .5
عاييييى التماعييييل  اإلنتييييال  التديييي ير المسييييتمر ةد اتييييهم إذا مييييا ا تيييييح لييييه العمييييل 

 بحرين.
 ةم قاعمن المصادر  المراج  الخاصن بالبحث. .6

 أوال: مدخل نظري  
تعمييييييف الخييييييالا بييييييي  منظييييييري اةدب  ن يييييياده حيييييي ل م ويييييي ع اةدب 

شييييكالين الشييييكل  الموييييم  م  اإلسييييالميم خص صيييياخ  فيمييييا يتعاييييف بييييالمم  مم  ال
 قوين االلتزام  ن عين العالقين بيي  اةدب بيالمم  م اإلسيالمي  بيي  الميذاهب 
 الماسيييمات الغربيييين بشيييكل عيييامم فويييال عييي  ال ويييين الم مييين التيييي  ةييييرت فيييي 
الع  د اةخيرة مي  هيذا ال ير م تعنيي ب يا قويين االنتمياء التياريخي ل يذا اةدب 

لم صي ا بك نيه مإسيالمي م هييذه الصيمن التيي تجعيل كييل خدياب ينميرز عيي  ا
مصيييييداح ماةدب اإلسيييييالمي م متيييييَّةراخم ال بيييييل مدستسييييياخ عايييييى المك نيييييات ذات 
الداب  الديني البحت س اء ما اتصل من يا بالع ييدة  م بالسيا م  م بالتصي رات 

 اإللزامين المتعا ن بالحياة  ال ج د  اإلنسا .
فيييي الدراسيييات  البحييي ث التيييي عكميييت عايييى التنظيييير   ل يييد شييياع حيييديةاخ 

لييألدب اإلسييالمي فكرييياخ   دبيييا  ن ييدياخم    المييذاهب المكرييينم  اةدبييين  الن دييين 
الغربييييين ال يمكيييي  اإلفييييادة من ييييام ك ن ييييا نتاجييييات تتعييييار  ميييي  اإلسييييالم فكييييراخ 

  ايدي ل جين.
 مييييي  ةيييييم فيييييا  التعاميييييل مع يييييا    محا لييييين ت ظيم يييييا سيييييي    المبنيييييى 

سيييالمي ميييي   ساسييييهم فيييال يغييييد  اةدب المتسييييم بدابع يييا إسييييالميا  ال الن ييييد اإل
المتعامل مع ا  خالقيام  ما م  شيم    هيذا التصي ر مغيالد  يمكي  مجاب تيه 

 عامياخ بخدابي  ن ديي :
م ذلييم    الييذي ي منييا ميي  هييذه المييذاهب ليييا ع اعييدهام فانييا اســتنكاري األول:

 الحصييي  المنيييي  اليييذي ال ينصيييرا عنيييه  فيييي ع ييييدتنا اإلسيييالمين اليييزاد الييي فير
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عاقل.  لك  الذي ي منا هي  الجانيب المنيي  الت نيي المتعايف بياةد ات  دراعيف 
 التحايل المن جين التي تمت ر إلي ا في خداباتنا اةدبين  الن دين اإلسالمين.

م  يتويم     هييذه اةد ات الت نيين التيي جيير  تيدا ل ا ميي  والثـاني: اســتداللي
اةدب  الن د قديما  حديةا  ةبتت فاعايت ا  جد اها عاى المست يي  قبل دارسي 

 المكري  العامي.
 م  هنا فاننا ندع  االخي ة الدارسيي  إليى االبتعياد عي  منديف التعمييمم 
 الخدابيييات الصييياخبن ذات المحييي   الشيييعاريم كيييي ييييدرك ا    لاح ي ييين  ج هييياخ 

ميا لي   تييح لامعرفين البشييرين متعيددةم     الع يل اإلنسياني قيادر عايى إنارت ييا في
اكةير مي   ي  قيت مويى  –   تتعمف فيه  يتعمف في يام ل يد بيد نا نعيي اآل  

 ننا بحاجن لامعرفن المعم ن الشامان س اء تام التي ننتج ا ب يدراتنا الخاصين  –
المستندة عاى الم ر ث  م تام التي نك ن ا ع  درييف المةاقمين  الت اصيل مي  

مم  تدكييد بييَّحرار    هييذا الم قييا الشييامل تجيياه المعرفيين المنجييز اإلنسيياني العييا
يعيننا كةيراخ لم م ذ اتنيام  يجعانيا اكةير إدراكيا ل  يتنيا المعرفيين  اةدبيينم فويالخ 
عيي  ك نييه ينييتج فينييا ف ميياخ ن ييدياخ يييدفعنا إلييى مراجعيين مكتسييباتنا الم ر ةيينم نعيييد 

دراك ييا بردييين م ويي عين بعيييدة عيي  التعصييب  االسيي ت الم  الت ايييد صييياهت ا  ال
اةعمييييىم د      يكيييي   مشيييير عنا المعرفييييي خرقييييا    تجييييا زاخ لمييييا هيييي  ةابييييت 
 ي ينييييي فييييي ع  لنييييا   فعييييدتنام حركتنييييا المعرفييييين إذ  تخويييي  لمعيييييار معادليييين 

 مند ينم تعمف إدراكنا لاةابت  تعيد صياهن المتغير باستمرار.
اةدب  فييي هييذا البحييث نحييا ل اإلجابيين عيي  بعيي  اةسييعان المتعا يين بيي

اإلسالميم هذه اةسعان التي ما تزال إلى اآل  مةار خالا بي  دارسي اةدب 
 الن د عايى حيد سي اءم  نتصي ر    هيذا الخيالا تحي ل إليى إشيكالين سييما إذا 

  دركنا    هذه اةسعان تت زع عاى مست يي :
 يتعاف بماهين مصداح اةدب اإلسالمي. األول: مفهومي،
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بالنظرين اةدبين التي تدسا عبر ق انين ا  تص رات ا يتعاف  الثاني: منهاجي،
 العامين مالمح   سا هذا الن ع م  الممارسن اةدبين.

ربما تك   هذه المشكان معم ين بشيكل  اويح فيي المسيت   الةيانيم ة  
اةدب اإلسييالمي مييا يييزال إلييى اآل  يمت يير إلييى نظرييين منوييبدن تدسييا ةهييم 

خداباتييه فييي ويي ء التصيي ر اإلسييالميم فييي مبييادو  مندا اتييه  معييايير إنتييال 
حييي  يكيياد االتميياف مجمعييا عايييه ميي  قبييل الكةييرة الكيياةرة ميي  الدارسييي  العييرب 
 المسامي   بع  المستشرقي  عاى    عصر الرسالن اإلسالمين اة ل يشكل 

 مندا اخ    جذرا تاريخيا لألدب اإلسالمي الذي نراه الي م  ن دا ةماره.
سييايما ميي  حيييث الجانييب المم يي ميم لكيي  جماعيين قييد يكيي   هييذا الكييالم 

 خييير  بييينما المسيييت   مييي  ال ييي ة  اإلصيييرار تييير      دب اليييدع ة اإلسيييالمين 
اة ل ميييا هييي  إال محاكييياة ليييألدب الجييياهاي  امتيييداد ليييه  لكييي  بنك ييين إسيييالمين 
معتدلن  بن ع م  المويامي  المغيايرة لاعصير الجياهايم  لكي  المعيايير  احيدة 

شييكاين الخاصيين بييالن ع اةدبيييم هييذه المعييايير  تاييم ال  الييب  كييذلم ال  الييب ال
تنتمي إلى المترة الجاهاين ال إلى اإلسالمم  س ا نت قا هنا لنعاي  بعد قاييل 
كيييا يمكييي     نعييالج هيييذه اإلشيييكاالت ميي  منظييي ري  تيياريخي  ن يييديم حييييث 
م اة ل يرصييد الظيياهرة  يحييدد سييمات ا عبيير مييرحاتي  متغيييرتي  نسييبياخم  الةيياني

 يراج   يصحح  يمسر  يناقش ما يمك     يك   محد نظر  تسادل.
 ثانيًا: االنتماء التاريخي لألدب اإلسالمي: )المفهوم والهوية الثقافية( 

يتمركييييز الحييييديث هنييييا عيييي  ن ديييين البداييييين الح ي ييييين لات جييييه اإلسييييالمي 
الحيييديث عييي  ساسيييان المدشيييرات التك ينيييين المتعا ييين  –اةدبييييم بكيميييين خاصييين 

عل الكيا م ذلم المعل الذي تدكده ماليذات  بم اصيدها اإلسيالمين فيي لحظين بم
زمنيييييين معينييييين بحييييييث تسيييييير بيييييه إليييييى االكتميييييال فيكييييي   صيييييمن لكين نت يييييا ا  
م ويييي ع ا التعبيييييريم فعنييييدما ن يييي ل ا  اةدب اإلسييييالمي تكيييي       نشييييَّ فييييي 

ات عصر مام فإ  هذا العصر سيك   السيمن الج هريين التيي تح يف انتمياء اليذ
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 ه يت ييا  مييي  ةيييم معناهيييا التيياريخيم د      يعنيييي هيييذا    العصييي ر الالح ييين 
التي ب ي المعنى اةدبي اإلسالمي سارياخ في ا فاقدة لجيد اها  فاعايت يام ال بيل 
هي ب يذا االنتمياء  الت اصيل مي  المعنيى اإلسيالمي اةدبيي تشيكل تعزييزاخ لمعيل 

تَّل  ا  عدم انحسارها فيي لحظين الكيا  مدكدة عاى الداب  الديناميكي لاذات   
تاريخييييين معينيييينم  لعانييييا ال نختاييييا عاييييى الصيييييغن التعريمييييين لمم يييي م ماةدب 
اإلسييييالمي . ة   صييييا اةدب بَّنييييه مإسييييالمي  هيييي  إذ  حييييديث عيييي  ال يييييم 
المكرييينم حييديث عيي  الردييين التييي ي ييدم ام  الماسييمن التييي يدرح ييام إنييه  صييا 

لحييييياة  ال جيييي دم إنييييه ديييير  خييييا  لتصيييي ره الع ييييدي عيييي  الكيييي    اإلنسييييا   ا
لمشيكالت اإلنسييا   قويياياه الكبير   عالقاتييه المختاميين ب يذا الكيي   الييذي  جييد 

 .  1مفيه م   ج ن نظر اإلسالم
 هييذا التعريييا لييألدب اإلسييالمي هيي  جمايين ميي  ساسييان تعريمييات تنحيي  
هيييذا المنحيييى العيييام فيييي التحدييييد المم ييي ميم بحييييث يمكننيييا    نسيييجل بعييي  

  2ملخاصن بالمم  م نص ه ا عاى النح  اآلتي:المالحظات ا

   معظم التحدييدات المم  ميين ليألدب اإلسيالمي تنحي  منحيى مويم نيام  .1
 يييَّتي الشييكل المنييي م ظميياخ لخدميين المميياهيم  ال يييم اإلسييالمين ب صييمه  سيييان 
تعبيرين ال هير د      يك   له خصيصين ن عيين تمييزه  تكسيبه قيمين تَّةيريين 

 المم  مي.عاى صعيد الص غ 
همييييال د ر اةديييييب  المتا ييييي ب صييييم ما  .2 التركيييييز عاييييى اةدب  ماهيتييييه  ال

مك ني   ساسي  في عماين تشكيل الخدابات المعرفينم فنح  إزاء رسالن  دبين 
ت يدم بردييين إسييالمينم امييا كييا ت ييدمم  لميي  ت ييدمم  كييا يجييري الت اصييل فييي 

                                                           
اةدب اإلسيييييالمي بيييييي  العيييييام  الخيييييا : د.  لييييييد قصيييييابم مجاييييين اةدب اإلسيييييالميم   1م

 م اة ل.2005 م 46السع دينم عدد م

مات يييى البيييردة اة ل ليييألدب  الخدييياب النظيييري ليييألدب اإلسيييالمي: د. صيييالح العبييييديم  2م
 . 174م  :2001اإلسالمي مقراءة ن دين  الم صلم 
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دة تمامييييا عيييي  إدييييار ظيييير ا إنتاجييييين مختاميييينم ف ييييذه اةسييييعان كانييييت مسييييتبع
 الن اشات التَّصياين ل ذا المم  م.

ذ جيييير  التركيييييز عاييييى الردييييين اإلسييييالمينم  التصيييي ر الع ييييدي كشييييردي   .3  ال
 ساسييي  إلنتييال المد نيين اةدبييين اإلسييالمينم جيير  فييي ذات ال قييت إهمييال د ر 
مالردييييين اإلبداعييييين  المتعا يييين بالجانييييب الم يييياري  التخاييييي عنييييد اةديييييبم هييييذا 

ساعل اةدبين اإلسالمين تعيد صياهن نمس ا باستمرار اندالقا اإلهمال جعل الر 
 م  الةابت المتكرر عبر التاريخ.

 اندالقييياخ مييي  هيييذا الم يييم سييي ا نحيييا ر  نعييير  التصييي رات المختامييين 
الخاصيين ب وييين االنتميياء التيياريخي لييألدب اإلسييالميم  معالجتنييا هييذه تنداييف 

 اآلتين. م  تصنيما لادارسي  الذي س ا نعالجه في الن دن
 ثالثًا: اتجاهات األدب اإلسالمي:

 يمةايييه الدارسييي   اليييذي  يعييييد   إنتيييال  االتجـــال التقليـــدي أو الكالســـي: .أ
التراث بيذات المعيايير ال ديمين د   إويافن    تغيييرم ف يدالء ال يتصي ر      
يتشييكل  ي شيييء ذي سييمن تد رييين    ت دمييين إال  كييا  لييه جييذر فييي التيييراث 

ب ييياخ ل يييذا التصييي ر ف يييم يم مييي    ييييدرك   اةمييي ر مييي  يندايييف مييي  خالليييه.  د
خييالل إدرام الماوييي  تمسيييراته د   ا  يكيي   ل ييم د ر عاييى صييعيد المعرفيين 
المنتجيين الماعايين ال المنمعايين كمييا إ  م اليين هييذا االتجيياه تتمركييز فييي    اةدب 
اإلسالمي في العصر الحديث انما ه  امتيداد ليألدب اإلسيالمي اليذي بيد  منيذ 

بتيمي الييذي خيياييييف نيز ل  . فويالخ عيي  ذلييم  1م  ل آييين فييي كتياب ار ماقيير  باسييم ري
فيييا  الت سييييم الزمنيييي اليييذي كيييا  المعييييار الحاسيييم ليييد  بعييي  دارسيييي تييياريخ 

                                                           
 .8دراسن  تدبيف: محمد حس  بريغشم   –في ال صن اإلسالمين المعاصرة   1م

 م 7 ينظر  يوا ح ار م  الشياعرة عايهيه الجعيارم مجاين اةدب اإلسيالميم السيع دينم ع م
مي بد  مذ  مر رس ل ار صاى ار عايه م حيث ت  ل: "   اةدب اإلسال14م   1995

  سام شاعره حسا  ب  ةابت ب جاء مشركي  كافري قريش". 
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اةدبم جعييييل اةدب اإلسيييييالمي م صييييي را عاييييى  دب عصييييير النبييييي ة  الخامييييياء 
ر ي ال الراشدي م  امتد به اليبع  ليشيمل عصير بنيي  ميينم  نحي  إزاء هيذا الي

نتردد بال  ل با  مسَّلن الخاد المم  مي  المن جي مسيَّلن شياععن ليد  دارسيي 
اةدبم ذليييم إننيييا فيييي إديييار البحيييث التييياريخي اةدبيييي حييي ل قويييين االنتمييياء 

 االجناسي ةدب معي  يجب ا  نمرف بي   مري :
يتعايييف بالبدايييين  النشييي ء المرحايييي لمالميييح جييينا ادبيييي معيييي م محكييي م  األول:

عناهم  المعيار الذي ب ج ه تبعيا لخص صييات ا  مسيد ليات إلزاميين بظرفه  م
 مترتبن عايه.

يتعاييف بالجانيييب التكييي يني االكتميييالي ل ييذا الجييينام  هيييذا االكتميييال ال  الثـــاني:
 يتح ف إال بشردي .

  ج د نظرين  دبين يحررها ف  اء اةدب  متخصص   في التاريخ اةدبي. .1
اةديييير العاميييينم  المندا ييييات المكرييييين  –بالحييييد اةدنييييى  – جيييي د  دب يمةييييل  .2

ذا فا  نش ء  دب إسيالمي بيالمعنى الحرفيي يجيب      العامين ل ذه النظرينم  ال
يسييييب ه بسيييياد نظييييري ل ييييذا اةدب يحييييدد لييييه آليييييات العمييييل  مكييييام  اإلبييييداعم 
 المديات ال ص   لمساحن عماه  مةيل هيذا العميل ليم ييتح ليه بيالظ  ر المعايي 

ي اال لم بييييالرهم ميييي   جيييي د المميييياهيم اإلسييييالمين فييييي بداييييين العصيييير اإلسييييالم
 لألسباب اآلتين:

ا  تغييير النظيييرة العامييين لألشيييياء اليييذي رافييف ظ ييي ر اليييدع   اإلسيييالمينم ليييم  .1
يك  م  الس  لن بحيث ي ومه اةدباء بسرعنم إذ البد مي  فتيرة زمنيين  خير  

ليد    د ل بكةير م  لحظات البداين اة لىم ل ذا نجيد    اةهيرا  الشيعرين
الغالبين م  الشعراء مةال لم تتغير كةيراخ عما كانت عايه في العصر الجاهايم 
ال سيما في الجانب الشكايم  هي حتى  ال  تغيرت فيما بعدم فا  تغيرها كا  
مظم نيام نظرا لامعاني الجديدة التي  فرزت ا الدع   االسيالمينم تايم المعياني 

فيي إديار خدياب  دبيي مباشير ذي  التي استا م ا الشعراء كما هي  صاه ها
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نبييرة تعب ييين  اوييحنم ممييا  د  إلييى هبيي د نيي عي فييي الجانييب اإلبييداعي لييد  
 . 1مالغالبين من مم  قد صر  ب ذا الن   هير  احد م  الن اد العرب ال دامى

إ  المتيييرة الزمنييييين تاييييم ب صييييم ا البداييييين اة ليييى لاييييدع ة اإلسييييالمين لييييم تييييتح  .2
عما ييا  نشيياد ا فييي ويي ء سييياف عماييي مبييرمج لييه لاجماعيين اةدبييين    تبايي ر 

شر ده الخاصين فيي وي ء نتيال إبيداعي مخصي  م ذليم    الجماعين ذات يا 
لم تستد     تمعيل اكةير مميا فعايت الن ماك يا بمتدابيات اليدع ة  مسيد ليات ا 

 التشريعين  الحياتين.

إ  الشيييعر ب صيييمه بوييياعن العيييرب اة ليييى فيييي ذليييم ال قيييت اسيييتعمل كيييَّداة  .3
  اإلسالمم  لشر  م توييات اليدع ة  معاني يا اإلرشيادينم  ليم ييتح ليه لاذب ع

   يعيي د إلييى ذاتييه   اقعيين  كيانييه اإلبييداعي الييذي  –بمعييل ظيير ا المرحايين  –
يمةييل جيي هره كييي يعمييل عاييى تمعياييه  تديي يرهم فوييالخ عيي   جيي د ساسييان ميي  
 مالكيي ابح  التييي  صييبحت فيمييا بعييد حيي اجز نمسييينم منعييت الشييعراء ميي  البيي  
بالحرين التي يرييد ن ام هيذه الحريين التيي  راد ل يا اإلسيالم    تنويبد بمعيايير 
شيييرعين   خالقيييين كيييي ال تغيييد  منماتييين  عشييي اعين مميييا يعديييي مجييياال لاشيييعراء 
بييالب   بالمعييياني الجاهاييين المخالمييين  التييي ن يييى اإلسييالم عن يييا ن ييياخ قادعييياخ ا  

ن خاصين لاشيعراء اليذي  دخاي ا فيي تدرجياخ مراعياخ الحالن النمسين لانياام  بكيميي
اإلسيييالم حيييديةاخ بعيييد    قوييي ا فتيييرة د ياييين مييي  الا ييي   العبيييث فيييي الجاهايييينم 
خص صا إذا  دركنا    لاشيعر تيَّةيرا سيحرياخ عايى الع ي ل  ال اي بم فكيا  البيد 
مييي   ويييي  وييي ابد شييييرعين تحييييدد مسيييارات البيييي   اةدبيييي  مسيييياحت ا ال  لييييين 

قييت تراعييي الجانييب النمسييي  ظيير ا المرحايين  م اصيده النمسييينم  فييي ذات ال  
                                                           

م حييث ي ي ل اةصيمعي م ي ميا 18ينظرم اإلسالم  الشعر: د. سامي مكي العانيم     1م
 شعر حسا  في اإلسالم: "الشعر نكد بابه الشرم فإذا دخل في الخير آل ". 

نصيرا العيرب عي  الشيعر   ل اإلسيالم بميا شيغا م مي   مير اليدي  فيما  كد اب  خايد  : "ا
 النبيي ة  اليي حيم  مييا  دهشيي م فييي  سييا ب ال ييرآ   نظمييهم فَّخرسيي ا عيي  ذلييمم  سييكن ا عيي  

 .547الخ   في النظم  النةر زماناخ". تنظر الم دمنم   
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سيي اء ف م ييا الشييعراء عاييى  –فييي فتييرة حرجيين تدسييا لإلسييالمم هييذه الحيي اجز 
 ن ييا كييذلم  م ان ييم  جييد ا ويير رة ماحيين باالنصييراا عيي  الشييعر إلييى مييا هيي  
اعظم منزلن  ارف  قيمن كال رآ  الكريم  السنن النب ين الشريمن كما حصيل لابييد 

ن  ل هيذه الحي اجز النمسيين كانيت تمةيل بدري ين    بيَّخر   ب  ربيعن العامريم
ع امل فاعان في محصر المعنى الشعري وم  داعرة المسم   بيه     الت اييل 
مييي  قيمييين الشيييعرم ب صيييمه ميييدخال لا ييي    الغ ايييينم فمييي  اةخييير  دب يييا ل يييذا 
الت جه االنصراا عنه لصالح ما ه   جد   انمي م  هنيام ساسيان مي  اآلييات 

ن تدكد عاى هذا المعنىم  هي  ا  كانت تدكيد عايى جينا مي  الشيعراء ال رآني
 لييييا عايييى جييينا الشيييعر بحيييد ذاتيييهم  لكييي  قيييد يم يييم من يييا ا  مييي  مكةافت يييا 

 اإليحاعين   ن ا تحذر م  ق ل الشعرم قال تعالى:

 بييي قييي ـرآ ي م  ـكييري  ي ييا يينبيغييي لييييه  إـ  هييي  ي إال ذن مي ايتـمنيييياه  الشييي ـعري  ي  ي  ميييا/ م مييا عي
69.  
  /ري  ماةنبياء   .5مبيـل قييالي  ا  وغيياث   ـحالٍم بيلن افيـتييرياه  بيل ه  ي شيياعن
  /ر متـجني    مالصافات   .36م ي  لي   ي  ننيتا لييتيياركي  ا آلن يتننييا لنشيياعن
 /ني   ن مالد ر ـيبي الـيمي ري نيتتييريبت   بينهن ري   .30 م ـم يي ي  لي   ي شيياعن
 /ني   ي مالحاقن ا تي ـدمن ٍر قييانيالخ مي   .41م ما ه  ي بين ييـ لن شيياعن

 هكيييذا التصييي ت بَّذهيييا  البسيييداء ساسيييان مييي  المعييياني السيييالبن مييي  خيييالل 
المعاينيييين المباشييييرة لامعنييييى التمسيييييري ل ييييذه اآليييييات ال رآنييييين. ف ييييد تصيييي ر ا    

 الشعر:
 .ق ل ال ينبغي له    ي ـعاييم لخد رته 
 رب م  االفتراء   وغاث اةحالم.ه  و 
  إنييه وييرب ميي  الجنيي   ةنييه يتجييا ز الييدي   العييرا  كييل مييا هيي  مييَّل ا

  مند ي.
 .يمتر  ل  ل م  هذا الن ع  ي يذ ي  يم ت 
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 .إ  هذا ال  ل يوعا المعنى اإليماني 
في حي   ننا ل  تَّمانا هذه اآليات ل جدنا  ن ا بمجما يا ممكيين  تصي ر 

 قريش تجاه رس ل ار محمد صاى ار عايه  سام.لنا  ج ن نظر مشركي 
 ك ن ييا ممكييين  فيييه دالليين كبيييرة. إذ    صييمن شيياعر تاتصييف ب ييا عييدة 
معا   دالالت عرف يا عيرب الجاهايين كَّقا ييل الك يا   ترنيميات م الدينيين التيي 
ي ييال تشيييكل الجييذر التييياريخي لاشيييعرم  كييذلم مييي  الييدالالت مالحايييمم الجنييي  م 

رة عاييييى التنبييييد بالمسييييت بل م  ميييي  هنييييا  جييييد المشييييرك   هييييير االفتييييراءم ال ييييد
المصدقي  بنب ة  رسالن رس ل ار صاى ار عايه  سامم     قرب صمن يمك  
لص  ا بالمدعي لانب ة هي صمن مشياعر م  بيالرهم مي  سيم  هيذه المنزلين فيي 
  عيييراف م   نظميييت م ال بايييين إال  ن يييا تمت ييير إليييى المشييير عين  المصيييداقينم نظيييرا
لامعاني السالبن آنمن اليذكرم  ب صيم ا  يويا ويربا مي  ال يذيا     اإلل اميات 
الشيييدانين ةن ييم يتصيي ر      لكييل شيياعر شيييدا  يا مييه قيي ل الشييعر. ل ييذا 
فإ  مجال تكذيب ا  ارد  ب ي ة مي  قيبا مم مي  هنيا كيا  هيذا الحشيد مي  اآلييات 

م المت افتن. ف ي ال ت ياجم ال رآنين الساخرة من م  المت عدة ل م  المنكرة ةق ال 
الشييعر ا  الشييعراء ب ييدر مييا تريييد    تييدف  شييب ن الشييعر بدالالتييه السييالبن عيي  
شخ  النبي محمد صاى ار عاييه  سيام اليذي ال ينبغيي ليه    يكي   كيذلمم 
 مصيييداف ذليييم انيييه فيييي المرحاييين مالمدنيييين  ال تجيييد آيييين  احيييدة عييي  الشيييعر ا  

 داة دفاعييين عيي  اإلسييالمم  انزاحييت عنييه الشييعراءم ذلييم    الشييعر تحيي ل إلييى 
تاييم المعيياني السييالبن بعييد    هييذتب اإلسييالم سييا م الشييعراء  اصيياح ع اعييدهمم 
فييال مجييال لاحييد منييه  ميي  قيمتييهم د      يعنييي هييذا    مالشييارع  قييد ت قييا 
عيي  عماييين التعييديل  التصييحيح لامعنييى الشييعريم ف نييام داعميين ميي  اةحاديييث 

 العماي لاشعر نذكر من ا:النب ينم حددت المجال 
   ق له صاى ار عايه  سام: مم  قال فيي اإلسيالم شيعراخ م يذعاخ فاسيانه هيدر

  .2092صحيح ر اه البزارم
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   ييـراي ي  تييعاييتمي صي عي   بيي هرييرة قيال: قيال رسيي ل ار صياى ار عاييه  سيام مي
يال ا  النيياا ليـم يي ييـبيـل ا ييـرفا الكيالم لنييـسبيينيي بييهن قي ايي  بي الرجي نييـيه  يييـ مي ال يامينن صي ر  من

  .4353 ال عيـدال مسن  ابي دا د م
   ديمييا خييييـيري لييييه كييي ـم قييييـيحا  ي دن ييـ ا   حي  ق لييه صيياى ار عايييه  سييام: ة  ييـمتييييانأي جي

ـعراخ  ر اه اإلمام احمد في مسنده برقم م ـ   ـ  ييـمتييانأي شن   .1453من
كييي ـم قييييـيحا  مييا ر اييين السيييدة عاعشيين مروييي ا دن ييـ اي  حي ر عن ييا : مة  يمتيييياأ جي

ـعرا ه جيت  بهن . ـ   ـ  ييـمتييانأي شن ديما خييـيري لييه  من   ي
 ما م  شم    ر اين السيدة عاعشن م من جداخ ةن يا تن يل الحكيم مي   

مجيييال اإلديييالف إليييى مجيييال التخصيييي  بنييي ع محيييدد مييي  الشيييعر هييي  ال جييياء 
 عايييييه  سييييامم  نمييييا الكييييالم يندبييييف عاييييى لشييييخ  النبييييي محمييييد صيييياى ار

 الحديةي  الساب ي .
 اندالقييييا ميييي  هييييذه المعديييييات نسييييتدي     تدكييييد بييييَّ  مجييييال مالبيييي   
الشعري  قد تحدد بمعنى جديد ينسجم م  در حات اليدع ة اإلسيالمين المكريين 
 الع اعدين  التشريعينم إذ تحدد المعنى باإليما  بار  رسي له  الج يادم  اليدفاع 
ع  اإلسالم  شخ  الرس ل صاى ار عايه  سيامم  عيدم تجيا ز الحيد د فيي 
التعير  لألهيرا     ال ييم الحياتيين المحترمينم  تيرم ال ي    الغ ايين  التعايف 
بالمحرمييات....الخم  فييي م ابييل هييذا كاييه ال نعييدم    نجييد اةهييرا  الشييعرين 

   الشيييعرين فيييي عصييير الرسيييالن اإلسيييالمين قيييد انوييياا إلي يييا الكةيييير مييي  المنييي
بييييالرهم ميييي  انحسييييار  هييييرا   خيييير  معر فيييين فييييي عصيييي ر سيييياب ن. كييييالغزل 
الصريحم  الخمرياتم  المخر  الرةاء  ال جاء  المديح التيي اسيتبدلت بيَّهرا  
جديييدةم كالشييعر الييديني  السياسيييم  شييعر اليي عظ  اإلرشيياد  الزهييد  المت حييات 

 . 1ماإلسالمين

                                                           
 م دمن في نظرين الشعر اإلسالمي مالمن ج  التدبيف : المناصرة.    1م
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إلسييالمين فييي المييرحاتي  ميي  ج يين  خيير م بييرزت داعميين ميي  الشييعراء ا
المكين  المدنينم بعو م ه اة لاشعر  متذ قي م  اآلخر متوا  فيه  ذ  شيَّ  

 معر فن نذكر من م:
 –العبياا بي  ميرداا السيامي  –الدمييل بي  عمير  الد سيي  –ي ذياب السيعدي 

ن فيييل بييي   –حميييزة بييي  عبيييدالمداب  –قييييا بييي  نشيييبه  – عسيييكال  الحمييييري 
 عمييييار بيييي  ياسييييرم  هييييدالء هييييم شييييعراء المرحايييين  –الحييييارث بيييي  عبييييدالمداب 

 المكين.
خبييب  –عبدار ب  ر احن  –ي  ما شعراء المرحان المدنين ف م: حسا  ب  ةابت 

 . 1ممع  ب    ا –لبيد ب  ربيعن  –كعب ب  مالم  –ب  عدي 

زاء كيييل هيييذا الكيييم مييي  اةهيييرا  الشيييعرين  الشيييعراء االسيييالميي م ال   ال
    –ن المن ييييال  النظرييييين اةدبييييين تخصيصيييياخ ميييي  ج يييي –نسييييتدي     نجييييزم 

البدايييين الح ييين ليييألدب اإلسييييالمي  بيييالمم  م اليييذي حييييددناه تتمةيييل فيييي عصيييير 
الييدع ة اإلسييالمينم ذلييم    ظ يي ر اتجيياه إسييالمي يمةاييه شييعراء إسييالمي   فييي 
عصر معي  قد يك   مبرراخ مم  مياخ لكنه هيير مبيرر من اجيياخ  ردي يياخم فينح  

 –حييييث الممييياهيم اإلسيييالمين  قيم يييا متجايييين فيييي اةدب  – مييي  ج ييين المم ييي م
فييي إدييار عصيير  –نسييتدي     نويي  كييل م ييال تمظ ييرت فيييه هييذه المميياهيم 

فيييي خانييين اةدب اإلسيييالمي خص صيييا ميييا يتعايييف  –اليييدع ة اإلسيييالمين اة ل 
بشعر حسا  ب  ةابتم  عبدار ب  ر احينم  كعيب بي  ماليمم  لكي  مي  ج ين 

 ي الدرف العامين  العماين  –النظري آلليات العمل الت نين  المن اجين  التحديد
ال نسيتدي     نعيد ذليم اةدب  –التي ت ظا المماهيم في مجال  دبيي معيي  

الصادر في بداين الدع ة  دبا إسالميا صرفا لكننا م  ج ين  خير  نسيتدي     
بعييدم  نعييده الييداف     الحييافز اة لييي لنشيي ء  دب إسييالمي بييالمعنى المنييي فيمييا

                                                           
 م 25ييين اإلسييالمين فييي شييعر محميي د حسيي  إسييماعيل: آمييال ليي اتيم المشييكاةم ع مالرد   1م

 .53م   1997
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عاييى افتييرا     لكييل ت جييه  دبييي    تيييار فنييي جييذراخ تاريخييياخ ينداييف منييه ا  
مجم عييين مييي  ال ييييم  اةفكيييار المحيييددة لمسيييارهم ا  نم ذجييياخ ي تيييدي فيييي وييي ء 
معدياته المكرين  اةدبينم  اةدب اإلسالمي الحديث يجد سينده  مرجعيتيه فيي 

 نم ذجييييياخ لانظرييييين د   ا  يكيييي   هييييذا اةخييييير ممييييةالخ  – دب اإلسييييالم اة ل 
 –اإلسالمين اةدبينم تام النظرين التي يت خاها دارس ا اةدب  مدرخ ه  ن ياده 

بسيبب ظر فيه  مالبسياته  –بكامن  خيرة إ   دب الدع ة اإلسيالمين ليم ييتح ليه 
   يكتمييل ردي ييياخ  من اجييياخ كمييا هيي  متييا  اآل  ةدبنييا اإلسييالمي  –التاريخييين 

 الحديث  المعاصر.
 يمةييل هييذه االتجيياهم الييذي بييد  ميي  مدايي   ب. االتجــال اإلصــالحي التجديــدي:

ال ر  التاس  عشر ممكر     دباء  جد ا    الحاجن تدع ا اليى مراجعين ال اقي  
اةدبي اإلسالمي م  اجل السير به خد ة إلى اةمام بعد سبات د يل  تعةر 

ر هيذه ال يمكي  كبير خص صا في العصي ر ال سيدىم  عمايين التني ير  التغييي
   تحييدث مييا لييم يدخييذ بعييي  االعتبييار مييا شيي ده العييالم ميي  تديي ر  انمتييا  فييي 
عصره الحديث عاى المست يي  المعرفي  الت نيم فال منا  إذ  مي  التيداخل 
 الت اصييل ميي  اآلخيير اندالقيياخ ميي  مميياهيم ذات صييمن مشييتركن إنسييانين شييم لين 

 ابييت اةميين اإلسييالمين  كايات ييا مت ازنيين إيجابييينم ميي  اةخييذ بنظيير االعتبييار ة
 الع اعدين  الشرعين.

 وم  تص رات هذا االتجاه  جيدنا آراء مختامين  متن عين حي ل قويين 
االنتميييياء التيييياريخي  ال جيييي دي لييييألدب اإلسييييالمي فميييين م ميييي  ييييير     اةدب 
اإلسيييييالمي م جييييي د عايييييى العصييييي رم  ليييييم يخيييييل عصييييير منيييييه ا  مييييي  بعييييي  

كيي     ت ييال بسيي  لن ةن ييا تخايي  ميي  الج ييد .  مةييل هييذه اةقيي ال يم 1منمحاتييه
المعرفي  الذهبيم لك  يب ى السيدال مدر حياخ حي ل قيمين هيذا ال جي د  كيمياتيه 

  فاعايتهم.

                                                           
 .19جمالين اةدب اإلسالمي: محمد إقبال عر يم     1م
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 هنيييام مييي  يييير     اةدب اإلسيييالمي انبةيييف مييي  الرديييين اإلصيييالحين 
.  هي  ر ي  جييه  م وي عيم  1م التد رين التي بد ت منذ ال ير  التاسي  عشير

ليييى التبريييير الييي اقعيم ذليييم    معظيييم  دبييياء ال ييير  التاسييي  عشييير  لكنييه يمت ييير إ
بييل  –باسييتةناء نميياذل محييد دة  – صيي الخ إلييى ال يير  العشييري  لييم يييَّت ا بجديييد 

كرسيييي ا نمييييا اةشييييكال  ذات الموييييامي  التراةييييينم فييييي محا ليييين ميييين م إلحييييياء 
التييراث متناسييي     التييراث ينتظيير ميين م اسييتكمال عماييه المعرفييي إلييى  قصييى 

 ياته  تداعاته ال استنساخه  اجترار مماهيمه عبر الزم .ها
 م  ج ن مغايرة هنام ر ي فيه ني ع مي  الجير ة يدكيد صياحبه عايى    
اةدب اإلسالمي في ص رته المتكامان شيء لم ي جد بعد في اإلنتال البشريم 
 لك  هذا ال يعني عدم  ج د ب اكير متمرقن مي  هيذا اةدب تنبيأ بَّنيه قيد  ليد 

 . 2معل ا  إنه في دري ه إلى التكامل  النو لبالم
 تعت د بَّ  هذا الر ي م و عي تماماخ إذا ما ف يم  فيف الكيميين العامينم 
يه اةدبم  تراجي    ي عدم  ج د تص ر شامل لانظرين اةدبين اإلسيالمينم ت ج 
خداباته مراجعن فكرين  تحايايين  ن ديين كميا هي  م جي د فيي اآلداب اةجنبيينم 

نييام حشيي د هاعايين ميي  النتاجييات اةدبييين اإلسييالمين عاييى ميير العصيي ر إذ    ه
 لكن ييا لييم تشييتغل وييم  إدييار شييم لي معييياري يحييدد ويي ابد انتييال معرفت ييا 
  دب ام ل ذا فان يا ال تغيد ا    تكي   اجت يادات فرديين منمعاين باحظين الماويي 

 اة لى.

                                                           
 . 263من ج الم  اإلسالمي: محمد قدبم     1م

 .220دراسن  تدبيف: محمد حس  بريغشم    –في اةدب اإلسالمي المعاصر   2م
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 هنيييام ر ي آخييير قرييييب مييي  هيييذا الييير ي السيييابفم  لكييي  يشييي به بعييي  
الغميييييي  م  هيييييي  ر ي اةسييييييتاذ مإبييييييراهيم عاصييييييي  الييييييذي ي يييييي ل: مإ  اةدب 

 . 1ماإلسالمي المعاصر قد  لد فعالخ  لكنه ما يزال بحاجن إلى تعريا 
 نحي  نكياد نم يم اإلشيكالين التيي يعياني من يا هيذا الير يم  هيي إشيكالين 
مم  ميييين بالدرجيييين اةساسييييين تتعاييييف باإلشييييكال التعريمييييي  مييييا ينبةييييف عنييييه ميييي  

فييييات حيييي ل الشييييكل  الموييييم  .  قوييييين االلتييييزامم  ويييييف المصييييداح    خال
اتساعهم  لك  المشكل الح ي يي    هيذا الير ي يمتير  ن عياخ ممارقياخ مي  اةدب 
اإلسييالمي ربمييا يكيي   اكةيير جييدة  حداةيين ميي  التصيي رات السيياب ن عايييه. فتكيي   

مي  ب ياء ذات الممارقن  ننا ننتج  دبياخ إسيالميا اكةير شيم لين  اتسياعا  تسيامحا. 
التعريميييات الماتصييي ن بالممييياهيم الت ايديييين فيييي حيييي     النمييي ذل اةدبيييي اكةييير 
تدييي راخ  تجيييا زاخ. مييي  هنيييا تكييي   الحاجييين إليييى التعرييييا فيييي وييي ء المعدييييات 
الجديدة ور رينم تحتال الى صياهن  ف م جديدي .  ير   حد الدارسي   هي  

اإلسالمي عاى انه لم يك  يشر   ج ن نظر بر كاما  االستشراقين م  اةدب 
ميي  المنتظيير    يظ يير  دب إسييالمي خييال  ميي  ظ يي ر اإلسييالم ال فييي ع ييد 
النب ةم  ال في ع د الخاماء الراشدي م  ال سيما    معظم شعراء اإلسالم قو ا 
 يام م في الجاهاينم فكا  البد    ننتظر  جياال جديدة ال صان ل يا بالجاهايين 

م  هنا يكي   إديالف مصيداح اةدب اإلسيالمي لتش د ميالد  دب إسالميم   
عاى  دب صدر اإلسيالم فييه كةيير مي  التسيامح.  هي  يرشيح    يكي   اةدب 
اإلسيييالمي قيييد تمةيييل بشيييكاه النمييي ذجي فيييي العصييير العباسيييي مييي  حييييث ك نيييه 
صادراخ عي  شيع ب كةييرة دانيت باالسيالمم  ليم يعيد  قمياخ عايى العيرب  ال  كيا  

 . 2ماناخ الجمي  قد روي العربين لس

                                                           
م   1998 م 28-27ةدب اإلسالمي: د. حس  االمرانيم المشكاةم ع مبر كاما   ا  1م

76-79-80. 

 .239-229مدخل إلى مناهج الدراسات اةدبين: د. عمر الدالبم     2م
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 هذا الر ي بالرهم م  صحن تبريراته اال انه في ش ه اةخيير قيد جانيب 
الم وييييي عينم ذليييييم    اةدب اإلسيييييالمي إذا اكتمايييييت شييييير د إنتاجيييييه ويييييم  
المعايير  التص رات اإلسالمين  فف نظريين  دبيين ف ي  يسيتحف    ندايف عاييه 

م مييييي  تسيييييمين اةدب اإلسيييييالمي سييييي اء  كيييييا  العيييييرب منتجييييييه ام هيييييم  هييييييره
 اةعاجم. 

 مييا حصييير المجيييال بالعصييير العباسييي ب صيييمه مميييةالخ نم ذجيييياخ ليييألدب 
اإلسيييييالمي اسيييييتناداخ إليييييى معييييييار االتسييييياع  التنييييي ع العرقيييييي فيييييي إنتيييييال اةدب 
اإلسييالميم ف ييذا التبرييير هييير مند ييي  عمايييم كيي   التسييمين ال تشييترد تنيي ع 

تمظ يير شيير د ا اةعييراف فييي عماييين اإلنتييال اةدبييي  انمييا تركييز عاييى مييد  
 المكرين  المنين فيه.

 فيييي إديييار هيييذه االتجييياه اإلصيييالحي التجدييييديم  تحدييييداخ مييي  بيييدايات 
ال ييير  العشييييري  بيييرز ديييير  فكييييري إصيييالحي  راد    يكيييي   اةدب اإلسييييالمي 
نسيييانيا فيييي ت ج اتيييهم     يخيييرل مييي  داعيييرة التحيييزب  التعصيييب التيييي  عالمييييا  ال

 الزمته فترة د يان م  الزم .
ي منتصيا هيذا ال ير  نتاجيات  دبيين هيي   خرييات تسييا قت  ظ يرت في

مع يييا مييي  حييييث المويييم    الم صيييدينم شيييكات جميعييياخ اتجاهييياخ    تيييياراخم    
م  بييد  فعييالخ التحوييير  1ممعييياراخم بيياختالا المصييداحات عنييد الدارسييي  لييألدب

لمشييييير ع  دبيييييي إسيييييالمي يعبييييير عييييي   فكيييييار  دم حيييييات الجماعييييين اإلسيييييالمين 
 مشيارب ا البشيرين.  بييد نا ناحيظ ب وي   ويرباخ مي  التيي ازي  بمختايا  جناسي ا

بييي  العمييل اةدبييي  الن ييديم فوييال عيي  التنظييير المكييري الييذي مارسييه ممكيير ا 
اةدب االسالميم  معظم م م  الممكري  اةدبياءم كيالرافعي  المرصيمي  سييد 
قدب  محمد قدبم  محمد محمد حسي م  شكري فيصلم  عمر ر فت الباشا 

                                                           
اةدب اإلسالمي بي  المم  م  التعريا  المصيداح: د. سيعيد  بي  الرويام مجاين اةدب   1م

 .95م   1995 م 7اإلسالميم السع دينم ع م
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الييدي  خايييل  هيييرهمم  تنظيييرات هييدالء حييدهدت م ييام اةدب اإلسييالمي  عميياد 
المم  ميين  اليى حيد ميا المن اجيينم فمي  ج ين المم ي مم يعيد اةدب اإلسييالميم 
صيييياهن التجربييين الحياتيييين صيييياهن جمياييين معبيييرة م حيييين مييي  خيييالل التصييي ر 

 . 1ماإلسالمي ل ا
كت ر عميياد الييدي   مييا ميي  ج يين المن اجييين  الردييين اةدبييين ف ييد حييدد الييد

 . 2مخايل ه ين اإلنسا  المسام اةديب  ماهين الم  اإلسالمي  كما يَّتي:
اإلنسييا  المسييام فنيييا  بدبيعتييهم منميييتح بكييل إحساسييه  مشييياعره عاييى قييييم  .1

الكييي    اإلنسيييا   العيييالمم متماعيييل مييي   جييي دهم  مييي  جييي هر هيييذه ال ييييمم ة  
 نما تكاا إنسانا حساسا.ع يدته اإلسالمين  تص ره الممت   يجعال  منه د  

يمةل   س  نظرة جمالين منمتحن  –بمم  مه الع يدي  –إ  الم  اإلسالمي  .2
عاييى اإلنسييا   اآلفيياف ةنييه نظييرة ماإلسييالمي  فييي ج هرهييا نظييرة ك نييينم  ال  

 اإلنسا  المسام إنسا  ك ني ال تحده حد د اإلقايمين  العنصرين.
منييين ميا دامييت منسيجمن فييي  المي  اإلسيالمي منمييتح عايى شييتى الميذاهب ال .3

اتجاهيييات  تماصييييا ا مييي  حركييين الكييي    اإلنسيييا  اإليجابيييين فيييي سيييبيل الحيييف 
  العدل اةزليي م  في إدار الجمال المبدع بعيدا ع  الكذب  التناق .

إنييه مكالسيييكي  حييي  يعبيير عيي  التناسييف الراعيي  لألشييياء  ال يييم الخارجييين  .4
يجابيتيييه إزاء  االحيييداثم  قدرتيييه عايييى تشيييكيل  حيييي  يمجيييد بد ليييه اإلنسيييا   ال

مصيرهم  انه مر مانسي  حي  يعبر ع   عماف اإلنسا  المدم   عي  تجاربيه 
الشعرين المتن عن التي تنبةف م  اإليما  بارم  ع  الحب الكبير الذي يتمجر 
عيي  هييذا اإليمييا   يتجييه صيي ب كييل النيياا  كييل اةشييياءم  انييه  اقعييي  حييي  

                                                           
  .41-40-39في الن د اإلسالمي المعاصر: د. عماد الدي  خايلم   م  1م

مجاالت ييا: مجم عيين مييدلمي م  –خصاعصيي ا  –مصييادرها  –مم  م ييا  –الة افيين اإلسييالمين   2م
  ما بعدها. 120  
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ال يم المنحرفن ع  الصراد المست يم  عاى كيل  يعا  ة رته االن البين عاى كل
الد اهيت التيي ال ت رهيا  حدانيين ارم  التيي يَّباهيا التحيرر ال جيداني لإلنسيا  

 المسام.
تَّلييييه اإلنسيييا  مكالسييييكياخ   –إال انيييه فييي  ييييَّبى االنحيييراام ييييَّبى ميييةال 

هراقه الذاتي اإلنساني مر مانسيا   تمجيد لحظات الوعا البشري م اقعيي ا   ال
  تص ير االنحراا المكري ا  النمسي    اةخالقي م ج دياخ .

زاء هييييذا الج ييييد المم يييي مي  المن يييياجي الييييذي اجت ييييد فيييييه منظيييير      ال
 كماءم  ال  تما تت در حات م النظرينم ما بي  متردد  منكر  مجددم كا  مي  
الممتيير     يكيي   النتييال اةدبييي م ازييياخ ميي  حيييث الكميياءة  ال ييدرة  اإلنجيياز 
ل يذا الج ييد النظييريم لكيي  الممارقيين هيير المت قعيينم هييي    النتييال اةدبييي كييا  
د   المسييت   المدايي بم بييالرهم ميي   جيي د  دبيياء بييارزي  كبييا كةيييرم  نجيييب 
قبييييالم  حسيييي  االمرانيييييم  محمييييد إقبييييال عيييير يم  هيييييرهمم بكيمييييين  كيرنيييييم  ال

اسييتا ام فييي  –ميي  اسييتةناءات قايايين  –خاصيينم فييإ  الممارسيين اةدبييين فشييات 
مي   –العمف الج هري لاممارسن النظرين المكرين. مما دف  الكةيري  مي  الن ياد 

إليييييى  سيييييم اةدب اإلسيييييالمي بَّنيييييه  دب مباشييييير  –خيييييارل اليييييداعرة اإلسيييييالمين 
مويييم ني تعبييي ي يحييياكي منديييف  دب المييي اعظ  الحكيييم  الخديييب اليييذي كيييا  

اةدب تحيي ل سيياعدا فييي العصيي ر ال ديميين.  هييي نتيجيين تبييد  بدهييينم ذلييم    
بيييداف  عيييادمي حماسيييي مييي  مجيييال إليييى مجيييال آخييير د      يعيييي الكةيييير   
ح ي ن هذا التداخل التح ياي. نعني شر ده  متداباته  بالتالي دري ن التعامل 

 بم و عين توم  لألدب ح  قه  لأليدي ل جين ح  ل ا.
ال ر    هذا االتجاه بد  م  مدا  التسعينات م  جـ. االتجال الحداثي المعتدل:

إلييى بايي رة م  ليين ممادهيييا    اةدب  – ليي  بشييكل بدييييء  –العشييري م  سييعى 
عمل شم لي يستميد م  كل الداقات  اإلبداعات اإلنسيانين لكيي يكي   م اكبيا 
لا اقييي  المعييياش  متمييياعالخ مييي  كيييل ميييا هييي  جدييييد  معرفيييي ميييدةرم  لعيييل  دبنيييا 
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االتجيياه  ينميييه اإلسييالمي المعاصيير فييي إديياره المحييد د يحييا ل    ي يي ي هييذا 
في ع  ل اةجيال اةدبين اإلسالمينم مدكداخ عاى  ح ين الت اصل  التةاقا م  
المعرفيين اإلنسييانين بكييل ممصييايات ا اةدبييين  المكرييين مييا دامييت ال تتصييادم ميي  
ة ابييت الييدي  اإلسييالمي  م اصييده الشييرعين. إذ  هييذه االتجيياه ليييا وييرباخ ميي  

نميييا هييي  ويييرب مييي  اليييتالقح التبعييين لاغيييرب  الخوييي ع لميييد  نَّتيييه  المعرفييينم  ال
المعرفييي المميييد الييداهم  المعييزز لا يكايين العاميين لييألدب اإلسييالمي. كمييا حييا ل 
هييذا االتجيياه    يعيير   ج يين نظيير اإلسييالم تجيياه ال وييايا المعاصييرة بصيي رة 
تَّخذ بنظر االعتبيار ظيرا ال اقي   ويغ دات الحيياة العصيرين عايى اإلنسيا  

ه بدري يين    بييَّخر  كييي ال يخييل بالتزامييات الييدي  الييذي يحييا ل    يكيييا نمسيي
 في الم ابل ال ينسى  اقعه  ما يحدث م  تحديث  تن ي  ع اي  ماديم د   
   يعنييي هيييذا فصيييل بيييي  اليييدي   الحيييياةم  لكييي  هييي  نييي ع مييي  التيييداخل المعيييال 
 التماعييل المنييتج  الم ييم المتجييدد بغييين ال صيي ل إلييى الحييف  الح ي يين كمييا همييا 

 نا  في و ء شرد الدي   دم   ال اق .معاشا   ممك
 رابعا: الموقف النقدي من األدب اإلسالمي:

 بصييييرا النظيييير عيييي  الخييييالا حيييي ل ه يتييييه  –إ  اةدب اإلسييييالمي 
 دب عريف يستحف منا ا  تدعمه  ت ج ه ال ج ين الصيحيحن كيي  –التاريخين 

يكيي   سييمن مميييزة لاييذي  يبتغيي   اإلصييال  فييي اةر م  كييي يكيي   نييداخ ي ييا 
في  جه المد الجارا مي  التييارات ال دامين التيي تبتغيي نشير الرذياين فيي ربي ع 
المعميييي رة  اةدب اإلسييييالمي جييييدير بييييا  يحيييي ز سييييمن الريييييادة اذا مييييا  تييييا  لييييه 
منتج ه التنما في المحيد ال اس م ناظرا إلى ج انب الح ي ن م  كل ج ات يام 

ننيا  فالمنظار ال احيد قيد اةبيت فشياه ك نيه ال يعبير عي  ح ي ين المعيل اةصييل  ال
إذ نشييخ  سييابيات هييذا اةدبم ال يعنييي هييذا قدعييا  ننييا نتغافييل عيي  الج انييب 
المويعن  هي كةيرةم  لك  قصدنا اةساا ينصب عاى تحدييد ميا هي  خديير 
ليي  تمركييز فييي مماصييل هييذا اةدبم  اسييت لى عاييى معظييم خداباتييهم نعييم قيييل 
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ميييل مييي  الم ييي الت  ال اقييي  الكةيييير عييي  اةدب اإلسيييالميم انيييه فيييي هالبيتيييه تعا
الممتيير  اكةيير ميي  تعاماييه ميي  ال اقيي  المعاييي ممييا جعاييه مةاليييا فييي در حاتييهم 

  اوعا فاعايات االستجابن اةدبين له.
كمييا انت ييد بَّنييه  دب يكييرر  يجتبيير ذات الموييامي  ال ديميينم  ال ي  ييي در 
ة ال يمييين الشيييكاين ليييألدبم بسيييبب م قميييه السيييابي مييي  بعييي  إنجازاتيييه المجيييا ز 

لامَّل ا  المندف.  انه يمةل قيمن حياتيين ال آخر يينم  هيذا يعنيي ويمنا عيدم 
التعامل معيه ك يمين مجيردة مسيت ان بيذات ام بيل كيَّداة تعب يين تحميزيين متيى ليزم 

 اةمر.
ا  يتيرم المجيال  –كخدي ة   ليى لاتصيحيح  – م  هنا يغد  ور رياخ 

 ييدهم فيكيي   مسييد الخ لألدييب لكييي يتيينمام كييي ي يي ل مييا يريييده فييي ويي ء مييا يعت
عمييييا يكتييييبم ال ا  يكتييييب مييييا تريييييده المدسسيييين ةييييم يكيييي   وييييحين فييييي ن اييييين 

 المداا.
إ  اةدب اإلسالمي مدع  الي م اكةر مي   ي يي م مويى إليى مراجعين 
خداباته مراجعن ن دين كي ير  ب و   ماله  ميا عاييهم  مي  ةيم يترتيب عاييه 

   العربين  اإلسالمين.ا  يك   مدركاخ لحجم المخادر المحدقن باةمتي
 ه   يوا مدع  إلى مراجعن خدابه اةدبي مراجعين ح اريين مدركين ال 
مراجعن استا امين    اسيت الكين. ذليم ا  مال يياا عايى مةيال سيابف  إذا كيا  
فيياعالخ فييي اةميي ر التعبدييين  االعت ادييينم فانييه هييير فاعييل فييي اةميي ر اةدبييين 

خدابه مسايراخ بذلم ما يحدث في العصر  المنينم فاةدب يدمح د ما لتد ير 
م  تد رات عاى المست يي  النظري  العمايي. إذا نظرنيا إليى اةمي ر مي  هيذه 
الزا ييينم فحينعييذ يمكننييا الحييديث عيي   الدة فعاييين لييألدب اإلسييالميم بحييي تم ييم 
لمظيين إسييالمي هنييا بان ييا صييمن ملام ويي ع  ال ملاييذات  كييي تت سيي  داعييرة هييذا 

ذا تمكنييا  يوييا ميي  اةدب فييال ي تصيير  عاييى مجييال إقايمييي    قيياري محييدد.  ال
التحييرر ميي  قناعاتنييا الجيياهزة التييي تييدقف فييي الكامييات  اةشييياءم  الت ج يياتم 
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 ت ج نا إلى تحرير خداب يعبر ع  مكتسباتنا الح ي ين  دم حاتنا اإلبداعيين 
 فييي ذات ال قييت يعبيير عيي  قناعاتنييا اةدبييين الخاصيينم نكيي   قييد  صييانا الييى 

 ري ن المةان الم صان إلى إنتال المعرفن بمم  م ا اإلنساني الشم لي العام.الد
 كميييا يترتيييب عاينيييا    نحيييرم  عيننيييا باتجييياه إدرام الظييي اهر كميييا هييي  
مدا ب منا ا  ن  م بهم في و ء ف منا العميف لخصياع  الة افين اإلسيالمين 

نسيييييانيت ام  شيييييم ليت ام    ت ازن يييييام المتمةاييييين بمصيييييدرها اإلل ييييييم   سيييييديت ا  ال
يجابيت ام  م اف ت ا لاع ل  المدرةم   اقعيت ام  ةبات ا  مر نت ا  . 1م ال

ا   ه يتنييييا  التاريخييييين  فييييي إدييييار  دبنييييا اإلسييييالميم  ليسييييت  فردييييينم  
نما  هي   ال

جماعييين تاتصييف بييي ماليينح    ا  هييذه اليينح م هييي تَّكيييد  جيي د تيياريخيم  ي 
 . ن ا تمتام إمدادات ا إلى الخاا  الى اةمام

ف ي تمتد إلى الخاام ةن ا ترف  ال ديعين المعرفيين مي  التيراث اليذي 
هي  حصييان ج يدنا التيياريخي ذي المم ي م الجيذري  التَّسيسيييم  هيي تمتيد إلييى 
االمييامم ةن ييا تريييد مسييايرة قييان   التديي ر الحييياتيم الييذي ييين  عاييى المغييايرة 

لمعبير عي  جي هر هيي الشيكل ا –بكامين  خييرة  –الداعمنم ا  ال  ين التاريخيين 
الكيا  الذاتي  ع  صير ريته في المسار التاريخي العام. بحيث تت اسم معنياه 

 كل لحظات التاريخ بما في ا الماوي.
بكاميين  خيييرة لحظيين اليي الدة اة لييى فيمييا يتعاييف بيياةدب اإلسييالمي هييي 
ذا كا  الةاني تتمظ ر فيه  قسيم مشترم بي  متراكبي  يغذي  حدهما اآلخرم  ال

مييح الحرفييين بشييكل جايييم فييإ  اة ل هيي  الييذي تسييبب فييي تشييكا ا عاييى المال
النح  الذي هي عايهم  هي   يويا منح يا المعنيى اليذي تتغيذ  منيهم  هي  بياف 
في ا ما دامت هيي محافظين عايى سيريانه في يا.  لكي  يجيب الت كييد عايى مبيد  

                                                           
شييكالين ال  ييين: عبييدالكريم برشيييدم المشييكاةم ع م  1م م   1997  26االحتمييال  التييراث  ال

38 . 
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تياجيات النسبينم فال يك   المعنى م يمناخم  ال مم  داخم  لكنه يتجاى بحسب اح
 الن  له.

ترهي  المعنىم  تح ياه إلى قوين مركزين ه  الذي   ق  الكةرة الكاةرة 
ميي  الن يياد  اةدبيياء فييي مشييكل الخاييد  التنييافر المم يي مي فكييا  شييبح النميي ذل 
اةمةل  ما ينميرز عنيه مي  تَّنييب لاويميرم  ويياع لا ييم فيي حالين ف دانيه ا  

تص ر الصحيح لا ويين الخاصين تالشيه ه  السبب في انحراف م ع  مسار ال
 باالنتماء التاريخي لألدب اإلسالمي.

نتص ر    ال ويين تعيالج ب اييل مي  الم يم العمييفم  الصيبرم  محا لين 
سير المشكان في صي رها المتعيددة قبيل إبيداء  ي حكيم قيد يكي   سياب اخ ة انيهم 

    مغالداخ لمم  مه.
 نتاعج البحث

دب اإلسالمي. تب ى ال وين مةيار خيالا فيما يتعاف بال  ين التاريخين لأل .1
بيييي  ميييدرخي اةدب  ن يييادهم  ا  كنيييا نتصييي ر. ا  اةدب اإلسيييالمي بمم  ميييه 
النظري  العامي بد  بالتشكل م  منتصيا ال ير  الماوييم  هي  آخيذ بيالتد ر 

 كي تبد  ص رته  اوحن المعالم  اةد ات.
التجيييييياه    الة ييييييل اةكبيييييير فييييييي التنظييييييير ل ييييييذا اةدب ي يييييي  عاييييييى عيييييياتف ا .2

اإلصييالحي التجديييديم الييذي تمكيي  ميي  ت عيييد المميياهيم  فييف ويي ابد معيارييين 
محددة. كما حا ل جاهداخ  وي  من اجيين نظريين تعييد هيكاين المي ر ث اةدبيي 
اإلسالمي  فف ردين م و عين ن دين تراعي  يوا خص صيات المرحاين التيي 

 نعيش في ا.
لاييبع     يصيي رهم ةنيييه  اتجيياه الحداةيين المعتدليين ليييا خديييراخ كمييا يحايي  .3

ي يييدا إليييى إدامييين عييير  الت اصيييل  المةاقمييين مييي  اآلخيييرم د   التيييَّةر السيييابي 
اةحادي الجانب به. عاى    تم م كامن حداةن هنا  ن ا مغايرة ب صد التد ير 
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 اإلبييداع لخدابييات اإلسييالمينم ال ب صييد ال ديعيين  اإللغيياء الجييذري لاتييراث    
 د الدارسي  الغربيي .الحد م  شَّنه كما ه  م ج د عن

اةدب اإلسيييالمي يعييياني مييي   جييي د ةغيييرات منتشيييرة فيييي بعييي  ممصيييايات  .4
كيانييه  نسيييجه الييداخايم ربمييا تكيي    ليييدة الرديييات الت ايدييين المحافظيين عاييى 
مم  مييه التيياريخيم       الظيير ا التاريخييين لييم تكيي  فييي صييالحهم  ربمييا فييي 

د     يم ييم م متييه اةدبييين دري يين ت ديمييه لموييامينه    اةديييب الييذي لييم يسييت
كامايينم فب ييى مةاليييا ةابتييا فييي حييي     ال اقيي  يتغييير باسييتمرار.  لعاييى الم قييا 
الن دي  واء بع  هذه اإلشكاليات      حى ب ا ومناخ  ه  يدمح الى مزيد 

 م  اإلواءة كي تك   الص رة المعداة إيجابين  فاعان  منتجن. 
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Abstract 
Islamic Literary Discourse - Historical Identity 

and Critical Attitude 

 Dr. Sālih M. Al-'Ubaidi
(*) 

 
This research treats the problem of the historical 

belongingness of Islamic literature. It treats this problem 

in the light of critical treatment of the literary discourses 

that are characterized by the Islamic nature that descend 

from the early Islamic period to the present.  

The research includes the following issues:  

1- The historical belongingness of Islamic literature 

(concept and cultural identity), Islamic literary trends 

like: classical traditional, renewing reformative and 

mild modernist trend.   

2- Critical Attitude towards Islamic literature.  

The study came up with the ability of this Islamic 

literary discourse to interact, produce and develop its 

aesthetic instruments provided that it is given the chance 

to work freely. 
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