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 ـ(ه6/12/1437يف  للنرش وقبل   ،هـ5/5/1437)قدم  للنرش يف  
 

 .، فكر أديب...أدب، نقد، إسالمي:  املفتاحية الكلامت

 "الفردية"هذا البحث حيدد مرجعيات الفكر األديب اإلسالمي ونقده، ويناقش فكريت:  البحث: ملخص

، ثم يربز مآالهتام يف موضوعات األدب اإلسالمي ومفاهيمه، كالَوْحَدة الفنية، وااللتزام يف "التوازن"و

 واملنتج ،"واملثال والواقع" ،"املتغري الثابت"ة األدب، ثم يناقش مظاهر التوازن، كالتََّدافع الفني، وثنائي

 .  وغريمها.. اجلاميل واالنتقاء الفني، كالقصور أدبية مفاهيم -كذلك– ويناقش له، واملستكشف للمعنى

د البحث اتساق مواقف النفس يف األدب اإلسالمي، واتزاهنا مع منظومة احلياة الكونية، إْذ إنَّ أيَّ  ولقد أكَّ

  قحق  هذا االتساق هي تزييف للحقيقة األدبية، ومناقةة لنظام احلياة.فكرة أدبية ال

د البحث  أنَّ ربط األدب بالظروف واألحوال هي التي قحدد ما جيب أن ْيكون عليه؛ وِمْن َثمَّ  -كذلك-وأكَّ

ر األديب فكال يف األدبية احلقيقة وتصبح واألحوال، الظروف وف  –كالفتيا الرشعية  -تتغري الفتيا األدبية

  . اإلسالمي ذات حركة متنامية، وغري ثابتة جمسدة واقع احلياة املنفعل بشتى أنواع احلياة
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Abstract: This research is about Islamic literary thought and its criticism, in which there is an 

identification of its reference and then a discussion of two ideas: " Absolute Individualism," and 

"Balance"; highlighting their distinct literary references such as Unity and Commitment. In addition, 

there is a discussion of artistic photos of balance such as: artistic contention, the dualism of  "Stable 

and  Variable", "Reality and Model", the author and his reciever (reader or hearer) followed by a 

discussion of  other concepts like artistic weakness  and   aesthetic selection. 

The research emphasized the consistency of the attitudes of psyche in Islamic literature and their  

harmony with the cosmic Life system. Any literary idea that does not achieve this concept is 

considered a falsification of literary truth  and a contrary to the system of life. In addition, research 

results confirmed that linking literature to the circumstances and conditions determine what literature 

should be. As a result of that,  literary legislation changes like religious legislation according to the 

circumstances and conditions of life. Therefore, literary truth becomes a growing and unstable 

movement embodying the responsive reality of life in its various types  .  
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َخلاملمَــ  ــدم

 أ(  ـ األهداف :

يستهدف هذا البحث تأسيس مرجعيٍَّة للفكر 

تقديم قراءة تأصيلية األديب اإلسالمي ونقده، و

بعيًدا ، ةَح رَتَ قْ يف ضوء مرجعياته اإلسالمية املم ألفكاره 

َهة بحموالت التاريخ املعرفية، عن  االستنتاجات املمَوجَّ

ينتجم البحث أفكاًرا  مَّ ثَ  نْ ومِ  ؛أو بوجهات نظر اآلخر

ة املوقف احلةاري  ِويَّ أدبيًة جديدة ومفيدة، تمَعربر عن هم

اإلسالمي املتميزة عن اآلخر، ويبني بعض معامله؛ 

ِعيد البحثم التكرار ألفكار قديمة أو حديثة  وهبذا ال يم

 -كذلك-إال إَذا كانت هلا صلة بموضوعاته، ومفيدة 

 يف تأكيد أفكاره وتعميقها.

 

 ملعطيات :ب(ـ ا

املعجم الشامل اديات احلياة )يتسع فهم احلةارة مل

(، 302-301ص م.2000، ملصطلحات الفلسفة

احلةارة: ف؛ ويتعدد آلفاق أسمى وأعىل تجاوزهايو

 يف املستعملة الصنائعم وإحكا الرتف، يف تفنُّن  "

)مقدمة ابن خلدون، د.ت، "هومذاهب وجوهه

 اإلنسان يعني اجتامعي نظام" :وآخر يراها (،172ص:

)تاريخ احلةارة، "الثقايف إنتاجه من الزيادة عىل

 اإلنسان حماوالت"وثالث يراها:  ،(3م. ص:1965

 والتنظيم. والتفكري، واالخرتاع، االستكشاف،يف 

 مستوى إىل للوصول الطبيعة؛ استغالل عىل والعمل

 األمم جهود حصيلة وهي أفةل، حياة

م. 1996، ةاإلسالمي العربية احلةارة)"كلرها

 . (1)(2ص:

منظومة شاملة  -يف تصوري-احلةارة "و

ومتكاملة من التصورات الفكرية املوجهة ألنامط 

واملستفيد من معطيات احلياة املادية، السلوك الواقعي، 

اإلنسان قيمة وجودية َتْستَْعِِل َعَرَض الدنيا َوَأْوَضاَر و

نت ؛ وِمْن َثمَّ كاهلا األشياء املادة وتمْسرَتَْخص

مقامها يف ربز صدق دعواها، ويل امعيارً  "اإلنسانية"

 .مستواها فيهحيدد مدارج السمّو و

 هو -د )هدسن(كام أكّ -والنشاط األديب والفني  

، د.ت، األدب وفنونه)"تعبري  عن احلياة وسيلته اللغة"

املرايا ) "صورة خمتارة أو منظمة للحياة"(، أو 17ص

                                                 
م. بمعنى 1704ألول مرة سنة "يأيت استخدام احلةارة  ( 1)

التمدن، أْي التخل  بأخالق أهل املدن، واللبس مثلهم، 

تهم.. واحلةارة إذْن، والسلوك كدأهبم، والتحدث بلغ

هي: حركة التمدن للمجتمع ككل، وإذا كان ذلك معنى 

احلةارة  فإنَّ مصطلح املدنية صار ينرصف إىل  اجلانب 

املادي من احلةارة.. والبداوة نقيض احلةارة.. 

ونخلص من ذلك إىل إنَّ املدنية هي اجلانب العمراين  يف 

ليمكن أْن احلةارة، بينام احلةارة أشمل من ذلك، حتى 

تتسَع إىل معنى العاملية، ومصطلح العوملة أو الكوكبة.. 

وهي أْن تصبح احلةارة لكل األمم واملجتمعات واحدة، 

وإْن تعددت ثقافاهتا.. ولعملية التحرض عموما 

مشكالت نفسية واجتامعية وفكرية وعقائدية.]احلفني، 

، 3، ط: املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفةد.عبد املنعم

 [.302- 301م، ص 2000بة مدبويل، القاهرة، مكت
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احلياة يف مجلتها وهذه (، 34م. ص1992، املتجاورة

عن تصورات اإلنسان وانفعاالته واستجابته، "تعرب 

)معامل  "وعن صورة الوجود واحلياة يف نفس إنسانية

الشاعر  (؛ وهلذا كان137م. ص1983يف الطري ، 

عىل صلة باحلقائ  النفسية والكونية التي تلهمه يف "

-363)النقد األديب احلديث، د.ت، ص"جتربته

اإلنسان من احلياة وآثارها  مواقف ؛ وكان(364

النفسية واملعنوية التي تلهمه وتؤثر فيه رضورة شعرية 

 وفنية جيب األخذ هبا.

عند كثري من -بأشيائها املختلفة الطبيعة كام أنَّ  

هي معيارم اجلامل، واألصل الذي جيب  -األدباء والنقاد

إىل  وهلذا نّبه النقاد ؛تةاهيه سائر األعامل الفنية أنْ 

النظرية الفنية التي تفصل بني العمل الفني  خطأ

ولذاهتا  ،األعامل الفنية يف ذاهتا "فتقّوم"والطبيعة 

)فلسفة اجلامل ونشأة الفنون  بمعزل عن الطبيعة

نخلص من هذا  مَّ ثَ  نْ ومِ  (،37م. ص:1980اجلميلة، 

..إن املرء إَذا قحدث يف النقد " :األولأمرين، كله إىل 

سب حساب املوقف احلةاري الذي حي األديب فعليه أنْ 

)مناهج النقد األديب، "يعمل ذلك النقد يف ظله..

نوع األدب ونغمته "إْذ إنَّ ، (584م. ص:1967

متصالن بنوع احلةارة التي يمثل صاحب األدب 

)فلسفة اجلامل ونشأة الفنون اجلميلة،  "جزًءا منها

 : إنَّ واآلخر، (593،594، 591م. ص:1980

 يصنع شيئًا إنْ  ال يمكنه أنْ وةارة، اإلنسان صانع احل

 "يفكر يف نفسه وحاجاته ومعنى وجوده يف هذا العامل مل

)املذاهب األدبية والنقدية عند العرب والغربيني، عامل 

األدب هو التعبري  ؛ ألنَّ (147م. ص:1993املعرفة، 

)املذاهب األدبية  األلص  بحقيقتنا، وبأعامل وجودنا

م. 1993لغربيني، عامل املعرفة، والنقدية عند العرب وا

 .(146ص:

حارضتنا الثقافية " د أنَّ يؤكر املعارص واقعنا  إنَّ 

األنساق  قرصت يف أداء دورها التجديدي .. وكأنَّ 

ولد معزولة عن حميطها، أو هي يف أحسن األدبية تم 

)احلارضة  "األحوال غري متفاعلة مع هذا املحيط

، جملة هتامة، "اقفة(األدبية والتجديد )نقد أنامط املث

هذه احلوارض  ؛ والسبب أنَّ (72 -71م. ص:2001

ذهبت يف آفاق التطور "التي نادت بالتغيري والتطوير 

، وتتبعه تستجِل أف  التغري األديب والثقايف يف الغرب

 أسلوبًيا تارة، أو فتعاملت مع النَّصوص األدبية تعاماًل 

بنيوًيا هيكلًيا تارة أخرى، ووجدت قةايا 

لسميولوجيا، ونظريات القراءة، والتأويل، والتناص ا

مرتًعا خصًبا، وسبياًل واسًعا هلا يف احلياة الثقافية 

العربية، وكان املنطل  لكل ذلك هو حماولة التجديد 

)احلارضة "عن طري  فحص ما لدهيم ومعاينته..

، جملة هتامة، "األدبية والتجديد )نقد أنامط املثاقفة(

لن نستطيع "ويف هذه احلالة  (72 -71م. ص:2001

نجاري التفكري األوريب، أو نةيف إليه إضافات  أنْ 

إَذا اكتفينا بنقل هذا  -ركام يقول مندو- حقيقية
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الفكرة التي تبنى عىل فكرة أخرى  التفكري؛ وذلك ألنَّ 

ام التفكري تنحل متعثرة يف فتات املنط ، وإنَّ  ال تلبث أنْ 

ة ونبنيه عىل اخلصب هو الذي نستمده من احليا

 (.48)يف امليزان اجلديد، د.ت، ص:"الواقع..

إنَّ كل هذه املعطيات تؤكد أنَّ الفكر األديب هو  

جتسيد ملوقفه احلةاري الذي يؤمن به أفراده 

يستلزم  مَّ ثَ  نْ ومِ ويتفاعلون معه ويعايشون واقعه؛ 

علينا يف الفكر األديب اإلسالمي أن يكون جتسيًدا 

 هبمحيطاإلسالمية، ويصبح اتصاله  ملعطياته احلةارية

قحديد موضوعاته وشكيل تيف  رضورة الزمة  ثقايف ال

أْن يأخذ  -كذلك–وجيب  معامله النظرية والعملية،

من  امستفيدً  ريادته من ريادة اإلسالم. ومتيزه من متيزه

بذلك  ااآلخر يف ضوء ما هو ممكن ومتاح، وحمققً 

 احمددً  نقدنا احلديثلنَّظر يف ل : فتح آفاٍق األول أمرين،

نقاط التواصل واالختالف بني الفكرة العربية 

استكشاف : واآلخرر، َخ مع األفكار األم اإلسالمية 

معامل الفكر األديب اإلسالمي املتميزة، وقحديد صوره 

ومداه البعيد الذي يتس  مع الوجود وقوانينه الفاعلة 

لشامل يأخذين هذا النظر ا مَّ ثَ  نْ ومِ فيه ويتناغم معها؛ 

 والعمي  ملناقشة موضوعني اثنني، ومها: 

 

 : "الرؤية "ـ   األول

أنَّ هناك نظاًما واحًدا َينْتَظِم فرضية بالبحث  أخذي

احلياة والكون كله، وأنَّ أحوال اإلنسان كلها ومآالهتا 

فإنَّ النشاط األديب  مَّ ثَ  نْ ومِ ال تنفك عن هذا القانون؛ 

ات الفوق حملية يعرب عن هذه املعطي -بالرضورة-

؛ وعندها ال أستطيع استكشاف معامل الفكر "كونية"

د مظاهره إالَّ بالنظر يف  األديب اإلسالمي ونقده، وأحدر

 هذه املنظومة الوجودية الكربى.

كام -إنَّ تشكل سامت احلرف بدقة وقوة ال يتََحقَّ   

إال بمكون الكلمة الكِل ونظامها املميز،  -هو معلوم

للكلمة سامهتا اخلاصة، وال تعرب عن  كام ال يتشكل

معناها إالَّ بمنظومة البناء الكِل للجملة، كام تتشكل 

سامت اجلملة ومدلوالهتا بمنظومة البناء الكِل للنص، 

تستمد " -كام تقول ريتا عوض-والقصيدة الواحدة 

معناها من النظام الشعري العام. كام تستمد اجلملة 

الكتابة الشعرية )"لغويالواحدة معناها من النظام ال

، "مكانية القصيدتني القديمة واحلديثة والرتاث:

 -(، وهذا النظام الشعري199م. ص:1996فصول، 

يتس  بمنظومة احلياة  -يف الفكر األديب اإلسالمي

الكونية، ومعطياته احلةارية تعرب عن نفسها وتكتسب 

، "الَكويِن  -الَفوق حَمَِلر "صفاهتا من هذا النظام 

 ل به وتتناغم.وتتص

 

 ـ الفكرة:   خرواآل 

إنَّ الفكرتني املعربتني عن حقائ  الوجود، 

واملؤسستني ألبرز معامل الفكر األديب اإلسالمي ونقده 

هلل )سبحانه(، ونزوع  الفردية املطلقةاثنتان، األوىل: 
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–وإليه، ونزوع  وحده لهيف حاالته كلها اإلنسان 

 "التوازن" ، واألخرى: فكرةاملوجوداتكل -كذلك

وهو جاٍر بأبعاده املادية واملعنوية، الوجود ينتظم  الذي

 -كذلك –وهو ، وعىل املوجوداتعىل اإلنسان 

كان هذا القانون من  مَّ ثَ  نْ ومِ لبقائها؛  رضورة الزمة

 التعبريية.وإمكاناته اإلسالمي الفكر األديب مرجعيات 

لقد ناقش البحث هاتني الفكرتني ومآالهتام و

، املرجعياتيف : ، األولواألدبية يف مبحثني الفكرية

 لفكر األديبلبعض معامل ا التأسيسيف خر: واآل

 ونقده. اإلسالمي 

 

 املرجعيـات: األول املبحث

 -بصورة مقتةبةٍ يف هذه الفقرة و- يناقش البحث

التي تؤسس للفكر األديب اإلسالمي، رجعيات امل

 وتشكل الظرف احلةاري والثقايف الذي يأخذ منه

الفكر األديب ال يمكن أن ينتج أفكاره؛ وِمْن َثمَّ 

 :ثالث مرجعيات موضوعاته بعيًدا عناإلسالمي 

  

 ــ  أصول التصور اإلسالمي: األوىل

اإلسالمي، وهي األصول املعرفية للتصور  

، القرآن الكريم. والسنة النبوية املرشفةيف املتمثلة و

املامرس هبا وآثار اجليل األول املتلقي هلذه األصول و

، ومسلكها تهمَّ ة أم ويَّ هم  حياته الواقعية، واملجسد هبا

تفعل فعلها يف العقيدة  -ال شك-وهي  ،الرشيد

 يف كل حركة من حركاتاألدبية ونقدها، وحارضة 

 .(40م. ص:2006..)يف األدب اإلسالمي،  املسلم

تتسع لكل األزمنة، "للحياة رشيعة  القرآنإنَّ 

ثم هي قحدد هذا االختالف فرتده وقحتمل اختالفها .. 

إىل القانون اإلنساين األعىل، الذي يرسي فيه اليقني 

تراه جيمع  مَّ ثَ  نْ ومِ  ؛العام ليحفظ اإلنسانية عىل أهلها

عىل ما - يف نفسه الثبات الزمني، فال يتغري وال يتبدل

ثم جيمع إىل ذلك لكل جيل قوة  -يمتد الزمن ويتغري

ثة الصحيحة، وقوة التكوين يف للتأويل يف معانيه احلاد

آدابه الصاحلة القوية، كأنَّه ليس من زمن مىض.. 

 (،12م. ص:2003، إعجاز القرآن والبالغة النبوية)"

الذي ال يبلغ شأوه املثال يف بيانه وحقائقه كان هبذا و

، وال جياري مداه أسلوب أحد؛  كان له   مَّ ثَ  نْ ومِ بيان 

واملسلكية، ويف اإلنتاج ية الثقافأثره القوي يف حياتنا 

كانت معطيات النَّص  وهبذا ؛بصوره املختلفةاألديب 

للتأسيس ملعامل الفكر األديب  -الزمة رضورة –القرآين

اإلسالمي، وللنظر يف قوة مجال أساليبه واستكشاف 

، ونقادهم ذلكالبالغيون العرب بياهنا، ولقد أدرك 

وأفكاره، ع حقائقه بُّ تَ فنشطوا يف دراسته وقحليله وتَ 

فكتب اهلل هلم الفتح يف كثري من مسائل البالغة 

 .والبيان

طرق نظمه، ووجوه نس  حروفه، و القرآن يف إنَّ  

وحقائقه ، تركيبه، وتناسب مجله، وظالل صوره

وبيانه الذي يأخذ القلوب، جيسد الكون ودقائقه، 
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الحمدود بنسقه البديع وفةاءاته املبهرة وموجوداته ال

 الكتاب املسطورأو يربطنا  انَ لم ِص يَ  مَّ ثَ  نْ ومِ  العظيمة؛

–بكتاب آخر مشاهد منثور، وهو هذا الكون املعجز 

فهو كتاب مفتوح لكل ذي بصرية، يقول  -اأيًة 

وما أشبه القرآن الكريم يف تركيب إعجازه، "الرافعي: 

وإعجاز تركيبه بصورة كالمية من نظام هذا الكون 

تعاوروه من كل الذي اكتنفه العلامء من كل جهة، و

ناحية، واخلقوا جوانبه بحًثا وتفتيًشا، ثم هو بعد ال 

 "يزال عندهم عىل ذلك خلًقا جديًدا، ومراًما بعيًدا

م. 2003، إعجاز القرآن والبالغة النبوية)

ليجسد بمعانيه يتسع هذا القرآن كام  (،113ص:

إَذا أنزله  لإلنسان؛وحقائقه، العامل احلارض والغائب 

لتكون كل نفس سامية نسخة حية " -حانهسب-املوىل 

من معانيه، وليكون هو النفس املعنوية الكربى، فهو 

إعجاز )"العامل اإلنساين هكتاب ولكنه مع ذلك جمموع

–، وهو (13م. ص:2003، القرآن والبالغة النبوية

الصورة الروحّية لإلنسان، إَذا كان اإلنسان "  -كذلك

إعجاز )"عامل كلهيف تركيبته هو الصورة الروحية لل

  .(125م. ص:2003، القرآن والبالغة النبوية

 

 ــ  الرضورات اإلنسانية: و الثانية

ظروف التي ذو صلة بالإنَّ الفكر األديب اإلسالمي 

، احلاصل يف اإلنسان وعاملها النفيس اخلاص هباأنتجته 

تتصل ؛ ومن ثم يعرب عن أشواقه وأتراحه وأفراحهفهو 

رضورات احلياة اإلنسانية وغاياهتا املرجعيات العامة ب

العامة، وتعرب عن حاجيات اإلنسان األصيلة التي 

تسعى لتحقيقها كل الديانات الساموية، وحركات 

اإلصالح اإلنسانية، ويتف  املسلم مع غريه يف كثري 

السوية، وحاجيات النفس  الفطرة"منها، منها: 

 الرضوراتالواقعية، و الرضورات، و"اجلبلة"

التاريخ وخرباته املستفادة منه،  ومواقفامعية، االجت

 ومعطيات النَّص الفكرية واملنهجية واألسلوبية.

 يف مسلكها الفكري واخللقي: فـ فالفطرة سوية

َدانِِه َأوم )) َلُد َعََل الِفطمرة، َفَأَبَواُه ُُيَوِّ ُلوٍد ُيوم كلُّ َموم

َسانِِه .نيُ  انِِه، َأوم ُيَمجِّ َ صحيح املخترص اجلامع ال(( ).ِّصِّ

، والفطرة هي (465م. ص:1987، 1جللبخاري، 

ڭ  ڭ  ڭ       چ اإلسالم؛ استناًدا لداللة نّص: 

ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  

ې  ې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  

نصية أخرى ثابتة يف  داللة، ول)الروم(  چەئ  

 احلديث، وهي ذكر ثالث ديانات متوالياٍت، وهي

 اليهودية، والنَّرصانية، واملجوسية، ويف هذا بيان أنَّ 

ةاهي هذه الديانات الثالث املذكرة، وهو ت "الفطرة"

الذي والسوي املشار إليه يف اآلية السابقة، الدين احلّ  

املذكورة، ويفوقهام صدًقا، الثالثة الديانات  يتجاوز

اإلنسانية مع الفطرة التي ال وتتس  حقائ  الفطرة 

الدين يل هلا يف مجيع اخلل ، وهي ال تنفك عن تبد

ڃ  چ الذي رشعه اهلل للوجود، وهو دين اإلسالم: 

ى  چ    (،19)آل عمران:چ  ڃ  چ   چ  چ
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ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ       ۆئ  ۆئ  

 .  )آل عمران (  چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   

، ممثلة بحاجيات النفس"اجلبلة اإلنسانية "و

جبلَّة فطر  -مثاًل –بقاء ، فحب الهاودوافعا، وميوهل

عليها الناس مجيًعا، عىل اختالف ثقافاهتم وعقائدهم. 

 ؛تفصيل حقائقها ودقائقهايف ، وهبااإلسالم وقد اهتم 

التأسيس للفكر األديب وجب األخذ هبا يف  مَّ ثَ  نْ ومِ 

كون األدب رؤية منبثقة عن  ونقده؛اإلسالمي 

 ةَ مَّ ثَ  إنَّ "خصوصياهتا الذاتية، و، والنفسحاجيات 

 "نغفله هامًشا خارج نطاق اإلرادة الواعية ال ينبغي أنْ 

 .(71 - 70م. ص:2003، يف األدب اإلسالمي)

مع ممثلة بتفاعلنا و الرضورات االجتامعية 

عىل اختالف مشارهبم تواصلنا معهم ، ويناآلخر

إْذ إنَّه رضورة لتحقي  حاجيات الناس  وثقافاهتم.

عىل اختالف ومصاحلهم؛ بتواصلهم ببعةهم. 

املشار  "التعارف"كان  مَّ ثَ  نْ ومِ أجناسهم وعقائدهم؛ 

)احلجرات:  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ  :إليه يف

ما نلحظه ، مع "جعلناكم شعوًبا وقبائل" :، قرين(13

التي تفيد  "والاعَ فَ تَ =وافارَ عَ تَ "لصيغة من قوة أداء داليل 

 أطراٍف بل من  ،من طرٍف واحدٍ ليس للفعل  املامرسة

 ة.متعدد

وباألخص يف ، خر رضورةآلالتواصل مع ا إنَّ 

يف الذوبان دون آليات البحث، ومناهج الدراسة، 

ال ينبغي ألهل " هلذاواآلخر وتبني أفكاره بال وعي؛ 

يقتبسوا من  أنْ  -كام يقول الرافعي-األقطار العربية 

عنارص املدنية الغربية اقتباس التقليد، بل اقتباس 

، إْذ (167م. ص:2003، 3ج وحي القلم.)"التحقي 

املنجزات اجلاملية يف األدب هي ملك للبرشية "إنَّ 

 -70م. ص:2003، يف األدب اإلسالمي)"مجعاء...

 يف ال يؤخذ إالَّ الذي  األخذ الفكري (، بخالف71

مساحة ضيقة، وعىل سبيل املةاهاة والتفاعل اإلجيايب 

 مع اآلخر. 

جيب  ممثلة بمعطيات واقعيةوالرضورات الواقعية 

لآلخر من مؤكدين هنا وجوب النظر منها،  اإلفادة

وهبذا يكون اآلخر،  لواقعنا بوساطة ننظر واقعنا، ال أنْ 

مرجعية ه اتواقعنا بمعطياته ومتطلباته وطموح

مؤسسة، وبقوة وصدق، ملوضوعات الفكر األديب 

 اإلسالمي ونقده.

ومواقفه مفيدة لفكرنا األديب؛ ومحوالت التاريخ 

جيب التواصل مع معطيات التاريخ واإلفادة  مَّ ثَ  نْ ومِ 

فنحجمه  املايضب للحارضمنها، منبًها إىل أالَّ ننظر 

احلارض فنقزمه بللاميض ال ننظر يف مقابله ، وونجمده

، بل واقعنا املعارص له متطلبات متتد عمًقا يف وهنمشه

هبام تسترشف ثم آماد التاريخ، وتستفيد من احلارض، 

 احلياة، وارتباطاهتاتعبري  عن  األدبو املستقبل،

وهلذا  ؛متتد آلماد الزمن وأبعاد املكان بالوجود واآلخر

جالل املوروث، وعب  ونقده القديم أدبنا كان يف لو 

للحديث عظمة  التاريخ، وأصالة الفكرة، فإنَّ 



 81                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،30مجملة اآلداب، 

 ..االبتكار، وروعة التصوير، وعم  التجربة

نقد يف منهج الآفاًقا جديدة "ولقد فتح )إليوت(  

وذلك بنظرته إىل الرتاث األديب والفن ، "األديب

عند إبداع ه أنَّ ويرى حي، ونظام متكامل ك القومي

عمل فني جديد حيدث بشكل متزامن لكافة األعامل 

الفنية التي سبقته، فاألعامل الفنية القائمة تشكل نظاًما 

مثالًيا فيام بينهام يتغري بدخول العمل الفني اجلديد 

 يبدله احلارض كام أنَّ  املايض جيب أنْ  فإنَّ  مَّ ثَ  نْ ومِ  ؛إليها

، بنية القصيدة اجلاهلية) احلارض يوجهه املايض

 (.8م. ص:1992

 

 معطى النَّص اللغوي:   -و الثالثة

دالة عليه نوافذ  يف النَّص اللغوياأللفاظ إنَّ 

لة إليه، النَّص "املتنوعة، و وإىل النظر يف عالقاته وموصر

نص " ياته املختلفة واملتعددة، حياكيبمعط "اللغوي

 كان مَّ ثَ  نْ ومِ  ؛بمعطياته املتعددة واملتنوعة "الوجود

 "مساحة ضوئية مكثفة" النَّص األديب أو الشعري

تبِّصنا بدالالت وجودية، وعالئقها الفاعلة، وبأنامط 

تعريفية هبوية  "أيقونات" وألفاظ النَّصفنية ومجالية، 

واألديب  .وأشواقه وانفعاالته. ههذا النَّص وهوية كاتب

قف اصاحب موو، ألشياء النَّصقارئ جيد  العظيم

مميزة وقادرة عىل ربط معطيات هذا النَّص بوقائع احلياة 

 اخلارجية، وبعاملها املتعدد واملتنوع واملتكاثر.

لغوي، وهذا  نصهو  –باختصار –األدبإنَّ 

اين ، واملنتج هلذه األفكار واملعفكرةالنَّص اللغوي 

، فاإلنسان هو الفاعل اإلنسانواملعرب عنها باللغة هو 

واملتفاعل مع معطيات النَّص اللغوية واملعنوية تأليًفا 

وتلقًيا أو استقبااًل، واإلنسان املنتج هلذه املعاين 

واألفكار يف النَّص األديب: هو اإلنسان نفسه الصانع 

 يفكر يف مل ال يمكنه أن يصنع شيئًا إنْ و"حلةارته، 

)املذاهب  "نفسه وحاجاته ومعنى وجوده يف هذا العامل

األدبية والنقدية عند العرب والغربيني، عامل املعرفة، 

وِمْن َثمَّ فإنَّ املعطيات احلةارية  ؛(147م. ص:1993

التي يؤمن به اإلنسان املسلم، ويتفاعل معها ويعايش 

ل معامل فكره األديب الذي  واقعها؛ هي نفسها ما تشكر

 ال يمكن أنْ التي له هذه املرجعيات الثالث  سؤست

ها؛ موضوعاته بعيًدا عناألديب اإلسالمي ينتج 

فالتصور اإلسالمي يؤسس لألفكار واملعاين التي 

يؤمن هبا املسلم. ويعربر عن موقفه من احلياة 

وموجوداهتا وعالقته هبا، والرضورات اإلنسانية ال 

ره بأمهيتها، خترج عن جمال اهتاممات اإلسالم وإقرا

وتفصيله لطبيعتها؛ َوِمْن َثمَّ يتصل األدب اإلسالمي 

مع غريه من البرش يف التعبري عن هذه املعاين، كام أنَّ 

اإلسالم ال خيتلف مع ما أقرته األمم والشعوب من 

املحامد املفيدة للحياة وصالحها؛ وهلذا أقّر الرسول 

 هبا. ممارسات حياتية كانت قبل اإلسالم وأمر باألخذ

 ،يف معطى األديب اإلسالمي نصان والنَّص األديب

األول: نص ساموي هو القرآن الكريم، واآلخر: هو 

سائر نصوص األدب التي انتجها اإلنسان، والنَّص 
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القرآين هو نص أديب معجز يف حقائقه ودقائقه 

وأساليب بيانه وبالغته؛ وهبذا يتجاوز قدرات أداء 

انه، وال يستطيع خملوق اإلنسان وإمكانات أساليب بي

جماراته يف أساليب أدائه وقوة بيانه؛ وهبذا يكتسب 

النَّص الثاين: رشعيته من النَّص األول، وجيعله 

مرجعيًة يف األداء اللغوي، وأساليب البيان، وقبل هذا 

معامله وسامته  -كذلك  –يف املعاين واألفكار، ويؤسس 

لغوي يف الفكر عىل أساسه؛ َوِمْن َثمَّ فإنَّ النَّص ال

األديب العريب له أمهيته وذلك العتبارات ثالث، 

: إنَّ مفخرة العرب وكتاهبم األول هو القرآن األوىل

الكريم. وهو نص أديبٌّ لغوي بلسان عريب مبني؛ َوِمْن 

َثمَّ كان أبرز أصول أدهبم يف املعاين واألفكار، ويف 

 أساليب البيان كذلك.

ان القرآين التي ال تدرك، إنَّ أساليب البي والثانية:

ومةامينه التي تتسع للحياة كلها ما علمنا منها وما مل 

نعلم؛ وجهت الباحثني يف النقد العريب وبالغته إىل 

نصوص القرآن الكريم بحًثا ودراسة وقحلياًل؛ وِمْن َثمَّ 

أثر القرآن يف آليات بحثهم فكانت الدراسات النَّصية 

النقدي، وهي هتتم هي جوهر مهام بحثهم األديب و

بجامليات النَّصوص وتتبع أساليبها املختلفة، وهدفها 

استكشاف املعاين واألفكار، والبحث عن أساليب 

 البالغة وقوة بياهنا.

إنَّ النَّص هو الذي حيدد املمكن وغري  والثالثة:

املمكن من األفكار ووجهات النظر يف حال قحليله 

د أفكاًرا أدبية غري واستكشاف مجاليات أدائه؛ إْذ قد نج

قابلة للتحقي  يف حال التطبي  يف نصوص األدب 

واالستفادة منها، كام هو حاصل يف كثري من أفكار 

 األدب املعارصة..

إنَّ هذه املعطيات كلها تؤكد أنَّ إمكانات النَّص 

مرجعية للتأصيل يف  اللغوي ومآالته الفكرية واجلاملية

وأن النَّص  ،بحث فيهالفكر األديب اإلسالمي ونقده وال

القرآين وأداءه اللغوي املعجز، وأساليبه البيانية الرائعة 

ل هلذه املامرسات النَّصية، كام أنَّ هناك إشارات  يمؤصر

نصية توجه للنظر فيه، والتأمل يف معطياته، كام يف قوله 

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ  :)تعاىل(

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  چ  :ولهوق النساء، چڈ  

گگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  چ  مد(، وقال:)حم چڳ  ڳ  

 .)هود( چڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں   

 

  ـسيف التَّأِسيــ املبحث الثاين :

إنَّ الفكرتني املعربتني عن حقائ  الوجود وأشيائه، 

واملؤسستني ألبرز معامل الفكر األديب اإلسالمي ونقده 

يف هلل، ونزوع اإلنسان  ية املطلقةالفرداثنتان، األوىل: 

، واألخرى: )سبحانه( حاالته كلها هلل وحده وإليه

بأبعاده احلسية الوجود الذي ينتظم  "التوازن"فكرة 

 واملعنوية، إْذ يقوم البحث ببياهنام عىل النحو اآليت:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  : الفردية املطلقة : الفكرة األوىل

 ) اإلخالص(: چٻ  
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–فاهلل جوهر التصور اإلسالمي،  التوحيد إنَّ 

متفرد بالقدرة املطلقة يف التدبري واخلل  دون  -سبحانه

هناك طريًقا للحقيقة  ال يتصور مسلم أنَّ  مَّ ثَ  نْ ومِ  ؛غريه

 ؛اهللطريًقا واحًدا .. وهي املطلقة والسعادة األزلية إال 

–، وتنزع معه وحده وإليه َلهم ينزع يف حاالته كلها ف

 .وجوداتاملكل  -كذلك

قد أخرج اخلطيب البغدادي عن سعيد بن جبري لو

  ُح لُ صم ال يَ ": قوله
ِن  هُ لُ وَّ أَ ال وَ إِ  اب  تَ كِ محم ِم اهللِ الرَّ )بِسم

ِحيمم ( وَ  اجلامع ألخالق الراوي )" ار  عم ِش  انَ كَ  نم إِ الرَّ

وإن كان ، (264م، ص:1983 ،2، جوآداب السامع

 نةُ ت الس  َض مَ ": ، وفيهحديث الزهري هذا ال يتف  مع

اجلامع )"مِ يم حِ الرَّ  نِ محم اهلل الرَّ  مِ سم بِ " رِ عم  الشِّ ب يِف تَ كم ال يُ أَ 

م، 1983 ،2، جألخالق الراوي وآداب السامع

كام يقول اخلطيب -األولوالسبب إنَّ ، (264ص:

حممول عىل األشعار املستحبة؛ الشتامهلا  -البغدادي

عىل مكارم األخالق، ومدح اإلسالم والعلوم ونحو 

ا الثاين لكذ فمحمول عىل أشعار السخف ، أمَّ

اجلامع ألخالق الراوي وآداب )"والفجور ونحومها

كانت  إنْ (، ولكن و264م. ص:1983 ،2، جالسامع

رضورة استفتاح عىل  اهذه املنقوالت يف ظاهرها تأكيدً 

يف مسلك حياته كل فرد عليه  ، واعتامدعمل باهلل أير 

بارش ملنطوق ومع هذا النظر امل، وطري  نجاحه

هلذا املنقول، يمكن إعادة  الظَّاهرالنَّصني، والفهم 

 األديب هذا البحثموضوع  منبقراءة تقرتب هتام قراء

أخذ برمزية هذا االستهالل ن، حينام هوتفيد مقاصد

ةمون، املنطوق إىل حقيقة ظاهر املتجاوز ناملبارك، و

 مزلغوًيا ير معاداًل  "بسم اهلل الرمحن الرحيم"واعتبار 

، يبنى عليها الفكر األديب اإلسالميالتي  للحقيقة

؛ نص معامله منها واحلقيقة األزلية التي يستمد أيُّ 

ما ينتج عن اإلنسان من أدب ومن فن فهو يف "ألن َّ

واهلدف دائاًم هو قحقي  فكرة ، النهاية هلل، وهو عائد إليه

التوحيد، وهي الفكرة الكلية واحلقيقة األزلية املطلقة، 

كل ما يرمز إليه الفن اإلسالمي التجريدي من و

أشكال هندسية يسلم بعةها إىل زمام اآلخر من 

، د  الدوائر واملربعات آالًفا مؤلفة ال تنتهي عند َح 

فتسلم النفس إىل الالمدى والالحمدود، وهو عامل اهلل 

 نْ ومِ ؛ (1)"الذي نشعر به، ولكننا ال نحده وال نالمسه..

، ونزوع أحوال احلياة "ية املطلقةالفرد"فإنَّ  مَّ ثَ 

تؤسس ملعامل وأفكار عدة يف الفكر ومآالهتا هلل وحده 

  منها: األديب اإلسالمي،

ّية "من  ـ   األول علمامل  إىل الَكونِيَّة : "امَلَحلر

، تتسم بالعم  واألصالة األدب جتربة شعورية إنَّ 

، وتعبري عن قيم حية، تنبث  عن تصور معني والشمول

 النقد األديب،)ياة، وارتباطاته بالوجود وباآلخرة للح

انطالق  وهو (66م. ص:2003، (أصوله ومناهجه

                                                 
االجتاه )هذه الفكرة للدكتور عبداهلل الغذامي، ينظر:   (1)

حمارضات النادي األديب الثقايف، ، اجلاميل يف النقد العريب(

 .125ـ124م، ص :  1985هـ ـ  1406، 2بجدة، مج
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من عامل الرضورة وشوق جمنح لعامل الكامل، وثورة عىل 

الكشف عن أرسار احلياة، وبيان "آلية احلياة، ووظيفته 

الفلسفة التي تقوم عليها، واحلكمة التي وجدت من 

ى يف نَ عْ ـامل عَ َض  إَذا وَ م أدًبا: إالَّ أجلها، فال يكون الكال

احلياة التي ليس هلا معنى، أو كان متصاًل برس هذه 

من  ا، أو يومئ إليهااحلياة فيكشف عنه

، فهو إَذْن (203م. ص:2003 وحي القلم.)"قريب..

مع هذه القيم.  نفوسقيمة وجودية حيدد عالئ  ال

والشاعر ، وتفاعلها معها، وقراءهتا ملعطياهتا وحقائقها

الذي يصلنا بالكون الكبري، واحلياة الطليقة من قيود "

الزمان، واملكان بينام هو يعالج املواقف الصغرية، 

واللحظات اجلزئية، واحلاالت املنفردة، هو الشاعر 

الكبري .. والشاعر الذي يصلنا بالكون واحلياة حلظات 

 متفرقات، يتصل فيها باآلباد اخلالدة، واحلياة األزلية،

أو باحلياة اإلنسانية خاصة والطبيعة البرشية، هو 

الشاعر املمتاز .. والشاعر الذي يصدق يف التعبري عن 

نفسه، ولكن يف حميط ضي  وعىل مدى قريب، وال 

تنفذ وراءه إىل إحساس باحلياة شامل، وال إىل نظرة 

)مناهج النقد األديب، "كونية كبرية، هو شاعر حمدود ..

 . (66م. ص:2003

التعبري اجلميل عن الكون "هو  األدبَذن فإ

تصور اإلسالم هلذا بواحلياة، واإلنسان 

( 66م. ص:2003)مناهج النقد األديب، "الوجود

لعالئق املوجودات وحياهتا يف الفقه الفني " وهو

يستلزم األديب، الذي  "الكون وجلامل احلقيقة فيه

النشاط الفني "كون يستكشف ذلك  أنْ األديب  والناقد

تعبري عن تصورات اإلنسان وانفعاالته  :هو ،لهك

واستجاباته، وعن صورة الوجود واحلياة يف نفس 

ها يف النفس ئبل ينش، إنسانية .. وهذه كلها حيكمها

تصورها اإلسالمي بشموله لكل جوانب ، املسلمة

الكون والنفس واحلياة، وعالقتها ببارئ الكون 

هذا وبتصورها خاصة حلقيقة  ،والنفس واحلياة

ومركزه يف الكون، وغاية وجوده، ووظيفته،  ،اإلنسان

 وقيم حياته..

إنَّ جمال موضوعات الفكر األديب اإلسالمي 

 موجودات اهلل كلها، وهذا يلزم األديب املسلم األخذ

واألقوى تعبرًيا عن حقيقة هبذه الرؤية األوسع مدى، 

يف واألخذ هبذا النظر البعيد، والشامل حيتم علينا  ،احلياة

أنَّ نربط  (مدح الرسول )يف  -مثاًل –مقاربة قصيدة 

 ر يفهِ ظْ مَ تَ املم باألنا الكونية، وقانوهنا اإلنسانية  "األنا"

واملتناغم معه أيًةا،  وسلوكه القويم.( شخص النبي )

بني األدب اإلسالمي، أنَّ نفرق  -كذلك–وحيتم علينا 

 نْ ومِ  ؛األخري للذاتفالنرْسَبة يف واألديب اإلسالمي، 

 انتفت إسالم األديب وإالَّ يف هذه احلالة  م زَ لْ ستَ يم  مَّ ثَ 

 وأاألوىل فالنسبة إىل املوضوع احلالة ا يف صفته، أمَّ 

اجيات اإلنسان حلو ،تسع للفطريالتي تالفكرة 

املسلمون التي يشرتك فيها ، وغريها..ودوافعه الغريزية 

األدب آفاق  ويف هذا ما يؤكد سعةمع غريهم. 
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ال  وِمْن َثمَّ  ؛الزمانية واملكانية اوامتداداهتسالمي اإل

صحيًحا؛ لثالثة ربط األدب اإلسالمي بقائله يكون 

، األول: املعترب يف اإلسالم الفكرة ال الذات، أسباب

ال إىل  ،وهذا يلزمنا بإضافة األدب اإلسالمي للفكرة

هذه النسبة غري واقعية الختالف  نَّ إالقائل، والثاين: 

ت يف فهمها لإلسالم. وحةور هذه القيم وغياهبا الذوا

قيم إسالمية  هناكعندها بني احلني واآلخر، واألخري: 

أفكاًرا إسالميًة يف سنجد وهلذا  ؛فطر عليها الناس

فرتة غري مسلمني، أو لشعراء شعراء نصوص شعرية ل

)ديوان زمنية غري إسالمية، كقول زهري ابن أيب سلمى 

 : (110م. ص:1988زهري ابن أيب سلمى، 

س َقبمَله َم اليَوِم َواألمم َلُم ِعلم  َوَأعم

ِم َما يِف َغٍد َعمِ َولكنَّ       نِي َعنم ِعلم

أورد  ( الصواب حينامحممد قطبوهبذا مل جيانب )

رحلة إىل "ألدباء غري مسلمني، كنص أدبية  َج ذِ نام

: ةمرسحي ، ونص(طاغور)للشاعر اهلندي  "السوق

للكاتب األيرلندي )ج  "الراكبون إىل البحر"

التصور وقد أّكد )قطب( عىل التقاء  .م.سينج(،

يف بعض أفكار  -ولو جزئًيا- معهام اإلسالمي

  (.66م. ص:2006 )منهج الفن اإلسالمي، ..نصهام

 

ِرار يف املتََغايِر:  الثاين علمامل  ـ  التكم

 ،وشعًرا ،رساًم فنون اإلبداع العريب عموًما: ) تعتمد

أشكال  -مثاًل –تكرار بمبدأ التكرار،  عىل (وموسيقى

معينة تتخللها قحويرات وتغيريات مفاجئة تعارض 

، ، عامل املعرفةالتالمس احلةاري)هذه اخللفية املنظمة 

 يفالَوْحَدة ، ويتمظهر يف هذا املبدأ (13م. ص:2009

املمَغاَيَرة "يف مقابل  "َنِجدم التْكَراَر يف املتََغاِير"؛ و الكثرة

ريف املم  : هو تكرار نزوع كل فالتكرار يف املتغاير، "َتَكرر

ي  لفردية مطلقة، وتعبريه عن مقاصد وجودية  َغرْيِ

: هو أنَّ كل مكرور واملغايرة يف املتكررأصوهلا واحدة، 

تِه، واملختلفة عن اآلخر؛ وِمْن  حيمل سامتِه املمَميرَزة هلمِويَّ

يف نص آخر، َثمَّ فإنَّ كل نص ال يمكن َأْن يعيد نفسه 

وإْن وجدنا تكراًرا يف الشكل واملظهر، ولكنَّنا سنجد 

 معه االختالف يف املةمر واجلوهر.

املتغري  أنَّ  -كذلك–معناه  "التكرار يف املتغاير"و

واملختلف متكرر حصوهلا يف احلياة، وخالف هذا هو 

تكرار إعادة اليشء لنفسه، وهذا غري ممكن احلصول يف 

هذه الصيغة معربة عن احلياة  فإنَّ  مَّ واقع احلياة؛ ومن ثَ 

 إنَّ "وحاصلة فيها، وهي حاصلة يف سلوك الناس: 

يف أحوال النفس  -كذلك-، وحاصلة "سعيكم لشتى

 اإلنسانية وأشواقها وميوهلا..

وأصول هذا املتعدد واملتنوع واملختلف واحدة، 

فاخلال  واحد، وأصول اخلل  واحدة كام يشري قوله 

ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ   ڀ چ   )تعاىل(:

ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   

فنلحظ يف  - (النور)   چڃ    چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  

هلذه األصول الواحدة يتشكل املتعدد  اآلية أنَّ 
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هلذه املعطيات مآالهتا يف  فإنَّ  ،مَّ واملختلف؛ ومن ثَ 

 سالمي، من أبرزها:الفكر األديب اإل

الفكر األديب اإلسالمي يؤصل لفكرة  إنَّ  –أوال  

التنوع والتعدد واالختالف يف األفكار األدبية 

وأساليب أدائها، فهو ال يؤمن بإطار واحد ثابت وحمدد 

يف العمل األديب، ويف هذا أصل للتنويع والتوالد 

تيان اإلبداع واالبتكار ثم اإل َثمَّ والتفريع؛ ومن 

 ديد خالًفا ملا هو مؤطر وحمدد وثابت..  باجل

هذا التنوع والتعدد يؤصل ألشكال من  إنَّ  -ثاني ا

 يرتكز أبرزها يف نوعني،مجاليات األداء اللغوي، 

يف التكرار لوحدات لغوية متساوية ومتوازية،  األول:

ويكون حمصول مجاليات النَّص الشعري يف قوة اجلرس 

تظم لوحداته، الذي الصويت وإيقاعه الظاهر واملن

تسترشف اإلَذْن سامعه وتتوقع تكرار حصوله يف كل 

النَّص الشعري مؤطر بوحدات حمددة  بيت؛ وهبذا فإنّ 

مكانات إيكون  َثمَّ وثابتة عىل امتداد النَّص؛ ومن 

النَّص اجلاملية حمددة بصفة صوتية واحدة مكررة، وهي 

 د.غري قابلة لالتساع والتنويع أو التفريع والتجدي

ثم  ،هو مجاليات التعدد واالختالف واآلخر: 

التفريع للوحدات الصوتية وتنويعها، ونحو هذا 

حاصل يف النَّص الشعري احلديث، إْذ يأخذ النَّص 

، وهي يف "التفعيلة"الشعري بَوْحَدة صوتية واحدة 

متواليات البنية َوْحَدة صوتية معادة ومكررة يف 

تية املكررة يف أسطر الغالب، لكن هذه الَوْحَدة الصو

ومتتد يف مستويات متنوعة وخمتلفة من  ،النَّص تتعدد

النَّص الشعري ليس  أفَ   فإنَّ  َثمَّ عدد التفعيالت؛ ومن 

وال منتهي عند إطار ثابت ال يتجاوزه، يظل  ،متوقف

يعيد نظاًما ثابًتا ومتوازًيا ومتساوًيا، بل أف  هذا النَّص 

بت من الوحدات ثا غري متوقف ومنتهي عند كم  

 الصوتية تعيد نفسها يف كل سطر ..

والنَّص الشعري املؤطر بوحدات لغوية حمددة 

وثابتة عىل امتداد النَّص حيمل يف مةمونه املتعدد 

واملتنوع يف املعاين واألفكار، إْذ ال يعني املحدد والثابت 

هذا حاصل يف معاين  أنَّ  ،يف وحدات األداء اللغوي

ه ودقائقه، إْذ تبقى معطيات هذه هذا النَّص وحقائق

 النَّصوص ومةامينها تتسع لكل جديد.

التعدد واالختالف يف مستويات األداء  كام أنَّ 

اللغوي لتعدد تفعيالت كل سطر واختالفها ال يعني 

مةمون هذا النَّص ال جتمعه فكرة  بالرضورة أنَّ 

هذا النَّص مع  واحدة أو مقاصد واحدة، كام أنَّ 

ها هلا أصول تعددت يف أدائها لكنَّ  وإنْ نصوص األدب 

 واحدة يف املقاصد ومعاين احلياة..

إنَّ معيار الشعرية ال حيدده معيار النَّص، وال  -ثالث ا

كيفيات حمددة لألداء اللغوي أو  -كذلك–حيدده 

ده أمران، األول: بمقاصده  َدر أساليب معينة، إنَّام حيم

د الكربى للحياة ومعانيه أو أفكاره التي تتصل باملقاص

والكون وتتس  معها، واآلخر: اإلفادة لألداء اللغوي 

 وتأثريه يف املتلقني. 
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ا إنَّ لكل نص لغوي مجالياته التي متيزه، كام  -رابع 

هو حاصل يف موجودات احلياة، إْذ نجد لكل موجود 

ال نقول  مَّ ثَ  نْ ومِ هويته ومجاليته التي متيزه عن اآلخر؛ 

شعري عن آخر، بقدر ما نبحث يف بأفةلية أداء لغوي 

يز يف  إمكانات النَّص يف التعبري عن اجلميل واملتمر

 احلياة. 

 

ور  َوَتوِحيمد التَّصور: الثالث علمامل  : َتَكاثر الصُّ

الفكري  التعدد يف مسلك احلياةلقرآن ا يؤكد

يَُكمم َلَشتَّىوالواقعي وتنوعه، فيقول:  )الليل :  إِنَّ َسعم

يف الفكر ن هذا التعدد والتنوع واالختالف إْن كاو(، 4

ا التعدد والتنوع  ،كثروأنامط التفكري أكرب وأ أمَّ

واالختالف يف املوجودات، ويف سامهتا وصفاهتا فهذا 

ال خيفى أمره، إْذ إنَّ هذا سمة الوجود واملوجودات 

فيه، ولكن مع هذا التعدد يف املخلوقات وتنوعها 

يد حةور يف املوجودات تتجسد الَوْحَدة، إْذ للتوح

تتجسد يف وهذه السمة  املتعددة والكثرية واملتنوعة،

صور من األداء الفني يف  -كذلك–الفن واألدب 

الفن اإلسالمي بكل مظاهره التجريدية ف ،والزخريف

والتشخيصية هو يف جوهره إسقاط داخل النظام املرئي 

التالمس )جلوانب معينة من أبعاد وحدانية اخلال  

 -مثاًل -، و(13م. ص:2009، ، عامل املعرفةارياحلة

التشابك الذي يعتمد عىل وحدات هندسية داخل "

دائرة، ينمو َوْفَ  مبدأ الشكل النجمي املتعدد 

الرؤوس: املثمن واملسبع ... إلخ، وهذا يعني تكرار 

الشكل الذي يف داخل الدائرة يف الوحدات الزخرفية 

فة تتوالد خر، وتنجم عن تلك تصاميم خمتلاألم 

متناظرة، وقد تتداخل يف بعةها، وتشكل شبكة من 

اخلطوط املستمرة التي تنطل  عىل نحو متزامن من 

 يرى مَّ ثَ  نْ ومِ ؛ مركز دائري واحد أو من مراكز كثرية

ة ما يمثل فكرة التوحيد ليس ثمَّ "ه :نَّ إ "بريكهاردت"

وتنوع الوجود أكثر من هذا التفاين يف الوصول إىل 

التعبري عن وحدانية  جيريإْذ عن طري  التناغم  التعبري؛

يعني الَوْحَدة يف الكثرة،  "اهلارموين"اخلال ، والتناغم 

وهو يف املوسيقى املعادل املكافئ للمنظور يف الفن، 

فالنشأة تتكون من عنرص واحد: خط واحد، رسعان 

ما يلتف عىل نفسه يف حركة ال متناهية ليعود ثانية إىل 

، ، عامل املعرفةالتالمس احلةاري)"نقطة البداية

العالقة احلقيقية يربز حينها أنَّ و (،14م. ص:2009

تكمن يف البحث عن جوهر  الفنما بني اللغة القرآنية و

ا تكمن يف فكرة احلقيقة املطلقة التي ال شكل هلا، بل إهنَّ 

، عامل التالمس احلةاري)التوحيد ومةامينها املركبة 

 .(13م. ص:2009، املعرفة

لرابع ــ  من رضورة َوْحَدة النَّص إىل ا علمامل

ده،  َوحُّ ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  چ  :قوله تعاىلتَّ

َدة النساء() چڎ  ڈ  ڈ   يف الفكر  -الَوحم

تبدأ من النَّص اللغوي ثم  -األديب اإلسالمي ونقده

-تتصل باملنظومة الوجودية الكربى، وتتس  
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 -حينها–هتا ونزوعها، وتربز يف مآال -بالرضورة هبا

َدة املوضوعيةصور للَوْحَدة وتتعدد، منها  : وهي الَوحم

وِد بمقاصد النَّص، وموضوع  َوْحَدة َمَقاِصِد الِوجم

النَّصوص اللغوية بالنَّصوص الكونية، وحينها تتصل 

الفكرة وتتحدد، وهبذا نتجاوز البحث عن الَوْحَدة 

متاسك عنارصه، إىل  املوضوعية يف النَّص اللغوي، ويف

البحث يف عالقة أفكار النَّص باملوضوعات اخلارجية، 

واتساقه معها ووحدته مع مقاصدها، وهذا اإلجراء 

يف البحث والتحليل يمتد من النَّص إىل موجودات 

احلياة، ثم من موجودات احلياة إىل النَّص، أْي من 

داخل النَّص وإليه، وحينها تصبح الفكرة املوجهة 

وعات احلياة الواقعية واألدبية، أو الطبيعية ملوض

والفنية واحدة يف الغاية والوجهة، وجوهرها قحقي  

 مراد اهلل )سبحانه(.

َدة الفنية: متثل البعد األديب وأدائه اللغوي  والَوحم

ومتظهر مجال احلقيقة املتميز املقابل للبعد الواقعي، 

اهنا ، وبيالواقعية يف صورة من صور احلقيقة األدبية

األديب املبني واملؤثر، وحقيقتها قوة األداء اللغوي 

بجامل أداء الكلمة، للفكرة يف النَّص ومتاسكه؛ ليتحق  

وقوة بياهنا املفيد واملناسب يف النَّصوص األدبية صدق 

 .التعبري عن مجال احلقيقة يف هذا الكون الفسيح

إنَّ الفكر األديب اإلسالمي يرى رضورة متيز النَّص  

ديب يف أدائه املوضوعي واألسلويب؛ حتى حيق  قيم األ

التسامي والبناء املثمر يف احلياة، وعندها كان له متيزه يف 

مراقي األداء والتكوين، و يف مراتب البيان والتبيني 

كذلك، وهنا قد ال نجد تعارض الفكر األديب 

َدة اإلسالمي، والفكر احلديث يف النظر إىل أمهية  الَوحم

يف العمل األديب، وإىل رضورة  "لعةويةا" الفنية

لفكرة  -كام هو معلوم يف النقد احلديث-جتسيد النَّص 

واحدة تتس  مع عاطفة الشاعر املعربة عن موقف 

َوْحَدة  مَّ ثَ  نْ ومِ شعري واحد للشاعر، وبدقة وصدق؛ 

النقد األديب املوضوع واملشاعر التي يثريها املوضوع..)

يبقى بينهام الفارق  (، ولكن373، د.ت، ص:احلديث

الكبري يف التوجيه هلذه الَوْحَدة والنظر إليها، إْذ إنَّ 

األدب احلديث، ونقده يؤطر نقاشه هلا، وقحليله 

حليثياهتا داخل النَّص، ويرجعها إىل معطياته الداخلية، 

بينام يربطها الفكر األديب اإلسالمي بمرجعية خارج 

زلية يف الوجود النَّص، فريى هبا جتسيًدا للحقيقة األ

والفردية املطلقة هلل )سبحانه(، ثم نزوع أشياء الوجود 

 يف أحواهلا ومآالهتا إليه وحده. 

َدة املوضوعيةوخالصة القول إنَّ  توجه  الَوحم

للبحث فيام لو كان هناك اضطراب لفكرة النَّص، أو 

خلل يف اتساقها مع فكرة احلياة وموضوعها الرئيس، 

َدة الفنية وجه للبحث فيام لو كان هناك خلل يف ت والَوحم

البناء اللغوي وصدق تعبريه عن عنارص النَّص، أو أنَّ 

هناك عيوًبا يف مراتب التكوين اللغوي للنص، 

مراتب ومجاليات أساليبه، وعواًرا مشينًا يف التعبري عن 

البيان وقوة التبيني، وهذا كله يفرضه دور النَّص األديب 
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ومن تفاعل هذين . مهامه فيهايف احلياة اإلنسانية، و

)أْي: البعد املوضوعي، والبعد الفني(  البعدين

ومتاسكهام يف النَّص كله، يمكن احلديث عن صورة 

ثالثة من الَوْحَدة يف النَّص األديب، حيددها البحث 

َدة العضوية"بـ   .(1)"الَوحم

د أشواق الذات املنتجة  والتوحد الشعري هو توحُّ

ها مع املوجودات، توحًدا للنص األديب ومشاعر

وجدانًيا ومعنوًيا ال جسدًيا ومادًيا، وهبذا يصبح 

د واالتصال الشعري للشاعر دور  استكشايف،  للتََّوحُّ

أي: استكشاف الشاعر جوهر األشياء، واستشعاره 

ا مجيعها تعرب عن  اإلجيايب جتاهها وتفاعله معها، وكأهنَّ

ُن صفٍة شعوريٍة واحدةٍ  رَتِ َدة الَقِصيَدِة ِحيمنََها َتقم ، وَوحم

َشاِف  تِكم ِسِه يِف َهَذا االسم اِعِر َنفم َدة امَلَشاِعِر للشَّ بَِوحم

ث الَعِميمِق يف  ِن واحلياة، َواَلَبحم َياِء الَكوم ِ أِلَشم الَكبرِيم

، وكذلك بَوْحَدة مشاعر العامل والناس يف ما َجوَهِرَها

                                                 
( البحث جيعل فروقًا بني الوحدة الفنية، والوحدة 1)

الوحدة العةوية، وهذه الفروق بحكم املوضوعية، و

طبيعة الوحدة التي يناقشها البحث وحيدد أبعادها يف 

املوضوعي،  "النص، وأيًةا فروق الداللة اللغوية بني:

فإنَّ البحث يتجاوز  وِمْن َثمَّ ؛ "والفني، والعةوي

التداخل ملسمياهتا الذي نجده يف قحديد األدب احلديث 

باتساق أبعاد  "لعةويةالوحدة ا"ونقده هلا، فيخص 

النص الفكرية وتكاملها، ومجاليات األداء اللغوي وقوة 

بيانه، عىل أساس أنَّ اكتامل أعةاء النص ال حيصل إالَّ 

هبذا االتساق والتالزم والرتابط بني جسد النص وهو 

 األلفاظ، وروحه وهو املعاين واألفكار.    

مشرتك معه، وال هلم من مشاعر عميقة ووجدان 

يتناقض ذلك مع إيامن الرومانطيقيني باحلرية، 

ودعوهتم إليها ما دامت احلرية تنتهي يف خامتة املطاف 

 جابر قال كام – يلفتنا"إىل اكتشاف َوْحَدة اإلنسانية، و

إىل العنارص الثابتة يف العامل من حيث  -عصفور

انتظامها وجتانسها الذي ال يتحول ... وجيعلنا نبرص 

حقيقة هذا العامل. وندرك دورنا الثابت فيه من حيث 

احلفاظ عىل مبنى قيمة الذي ال ينبغي أن يشوه أو 

يتبدل، إنه يمثل لنا طبائعنا التي ال تكاد تتغري، والتي 

املرايا ) "تنصاع إىل معايري أدركها العقل رغم سلبيته

 (.38م. ص:1983، املتجاورة

دإن  ألصول التكوينية الشعري يشري إىل ا التََّوحُّ

املةمرة والعميقة للذات املبدعة للنص األديب وأشياء 

الوجود كذلك، ويعرب عن أشواقها املنفعلة بجالل اهلل 

ومجاله يف بديع خلقه، ويف هذا تأكيد عىل أن التوحد 

واملعنوي، وال يمكن قحققه يف  "املةمر"الشعري جماله 

ملتميزة عن املباين واهليئات، إْذ لكل موجود كينونته ا

اآلخر، وكذلك لكل نص أديب ما يميزه عن اآلخر؛ 

يصبح التنوع والتعدد رضورة تكوينية مميزة  مَّ ثَ  نْ ومِ 

هو جوهر  "املةمر"ملاهية صور األشياء، كام يتأكد أنَّ 

احلقيقة ومادهتا، ومعيار الصدق يف أحوال النفس 

ومآالهتا، ويف أشكال احلياة الواقعية كلها، ويف مدارج 

التكوين اللغوي ومراتب التبيني كذلك، والثابت يف 

ْم  إِنَّ اهللَ ال َينْظمرم إىَِل "اإلسالم م َأْجَساِدكم َوِركم وال إىل صم
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م. 2006 صحيح مسلم.)"َينمُظُر إىَِل ُقُلوبُِكم َولكِنْ 

فإنَّ نحو هذا يؤصل لطبيعة العالقة  مَّ ثَ  نْ ومِ (؛ 1193

ةمون، أو املعاين بني الظاهر والباطن، أو الشكل وامل

واملباين، يف أشكال احلياة الواقعية، ويف املامرسات 

 األدبية املختلفة.

ەئ  چ  مبدأ االلتزام/  االستسالمـ  علم اخلامس امل

 إنَّ  (،83)آل عمران:  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ       ۆئ  

، "الكون موجودات"يف استسالم املوجودات هلل ثابتة 

عن هذه  "اللغويةالنَّصوص "ال تشذ و يف مقابل هذا 

، ومن للموجودات يف الوجوداحلقيقة األزلية 

يتناغم  أنَّ االستسالم يولد مبدأ االلتزام ومعناه 

 مَّ ثَ  نْ ومِ  ؛اإلنسان مع املوجودات يف النزوع والوجهة

- يشذ النَّص اللغوي  االلتزام األديب معناه أالَّ يصبح 

ت، عن القاعدة الكلية التي ختةع له املوجودا -أيًةا

مؤكًدا وظيفته يف ، ويتناغم معها يف النزوع والوجهة

، إْذ يشكل النَّص األديب الوجود احلياة وفاعليته فيها

ويتناغم معها،  بلغته اخلاصة، ويتسع لعالقاته وأشيائه

الوجوديني  "التزام" وهبذا يتجاوز املدى املحدود لفهم

وليات اإلنسان واختياراته ؤالذي يدور حول مس

 ه الذاتية، ثم أثرها عليه إجياًبا وسلًبا. وممارسات

اإلنسان ال يوجد  الوجوديني يرى إنَّ  "التزام" إنَّ 

ولية ؤه مع املسوليات، ألنَّ ؤإال بقدر ما حيمل من مس

توجد احلرية، ومع احلرية يامرس االختيار، وكل إنسان 

تتحدد  يوجد، وأنْ   التزاماته التي اختار هبا أنْ ليس إالَّ 

 ،املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفةه..)هبا ماهيت

 يف نظر-للامهيات ، و(89 -88م. ص:2000)

؛ حةور مسب  عىل األنظمة والقوانني - )سارتر(

وهلذا كان للذات قيمة فاعلة يف اختيار ما حيدد 

يفرق بني االلتزام  مَّ ثَ  نْ ومِ  مصريها ومسلك حياهتا؛

يأخذ هبا فرض قوانني ملزمة لإلنسان  واإللزام. إْذ إنَّ 

ا  حرية االختيار ثم  هوفااللتزام هو إلزام ال التزام. أمَّ

االلتزام بام ختتاره لنفسك، وهذا املبدأ يأخذنا إىل آخر 

الذي ال يرى اإلسالم يف  "االختيار"وهو مبدأ 

اإلنسان مؤهالت مطلقة حلسن االختيار، إْذ قد جيانبه 

 الصواب يف اختياره.

ژ  ژ  چ  :  "لتوازنا قانون ": الثانية الفكرة

يؤمن الفكر األديب  (7: الرمحن) چڑ  ڑ      ک  

احلياة، وجيسد الوجود وم ظِ تَ نْ بقانون واحد يَ اإلسالمي 

كام هو -الرشعي  الفقهفإَذا كانت قوانني ، هاحقيقته من

 للكوناملجتمعية، فإنَّ ياة احلرضورة تنتظم  -معلوم

، وحينها شيائهتنتظمه، وتنظم عالئ  أ -أيًةا–قوانينًا 

ية َوْفَ  مراد اهلل الكونملجتمعية بتتس  سنن احلياة ا

 )سبحانه(.

هناك قوانني قحكم الطبيعة، واإلنسان جزء فإَذْن 

كل ، حتى يقال إن َّا، وله اتصال قوي ومبارش هبهامن

القوانني األساسية التي قحكم الطبيعة هي نفسها التي 

. وكل ما نسميه وهي نفسها ماثلة فيه . ،قحكم اإلنسان

، هو انعكاس ملا يف الطبيعة يف العقل البرشي منطًقا
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االجتاه ")فاملنط  العقِل أبنية تعكس قوانني الطبيعة 

 النادي األديب الثقايف جملة ،"اجلاميل يف النقد العريب

(، كام إنَّ يف اهتامم 112-111م. ص:1985بجدة، 

أجزاء  عند وقوفهاالبالغة العربية بجزئيات األشياء، و

ويف املحتوى  ،صغرية للغاية ال خطر هلا وال أمهية

، وللتقسيامت الكثرية التي انتهت إليها، البعيد هلا

املحاولة املستميتة  ويفوالتفريعات التي تفرعت عنها، 

ام كانت من يف فحص كل جزئية يف املقول الشعري، إنَّ 

 ،أجل قحقي  القوانني الدائمة التي قحكم الطبيعة

االجتاه اجلاميل يف النقد ") املثل العمل الفنيفتحكم ب

م. 1985بجدة،  النادي األديب الثقايف جملة ،"العريب

الفكرة اجلوهرية ؛ وهنا يأيت احلديث عن (114ص:

الثانية التي تشكل معامل الفكر األديب اإلسالمي، وقحدد 

الذي ينتظم  "االتزان"أبعاده ومعامله، وهي فكرة 

 ختلفة.الكون وموجوداته امل

كل يشء بقدر  أصل الكون، وأنَّ "امليزان  نَّ إ 

إنَّ و ،(164م. ص:2003، إعجاز القرآن)"ونسبة

الكون، و التوازن من القوانني التي قحكم الطبيعة

اَمءَ  :واإلنسان جزء من هذا الكون  َوَوَضعَ  َرَفَعَها َوالسَّ

ومن مظاهر هذا التوازن ، (1)(7)الرمحن:  امْلِيَزانَ 

الليل الزفري، وب تزنيالذي الشهي  كت الوجود ..ثنائيا

                                                 
 اهلل  خل :أنَّ    ( ومن النصوص املؤكدة هلذه الفكرة، ما ورد1)

ۈئ  چ  )احلجر(، وقوله )تعاىل(:  چڦ  ڦ         ڦ  ڦ  ڄ  چ 

ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  یی  جئ  حئ  مئ  

 )يس(.    چىئ  يئ   

احلركة.. ويف بالسكون ، والرشباخلري يتزن بالنهار، و

اإلسالم تعادل رضورات الدنيا واآلخرة، والعقل 

املعجم ) ولغة اإليامن والقلب، ولغة العقل واملنط 

(؛ 202م. ص:2000، الشامل ملصطلحات الفلسفة

ورضورة البقاء يف ، لوجودا ةكان التوازن سم مَّ ثَ  نْ ومِ 

هلل عاملنا، ومعلم اجلامل، ودالئل القدرة املطلقة 

 مَّ ثَ  نْ ومِ ؛ ، وقةائه النافذ، وتدبريه احلكيم)سبحانه(

-حارض النَّصوص الكونية،  يفالتوازن فإنَّ هذا 

، وهو املكون الرئيس النَّصوص اللغويةيف  -بالرضورة

معطيات األديب اإلسالمي ونقده، سواء يف للفكر 

ودٍ  أيُّ ف، النظر، أو آالت اإلبداع والبناء لنصوصه  َمْوجم

منظومة ذاته ومع ى إىل قحقي  التوازن يف عَ ْس َكْوِن يَ  الْ يِف 

مع هذا املقصد  األدب يتس واحلياة الكونية الكربى، 

ليحق  التوازن الفني ملواقف النفس،  ويتصل به الكبري

وكل ، الكبرية وأشواق الروح يف هذه املنظومة الكونية

، وال تتصل هبذه املقاصد املبدأال قحق  هذا أدبية فكرة 

هي  -يف الفهم األديب اإلسالمي -الوجودية الكربى

 ة للنظاموتشويه هلا، وخمالف األدبيةللحقيقة  تزييف

 يف احلياة. هِ دِ ِص اقَ مَ وَ  الكوين

اإلسالمية هلا من العم  واالمتداد  الفكرة إنَّ 

كون كله، والعنرص اجلاميل هو والشمول ما يسع ال

األداء اللغوي املميز، وأساليبه البيانية املؤثرة، وهذا 

العنرص وذات األديب املنفعلة بموقفها األديب مها 

عامالن رئيسان يف قحديد أبرز السامت للحقيقة 
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 الذي من أبرزها:األدبية، 

ما يقوم به األديب هو إجياد واقع من إن  -أوال  

 : التأثري فيه باستخدام عاملني األولالكلامت، حماواًل 

يف توازن وتكامل مها يعمالن مجايل، و خر، واآلفكري

يقل تأثريمها إَذا طغى أحدمها عىل اآلخر، وربام إْذ  .تام

لنص اتفاعل هذين العاملني يف  ال نبتعد إَذا قلنا إنَّ 

 .حقيقة األدباألديب يشكل ما نسميه 

أو موضوع موافقة هي  احلقيقة األدبية نَّ إ -ثانًيا

كام يقول ما يتمثله األديب يف تصوراته؛ فكرة 

مطابقة ما هو يف الواقع ")هيدجر( عن احلقيقة: 

)مفهوم احلقيقة عند هيدجر،  "لتصورنا عنه..

نطل  لفظ ": (هيجل)يقول و (،12م. ص:2006

احلقيقة عىل مطابقة موضوع ما لتمثلنا، وإَذا ما حدث 

ة جاءت احلقيقة زائفة أو اختالل يف هذه املطابق

؛ (32م. ص:1981)فينومينولوجيا الفكر، .."ناقصة

ومن َثمَّ فإنَّ هذا يستلزم من األديب املسلم أن ال تنفك 

معاين نصه األديب، وأفكاره عن أصول فكره األديب 

 ومصادرها الثالثة التي حددها البحث ..

  يف داخلال توجد إالَّ  احلقيقة األدبية إنَّ  -ثالًثا

األول: العمل األديب، وهي تقف عىل ركنني رئيسني، 

التأثري يف حيصل هبام مًعا ومجايل،  فكري، واآلخر: 

 املتلقني للخطاب األديب.

 عنمنتج غري مستقل  إنَّ احلقيقة األدبية -رابًعا

سامت هذه الذات وحاجياهتا ، فهو حيمل منتجهذات 

 األدبية،التعبري عن مواقفها ستخدم يف وأشواقها التي ت

؛ زجتنح للمجاالتي  اصةاخل تهالغ وعاملها اخلاص

وخمالفة األداء اللغوي املتعارف واملألوف يف واقع 

 احلياة. 

عابرة للّزمن، وال تتكرر  إنَّ احلقيقة األدبية -خامًسا

مثل غريها من احلقائ  التي تنتج عن التجارب 

اخلاص جتسد موقفها أدبية إْذ كل حقيقة ؛ العلمية

ميز، وتعرب عن انفعال صاحبها هبذا املوقف الذي وامل

يمثل صورة مميزة وخمتلف عن موقف آخر له سامته وله 

  مواقفه التي تشكله..

ا التي تتجسد يف العمل  األدبيةاحلقيقة  -سدس 

هي فالفني أو األديب ختتلف عن احلقيقة العلمية، 

 ..مفتوحة عىل القراءات املتعددة، والدالالت املختلفة

يف احلياة الذي يستلزم أنَّ جتسده  مبدأ االتزان إنَّ 

املواقف األدبية يف الفكر األديب اإلسالمي، وما يتصل 

به من أفكار عامه يتمظهر يف صور عدة، سيناقش 

 البحث ست صور منها:

 

 :التدافع ) الفني -الصورة األوىل

متحق  ابتداًء يف أحوال الناس وحياهتم. التدافع 

يقّوم العيش، ويبنى إْذ به  ة،رضورة وجوديوهو 

إْذ إنَّ التدافع هو آلة قحقي  العدل، وتتزن األحوال، 

االتزان، وبه يعاد النظام الصحيح ويتم ترجيح كفة 

هبذا و، اإلجياب عىل السلب، والصحيح عىل اخلطأ
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ملتأمل يف نحو قوله حق  احلياة األفةل واألحسن، واتت

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  چ  :)تعاىل(

ٹ  چ  :، وقوله(251)البقرة:  چ  ۇ  ۇ

  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  

سيجد تأصياًل هلذه احلقائ ، ومقاصدها  -(40)احلج:

التي يستهدف اإلسالم قحقيقها يف احلياة الواقعية، 

َور للتدافع األديب، ممثلة يف  مغالبة وسنجدـ مقابلها صم

 سيادة مدرسة مَّ ثَ  نْ ومِ  ؛عةهالباالجتاهات األدبية 

أدبية عىل حساب أخرى يف كيفيات األداء، 

ولكنها بعد حني النقد، الت ومرجعيات الفكر، وآ

 ا، تستدعيهختتفي وتسود مدرسة أدبية أخرى

ويفرضها املوقف احلةاري ؛ فكريةرضورات احلياة ال

الذي له حةور وفاعلية، وهذه الصورة تؤسس ملعامل 

 أدبية ونقدية عدة:

املوقف  فني يؤكد أنَّ التدافع ال إنَّ  -أوالها 

 ونقده.ؤثر يف معطيات األدب احلةاري ي

ربطه  إنَّ الفكر األديب اإلسالمي ال يمكن -ثانيها

حوال األ، بل حمددة وثابتةبمعطيات مدرسة أدبية 

واملقام هلا الدور الرئيس يف قحديد معامل األدب وطبيعته 

لظرٍف زماين ومكاين حمدد، وقحدد عالقته باجتاهات 

 املعروفة. األدب

ال يمنع أْن يتصل الفكر األديب اإلسالمي  -و ثالثها

ونقده بروابط اتصال جزئية وحمددة مع بعض هذه 

 الفكرالذي يتجاوز  املدارس، ويف هذا تأكيد متيزه

أروع، كام  وأبعادٍ أوسع  احلديث ونقده آلمادٍ  األديب

 حمددونقده باجتاه اإلسالمي تبدو فكرة ربط األدب 

ساذجة، وهي تؤول إىل جتميد األدب ومتهافتة 

 وتقييده.

 

 :"الثابت  املتغري"ثنائية  -الصورة الثانية

رضورة حياتية التزان  "الثابت املتغري"ثنائية  إنَّ 

 له، فاملاء مثاًل  األحوال، وقانون  ينتظم احلياة واإلنسان،

، وتتغري معها أحواله بني "H2O"طبيعته التكوينية الثابتة 

لغازية، واجلامدة، وهذا التغري رضوري السائلة، وا

ويف  به، احلياة األرض، واستمرار نواحيفره يف التو

وهبام حياته، وباتزاهنام  "الروح واجلسد"ثنائية اإلنسان 

 هاجلسد بعد، والثابت هالروح بعدصالح أحواله، و

ۀ   چ عمر اإلنسان من امليالد إىل املعاد:امتداد يف ، املتغري

ھ  ھ   ھ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  

 -أيًةا–، وبعدها )املؤمنون(  چۆ  ۆ  ۈ  

  :)تعاىل(قوله  يشري إليهاهلذا التغري، مراحل أخرى 

 چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄچ

واللفظ يف األداء اللغوي للغات يتغري شكله ، (1))مريم(

، ولكن املعنى يبقى وجرس حروفه من لغة ألخرى

 "الرجل" فالشكل اللغوي للفظ: ،مع تغريهثابتًا 

 :اإلنجليزيةخيتلف عن يف العربية وجرسه الصويت 

                                                 
 ( يف سورة مريم.33آية ) -أيةاً -وينظر (  1)
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"Man" .. ويف ، ولكن املَْعنِّي واملَْعنَى كذلك ثابَِتنْي

للترشيع  أنَّ نجد من احلياة الواقعية مقابل هذا التأصيل 

األول متغري  إْذ قحكمه متغريات  أيًةا، ينبعد اإلسالمي

وهي القواعد والبعد اآلخر ثابت، ومتطلباهتا،  ياةاحل

وهذان واألصول الثابتة يف التصور واملقاصد،  ،الكلية

 -الثابتة"بعدي احلقيقة الوجودية البعدان جمسدان 

قد نجد فتوى يف زمن تدفع بفتوى  مَّ ثَ  نْ ومِ ؛ "املتغرية

 إنَّ ف مَّ ثَ  نْ ومِ ؛ أخرى يف ظرف زمني ومكاين آخر خمتلف

د أنَّ ، وعدة فكار تؤسس ملعامل أدبية ونقديةهذه األ تمؤكر

جيسد هذا املبدأ  وآالت إبداعه الفكر األديب اإلسالمي

يف األداء  حوال الزمان واملكان وظروفهامألمراعاة 

 -يف املقابل-كان للفتيا الرشعية فتيا  مَّ ثَ  نْ ومِ األديب؛ 

حيوية الفكر  :، األولمهمنيأدبية، ندرك فيها أمرين 

الذي جيسد فيه الكتاب اللغوي  ألديب اإلسالميا

املسطور الكوين املنثور، ويصور واقعه املنفعل باحلياة 

تصبح احلقيقة األدبية عبارة  :وأشيائها املختلفة، واآلخر

عن حركة متنامية غري ثابتة جمسدة واقع احلياة املنفعل 

 بشتى أنواع احلياة.

 

 : معطيات الواقعالنزوع نحو املثال ب -الثالثةالصورة 

بني املثالية الفكر األديب اإلسالمي يوازن 

ينزع نحو املثال بمعطيات الواقع، والواقعية، فهو 

يف  امَلْعنِّي و، منه ويأخذ اجلميل ويؤسس ملا هو أمجل

 هحارض، ب"اإلنسان"موضوعات القرآن الكريم كلها 

 ،هوروح جسده، وهوشاهد ه، وغائبمستقبلهو

عن أوضار املادة، وأوهاق  بهالتسامي  همقاصدو

، وأنامط ، وخطاباتهيف كل مواقفه ينفكالواقع، وهو ال 

لألعىل ويف يف توجيه الذات والنزوع هبا أسلوبه وبيانه 

 اتزان تام بمعطياته الواقعية.

ورس من أرساره، وهي ، الروح قبس  من  الرمحن إنَّ 

كان  مَّ ثَ  نْ ومِ يف اإلنسان؛  األعىل واألسمى احلقيقة

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   چ  التكريم بعد النفخ:جود س

التعقيب  ، وكأنَّ )احلجر( چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

اللفظي يف النظم. ومتعلقاته الداللية للسجود بعد 

 النفخ، جتسيد للحقائ  الفكرية والواقعية، وتأكيد أنَّ 

كان أولويات  ؛ وهلذاالغيبي مقدم عىل احلارض املادي

معطيات ب ها الساميالنظر إىل أشواق الروح وعامل

، وبلغة أخرى: الواقع واملثال يستهدف أحدمها واقعية

اآلخر، يف مواقف احلياة ويف معطيات الفكر األديب 

اإلسالمي، ال عىل أساس املغالبة جلانب عىل حساب 

كان  مَّ ثَ  نْ ومِ ام عىل أساس االتزان الفاعل؛ آخر، وإنَّ 

منها رساره، وما عل  أذ إىل افقه الكون أو النف"

بالسلوك البرشي وغري البرشي هو لب الشاعرية 

النقد العريب احلديث ومدارس النقد ) "ومسار التفوق

 (.98 -97، د.ت، ص:الغربية

الواقع حقيقة ال يرى  األديب اإلسالمي لفكراإنَّ 

من الواقع يأخذ ، بل مطلقة يف ذاهتا جيب التسليم هلا

اتصل  مَّ ثَ  نْ ومِ ؛ من جديد هبدف إنتاجه وصياغته
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َ  الواقع باملثال،  مر مجل؛ ألالتأسيس لفيه ب اجلميل وعم

التي هتدف إىل  مهامه الوجودية الكربىتناسًبا مع 

ا عىل رْصً مل يكن الواقع َح ِمْن َثمَّ و اإلجيايب؛التغيري 

الواقع األريض امللموس كام تصوره الواقعية 

، ما فوقه األوروبية، بل يتسع هلذا الواقع، ويتجاوزه إىل

 إالَّ  عليها التعرف يتم ال –َوْفَ  هذه الرؤية–واحلقيقة 

مدخل إىل النقد األديب ) ذين الواقعني املتداخلنيهب

 . (209م. ص1998، احلديث

متيز الواقعية اإلسالمية يكمن يف منطلقات  إنَّ 

الواقعية الغربية هتدف  نَّ إ، إْذ ىالكرب هالفكر ومقاصد

إىل ، وال تتوق عإىل ربط اإلنسان بسلبيات الواق

أسري ويبقى اإلنسان فيها ، الفوقيات املعتربة والسامية

هذا العامل حدود الفكر املادي املحدود الذي ال يتجاوز 

نجدها يف الواقعية الغربية قد وهذه ، ومعطياته املادية

ها تعود إليه مرة عىل الواقع لكنَّ بعض حاالهتا ثائرة 

ملها املادي أخرى، وتظل تمَطّوح بسالكيها يف عا

حتى تسقط  هااملحدود، فال تنفك عن إشكاالت واقع

اإلسالمية الفكرة األدبية ا أمَّ  ،خريف إشكاالت أم 

فتنطل  من الواقع وتتجاوزه إىل عامل الغيب، وبلغة 

اإلسالمي واقعان، الواقع املنظور، : يتزن للفكر أخرى

هذه األفكار تؤسس ومن َثمَّ فإنَّ  ؛والواقع املستور

 عدة: امل أدبية ونقديةملع

عن املادة  إنَّ األدب اإلسالمي ال يعرب -أوالها

يعرب عن الداللة الروحانية ، بل بأوصافها الظاهرة فقط

عامل الفنية اإلسالمية عند تذوق األو، كذلكلألشياء 

الروحاين  ، بل جيب النظر إىلال ينظر إىل الشكِل فقط

ني إىل تذوق نظرة املسلموهبذا فإنَّ ؛ "والشكِل مًعا

فحسب بل ترتبط  ،اجلامل مل تستند إىل اإلدراك احليس

اللذة بام هو مجيل بادراك ذهني يكشف عن مجال 

فلسفة )"املةمون، ومدى عذريته وأصالة تركيبة

 (.25م. ص:1980، اجلامل ونشأة الفنون اجلميلة

إنَّ األخذ باملادي الظاهر واملعنوي، أو  -وثانيها

العمل األديب اإلسالمي ونقده، بالشكل واملةمون يف 

ا جيده أشكال وصور للجامل أكثر اكتاماًل ممَّ سيفيد يف إبداع 

التعبري الفني عن اجلامل يتسم  ألنَّ  ؛يف العامل املحيط به

 ،بتساميه عن الطبيعة الواقعية، فليس الفن تقليًدا أو حماكاة

 .بل هو حماولة للكشف عن املةمون الباطن للحقيقة

من مفهوم األديب قرتب العمل اكلام إنَّه   -وثالثها

عىل املحاكاة احلرفية كان أقرب إىل  ىوتسام، الروحاين

 أنَّ هنا يأيت التأكيد عىل و، مفهوم اجلاملية اإلسالمية

املسلمني مل يكونوا عاجزين عن املحاكاة الطبيعية يف 

فكرة التجريد عندهم مل تولد عن  وأنَّ  أدائهم الفني،

تفسريات يف  ااألشياء مثلام نجد هذقصور يف فهم 

ذا بدأ امل"املسترشقني األوروبيني، وتساؤهلم عن: 

، فهم حيرصون "العريب عند املسلمني؟ صالرق

م منعوا من حماكاة الطبيعة ومن لذلك أهنَّ  ؛تفسريهم

فكرة التجريد عندهم نشأت  والصحيح إنَّ ، التصوير

، حلةاريالتالمس ا) عن رفةهم للامدة املجردة لذاهتا
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 (. 21م. ص: 2009عامل املعرفة، 

تحق  وإنَّ فكرة النزوع إىل املثال بمعطيات الواقع ت

بمبدأين، يأخذ هبام الفكر األديب اإلسالمي، ويمثالن 

األخذ باجلميل  املبدأ األول:معلامن من معامله، 

  مبدأ االنتقاء اجلاميل. واآلخر:والتأسيس لألمجل، 

 

 لألمجل: املبدأ األول ـ التأسيس

صحيح مسلم. )"إِنَّ اهللَ مَجِيمل  ُُيِبُّ اجَلاَمَل "الثابت 

الوجود قائم عىل اجلامل  إنَّ و، (93د.ت، ص: ،1ج

ال خري وال  أنَّ "د الغزايل املستمد من مجال اهلل، وقد أكّ 

 وهو حسنة من حسنات مجال وال حمبوب يف العامل إالَّ 

وده، سواء اهلل، وأثر من آثار كرمه وغرفة من بحر ج

ومجال اهلل ، هذا اجلامل بالعقول أو باحلواس كَ رِ دْ أم 

ال يف اإلمكان وال يف  ال يتصور له ثانٍ  (تعاىل)

، د.ت، 2، جإحياء علوم الدين)".الوجود.

كان األساس املوضوعي للفن  مَّ ثَ  نْ ومِ ؛  (280ص:

الذي يعد نقًشا ، وهو اجلامل اإلهلي املشاهد يف الطبيعة

ام ينقل عن مجال خملوقاته، والفن الكامل إنَّ  يبدعه اهلل يف

فهو يدفع اإلنسان إىل التسامي  مَّ ثَ  نْ ومِ ؛ اهلل

، فلسفة اجلامل ونشأة الفنون اجلميلة)أخالقًيا..

خيل  للنفس دنيا املعاين "، و(63م. ص:1980

املالئمة لتلك النزعة الثابتة فيها إىل املجهول، وإىل جماز 

رسار يف األمور املكشوفة، بام يلقي األ احلقيقة، وأنَّ 

يتخيل فيها، ويرد القليل من احلياة كثرًيا وافًيا بام 

م. 2003،  3ج وحي القلم.)"يةاعف من معانيه

عىل كل فكرة "وهبذا يزيد عمل األديب (؛ 203ص:

صورة هلا، ويزيد عىل كل صورة فكرة فيها، فهو يبدع 

ويبدع املعاين لألشكال اجلامدة فيوجد احلياة فيها، 

األشكال للمعاين املجردة فيوجدها هي يف احلياة، 

فكأنَّه خل  ليتلقى احلقيقة ويعطيها للناس ويزيدهم 

، 3ج وحي القلم.)"فيها الشعور بجامهلا الفني..

 (.205م. ص:2003

يراعي  ينبغي أنْ " :-كام يقول قطب-الفن إنَّ 

واجلامل  التناس  والتكامل والرتابط يف هذه احلياة..

 كرب املستمد من ناموس الكون، وهو الذي ينبغي أنْ األ

ا متارسه الفنون اإلنسانية الرفيعة التي تتجاوب جتاوبً 

، منهج الفن اإلسالمي) "ا مع حقيقة الوجودصحيحً 

كام يذهب إىل هذا -(، وهو 28-27م. ص:2006

يسهم مع  أنْ "غايته القصوى،  ال يلبث يف -"هيجل"

لةوء عىل ال  وإلقاء الدين واحلياة يف تفسري املط

جوانبه، وكذلك يف إيةاح كل ما يتعل  بحقائ  الروح 

وباألفكار اإلنسانية األشد عمًقا، ويف جمال الفن تتجىل 

، املطل  اجلاميل عن طري  الوسيط احليس :أْي  ،احلقيقة

وقد يظهر بطريقة مبارشة كام هو احلال يف أعامل 

و يف الصور أ، أو أحلان املوسيقى، أو العامرة، النحت

)فلسفة اجلامل ونشأة الفنون  "اخليالية الشعرية

(، وهنا يلتقي الفن 49م. ص:1980اجلميلة، 

والعقيدة يف أعامق النفس، كام يلتقيان يف أعامق 
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 (؛5م. ص2006، منهج الفن اإلسالمي) "الوجود

فاألدب كجزئية ينطل  ليحق  قةية يف " مَّ ثَ  نْ ومِ 

اولة الوصول إىل احلقيقة الوجود اإلنساين كله...هو حم

حقيقة اهلل سبحانه -احلقيقة الكلية ، والكونية األزلية

، احلقيقة التي حياول اإلنسان الوصول إليها -وتعاىل

حقيقة نؤمن هبا لكن ال نستطيع الوصول إليها 

اإلسالم.  هيتم هباوهنا تأيت الكلمة التي  ،بحواسنا

أو مصيبة، علمنا أن نحدد أهدافنا من وراء كل كارثة و

  چڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  چ   نقول: حني أمرنا أنْ 

وهذا هو ، ، فنحن هلل؛ ونحن إليه راجعون)البقرة(

مدار الكائنات ومدار اإلنسان؛ وما ينتج عن اإلنسان 

، ومن فن فهو يف النهاية هلل، وهو عائد إليه ،من أدب

عيل، )إسام "واهلدف دائاًم هو قحقي  فكرة التوحيد

 "السمو بةمري األمة"، و(125-124م. ص:1985

 .(210م. ص:2003 وحي القلم.)

فكرة  عىل"لفكر األديب اإلسالمي يقوم ا فإَذن

اجلامل صفة إهلية يف  وألنَّ ؛ "اجلامل"جوهرية هي 

: ظاهر العامل بمعدين متوازننياإلسالم. فهو ذو 

نه الدنيوي املتمثل بالطبيعة وأشكاهلا املتنوعة، وباط

)التالمس  "القيمة اإلهلية التي تتجىل يف اخلال 

ولقد  (،10م. ص:2009احلةاري، عامل املعرفة، 

َ  أراد الفنان العريب املسلم منذ البداية أنْ " عن  يعربر

وجدانه وحسه جتاه اخلال ، ال عن طري  حماكاة 

األشكال الطبيعية املحيطة به، بل عن طري  إجياد قيم 

اإلبداع وصفوته، فاختذ من  روح هباسامية جيسد 

اجلامل لغة صاغ مفرداهتا عرب تلك الرؤية اجلديدة التي 

 "تبلورت لديه، وراح يبرص هبا العامل من حوله

؛ (9م. ص:2009)التالمس احلةاري، عامل املعرفة، 

كان الفن األديب مادة للوصول إىل مدارج  مَّ ثَ  نْ ومِ 

وهو  السمو، وقراءة ما وراء املشاهد بصدق وعم ،

رشط جوهري للحياة اإلنسانية،  كام يقول )تولستوي(

نشاط إنساين يستخدمه األفراد يف نقل مشاعرهم هو و

من  مهمالفن عامل  وهلذا فإنَّ  ؛من الواحد إىل اآلخر

عوامل توحيد البرش ومساعدهتم يف قحقي  املثل العليا 

م. 1980)فلسفة اجلامل ونشأة الفنون اجلميلة، 

 .(63ص:

 

 مبدأ االنتقاء اجلاميل:  -اآلخر

–إنَّ األخذ باجلميل والتأسيس لألمجل منه يأخذنا 

مبدأ االنتقاء جًدا وهو:  آخر مهممبدأ إىل  -بالرضورة

إىل حياة أكثر إجيابية  آلة األخذ الذي يمثل اجلاميل

يسعى لتحقيقها األدب ونقده، وهذا االنتقاء ال 

 الشكل، بل يتجاوزه إىل املةمونيتوقف عند 

يبتعد عن السطوح، ويفتح ف، وموضوعاته املتنوعة

 الباب إىل ما وراءها من آفاق واسعة وعميقة.

 

َمر : الصورة الرابعة ــ    بني مجال املَظمَهِر َوامُلضم

جهده يف البحث عن  النقد البنيويلقد استنفد 
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أدبية األدب يف النَّص األديب، وعن عالقاته التي تشكل 

اهتم بالشكل اللغوي،  مَّ ثَ  نْ ومِ قوانينه وقحددها؛ 

بخالف الفكر األديب  وتوقف عند عالقاته الظاهرة،

اإلسالمي وعقيدته النقدية فقد متيًزا بجامليات ليست 

غائيًة، بل وعائيًة، بمعنى أنَّ الظاهرة األدبية ليست 

وراءها من  الستدعاء مافقط، بل ة للتأويل والنظر دما

ربى، تتصل حقائ  وجودية، وعالئ  حياتية ك

مع املوجودات اإلنسان باإلنسان مع خالقه، و

 إىلاإلنسان للنظر يوجه القرآن  مَّ ثَ  نْ ومِ ؛ األخرى

كيفيات وجود الظاهرة، ومجالياهتا املشاهدة 

واملحسوسة، وإىل العالقات التي تشكل مظهرها، 

ہ  ہ  چ  :)تعاىل(، كقوله البديعا املتناس  وونظامه

ڭ  ڭ  ڭ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

   چڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ              ٴۇ  ۋ  

)الغاشية( ويف مقابله يوجه القرآن اهتامم القارئ للنظر 

يف جوهر الظواهر ويف أرسارها البعيدة، كام يف قوله 

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ  :)تعاىل(

ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

ں  ڻ     ڻ   ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں 

)آل  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ   

 عمران(. 

عىل التمكن  تدل -يف اآلية الثانية- "يف"إنَّ 

واالستقرار ومالئمة التفكري واستيعابه كل ما يف 

، القرآن الكريم وتفاعل املعاين)"موات واألرضالسَّ 

إىل النظر  "يف"(، وكذلك تشري 21م، ص:2،2002ج

النَّظر فيد معنى تائبة لظواهر الوجود، ويف األرسار الغ

 "ونرُ كَّ فَ يتَ "ـبـناسب التَّْعِقيب وهلذا  ؛العقِل امَلْحض

التي تؤكد أنَّ النظر قد جتاوز  "اببَ لم  األَ ويِل أُ "و

يات إنَّ "املعنويات، بخالف صيغتنا املقرتحة: إىل  احلسَّ

ضِ  َمَواِت َواألَرم َق السَّ ة ، إْذ يف هذه الصيغة إشار"َخلم

 للنظر إىل احلدث ذاته ال يف حمتواه وأرساره البعيدة.

اثنني  أمرين -اآلية األوىليف -"إىل"وأفادت  

من العني إىل واجتاهه  "النظر"إنَّ فعل األول: 

واآلخر: وهذا إجراء ظاهر ومبارش،  ،املوجودات

وهو  أعم  وهو النظر العقِل،و يتسع هذا ملدلوٍل أبعد

ق  اآل مَّ ثَ  نْ ومِ ؛ مراد الّسياق  ألوىلا، نيية غايتقحم

التي  "إىل" ناسبت مَّ ثَ  نْ ومِ  ؛مجالية فكرية، واألخرى

تشري إىل هاتني الغايتني، ومل تعقب اآلية بدعوة للتفكر 

كام يف اآلية الثانية، أو للتأمل بشكل رصيح ومبارش 

يف الّصورة اجلاملية املتناسقة  يفوتركت ظالل هذا 

 املعربة عنها؛ وهلذا فإنَّ لغوية يف مكوناهتا الالوجود، و

الظاهرة الوجودية  مجالالفكر األديب اإلسالمي يرى 

املدرك باحلواس عنواًنا مفيًدا لسرب دقائقها املةمرة 

وحقائقها البعيدة فيها، يف إشارة إىل تكامل الكل مع 

اجلزء املكون له، وإىل تكامل بعدي الظاهرة األدبية 

ر والبعد املةمر، سواء يف وتعادهلام، أي: البعد الظاه

النَّصوص املنثورة، أو يف النَّصوص املَْسطموَرِة، وخري 

، وعالقة عنارصه النََّس  اللغوي القرآينمثال هلذا 

 حلقيقة الوجودية الكربىاللغوية، واملعربة بعم  عن ا
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يتقاطع اجلامل وهبذا  ؛عليها، يف إعجاز بلغ مداهة ودال

لوجودي، ويؤكد كل منهام اللغوي البديع مع اجلاميل ا

 :، كام يشري إىل هذا قولهعىل فاعلية اآلخر وحةوره

 ،)حممد(  چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ

ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  چ  وقوله:

 )احلج(.  چەئی   

يف قحليلهم للنص بعيًدا عن ولقد بالغ البنيويون 

يف جتربة تبدأ  -عندهم– فالنَّص سياقه اخلارجي،

النظام إْذ إنَّه يف  -عندهم–فيه، واملعترب ص وتنتهي النَّ 

ا يف الفكر األديب اإلسالمي أمَّ نظرهم قبل املاهيات، 

املنظمة قوانينه فاملاهيات قبل النظام. واهلل أجرى 

وهلا دور ملوجوداته، كوهنا حارضة فعاًل ووجوًدا، 

وفاعلة فيها، وكان  الكربى كونيةاملنظومة ال يف وظيفي

ژ  ژ  ڑ  چ   امء قبل وضع امليزان:رفع الس

الشكل األديب كان  مَّ ثَ  نْ ومِ )الرمحن(   چڑ  ک 

ثم  جتربة تبدأ من النَّصيف  الفكر األديب اإلسالمي 

تأخذ امتداداهتا الكونية التي ال قحرص يف إطار نيص 

 .ضيٍ  

 

 استكشافه:بني إنتاج املعنى و  -الصورة اخلامسة

املنتج للمعنى ي بني الفكر األديب اإلسالميوازن 

ال فيه  املتلقيف، "املتلقي"واملستكشف له  "املؤلف"

، وهو اإلجيابية بل ينتج به تصوره وأشواقه ،ينتج معنى

ْكِمل فيه  الداللة اللغوية إْذ إنَّ : هال مؤسس لللمعنى مم

ما يفيد األخذ واالستقبال من  "تلقى، ويتلقى"للفظة 

ڇ  ڇ    ڇ      ڇ    چچ  :)تعاىل(كام يف قوله ، اآلخر

، وهذا األصل الداليل يفيد (6)النمل: چڍ  ڍ   ڌ  

ثم منتج له،  ما  ملعطىأنه ال يمكن أن يكون مستقباًل 

من الرضوري أن فإَذْن فهذا خيالف الواقع واملنط ، 

مهام الحقه للمعنى، هذه ويكون هلذا املتلقي دور 

قي يف ، بخالف نظرية التلاملهام استكاملية ال تأسيسية

األدب احلديث التي تعطي للمتلقي صالحيات مطلقة 

يف إنتاج املعنى بعيًدا عن مؤلف النَّص وقصديته، وهذا 

النظر املبالغ فيه يظل بعيًدا عن املامرسات األدبية 

الواقعية والعملية، إْذ إنَّ استدعاء آثار املؤلف يف 

 النَّص، وَقْصِدّيته فيه، رضورة مالزمة ألير نص أديب،

ما حيدده املوروث  -كذلك–كام تتجاوز هذه القراءة 

األديب العريب يف طروحاته عن املتلقي، إْذ يربز دوره فيه 

مراعاة مقتىض احلال أو "ا، ومةبوًطا بـاستهالكيً 

 الذي جعله البالغيون حمور حديثهم عن "املقام

 البيان العريب، ومراتب تأثريه يف املخاطب.مستويات 

  

 بني سحر البيان وقصور اإلنسان: -ةالصورة السادس

بكيفيات  هآالت تعبريال حيرص القرآن الكريم 

يبلغ  ال الذي أو يقيد مستوياته األسلوبية ،حمددة

بل مداها ، وال يدرك قوة بياهنا، أحدأسلوب  اشأوه

وكل ، ألنواع من األساليب املتعددة واملتنوعةمفتوح 

األداء ت كيفياكون عليه ت ينبغي أنْ يؤسس ملا هذا 

 ونقده. ملوضوعات األدب اإلسالمي
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، قحق  أمرينهو  األديبألداء ل الرئيسةإنَّ الغاية 

التأثري يف ، واآلخر: اإلبالغقوة واجلاملية اللذة : األول

بوسائط األداء ، ويف أفقه القرائي)املتلقي( املخاطب 

احم ِس لالَبَيان  إن من"، ويف حديث اللغوي اجلميل  "ر 

–ترمجة ، (1976د.ت، ص: ،5ج ،يصحيح البخار)

ملا ينبغي أْن يكون عليه األداء ملوضوعات  -أيًةا

يصبح مدى له؛ إْذ لغاية الرئيسة األدب اإلسالمي، ول

التأثري عىل املتلقي معيار رئيس يف احلكم عىل صدق 

عن األحكام هبذا  مبتعديناألسلوب من عدمه، 

نة، وعن تعبريية معي ةلغ وما أجتاه أسلوب  نفعاليةاال

كام تشري إىل هذا  -كذلك–االستنتاجات الَقبْلِيَّة 

اجلاحظ )عمرو بن بحر اجلاحظ، ت: مقولة وتؤكده 

والبيان اسم جامع لكل يشء كشف لك "هـ(: 255

قناع املعنى، وهتك احلجاب دون الةمري، حتى يفيض 

السامع إىل حقيقته، وهيجم عىل حمصوله كائنًا ما كان 

مدار األمر والغاية التي إليها جيري  ذلك البيان؛ ألنَّ 

فبأي يشء  الفهم واإلفهام.القائل والسامع، إنام هو 

بلغت اإلفهام وأوضحت عن املعنى، فذلك هو 

 -42م. ص:1981، 1)البيان والتبيني، ج "البيان..

43). 

ومع األداء اللغوي املفتوح للتعبري القرآين 

ملزيد  وأساليبه، نجد توجيهه ألرباب البيان، وحثهم

من التجويد، واملامرسة البيانية الفاعلة، إْذ كان يف 

قحدهيم لبلوغ مستويات أدائه، دون تقييدهم بنمط 

ٱ   ٻ   چ   :أسلويب أو لغوي حمدد، قال )سبحانه(

 ،(13)هود:  چٻٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   چ  ويقول:

ۈئ  ېئ                ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  

ڀ  ڀ  چ  :يقولو ،)البقرة( چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

ڀٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ   

–: حث الذوات األوىل داللتان، -)الطور(  چٹ  

إمكاناهتم كل لإلبداع األديب، واستدعاء  -ضمنًيا

 "مبدأ القصور الذايت"تأكد  :واألخرى، لتحقي  ذلك

جزه عن التحدي واإلتيان بأسلوب يف اإلنسان بع

نفي  مَّ ثَ  نْ ومِ  يةاهي أساليب القرآن أو يقرتب منها؛

لإلنسان، أو توفر إمكانات قحقي  قحقي  الكامل األديب 

 غري متاح لقدراتوبيانه ذلك، وإنَّ األداء للقرآن 

 املحدودة. وإمكاناهتم اخلل 

ا   و أسلوب أحد، أيبلُغ َمَداُه ال إن أمة متلك كتاب 

يصل إىل مقاماته السامقة بيان خملوق، وتوجيهاته 

اإلبداع يف ه؛ يلزمها برتشيدواملهتمة لإلبداع، ملحفزة ا

التنامي والتطوير ثم النظر والفكر، وآالت التعبري، 

 .. املستمر دون سائر األمم

 

  ـــــةاخلامت

يؤكد البحث يف مطارحاته العلمية ملوضوعاته 

ديب اإلسالمي ومداه البعيد، األدبية أصالة الِفْكر األ

فهو يوازي احلقيقة الوجودية الكربى يف أهدافه 
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َهَو التَّْعبرِي " األدب اإلسالميفإنَّ  مَّ ثَ  نْ ومِ وغاياته؛ 

ِقيَقَها يف َعامل  َمة َعْن مَجَاِل احلَِقيَقِة، وقَحْ
ّوِة مَجَال الَكلِ بِقم

ِمرِي َحتَّى َتتَِّس  حقائ  الفكر وأشواق الر وح َمَع الةَّ

وِد َوَتَتنَاَغم َمَعهم يف األَْحَوال واملآالت  جم نَِظام الوم

وع املمْطَلِ  للَحّ  )سبحانه(،  استكشاف ومهامه َوالنرزم

احلقيقة الغائبة بموضوعات األدب، ثم تعمري أسسها 

 بالتعبري األديب املفيد واملؤثر..

 -كذلك–تؤكد واملوضوعات التي ناقشها البحث  

لفكر األديب اإلسالمي ونقده، وإمكاناته التميز يف ا

ل لعنارص األدب الثالثة ، النَّص، و: )املؤلفالتي تؤصر

، وتنظر إىل مهام كل عنرص يف اتزاٍن تام. واملتلقي(

وتكامٍل مفيٍد دون تطرف عنرص أديب عىل حساب 

الفني ملواقف النفس األدبية  التوازنطرٍف آخر، إْذ إنَّ 

فكر األديب اإلسالمي، وكل وأشواقها مبدأ أصيل لل

فكرة ال قحق  هذا هي تزييف للحقيقة وتشويه هلا، 

وهبذا األساس يتشكل األدب وموضوعاته، وتربز 

معامل التميز والريادة فيه؛ كام يتأكد يف البحث أن عم  

موضوعات األدب اإلسالمي وشموهلا كعم  احلقيقة 

 ومداها البعيد يف الوجود، وهي يف تناغم معها ومع

 قوانينها الفاعلة فيه.
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