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 مقدمة



 
 أ 

  :مقدمة

بالساحة النقدية العربية المعاصرة حاجة الى مشروع نقدي يحاول إعادة التوازن  نّ إ

التنظيري والتطبيقي إليها، نظرا لعجز النقد العربي عن تقديم مفكرته، وبرنامجه ذي 

الخصوصية المنشودة، بعيدا عن الدوران في فلك الطروحات النقدية الحديثة، وقد يمنح هذا 

م النقد اإلسالمي المعاصر، بوصفه بديال عن الطرح النقدي العربي يداألمر فرصة كبيرة لتق

ولم يكتسب هوية مميزة يمكن تبنيها في بعد ناصية الطرح المتوازن الدقيق، الذي لم يمتلك 

  .بعاد الجمالية للنصوصكشف األ

وقد قدم مجموعة من النقاد عدة محاوالت نقدية، جعلت منه منهجا متزنا، يستطيع 

 عماد الدين خليل، نجيب الكيالني: (منهم ،النصوص اإلبداعية، ويمتلك أسس بقائهة بمقار 

هذا األخير الذي كانت مدونته  ،)محمد إقبال عروي، حكمت صالح، ومحمد سالم سعد اهللا

  :نجيب على جملة من األسئلة التي تبادرت في أذهاننا منها تىالنقدية موضوع بحثنا، ح

  وماهي خصائصه وسماته؟دب اإلسالمي؟ ما مفهوم األ �

وما هو  وما مفهوم النقد االسالمي؟ وماهي موضوعاته؟ وقواعده؟ ومقاييسه؟ �

  منهجه؟

  ؟"النقد اإلسالمي المعاصر" محمد سالم سعد اهللا"وكيف تلقى  �



 
 ب 

فعملنا على هندسة وتصميم ما  ،فتساؤالتنا كانت من أحد األسباب الختيار هذا البحث

صدرناهما  )نظري وتطبيقي(وفر لدينا من أفكار في خطة منهجية تم تقسيمها الى فصلين ت

  .ناهما بخاتمةيقفو بمقدمة 

  :فقسمنا الفصل األول الى مبحثين

  .في األدب اإلسالمي نظراتٌ : المبحث األول موسوم بـ

  :وقد تناولنا فيه عدة عناصر وهي كاآلتي

 .دب اإلسالميمفهوم األ �

 .أركانه �

 .خصاصه �

 .سماته �

 .االتهامات الموجهة له �

 .عالقة األدب اإلسالمي باألدب العربي �

  .في النقد اإلسالمي المعاصر نظراتٌ  :ثم المبحث الثاني تحت عنوان

  :وقد تطرقنا الى العناصر التالية

 .الخطاب النقدي �

 .الخطاب اإلسالمي �



 
 ج 

 :النقد اإلسالمي المعاصر �

 .مفهومه  - أ

 .نشأته  - ب

 .قواعده ومقاييسه  - ت

 .موضوعاته  - ث

 .نظريته  - ج

األسباب التي أسهمت في بقاء مسيرة النقد اإلسالمي المعاصر في إطار المزالق   - ح

 .والمعوقات

  .عالقة النقد اإلسالمي المعاصر باألدب اإلسالمي   - خ

  .األهداف والغايات المعرفية التي يجب أن يطلع عليها النقد اإلسالمي المعاصر  - د

  .منهج النقد اإلسالمي  - ذ

" أطياف النص"قراءة نقدية في كتاب : الثاني التطبيقي المعنون بـثم يأتي الفصل 

وقد تناولنا فيه عديد الجزئيات " لمحمد السالم سعد اهللا"دراسات في النقد اإلسالمي المعاصر 

 :البحثية بالنقد والتحليل كـ

 .المؤلف عتبة  - أ

 .فضاء المدونة  - ب

 .العنوان عتبة-ج



 
 د 

 .النقدي عند محمد سالم سعد اهللا المصطلح-د

 .المصادر والمراجع التي قامت عليها المدونة-هـ

ومن المناهج التي  .ثم خاتمة في األخير لتسجيل أهم النتائج التي توصل إليها البحث

رافقتنا في البحث المنهج التاريخي الذي ساعدنا في التنقيب على جذور األدب والنقد 

على آليات نقد النقد الذي يخضع المادة العلمية للتحليل الموضوعي  اعتمدنان كما يسالمياإل

والوصف لكي يحقق أكبر قدر من المرونة، ويساعد على تقديم البحث في صورته العلمية 

  .واألكاديمية بعيدا عن الذاتية واالنطباعية

وقد استقى البحث مادته من عدد من المصادر والمراجع منها المصادر وهي كتب 

محمد سالم  )وراء النص في النقد اإلسالمي المعاصر، وما :أطياف النص دراسات(د الناق

  .سعد اهللا

تحت راية اإلسالم، رحلتي مع (نجيب الكيالني : ومن أهم المراجع التي اعتمدنا عليها

عماد ) سالميدب اإللى األدب اإلسالمي، نحن واإلسالم، آفاق األإاألدب اإلسالمي، مدخل 

 النقد اإلسالمي المعاصر(، أحمد رحماني )سالميدب اإللى نظرية األإمدخل (الدين خليل 

  ).ين النظرية والتطبيقب

سات التي تناولت اا عن الصعوبات التي واجهتنا فتمثلت في قلة المراجع وندرة الدر أمّ 

  ."النقد اإلسالمي المعاصر"موضوع 



 
 ه 

فنا في هذا العمل المتواضع وعسى أن يكون لبنة من وفي األخير نأمل أن نكونا قد وق

لبنات الدرس النقدي الجاد، وأن يكون أيضا لبنة ألعمال جديدة أكثر أهمية وفائدة، مهد لها 

نقاد وباحثون سلكوا سبيلهم بين ناقد معاصر وأصيل ومتجذر، وذلك الباب يبقى مفتوحا 

أن نكونا قد  نرجوالمعاصر، والذي  للبحث والتنقيب في خضم هذا الزحم الفكري والنقدي

ا نله صورة واضحة في هذا البحث، فإن تخلل عملنا النقص أو التقصير فمن نفسيا رسمن

بذلنا فيه من الجهد والوقت، ويعلم اهللا أنه لوال تسديد منه عز وجل  ومن الشيطان وحسبنا ما

وتوجيه من أساتذتي األفاضل لما كان لهذا العمل أن يشق طريقه الى معراج القراءة فجزيل 

نا ، ثم لكل أساتذتنا الذين شملو "فضلللمولى العزيز ذي المنة وال" شيءالشكر أوال وقبل كل 

التي أضاءت دربينا والذي كان يبدو عسيرا، وانحناءة تقدير برعايتهم وعطائهم وخبرتهم 

أيد فكرة البحث ورعاها في البداية والثاني الذي  "حمبلي فاتح"واحترام للمشرفين األول 

شراف على البحث، وأفادنا بتوجيهه األغر ونصائحه الدرر اإل الذي أنهى "سامي الوافي"

كمال إ عوجاج و إفيه من  الذين تجشموا قراءة هذا البحث بغية إقامة ما األفاضللى السادة إ و 

جامعة أم  تقدم بأسمى عبارات التقدير والشكر واالمتنان لعمال مكتبةن، كما صفيه من نق ما

  .العربي بصفة عامة واألدببصفة خاصة وقسم اللغة  "العربي بن مهيدي"البواقي 

  .فجاز اهللا الجميع عنا خير الجزاء
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 في األدب اإلسالمي تٌ نظرا: المبحث األول -1

  :مفهوم األدب اإلسالمي 1-1

تعبير عن قيم حية ينفعل بها ضمير الفنان هذه القيم قد  -كسائر الفنون –األدب 

عصر، ولكنها في حال تختلف من نفس إلى نفس، ومن بيئة إلى بيئة، ومن عصر إلى 

واالرتباطات فيها بين االنسان والكون، وبين بعض االنسان  ةر معين للحياتنبثق من تصو 

  .وبعض

تصور معين للحياة، تنبثق منه قيم خاصة لها، فمن : "هو سيد قطبواإلسالم كما يرى 

 الطبيعي إذن أن يكون التعبير عن هذه القيم، أو عن وقعها في نفس الفنان، ذا لون

ومن هنا يمكن تعريف األدب اإلسالمي بأنه التعبير الفني الهادف عن وقع الحياة  )1(."خاص

والكون واإلنسان، على وجدان األديب تعبيرا ينبع من التصور اإلسالمي للخالق عز وجل 

، وهو يرفض بعض التصورات التي تجعل من أهداف ةومخلوقاته ويجافي القيم اإلسالمي

واإلرشاد للضالين وأـصحاب البدع واألهواء، التي تجعل القصيدة أو القصة األدب النصح 

أو تجعل األدب اجترارا للمواقف ... قوالب للتوجيه، والتعليم والتربية، والدعوة إلى األخالق، 

المبنية على عقيدة  ةوتجعل األدب في مستوى الرؤية اإلسالمي. التاريخية والبطوالت الفردية

  )2( .بصيرة هيةإال ةسامية ودعو 

                                                           

 .101، ص1990، 6النقد ا�دبي أصوله ومناھجه، دار الشروق، القاھرة، ط: سيد قطب )1(

عالم الكتب الحديث، ا�ردن  مية والنقدية،قضاياه المفاھ: ا&س%ميا�دب : عباس محجوب )2(
 .55-54ص ص  ، 1،2006ط
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ما تشهده الساحة األدبية : "أن المقصود باألدب االسالمي هو عرويإقبال  محمدويرى 

والحياة  المذهبية اإلسالمية في النظرة إلى الكونالحديثة من إنتاج فني، ينطلق من 

  )1(".واالنسان

أدب عظيم، ألنه مرتبط بكل : "هو علي رضا النحوي عدنانواألدب اإلسالمي عند 

مصادره ثابتة مستمرة في قوتها وعظمتها، فالعقيدة ربانية، وهي  ةوالعظمة، وقو  ةمصادر القو 

أعظم ما لدى البشر من عقيدة أو فكر، ماضية مع األيام بكل عظمتها ونورها، وقد تعهد 

  .9الحجر" إنا نحن نزلنا الذكر وٕانا له لحافظون. ")2(بحفظهااهللا 

التعبير الفني الهادف عن وقع الحياة : "بأنه الرحمان رأفت الباشا عبدعرفه أيضا  وقد

والكون واالنسان على وجدان األديب تعبيرا ينبع من التصور اإلسالمي للخالق عز وجل 

األدب الذي يعبر عن : "وذكر أيضا محمد حسن بريغش أن األدب اإلسالمي هو" ومخلوقاته

الذي يحمل رأي اإلسالم  التصور اإلسالمي في الحياة بكل أبعادها وألوانها، وهو األدب

  )3(."ويوافق شرع اإلسالم وال يخرج عن إطاره مهما تكن األسباب

                                                           

 .41، ص1986، 1جمالية ا�دب ا&س%مي، المكتبة السلفية، المغرب، ط: قبال عرويمحمد إ )1(

 1987، 2إنسانيته وعالميته، دار النحوي، السعودية، ط: ا�دب ا&س%مي: عدنان علي رضا النحوي )2(
 .10ص

، مجلة مركز "إشكالية المصطلح والتعريف: ا�دب ا&س%مي: "عبد الكريم أحمد عاصي المحمود )3(
 .10، ص2011، السنة السادسة، 23دراسات الكوفة، العراق، ع
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صدور النتاج األدبي عن حقائق التصور اإلسالمي : "محمد عادل الهاشميوهو عند 

مون، ويكاد ومعظم هذه التعريفات المختلفة لألدب اإلسالمي يتفق على نفس المض )1("وقيمه

  .ضاأييتفق على نفس الصيغ 

األدب : "بقوله نجيب الكيالني مهديقويمكن أن نصبها جميعا في المفهوم الشامل الذي 

اإلسالمي تعبير فني جميل مؤثر، نابع من ذات مؤمنة، مترجم عن الحياة والكون واإلنسان 

للمسلم، وباعث المتعة والمنفعة، ومحرك للوجدان والفكر، ومحفز  ةوفق األسس العقائدي

مشروع  كما أنه وسيلة األدباء والمبدعين في تقديم )2("والقيام بنشاط ماالتخاذ موقف 

اإلسالمي الحضاري العقيدي باعتباره البديل األفضل، واالختيار األمثل، والمنهج األقوم 

الجمالية  ةالمتناسق مع نظرة اإلنسان والمتناغم مع حركة الوجود، فمن وظائفه تعميق الرؤي

في الكون الذي زين اهللا أرضه وسماءه، واالنسان الذي صوره وأحسن تصويره  ةالممثل

  .)3(كما بين ذلك كله في كتاب الكون المقروء... والطبيعة التي أحكم صنعها، وشكل كتلتها 

  :أركانه 1-2

  :منهما عناصر فرعية إن لألدب اإلسالمي ركنين أساسيين يتضمن كل

  

                                                           

 1987، 1تجارب ومواقف، دار القلم، دمشق، ط: في ا�دب ا&س%مي: محمد عادل الھاشمي )1(
 .23ص

-21ص صه،1407، 1مدخل إلى ا�دب ا&س%مي، سلسلة كتاب ا�مة، قطر، ط :نجيب الكي%ني) 2(
22. 

 .1قضاياه المفاھيمية والنقدية، ص: ا�دب ا&س%مي: عباس محجوب )3(
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  :بالكلمةالتعبير الجمالي المؤثر : أوال

والبد أن يتحقق التعبير بالكلمة وليس بأية أداة أخرى، وأن يملك جماليته الخاصة 

وقدرته في الوقت نفسه على التأثير، على توصيل الشحنة الفنية إلى اآلخرين وٕاحداث الهزة 

  .المرجوة فيهم

  :التصور اإلسالمي للوجود: ثانيا

موقفا شموليا إزاء الكون والحياة  أوتصورا  المسلم فلسفة أووالبد أن يملك األديب 

واالنسان وأن ينبثق هذا التصور الذي يطبع التجربة الذاتية طوال وعرضا وعمقا، عن اإلسالم 

المتميز المتفرد المبين وأي إغفال لواحد من هذين الركنين وأي تجاهل إلحدى العناصر التي 

  .)1( إسالميابا كونه أد عن-ريبوال –يتضمنانها سوف يخرج بالعمل األدبي 

بأن شرط التصور اإلسالمي واضح ومعروف، ولكنه يرى  عماد الدين خليلويعترف 

اإلبداعية صعب ومعقد تتحكم فيه جملة من العناصر، فالمكونات الوراثية  ةشرط القدر 

طفولة والمؤثرات االجتماعية والسياسية والثقافية لوالتأثيرات البيئية التي تمتد إلى مرحلة ا

 ةأو الجسد أو العاطف حوالحضارية الهزات النفسية على مستوى العقل أو الشعور أو الرو 

                                                           

 .11، ص"إشكالية المصطلح والتعريف: ا�دب ا&س%مي: "عبد الكريم أحمد عاصي المحمود )1(
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فهذه جميعا تلعب دورها المعقد والمتشابك في جعل ... والمكتسبات المعرفية المختلفة 

  .)1( فنانااالنسان أديبا أو 

  :خصائصه3 -1

األدبية التي تزن األعمال األدبية بمعايير الحكمة والعدل  ةمن خالل الدراسات النقدي

ب الغائي الهادف يرقى بالوجود وٕاذا كان األد. ئب والرأي السديدواألنصاف والتوجيه الصا

وبإنسان هذا الوجود من خالل الخصائص الفنية ألي لون من ألوانه فإن من أجل خصائص 

ألن هذه الخصائص ذات أثر كبير في ... زام االلت - ةالواقعي–األدب اإلسالمي المثالية 

  :توجيه األدب واألديب

فتعني أن األدب اإلسالمي هو اللون األدبي الذي أمكن أن ينتقل باإلنسان  :المثالية-1

البشري الذي استخلفه اهللا تعالى في عمارة الكون واستصالحه لخدمته ومنفعته في ظل 

تخرج في مدرسة هذا األدب انسان مثالي يحتكم في التصور اإلسالمي السليم وكان لزاما أن ي

عطائه األدبي إلى مقومات األدب الغائي النبيل الهادف الملتزم الذي يجمع في خصائصه 

 .قوة العقل وسالمة الفن وصفاء المعتقد ةالفني

وفي هذا اللون من األدب تعني االنتقال بالفكر اإلنساني وبالعطاء األدبي من  :الواقعية-2

مراحل ظلت الدراسات األدبية والنقدية تعيش في متاهاتها زمنا طويال بين مذاهب متباينة 

                                                           

م 1988، 1ب ا&س%مي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طمدخل إلى نظرية ا�د: عماد الدين خليل )1(
 .69ص
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تلك المذهبية التي تبتعد عن واقع األكثرية " ةكالسيكي"مختلفة ال تستقر على قاعدة ثابتة 

وللواقعية في التصور اإلسالمي ثالثة مظاهر  )1( منهاتقترب " ومانسيةر "االجتماعية إلى 

 :وهي

 .الواقعيةفي آثارها اإليجابية وفاعليتها  ةالتعامل مع الحقيقة الكونية متمثل -أ

 .المتأثرة التعامل مع الحقيقة الكونية متمثلة في مشاهدها المحسوسة المؤثرة أو -ب

 .)2(متمثلة في األناس كما هم في عالم الواقع التعامل مع الحقيقة اإلنسانية -ج

األدب  ةلدى دعا االلتزامأدب ملتزم بالتصور اإلسالمي، غير أن هذا  فهو :االلتزام - 1

اإلسالمي طوعي عفوي نابع من ايمان األديب المسلم بعقيدته فهو ليس إلزاما قسريا يفرض 

اما كما في هدسلبيا  التزاما، كما أنه ليس االشتراكيةعلى األديب من الخارج كما في الواقعية 

 .االلتزام الوجودي

في األدب اإلسالمي لدى دعاته ومنظريه بالمقاييس التي وضعتها المذاهب  لتزاماالوال يقاس 

  .المادية األخرى بل هو نابع من العقيدة التي آمن بها

فهو أدب غائي موجه، فاألديب المسلم ال يجعل فنية األدب غاية بل يتخذ  :الغائية -2

األدب وسيلة إلى غاية هي ترسيخ اإليمان باهللا في الصدور وتأصيل القيم الفاضلة في 

                                                           

 .6، ص2010، 2من بدائع ا�دب ا&س%مي، مكتبة الملك فھد، السعودية، ط: محمد بن سعد الدبل )1(

 .52- 51 ص وعالميته، ص إنسانيته: ا�دب ا&س%مي: عدنان علي رضا النحوي )2(
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النفوس وتفجير ما يمكن في الذات اإلنسانية من طاقات الخير والصالح، واألدب اإلسالمي 

 .ليس عبثيا

في احتفاء دعاة األدب اإلسالمي بالوضوح، إذ كانت الحركات وال غرو  :الوضوح -1

اإلسالمية التي تبنته ونظر له رجالها وسيلة لنشر المضامين الدعوية التي يسعون إلى 

تتعطل بمجافاة الوضوح وألجل هذا دأب دعاة األدب اإلسالمي  ةتبليغها للمتلقين، وهي غاي

، فال يجنح إلى إبهام مضلل أو سوداوية إن األدب اإلسالمي أدب الوضوح: "على القول

 ..." ةمحيرة قاتل

فهذا األدب أدب إيجابي حيوي متطور وتلك الصفات استقاها من التصور  :اإليجابية - 2

 .)1( واالستسالماإلسالمي بعامة، فهوال يعرف السلبية 

 .بمقدار ما في اإلسالم من إنسانية إنسانيهو أدب  -1

أدبا انساني النزعة وألنه أدب الشعوب اإلسالمية بمختلف أجناسها هو أدب عالمي مادام  -2

 .ولغاتها

 .ر القرون فليس مذهبا عارضا وال بدعة مستحدثةبهو أدب متصل ع -3

  أدب هادف إذ يشكل قسم كبير منه ما يسمى بأدب الدعوة اإلسالمية فهو يهدف إلى  هو -4

                                                           

، بحث ترقية مقدم "مراجعات في النشأة والخصائص: "ا�دب ا&س%مي: بن محمد الماجد ماجد )1(
 .جامعة الملك سعود، السعودية
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 .)1( اإلسالميةصياغة الوجدان اإلسالمي، وبناء الشخصية 

  :سماته 1-3

  :لقد اتسم األدب اإلسالمي بسمات كثيرة تميزه عن سائر اآلداب األخرى منها

وينبثق من دين اإلسالم، ومن عقيدته، ومن رغبة األديب  :العقدي والخلقي االلتزام -1

ن دين اإلسالم هو دين إالمسلم في مرضاة اهللا والطمع في ثوابه والخشية من عقابه، ثم 

بوجه عام، وهذا ظاهر من أصل مفهوم اإلسالم، إذ هو االستسالم هللا واالنقياد له  االلتزام

، وااللتزام باإلسالم ال يعني أن يعيش األدباء المسلمون )2(بالطاعة والخلوص من الشرك

وحدة الفكر ال  إحساسا واحدا، واهتمامات متشابهة وعواطف وانفعاالت نفسية واحدة، ألن

أن ذاته أوال، والمعادلة المتحققة من لقاء االقتناع  وحدة الفن، فاألديب هوتعني أبدا 

ي شكل جديد، وخيال جديد، ومسارات فكرية فاإلسالمي بالذات اإلنسانية ستفجر حتما 

جديدة، ألن النفوس اإلنسانية ال يمكن أن تتشابه ومادام أحد طرفي المعادلة مختلفا في كل 

جة التفاعل دائما مختلفة، حتى وٕان كان الطرف اآلخر للمعادلة مرة فالبد من أن تكون نتي

 .)3(ثابتا ال يتغير في كل الحاالت

                                                           

 2002، 1بين النظرية والتطبيق، دار الشروق، القاھرة، ط: ا�دب ا&س%مي: صابر عبد الدايم )1(
 .243ص

الشعر، مؤسسة دار ا�صالة للثقافة والنشر اGلتزام ا&س%مي في : ناصر عبد الرحمان النحنين )2(
  . 184- 181 ص ، ص1987، 1ط السعودية،وا&ع%م،

 1985، 1الواقعية ا&س%مية في ا�دب والنقد، دار المنارة للنشر، السعودية، ط: أحمد بسام ساعي )3(
 .35ص
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فاألدب اإلسالمي موجه لبني البشر في كل لغاتهم المختلفة ألن  :الكونية واإلنسانية -2

، أو القومية لإلقليميةاإلسالم هو دين البشرية جمعاء، والناس كل في نظره سواء دون نظر 

وقد نجد بعض األدباء والمفكرين ممن لم تشكل رؤاهم تصورات اإلسالم، ولم يتخرجوا من 

فينغمسون في مشاكل إقليمية وقومية يرصدون الضيقة،  ةمدرسته الفكرية، تأسرهم تلك النظر 

 ظواهرها وتجلياتها، ويبحثون عن حلول مختلفة باختالف المشارب وااليديولوجيات ورغم ذلك

قاء واضحة بين تلك االنتاجات، وهي االنكفاء على مشاكل محلية بعيدة كل تبقى نقطة الل

  البعد عن مشاكل اإلنسانية، أو في معزل عنها، فيكون االرتكاس في القوالب الضيقة

ء األرض إلى دويالت ز ج ويصبح األدب هو اآلخر خاضعا لتأثير المخطط الرهيب الذي

فسية الشعوب لذلك كانت الكونية اإلنسانية من وهمية العتبار لها في ن تنكمش داخل حدود

 إنتاجهمثلها ويصدر عنها مي، وكان على األديب المسلم أن يأولى البنود في المشروع اإلسال

األدبي، فيعيش بعقلية توحد آالم اإلنسانية وآمالها، تزيل الحوافز الوهمية المختلفة من هذا 

 .)1(آلخرالكوكب وأن يعيش بعقلية ونفسية توسع مفهوم ا

  :ومن سماته أيضا

  ؛التصور اإلسالمي السليم نه أدب رباني يقوم على تصور عقدي ثابت هوإ �

هو أدب شمولي واسع اآلفاق، يستمد شموله من شمول اإلسالم لكل شؤون الحياة  �

 ؛ولكل شؤون مسلم

                                                           

 .42-41جمالية ا�دب ا&س%مي، ص ص : عروي إقبالمحمد  )1(
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هو أيضا أدب متوازن يستمد توازنه ووسطيته من وسطية اإلسالم، فهو يوازن بين  �

، وبين التراث مادةوالمضمون وبين المثالية والواقعية وين أشواق الروح ونوازع الالشكل 

 ؛)1( المعاصر

أي أنه ينطلق من عقيدة، ويصدر عن إيمان، عقيدة تحكم الفرد : كما أنه أدب العقيدة �

 ؛واألمة وٕايمان يضبط الشعور والكلمة

الواقع والحقيقة كما يراها أي أنه يعيش : أدب الواقع الذي يراه من خالل العقيدة هو �

من خالل إيمان وعقيدة، إنه يعيش األحداث بأحزانها وأفرادها، بعسرها ويسرها، إنه 

 ؛يرى الواقع من خالل المنهج الرباني، ال من خالل رغباته ومصالحه

 ؛ال ينطلق من جهل وال يسير في ظلمات فهو: إنه أدب العلم �

 ؛هو أدب أجيال ممتدة ودعوة ممتدة �

فهو أدب عزيز، أدب كريم ينتسب إلى أطيب األعراق وأزكى : دب عزيز ال يذلإنه أ �

 ينتسب إلى أمة ضاربة في التاريخ؛ األنساب، إنه

أمة نبتت مع أول رسالة من السماء، وامتدت من تتابع األنبياء والرسل ماضية إلى  �

 .-92-األنبياء " إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني: "يوم القيامة

 إنه أدب مجاهد له نهجه وأهدافه؛ �

فلغة األدب اإلسالمي : إن لغته هي اللغة العربية التي اختارها اهللا سبحانه وتعالى �

 ؛هي اللغة العربية
                                                           

 .243-242بين النظرية والتطبيق، ص ص : ا�دب ا&س%مي: صابر عبد الدايم )1(
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  .)1( ومتطورهو أدب نام  �

  :االتهامات الموجهة له 1-3

خطبا أن يكون إال  ، وأنه ال يعدويتوجه عقدي الق األدب اإلسالمي بأنه ذو تهملقد اُ 

منبرية محشوة بالوعظ واإلرشاد والنصح، وهذا االتهام مردود ألن األدب اإلسالمي من 

اآلداب العالمية األخرى التي تلتزم التوجه العقدي، فهناك األدب العبري وهناك األدب 

المصور لقيم وتصورات الكنيسة، فظهر ذلك بشكل واضح ومميز مع الرومانسية من خالل 

وغيرها من ... نب الروحية، واألدب الهندوسي الناطق باللغة األردية التركيز على الجوا

  .اآلداب األخرى

هذا من جانب ومن الجانب الثاني فإن قضية اإلبداع الفني أصيلة في األدب 

وهي تنبع من الرؤية اإلسالمية الناضجة، ألن هذا األدب وهو يحمل تلك العقيدة   اإلسالمي

السمحاء لم ينسى التوظيف الفني، واالعتناء بالتقنيات الشكلية وخير دليل على ذلك مفهوم 

لألدب اإلسالمي وتأكيده على الجانب اإلبداعي فيه، فجملة التعاريف  خليل عماد الدين

مي لعدد من األدباء اإلسالميين تؤكد كذلك أن هذا األدب ال يقوم إال المذكورة لألدب اإلسال

                                                           

 .38- 34وعالميته، ص ص  إنسانيته: ا�دب ا&س%مي: عدنان علي رضا النحوي )1(
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التصور اإلسالمي، والتعبير الفني الجميل وال يقوم األدب اإلسالمي إال : على أساسين هما

  )1( .بهما

تهم أيضا بأنه يوحي في المقابل بأدب غير إسالمي، ومثل هذا التصنيف يوقعنا اُ وقد 

من يخالف تصوره التصور اإلسالمي، وهذا ، فيكفر ويسفه )2(لألدباءفي التصنيف العقدي 

األمر شائك وخطر ألنه يحكم بالكفر على كبار األدباء، وهنا يؤكد األدباء اإلسالميون في 

كتبهم ودراساتهم النقدية أن األدب اإلسالمي ال يكفر األديب المسلم، والذين تختلف 

فمنهم من ينظر إلى واقع األدب العربي في "بقليل  ليسواتصوراتهم عن الرؤية اإلسالمية 

معظم البالد العربية، بل وٕالى واقع األدب في معظم البالد اإلسالمية، فسوف يحزنه أن 

  )3(".األدب قد توزع وراء العقائد المنحرفة، واستقطبته المذاهب الفكرية والفلسفية إلى حد كبير

فهو لم يكن ) بدعة(في حد ذاته وهناك من يعتبر أن مصطلح األدب اإلسالمي 

معروفا عند أسالفنا القدامى وهذا األمر ال يدين األدب اإلسالمي، فهناك مصطلحات كثيرة 

عرفت حديثا نستخدمها اليوم في األدب والنقد، فالمذاهب األدبية لم تكن معروفة عند القدامى 

يضا حديثا نسبيا لم يعرفه ومصطلح األدب العربي أ. لكننا ال نجد حرجا في استخدامها اليوم

                                                           

)1( I دراسات في النقد ا&س%مي المعاصر، عالم الكتب الحديث : أطياف النص: محمد سالم سعد
 .12، ص2007، 1ا�ردن، ط

 .191دراسات في النقد ا�دبي، دار ا�ندلس، بيروت، د ط، د ت، ص: كمال أبو زكي )2(

 .95، ص1985، 1مقدمة لنظرية ا�دب ا&س%مي، دار المنارة، الرياض، ط: عبد الباسط بدر )3(
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الذين كتبوا، في تاريخ األدب العربي منذ القرن  المستشرقينأسالفنا من قبل، فهو من وضع 

  .)1( لهالميالدي الماضي، والعرب تابعين ال مبتكرين 

وغياب المصطلح عند أسالفنا له ما يبرزه، ألن اإلسالم كان الهواء الطبيعي الذي 

كانت في موقف قوة ال تسمح لباقي األفكار والعقائد المخالفة للعقيدة  يستنشقونه كما أن األمة

اإلسالمية بالتأثير فيها في الشكل الذي هو عليه اليوم، حيث أصبحنا ال نفرق بين المثقف 

المسلم وغيره فوجب على مثل هذا األدب وهذا المنهج الظهور، فاألدب اإلسالمي ضرورة 

إذا حاربوك باألدب : "محمد اقبال عرويلذا قال  )2( المنحرفةملحة وسط هذه العقائد 

  )3("فحاربهم باألدب

  :عالقة األدب اإلسالمي باألدب العربي 1-3

لقد تساءلت فئة من األدباء حول عالقة األدب اإلسالمي باألدب العربي هل يلغيه أو 

العربي وٕالغاء عون أن مصطلح األدب اإلسالمي الجديد هو ثورة على األدب ديكمله؟ فهم يَ 

ويرفض النقاد اإلسالميون هذا االدعاء ويؤكدون أن األدب اإلسالمي لم يلغ األدب . له

  .العربي ولم يحاربه في يوم من األيام

                                                           

، تاريخ المصطلح والدGلة، مجلة ا�دب "بين ا�دب العربي وا�دب ا&س%مي: "عبده زايد )1(
 .5، ص1995، 6ا&س%مي، ع

 .86مقدمة لنظرية ا�دب ا&س%مي، ص: عبد الباسط بدر )2(

 .79جمالية ا�دب ا&س%مي، ص: قبال عرويإمحمد  )3(
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العربي، وعلى  بال يرى أية هوة أو صراع بين األدب اإلسالمي واألد فعبد الباسط بدر

ة أمومة، فقد ولد األدب اإلسالمي العكس من ذلك يرى بينهما صلة قرابة وعالقة رحم، وصل

عندما نتحدث عن األدب اإلسالمي ال نرفض تراثا : "في أحضان األدب العربي، لذلك يقول

ال نرفض (عريقا وال ندعو إلى أدب بال جذور، وعلى النقيض من ذلك نكب على التراث 

داية المهمة التي ال ونعده الب. ونهتم به اهتماما بالجذور التي تحمل النسغ إلى غصونها) تراثا

  )1(..."يصح معها أن نتخلى عنها 

ودعاة األدب اإلسالمي ال ينكرون حتى األدب الجاهلي، فهم لم ينفوا الشعر الجاهلي 

ولم يحكموا عليه باإلعدام كما يتصور كثير من الناس، فهذا الشعر تجسيد للمثل األعلى 

ور وقائعهم وأيامهم ومشاعرهم للغة العربية قبل اإلسالم، وهو ديوان العرب الذي ص

واستشهد به عليه، واستمد منه علماء وأحاسيسهم وأخالقهم، وهو الذي فسر به القرآن الكريم 

  .)2( نزل بها القرآن الكريم لتكريمها و تخليدهاهذه األمة قواعد اللغة العربية التي 

  :استنتاج

العقيدة اإلسالمية، والقائم دب النابع من مما سبق نستنتج أن األدب اإلسالمي هو األ

كال شوالكون، فينطلق منه في تصورات وأ ةعلى أساس التصور اإلسالمي لإلنسان والحيا

الموشحات الدينية، أو األدب الملقى في  وهذا ال يعني أنه األفكار الوعظية واإلرشادية، أو

                                                           

 .85-84مقدمة لنظرية ا�دب ا&س%مي، ص ص : عبد الباسط بدر )1(

 .11، تاريخ المصطلح والدGلة، ص"بين ا�دب العربي وا�دب ا&س%مي: "عبده زايد )2(
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إنما - عليه وسلمصلى اهللا–المناسبات الدينية والذي يحتوي على لفظ الجاللة، أواسم الرسول 

هو ترجمان األمة اإلسالمية الصادق الذي يعالج الحياة بشقيها المادي والروحي، فيعكس 

عن النفوس المؤمنة انفعاالتها بهذا الكون الفسيح ومظاهر الجمال فيه، ويصور جميع 

ويعالج قضاياها ويقوم الحلول ... الحاالت في هذا الواقع من قوة وضعف وارتفاع وسقوط 

  .مشكالتهال

هو األدب المتضمن للمعاني اإلنسانية السامية التي ترقى بالنفوس وال تهبط بها، فهو 

يلقي أضواء على مختلف الشرائح االجتماعية، ويركز على الفئات البشرية األكثر حرمانا 

يعينها على االنفعاالت، واألدب  ادوضعفا وحيرة وجهال، فيبهج أحاسيسها بما يقدمه من ز 

يل، الذي يتضمن الجمال واألخالق مي ضرورة ملحة للعودة باألدب إلى معناه األصاإلسال

  .الفن والرسالة، في زمن تكاثرت فيه المدارس األدبية المعتمدة على فلسفات وعقائد منحرفة

  .في النقد اإلسالمي تٌ نظرا: المبحث الثاني_2

  :نقديالخطاب ال 2-1

الكالم نحو الغير لإلفهام، ثم نقل إلى الكالم توجيه "الخطاب في ميدانه اللغوي هو 

نص مكتوب ينقل : "، أما من الوجهة الكتابية فهو"لفهمهمتهيئ  الموجه نحو الغير من هو

من مرسل إلى مرسل إليه يتضمن عادة أنباء ال تخص سواهما، ولكن الرسالة أخذت تكتب 

القديم وهذا يعني أن الخطاب يتشكل عبر حاجة تقتضيها  ذألغراض أدبية قابلة للنشر من
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المصلحة الرابطة بين المرسل والمرسل وهو ما يتحقق عبر الرسائل اللفظية والكتابية بل 

كل كالم تجاوز : "الدليل إلى ذلك بقولهما الخطاب هو ااإلشارية وقد أشار صاحب تىح

  )1("ملفوظا الجملة الواحدة سواء كان مكتوبا أو

أو بوصفه نظاما مركبا " استراتيجية التلفظ"مكن النظر أيضا إلى الخطاب بوصفه وي

تتوازى وتتقاطع  من عدد من األنظمة التوجيهية والتركيبية والداللية والوظيفية النفعية التي

  .)2( بينهاما جزئيا أو كليا في

هو بناء -القدماءأو أقاويله بتعبير الفالسفة العرب –والخطاب باعتباره مقول الكاتب 

 من األفكار، إذ تعلق األمر بوجهة نظر يعبر عنها تعبيرا استدالليا، يحمل وجهة نظر، أو

بشكل مقدمات ونتائج وبهذه الطريقة  يهذه الوجهة من النظر مصوغة في بناء استداللي، أ

، اللذان استندا "هيرست"و" هندس"إلى فحواه، ونجد ذلك عند يمكن تحليل الخطاب استنادا 

لخطاب بوصفه أفكارا لفي رؤيتهما لتحليل الخطاب على ركيزة أساسية تتمثل بمفهومها 

هي ) طرح القضايا، نقدها، حلها(وضعت في نظم محددة من التعاقب، منتجة آلثار محددة 

خطاب بأنه ليس أكثر أو أقل من سياق البمثابة نتيجة لذلك النظام، وبعبارة أخرى يعرفان 

  .)3(المعاني من

                                                           

، 1ومضات نقدية في تحليل الخطابين ا�دبي والنقدي، دار غيداء، عمان، ط: أحمدسامي شھاب  )1(
 .196، ص2012

 .9، ص2009، 1حلله، مجد المؤسسة الجامعية، لبنان، طنما الخطاب وكيف : عبد الواسع الحميري )2(

 2010، 1الكتب الحديث، ا�ردن، طالقيمة المعرفية في الخطاب النقدي، عالم : محمود عايد عطية )3(
 .49-48ص ص 
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فالخطاب األدبي فيه دالالت تتوارى خلف الدوال وتحتاج إلى من يخرجها إلى النور، مما 

يتطلب ذلك بأن تتولد مرحلة الخطاب النقدي الذي يأخذ على عاتقه ترسيم الخطاب األدبي 

وسد ثغراته وايضاح المستغلق الذي فيه، بغية أن يكون المتلقي على دراية كافية بمعالمه 

يتعامل معه من منطلق كونه صاحب معرفة ال هامشيا ال دور له في انتاج النص إذن و 

الخطاب النقدي نتاج جديد ناتج عن محاورة الخطاب األدبي أو النقدي محاورة موضوعية 

من  بحصيلة نهائية توافقية كانت أو تصادمية،وهو ال يكون على وتيرة واحدة والخروج

لتأثيرات الناقد الذي يخضع بدوره للمتغيرات المحيطة به  المفاهيم واآلليات كونه يخضع

فتجعله يختلف في أدائه، لهذا تجد خطابه يختلف بين الحين واآلخر مثلما يختلف النقاد فيما 

  .)1(بينهم من حيث الرؤى والمفاهيم

  :الخطاب اإلسالمي 2-2

هو الكالم الذي تكون مصادره ومراجعه القرآن الكريم والسنة النبوية، وتكون مواضيعه 

تشمل جوانب الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية وفق منظور إسالمي 

ف ف الخطاب اإلسالمي عادة بأنه المنهاج الذي ينظم حياة المسلمين ويعرّ رّ شامل، ويع

  )2( .الناسالدعوة إلى الدين اإلسالمي ونشر تعاليمه وأخالقه بين  أيضا بأنه هو

                                                           

 .197-196 ص ومضات نقدية في تحليل الخطابين ا�دبي والنقدي، ص: ي شھاب أحمدمسا )1(

  .2017فيفري  www.mawdoo3.com ،6تعريف الخطاب، : رانيا سنجق )2(
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لقد مارس الخطاب اإلسالمي أبجديات تكوينه المعاصر من إمكانيات عقدية مرتبطة 

بالسلوك الشمولي الذي يحمله، ومن مقدمات إجرائية تعتمد على تقديم الرأي، وسماع الرأي 

اضطلع بها هذا الخطاب هي مهمة كونية إصالحية مة الذي هاآلخر ثم مناقشته، ألن الم

تعمل على تقريب اآلخرين، وليس المساهمة في ابعادهم، فالدعوة اإلسالمية هي دعوة 

عالمية، وليست ملكا ألحد، وعلى هذا فقد شرع الخطاب اإلسالمي ليصيغ تشكله منطلقا من 

وتقديم الحجة، وٕاثبات الرأي  إيمان وثقة عاليين في مناقشة اآلخر فكرا وسلوكا ومنهج حياة،

بطرائق عقالنية ال وعظية فحسب، وأخذ النتيجة المنطقية، وتبرير العلة بالمعلول، وقد قدم 

مالئكته، وناقش وجل  لنا النص القرآني مدركات عدة حول هذه القضية، فقد حاور اهللا عز

الحاصلة بين الخالق إبليس في حججه وأثبت عليه النتائج المترتبة على المقدمات المنطقية 

  .ومخلوقاته

  .لقد بنى الخطاب اإلسالمي المعاصر صيغ تشكله وفقا الستراتيجية منفتحة بشكل مبالغ

إن خطابا يمتلك أيديولوجية مرنة كالخطاب اإلسالمي يحقق إمكانيات فاعلة في قيم 

فضال عن تكوين سلسلة من اآلليات لتفعيل العمل  ،التأثير واالستجابة الحاصلة عن المجموع

وتحويل المنهج من الكلمة إلى الفعل، ومن القول إلى الممارسة وعليه فقد منح هذا الخطاب 
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رواده الجدد فرصا هائلة لتنشيط المسلك العقالني وبناء التوجه الروحي بعد خواء في الروح 

  .)1( النفوسدام بغياب وجود هذا الخطاب وتأثيره في 

لفظية واصطالحية، ثقافية فكرية، واقعية : جدلية ولقد دخل الخطاب اإلسالمي معارك

ركته بالنسبية اضطهاد هذا الخطاب من جهة، ورسم حعينية وأسهمت هذه الجدليات في 

حينا آخر، فضال عن محن شتى واجهت قضاياه المصيرية من جهة  ثحينا وبالتري

  )2(.أخرى

  :المعاصرالنقد اإلسالمي  2-3

 :مفهوم النقد اإلسالمي -أ

يمكن تحديد مفهوم النقد اإلسالمي من خالل استخالص داللته العامة، وداللته 

  :الجزئية

  :نجملها حسب المجاالت وفي الخالصات التالية :الدالالت الجزئية

يمكن اعتبار النقد اإلسالمي مرادفا ضربا من الترادف للنقد  :واقع النقد اإلسالمي وحقيقته

البناء الصحيح، علما أنهما وردا في سياق واحد موح بما ذكر، أو يتقارب داللتهما على 

األقل، ويقول الكاتب في محاولة لبيان دواعي عدم استعمال مصطلح النقد اإلسالمي في 

                                                           

 1ما وراء النص، دراسات في النقد المعرفي، عالم الكتب الحديث، ا�ردن، ط: I محمد سالم سعد )1(
 .23- 22 ص ، ص2008

 .21المرجع نفسه، ص )2(
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يم وتقييم لألديب، علما بأنه لم يكن للنقد النقد البناء الصحيح تربية وتقو : (زمن معين

اإلسالمي تلك الفترة وجود يذكر، كان الكتاب يتهيبون من كلمة اإلسالم حتى ال يتهم، وكان 

يسيطر على قافلة النقاد حشد من الشيوعيين اللذين يكيدون ويدبرون فيرفعون المؤيدين 

يعتمد رؤية تربوية في تقويم  ويمكن أن نخلص من هذا إلى أن النقد اإلسالمي نقد بناء،

  )1(.وتقييم األديب

  :الدالالت العامة

النقد اإلسالمي فرع من فروع األدب اإلسالمي يعنى بتقييم وتقويم األعمال األدبية  إنّ 

  .وتجارب األدباء واالبداعية من خالل التصور اإلسالمي

اإلسالم رسالة اهللا األخير إلى (: ونعتمد في هذا الشأن تعريف الكاتب لإلسالم بقوله

النقد هو استخدام المقاييس الصحيحة للحكم على التجارب : (وتعريفه للنقد بقوله )2()األرض

  )3()الفنية شكال ومضمونا

 :نشأته - ب

لقد ولد النقد اإلسالمي المعاصر في ظل تأزم العالقة بين الفرد ومجتمعه أوال، ثم 

عن ) الفيزيقي(انفصال العالقة بين الفرد وربه ثانيا، وانقطاع التواصل بين العالم الواقعي 

، ولقد تأتى هذا بسبب التوجه العالمي إلى إنكار الحقيقة الفلسفية )الميتافيزيقي(العالم الغيبي 
                                                           

 .28، ص1985، 1رحلتي مع ا�دب ا&س%مي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: نجيب الكي%ني )1(

 .141، ص1987، 1978، 2ط،1نحن وا&س%م، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: نجيب الكي%ني )2(

 .167، ص1982، 2تحت راية ا&س%م، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: نجيب الكي%ني )3(
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وتطبع الدعوات المنهجية المختلفة بالطابع العلماني الدنيوي المادي -وهي الغيب –مطلقة ال

إلى -من ثم–الذي يحول عالقات اإلنسان إلى عالقات بين األشياء تتحول هذه األخيرة 

سلسلة من الرموز واإلشارات واألشكال، وقد قاد هذا إلى تصعيد الوعي الغربي تجاه دونية 

وقد وقفت . )1( الطبيعة الفوقية التي تحكم اآلخر من خالل قطبية األنااآلخر، وتحديد 

المحاوالت النقدية اإلسالمية المتواضعة أمام تطور النقد اإلسالمي، ومثلت حاجزا كبيرا أمام 

انتشاره، بسبب اتجاهاتها السطحية في تقديم التنظير، وسوء التعامل مع النصوص في ميدان 

  :اوالت على سبيل المثال ال الحصرالتطبيق، ومن تلك المح

 .مأمون فريد جرار: االتجاه اإلسالمي في الشعر الحديث -1

 .عدنان النحوي: وعالميته إنسانيتهاألدب اإلسالمي  -2

 .عوض بن محمد القرني: الحداثة في ميزان اإلسالم -3

 .محمد حسن بريغش: األدب اإلسالمي المعاصر -4

د اإلسالمي بوصفه المنهج المتزن نقدية أخرى في النقوفي المقابل قدمت محاوالت 

الذي يستطيع مقاربة النصوص اإلبداعية، والذي يمتلك أسس بقائه، وٕامكان تكيفه مع 

  :المتغيرات النقدية اآلنية واالستقبالية، ومن تلك المحاوالت

 .نجيب الكيالني: اإلسالمية والمذاهب األدبية -1

                                                           

)1( I 23أطياف النص، دراسات في النقد ا&س%مي المعاصر، ص: محمد سالم سعد. 
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 .نجيب الكيالني :مدخل إلى األدب اإلسالمي -2

 .عماد الدين خليل: في النقد اإلسالمي المعاصر -3

 .عماد الدين خليل: محاوالت جديدة في النقد اإلسالمي المعاصر -1

 .)1( خليلعماد الدين : نظرية األدب اإلسالمي -2

 :قواعده ومقاييسه - ت

ما مو في الحكم على األعمال األدبية  للنقد اإلسالمي المعاصر قواعد ومقاييس يعتمدها

ينبغي أن يراعى منها ما ورد في قول الكاتب في معرض الحديث عن موقف بعض النقاد 

األمر اآلخر أن بعض النقاد يتناولون تجارب قديمة في المرحلة األولى أو : (... مما كتب

طور الكاتب وتحوالته اعد النقد اإلسالمي عليها، دون اعتبار تو الثانية، ويحاولون تطبيق ق

، ولذا تجدهم حسب الكاتب )التي تهدف إلى النضوج على مراحل متتابعةومواقفه المتنامية 

  يضعون مقاييس النقد اإلسالمي المعاصر ليقيموا بها أعماال كتبت منذ زمن طويل(

ويطبقون تلك المقاييس نفسها على أعمال صدرت مؤخرا، وكأن ال فرق بينهما، ويسقطون 

روف التاريخية واالجتماعية والتطورات الفكرية التي ترافق األديب في رحلته الطويلة من الظ

  )2(.)البدء إلى النهاية

                                                           

 .31المرجع نفسه، ص )1(

الكي%ني نموذجا، عالم الكتب نجيب : قضايا المصطلح في النقد ا&س%مي الحديث: محمد أمھاوش )2(
 .43-42 ص ، ص2010ط،  الحديث، ا�ردن، د
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ويستفاد مما ذكر في النصين ومن سياقهما أن للنقد اإلسالمي المعاصر قواعد 

ق عليهم وضعوها ومقاييس أنهما يتخذان وسائل ومرجعيات ومنطلقات للنقد، وأن ممن طبّ 

الحكم بناء على قواعد النقد اإلسالمي لم ينصب على األعمال التي تعلن اعتمادها  وأن

 الرؤية نفسها فقط وأن الضرورة تقتضي مراعاة التحوالت التي تطرأ على تجارب الكاتب

ومن ذلك نستخلص أن النقد . وزمن الكتابة، وما يتصل بذلك اجماال من ظروف ومالبسات

قواعد ومقاييس إسالمية لتقييم األعمال األدبية بشكل يراعي  اإلسالمي المعاصر هو تطبيق

  .)1( الفكريمواقف الكاتب التاريخية واالجتماعية وتطوره 

 :موضوعاته - ث

يمكن أن يستفاد من أحد السياقات أن موضوعات النقد اإلسالمي المعاصر لدى 

هي نفسها موضوعات مقاالته في المرحلة الثالثة من حياته األدبية، وهي مرحلة  الكيالني

وكانت معظم مقاالتي النقدية : (التطبيق لنظرية األدب اإلسالمي وقد ذكر ذلك في قوله

منصبة على مجاالت وآفاق األدب اإلسالمي، وعالقاته بالفرد والمجتمع، والنبض اإلسالمي 

مما ذكر أن اهتمام الكاتب بالنقد اإلسالمي مقترن باهتمامه بفكرة  ويستفاد) في العمل الفني

األدب اإلسالمي عموما، وأن قضايا النقد اإلسالمي عنده ال تختلف كثيرا عن قضايا األدب 

اإلسالمي وأن مصطلح النقد اإلسالمي كان في زمن معين في تطور التسمية، وأن اللذين 

ومن ذلك نلخص إلى أن ... قاد اإلسالميون أنفسهم سموه كذلك وأسهموا في تطوره هم الن
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اهتمام النقد اإلسالمي المعاصر منصب على مجاالت وآفاق األدب اإلسالمي وعالقاته 

  .بالفرد والمجتمع والنبض اإلسالمي

  :التصور اإلسالمي واألشكال الفنية

يستفاد النقد اإلسالمي فقد يحكمه تصور إسالمي، من غير قيد على مستوى الشكل، 

وله ... في سياق الحديث عن األدب اإلسالمي، ومعتقداته الراسخة  الكيالني ذلك من قول

جديدا، بشرط أن يستطيع  بعد ذلك أن يختار الشكل المناسب، أو يبتدع شكال متطورا أو

  )1( ...إيصال ما يريد التعبير عنه فنيا إلى المتلقي 

وهي . التصور، الشكل والمتلقي: عناصر وهيويراعي النقد اإلسالمي المعاصر ثالثة 

عناصر مركزية في العمل األدبي والنقدي حيث يحيل التصور على الخلفية النظرية، والشكل 

  ...على صيغة العمل األدبي، والمتلقي على القارئ أو الناقد 

ا سبق نستخلص أن النقد اإلسالمي المعاصر نقد يركز في الحكم على األعمال وممّ 

ة على درجة مراعاتها للتصور اإلسالمي، ولمعتقداته الراسخة، من غير قيد على األدبي

 .)2(الفنيةاألشكال 
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 :نظريته -ج

لهذه النظرية مواصفات كثيرة منها ما ذكره الكاتب في معرض الحديث في تنوع 

المدارس النقدية والفنية، والمذاهب في عالمنا المعاصر، وعن عالقة النظرية النقدية في 

إن نظرية النقد اإلسالمي في المجال األدبي سوف ترتبط : (التجارب والنصوص األدبية

ستكون وثيق الصلة بالعقيدة التي نؤمن بها، وباألسس العامة بالتجارب القديمة والحديثة، 

  )1( ....)المميزة لكل لون من ألوان األدب اإلسالمية 

األسباب التي أسهمت في بقاء مسيرة النقد اإلسالمي المعاصر في إطار المزالق  -ح

 :والمعوقات

المعاصر بروز نقاط الضعف المنهجي والفني في تقديم ممارسات النقد اإلسالمي  �

 لى حساب الجانب الدعوي واإلرشادي؛ع

عدم االهتمام بالتغيرات الحاصلة في البيئة النقدية العالمية على صعيد التحوالت  �

 المسيطرة على نتاجات نقاد العرب؛ المنهجية والتغيرات األدبية، وذلك نظرا للتبعية

نتاجاتهم أكثر من انشغال نقاد األدب اإلسالمي المعاصر بالنهج واإلرشاد في تقديم  �

 فنية؛ ةاهتمامهم بتقديم النتاجات األدبية والنقدية بصورة جمالي

عدم استطاعة النقد اإلسالمي المعاصر مجاراة النقود المنهجية العالمية على صعيد  �

 ؛)اإلسالمي، العربي: (بين النقدينالبنيوية وما بعدها، نظرا للبون الشاسع 
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 ميادين العبادة، وألسنة الدعاة؛ ةانحسار األدب اإلسالمي بين أروق �

 )1( .اإلبداعيةعدم االتفاق على صيغة منهجية واضحة في مقاربة النصوص  �

 :المعاصر باألدب اإلسالمي اإلسالمي عالقة النقد-خ 

في سياق  يقول. النقد اإلسالمي فرع من فروع األدب اإلسالمي، وهو أمر خالفي إنّ 

رصد جوائز سنوية لألدب : (ذكر ما ينبغي على الغيورين على األدب اإلسالمي عمله

 -نقد األدب اإلسالمي-تاريخ األدب-الشعر-الرواية-المسرحية-القصة: اإلسالمي في فروع

  .)القصة التمثيلية أو السينمائية

  .الميومن خالل ذلك نخلص إلى أن النقد اإلسالمي فرع من فروع األدب اإلس

وهو مسألة جوهرية بالنسبة إلى المدرسة النقدية اإلسالمية، ذلك أن تقييم  :االلتزام اإلسالمي

من خالل قربه أو بعده عن (الكاتب في إطار النقد اإلسالمي إنما يتم من بين ما يتم به 

  )2( .)اإلسالميةااللتزام اإلسالمي، وسيكون جزءا جوهريا في المدرسة النقدية 

 :لع عليها النقد اإلسالمي المعاصراألهداف والغايات المعرفية التي يجب أن يطّ  -د

تحديد تلك المهمات، والعمل على -ممثال برواده ونقاده–لقد استطاع النقد اإلسالمي 

  :مارستها وتفعيلها فإنه سيتوصل إلى النتائج التاليةم
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 شكلها، وبيان ميزات مضامينها؛نقد الظواهر األدبية لتحديد سماتها، وتعليل تحوالت  �

تحديد إشكالية النقد في عالقته بالفلسفة من جهة، وبالسياسة واالقتصاد من جهة  �

 ؛أخرى

 :تحديد منعطفات النتاجات النقدية المتمثلة باآلتي �

 ؛)صناعة المنظر(منعطف النتاج اإلبداعي  �

 ؛)صناعة األديب(منعطف المنتوج اإلبداعي  �

 .)صناعة الناقد(منعطف الناتج اإلبداعي  �

إن النقد ما : ركة النقد المعاصر، انطالقا من القوللتطور ح ةتحديد األبعاد المستقبلي �

 )1( .عروقهفي  ير يسهو إال عبارة عن فعل الحياة الذي 

  :لع عليها ما يليومن الغايات التي يجب أن يطّ 

إعادة الناقد المختص إلى حقل المسؤولية المعرفية والثقافية، التي من المفترض أن 

يقوم بها في اكتشاف األسس الفكرية التي نهض عليها هذا النص أو ذاك فضال عن إعادته 

إلى حقل الفكر بكل األفكار الجاهزة، والدعوة إلى التحرر من تقديس األسالف، وسطوة 

 على النقد اإلسالمي أن يكون جريئا، غير مهاون، أو مجامل. التنظير الغربي المعاصر

بالفنية وليس -من ثم–عليه أن ينبثق من الواقع النقدي أوال، ومن الواقع الديني ثانيا ليتسم 

بالدوغمائية، وعليه صوغ مشكالت تخلق الواقع صياغة نقدية فنية وجمالية، تنتج األفكار 

                                                           

)1( I 37-36صدراسات في النقد ا&س%مي المعاصر، ص : أطياف النص: محمد سالم سعد. 
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وص المتزنة والمبدعة والبحث عن األفكار العقالنية وتصوغ النظريات وعليه احتواء النص

المنتظمة وغربلة جميع النصوص التي تعكس هشاشة مبدعها، ووضاعة نتاجها، وعليه أن 

يخرج من الديكتاتورية األسماء المبدعة، وعليه أن يحطم حواجز الخوف من اآلخر كي 

  )1(.يقتحم مملكته ويكتسب لغته، ومن تعلم لغة قوم آمن مكرهم

 :منهج النقد اإلسالمي -ذ

وأن الروح ترتبط بصاحبها وأن الوسائل هي " الروح والوسائل"إذا كان المنهج هو 

كما يرى ". تاريخ األدب جزءا من تاريخ الحضارة"المعرفة ثم الذوق، وٕاذا كان كذلك 

، وأن المنهج األدبي له أصالته وتميزه من غيره من المناهج، وأن المنهج في حقيقته النسون

مجموعة من القواعد، التي يرتكز عليها الناقد في رؤيته النقدية لتقويم الفن، سواء أكانت 

القواعد في إطار منظم من العالقات األدبية أو العالقات اإلنسانية، فإننا نجد أنفسنا 

إلى التعرض لمفهوم المنهج - ل فهم المنهج اإلسالمي في النقد األدبيمن أج–مضطرين 

اإلسالمي بصفة مجملة إيمانا منا بقاعدة االنتقال من الكل إلى الجزء، ومن الشمول إلى 

  .التجزيئية

لكل جعلنا منكم : "هي قوله تعالى ةلم ترد كلمة المنهج في القرآن الكريم إال مرة واحد

فسرت الكلمة على أن المنهاج هو الطريق الواضح، وقال  وقد،-48-المائدة " شرعة ومنهاجا
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أي طريقا ومسلكا واضحا : أي سبيال إلى المقاصد الصحيحة، وسنة: منهاجا: "ابن كثير

  )1(."المنهاج الطريق المستمر: "القرطبيوقال " بينا

يتعرض تحت عنوان  "فكرة ومنهاج في التاريخ"في كتابه  "قطبسيد "ونالحظ أن 

لألدب والفن اإلسالمي إذا منهج محدد يلتزمه في "إلى مشكلة النهج، ليبين أن " منهج األدب"

وفي هذا المجال . وأن هذا المنهج يقوم على التصور اإلسالمي للكون والحياة". كل مجاالته

ير والشرح والمعارضة والنقد لجميع األقالم، ولجميع يتحرك ليفتح المجال للدراسة والتقر 

  )2( .االتجاهات

ولكنه معياري  نقد النقد اإلسالمي: "حيث يقول عماد الدين خليل مع سيد قطبويلتقي 

يعطي مساحة للذات، فهو إذا نقد شمولي متوازن، شأنه في ذلك شأن سائر الفعاليات التي 

إن ة والمتوازنة مقوماتها ومالمحها من رؤيته الشاملتتحرك في إطار اإلسالم، ألنها تستمد 

ض أشد الرفض تلك الخطيئة المنهجية، التي مارسها الغربيون كثيرا رفت ةهذه الرؤي

الجانب، التشبث بوجهة النظر المحدودة، رغم أنها تصدر  ةالنظرة أحادي: واستمرؤوها طويال

عشرات الزوايا األخرى اللتقاط -ةالحقيق إذا أردنا االقتراب من–، بينما هنالك ةعن زاوية ضيق

المنهج النقدي اإلسالمي أن أن على " عماد الدين خليل"ولذلك يرى " صورة أقرب إلى الواقع
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الشمول، المرجعية، االلتزام، والتفتح، وتجاوز الجزئيات : سمات؛ مثل عدة يحرص على

  )1(.الشكلية إلى المضمون، والربط بين النص وصاحبه

اإلسالمي في النقد كالمنهج اإلسالمي في التفكير، يتسم بالشمول، وينفر من فالمنهج 

، ويتناول ةالتجزيئية التي تعتمد على النظرة األحادية بالجانب، يجمع بين الذاتية والموضوعي

مطمئن بأن عالقته مع المبدع والوسط عالقة وطيدة، وأن للعقيدة صفة الهيمنة  النص وهو

إن : "يقول عماد الدين خليلني الشعورية والتعبيرية، ومن هنا نجد على مكونات النص الف

النقد الفني واألدبي في حقيقته فكر وعلم وذوق وٕاحساس، ورؤية ومعرفة ومشاركة وتأمل 

واندماج، وعبثا أن ننفي عن النقد صفة واحدة من صفاته هذه، أو أن نهدم لبنة من لبناته 

  )2( ...تلك 

تجمع مسوغات "فنقطة البداية عنده كانت هي الحديث عن " عبد الباسط بدر"أما 

يقف في وجه التحديات التي يفرضها الزحف النقدي العقيدي " منهج نقدي عقيدي إسالمي

  .ةينالوجودي والنقد المتأثر بالنصرا الغربي كالنقد الماركسي والنقد

اء صدروا بتلقائية وهو يرى أن النقد اإلسالمي قديم في تراثنا النقدي، إن نقادنا القدم

كاملة من عقيدتهم اإلسالمية، واهتموا بتطوير العمل األدبي في ظل البالغة القرآنية، وما 

  .ضعف هذا النقد إال بعد ضعف العقيدة في بعض النفوس التي وجدت من يرد عنها
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اقتضته ظروف مثل كثرة األدب الذي يصور -عبد الباسط بدركما يرى –وهذا المنهج 

المسلمين، والمحاوالت األدبية الناشئة الصادرة عن التصور اإلسالمي، ووجود أدب معاناة 

يعادي القيم اإلسالمية، وأدب منافق يحاول مس عقيدتنا وأصالتنا من طرف خفي، وهناك 

أدب يحاول الرد على افتراءات بعض التغريبيين فكل هذه مسوغات لقيام منهج نقدي 

إلى العملية النقدية وفق خطة مسبقة ومبادئ محددة في  الدخول"إسالمي، ويعني بالمنهج 

وفي المقاييس وفي مفهوم األدب وغايته والقيم الجمالية التي يوافق عليها يم و أسلوب التق

اإلسالم، مع مراعاة ما يتطلبه النقد السليم من تلك الفرصة المناسبة للفروق واألذواق 

  ."للمنهج النقدي اإلسالمي الخاصة للنقاد، ودون إخالل بالخطوط العريضة

  :وهذا المنهج تتحكم فيه ناحيتان أساسيتان

 .أساسيات العقيدة اإلسالمية -1

 .متطلبات العمل األدبي -2

أن النقاد اإلسالميون يتفقون جميعا على أن النقد اإلسالمي ليس جديدا : ومجمل القول

من حيث هو ملحوظات تنطلق من التصور اإلسالمي بتلقائية وعفوية، وٕانما الجديد هو 

االتجاهات والمناهج النقدية التي وردت علينا من الغرب كالمنهج الماركسي والوجودي وما 

أو قواعد لتصور أو فلسفة معينة، -والبد–لك على أن المنهج يخضع إلى ذلك، ويتفقون كذ

 علمية محددة، وأن المنهج اإلسالمي يستند إلى النظرية الربانية في اإلنسان والكون والحياة
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ويتفقون كذلك على  )1(.وما يحكمها من عالقات منتظمة هادفة، وٕالى المدرسة القرآنية الخالدة

أنه يعنى بالشكل عنايته بالمضمون، وأنه يتعامل مع النص، على أنه مفيد وممتع، على أن 

األمرين ينبغي أال يطغى أحدهما على اآلخر، ألن ذلك مفسدة لألدب في الحالين، وخروج 

ة ره بالتصور اإلسالمي من جهويتفقون أيضا على تأث. سالة األدبعن التصور اإلسالمي لر 

الشمول، فهو ينقد النص كما لو أنه يعز على التجزئة، ومن ثم يواجهونه بأسلحة مختلفة 

صياغة تتكامل أدوات يتمم بعضها بعضا، بحسب ما تقتضيه الجزئية  يصوغونهاولكن 

المعينة في وسط الكل الذي يمثل النص األدبي، وعليه فإن هذا المنهج ينطلق من الكل إلى 

اإلنسانية، أو اللغوية أو الخلفيات الفكرية أدوات يستعين بها على أنها  لتصبح العلوم الجزء،

  )2( .متكاملمنهج 
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  :المؤلف عتبة-/أ

 .العبيدي علي محمد سالم سعد اهللا الشيخ: االسم �

 .عراقي: الجنسية �

 مسلم: الديانة �

 م4/12/1975الموصل، : المواليد �

 ).اإلنسان، وحقوق والمنطق والفقه الحضاريمدرس الفلسفة (أستاذ جامعي : المهنة �

 .وباحث أكاديميناقد : الصفة الرسمية �

 .قسم اللغة العربية/ اآلدابجمهورية العراق، جامعة الموصل، كلية : العنوان �

 .asham.netbwww.od: الموقع اإللكتروني �

 .alshekh@yahoo.com-hon: البريد اإللكتروني �

 :المؤلفات �

 ).دراسات في النقد اإلسالمي المعاصر(كتاب أطياف النص  �

 ).دراسات في النقد المعريفي المعاصر(كتاب ما وراء النص  �

 .كتاب مملكة النص �

 .األسس الفلسفية: البنيويةكتاب نقد النص فيما بعد  �
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 :الشهادات الدراسية �

في  التاريخ(، بحث التخرج امتياز، درجة )م1997(الموصل،  جامعة :البكالوريوس-/1

  ).م دراسة وتطبيق1990-1980: الشعر اإلسالمي المعاصر

من ديوان الرئاسة ببغداد، محرزا المرتبة الثانية ) التفوق العلمي: (حاصل على جائزة �

 .م1997جيد جدا، عام : على العراق بتقدير

 .م1997امتياز : الموصل بتقديرحاصل على المرتبة األولى على جامعة  �

لألعوام ، )المسابقة اإلبداعية لجامعة الموصل(حاصل على جوائز عديدة في  �

 .في النص المترجم، الشعر، الخاطرة، والتالوة) م1998، 1997، 1996، 1995(

أسرار (، درجة امتياز عن الرسالة الموسومة بـ )م1999(جامعة الموصل،  :الماجيستير-/2

  ).بد القاهر الجرجاني دراسة سيمائيةالبالغة لع

، درجة جيد جدا عالي، عن األطروحة الموسومة )م2002(جامعة الموصل،  :الدكتوراه-/3

  ).األسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية: (بـ

 :التخصص �

  .النقد األدبي الحديث: العام التخصص-/1

 .مناهج نقدية حديثة: الدقيق التخصص-/2
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 :الثقافية المؤسسات �

، جامعة الموصل عام والنشرمنصب مدير دار ابن األثير للطباعة  شغل-/1

2005.  

  .وىننيفرع / عضوا رابطة األدباء العراقيين-/2

  .وىننيمركز / عضو جمعية المعرفة اإلسالمية العراقية-/3

  .بغداد مركز/ عضو الجمعية الفلسفية العراقية-/4

  .نينوى مركز/ عضو رابطة علماء العراق-/5

  .في الموصل والبحوث االستراتيجيةعضو في دار األرقم للدارسات -/6

  .فرع الموصل/ عضو رابطة التدريس الجامعيين العراقيين-/7

  .فرع الموصل/ عضو نقابة المعلمين-/8

  .مكتب العراق، ومسؤول اإلعالم فيها/ عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية-/9

جامعة / التي تصدر عن كلية األدب) رؤى(مجلة شارك في هيئة تحرير -/10

  .الموصل

 /التي تصدر عن رابطة علماء العراق) نون(في هيئة تحرير مجلة  شارك-/11

 .نينوى
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 :والنشاطاتالمؤتمرات  �

اإلشكالية : م عنوان البحث2000ملتقى البردة لألدب اإلسالمي في الموصل، -/1

  .ومقترحاتمقدمات : المنهجية في دراسة األدب اإلسالمي

 اللغة(: م، عنوان البحث2001مهرجان المربد الشعري السابع عشر في بغداد، -/2

  ).وٕاشكالية الهيمنةسلطة التأويل : الشعرية بين ناقدين

: م، عنوان البحث2001لبردة لألدب اإلسالمي الثاني في الموصل، ملتقى ا-/3

  ).إعادة كتابة النقد اإلسالمي المعاصر واالختالف حول التطابق(

  .قام بها الناقد والنشاطات التيباإلضافة الى الكثير من المؤتمرات .... 

  :المدونة فضاء-/ب

، نحاول محمد سالم سعد اهللا: ما يحمله هذا الكتاب من مواضيع طرحها الناقد العراقي

العنوان الرئيسي  حوتالقارئ، وقد  هيلحظ ول ماأ باعتبارهاتصوير مالمحه بدءا بالواجهة 

دراسات في النقد : هذا في األعلى، وتحته مباشرة عنوان فرعي أطياف النص: بخط كبير

 محمد سالم سعد اهللامؤلف ال اسمأما في الوسط األيمن من الواجهة  اإلسالمي المعاصر

و في أسفل  – الرحيم بسم اهللا الرحمان –وفي الوسط األيسر صورة مزركشة مكتوبة 

، وهذا الكتاب مكتوب بخط الحديث عالم الكتب: الغالف على جهة اليمين دار نشر الكتاب

  :ة مقسمة إلىصفح 266مقروء، وصفحاته بيضاء عددها  وواضح 

 .3إلى ص 1من ص: مقدمة �
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 .66إلى ص 7أطياف النص النقدي، من ص: القسم األول �

  :تضمن ثالثة مباحث وهييو 

إلى  8مقدمات و مقترحات، من ص: اإلشكالية المنهجية في دراسة األدب اإلسالمي �

 .18ص

إلى  19أصالة الموروث و فاعلية الخطاب، من ص: اصرعالنقد اإلسالمي الم �

 .37ص

 .57إلى ص 38دراسة في فاعلية النقد العربي المعاصر، من ص: النقد المهجن �

 .66إلى ص 58من ص: هوامش القسم األول �

 .127إلى ص 69أطياف النص الشعري، من ص: القسم الثاني �

  :تضمن بدوره ثالثة مباحث وهييو 

 .91إلى ص 69حضور النص و غياب الملتقى، من ص: اللغة اإلشارية �

 إلى 92دراسة في الشعر اإلسالمي المعاصر، من ص: القناع و معايشة التجربة �

 .105ص

 .126إلى  106أطياف النص و جمالية التأويل، من ص: القصيدة اإلسالمية �

 .134إلى ص 127من ص: هوامش الفصل الثاني �

 .246إلى ص 137أطياف النص السردي، من ص: القسم الثالث �
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  :احثإلى ثالثة مب انقسموهو أيضا 

 .142الى ص 137فاعلية النص السردي المسرحي، من ص: تراجيديا الصمت �

 .187إلى ص 143البناء السردي في الرواية العربية الحديثة، من ص �

 .245إلى ص 188بنية الذاكرة و مستويات الداللة، من ص: سردية القناع �

 .265الى ص 246من ص: هوامش القسم الثالث �

في بحثنا هذا على القسم األول و القسم الثاني من الكتاب ماعدا المبحث  وركزنا �

 .األخير من القسم األول و القسم الثالث

  :عتبة العنوان -/ج

  :تيآلايمكن دراسة عنوان الكتاب من خالل تفكيك المصطلح على النحو 

و هو ما يتخيله المرء " طيف"الجمع، مفرده  على صيغةهو اسم علم مذكر : أطياف �

 .يقظا و نائما، الخياالت

جمع نصوص، ومعناه ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى المتكلم و هو : النص �

سوق الكالم ألجل ذلك المعنى، فإذا قيل أحسنوا الى فالن الذي يفرح بفرحي و يغتم 

عنى واحد، وقيل ماال يحتمل بغمي، كان نصا في بيان محبته، وما ال يحتمل إال م

 .التأويل
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ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه، فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى : " وهو أيضا �

   )1("غيره

عابر لساني يعيد توزيع نظام اللسان  جهاز النص:" بقولها جوليا كريستفاو تعرفه 

أنماط عديدة من بواسطة الربط بين كالم تواصلي يهدف الى اإلخبار المباشر و بين 

   )2(".الملفوظات السابقة عليه أو المتزامنة معه فالنص إذن إنتاجية

في إطار النقد  يةمكونات معرف": أطياف النص: "بـ محمد سالم سعد اهللاويقصد  �

اإلسالمي المعاصر، وذلك إليمانه بفاعلية حوار النص مع ذاته أوال، ثم مع متلقيه 

 .ثانيا، وحاول الكشف عنها في مجموعة من المحاوالت التنظيرية و التطبيقية

  :المقدمة عتبة-/د

 في معرفيةكتابه بمقدمة هي فاتحة لكتابه، ذكر فيها مكونات  محمد سالم سعد اهللا بدأ

في  ما جاءوقد أعطى " أطياف النص:" أطلق عليها بـ والتيإطار النقد اإلسالمي المعاصر 

أطياف النص النقدي، أطياف النص الشعري، أطياف النص (أقسام الكتاب فقسمه الى ثالثة 

  ).السردي

وينبني مصطلح النقد اإلسالمي عنده على إدراكات معرفية تشمل مدارات عقدية أوال 

وٕانسانية ثانيا وثقافية ثالثا، لذلك فإن التوصيف يتجه نحو تمثل نصوص قد يحمل أصحابها 

                                                           
1
  .www.berberjawahir.com ،6/3/2017لغة و اصط�حا،: تعريف النص-/ 

2
م 1991، 2، ط1فريد الزاھي، دار طوبقال للنشر، المغرب، ط: علم النص، تر: جوليا كريستفا-/ 

  .21م، ص1997
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التوجهات  احتواءمن شمولية السلوك العقدي اإلسالمي في  انطالقاالحوارات المذكورة، 

  )1(.التي تحمل تصورات على اهللا والكون والحياة واإلنسان اإلنسانية و الثقافية

في تحديد المنهج النقدي اإلسالمي يوصفه  الفرادة وفي ختام المقدمة تحدث عن

تظهر  اآللياتمتوالية معرفية النهائية، أم بكونه ممارسات سلطوية صيغت لها مجموعة 

الجهد النقدي  خالل من؟ أعتقد أن المستقبل كفيل باإلجابة او فوقية األن ،دونية اآلخر

  )2 (.واإلبداع المتواصل

  .فهكذا أنهى الناقد مقدمة كتابه

  :المصطلح النقدي عند محمد سالم سعد اهللا-/ه

النقد (الباحث للعنوان موفقا، حيث وزع أقسام الكتاب الثالثة على  ريااختلقد كان 

، فكان مجموعة أطياف تشكل في كليتها منهجا بحثيا شموليا، في )والشعر والرواية والمسرح

  .ال تشكل موضوعا واحدا، أو ظاهرة واحدةالنقد و التطبيق، وان كانت 

دراسات في النقد اإلسالمي (على الباحث إضافته للعنوان، وهي  ما يؤخذبيد أن 

الثالثة، نجد أن القسمين  )أطيافه (فعند معاينة مباحث الكتاب في أقسامه أو). المعاصر

مخصصان للنقد  النقد المهجناألول و الثاني، عدا المبحث الثالث من القسم األول 

 أما القسسم الثالث بكل مباحثه مع المبحث الثالث منصفحة، 104اإلسالمي، و بمعدل 

                                                           
  .1درسات في النقد ا,س�مي المعاصر، ص: أطياف النص: سعد * محمد سالم -/1
  .3المصدر نفسه، ص -/2
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فليس له أية عالقة بهذه اإلضافة للعنوان، لذا  صفحة، 150القسم األول، وبمعدل أكثر من 

فإننا نرى لو كان الباحث قسم كتابه هذا الى كتابين، األول بمباحثه الخمسة األولى في كتاب 

خر، وبعنوان آخر، وٕاضافة آو بذات العنوان، و الثاني بمباحثه األربعة األخرى في كتاب 

، ليكون الوصف مطابقا )في النقدين اإلسالمي و العربي المعاصرين دارسات(أخرى 

الكتاب الجديد في هذا لها أن تقلل من شأن و قيمة  ال يمكن المالحظةللمحتوى بيد أن هذه 

التحليلي، فهو إضافة جديدة لعمل كبير  و كل طروحاته القيمة، ومنهجه العام الجمعي

أخص منهم ) دعاة ونقادا( كبير من األساتذة و المعنيين سيبقى مشروعا سبق أن قدمه عدد 

وآخرين جزاهم اهللا  محمد إقبال عرويو  نجيب الكيالنيو  قطب محمدو  عماد الدين خليل

 . خير الجزاء

يطرح الباحث كتابه هذا، بمثابة مشروع لحل عدد من مشكالت يعاني منها اإلبداع 

والنقد في األدب اإلسالمي المعاصر، وذلك من خالل حتمية النقد و التنظير لمفهوم هذا 

عرض القسمين الخاصين باألدب اإلسالمي، ومباحثهما الخمسة  ارتأيناالنوع من األدب، لذا 

  .ما مع العنوان الكتاب، وألهميتهمافي هذا الموضوع، انسجا

وفي ) أطياف النص النقدي(وبداية يقدم لنا الباحث في القسم األول من الكتاب 

) مقدمات ومقترحات: اإلشكالية المنهجية في دراسة األدب اإلسالمي: (مواضيع ثالثة، هي

دراسة : هجنالنقد الم(و ) أصالة الموروث و فاعلية الخطاب: النقد اإلسالمي المعاصر(و 

، وقد تناول الباحث في موضوعه األول قضية األدب ).فاعلية النقد العربي المعاصر في
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بة خصا) اللغة(طيات معرفية، وقد وجد العقدي من خالل أدب يصوغ أسئلته في ظل مع

التي تقدمه، ولكنها في ذات الوقت تعاني من  االنزياحالحركة في هذا األدب من خالل فعل 

  :إشكاليات أربع حصرت في

  .إشكالية غياب المنهج-2.                               إشكالية أسلمة المنهج-1

  .إشكالية الدور اإلعالمي-4.                            إشكالية تحديد المصطلح-3

د هذه اإلشكاليات، إال أنه قد أوجز كثيرا في ومع تصورنا بأن الباحث قد نجح في تحدي

يتناسب وحجم هذه اإلشكالية، وكأن الباحث أراد  تناولها، وطرحها فجاءت عرضا بسيطا ال

رحاته حال إلشكالية بدال من الغوص واإلفاضة في موضوعها، ومن هذه أن يستعجل مقت

 في عرضه لإلشكالية األولى التي تكمن في التساؤل . 08المقترحات ما جاء في الصفحة

ماهي مهمة األدب اإلسالمي و أين تكمن؟ هل تكمن بمشروع أسلمة األدب، أم بمشروع (

 بين المشروعين) التوأمة(، وبعد طرحه بإيجاز للمشروعين،  يقترح .)تقديم األدب اإلسالمي

، فبعد عرض الباحث ما )د المصطلحإشكالية تحدي(وكذا الحال بالنسبة لإلشكالية الثالثة 

 التقاءيتنازع مصطلح األدب اإلسالمي من جهة المنتج، إن كان مسلما أو غير مسلم مع 

 للكون والحياة واإلنسان، يقترح التوسعة في تنوع المصطلح  أدب الثاني مع تصور اإلسالم

ت التسمية سبق ، علما بأن هذا المقترح وبذا)األدب اإلنساني(ليكون المصطلح المقترح 

أن طرحه من منطلق ما يوازي األدب اإلسالمي في المضمون، مطبقا  بسام الساعيللباحث 

ونرى .) 39/الواقعية اإلسالمية في األدب و النقد: (، في كتابه"تأبط شرا"ذلك على قصيدة 
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ألن األدب مهما كان نوعه و جنسه، إنما هو إنتاج  اقتراحههنا، أن الناقد لم يوفق في 

 فاقاالت، وذلك غير ممكن ألن "لإلنساني"نساني وأدب إنساني، إال إذا تم تحديد مفهوم آخر إ

أن يتم لكي يستقر المفهوم أوال، ومن ثم المصطلح، فمفهوم  ال يمكنعلى هذا التصور 

، فاإلسالمي خاص و اإلنساني عام و إن كان )اإلسالمي(أعم وأشمل من ) اإلنساني(

تشمل (اإلسالم دينا شموليا في إنسانيته، ولكن في مفهوم اآلخر فإن الشمولية اإلنسانية 

موقف الباحث في التخصيص  لذا فلألخر موقف يختلف من) المسلم و غير المسلم

أما اإلشكاليتان الثانية والرابعة فقد وجدتا حلولهما من خالل خصائص خمس كان  االعتبارو 

الباحث موفقا في اقتراحها للمنهج اإلسالمي، على مستويين، الفرد والمؤسسة اإلعالمية، أما 

فقد وجد ) لخطابأصالة الموروث و فاعلية ا: النقد اإلسالمي المعاصر(: المبحث الثاني

ساحة النقد العربي المعاصر يشوبها الكثير من اإلشكاليات و األزمات التي لم يقدم الناقد أن 

ظل  ، في"النقد اإلسالمي لتقديم نتاجاته وأجوبته لها الحلول بعد، و الفرصة سانحة أمام

العالمية، وقد في الساحة النقدية ) الدونية والفوقية(ق ثنائيةهيمنة اآلخر وتبعيته له وتحق

شخص الناقد سبعة أسباب كانت وراء هذه اإلشكاليات، اتسمت بجدية الناقد وقدرته على 

" مشروع النقد اإلسالمي المعاصر"التشخيص والوضوح، فربط الحلول باألسباب  ورأى أن 

  : يمكن أن يتم الحديث عنه من خالل محوريين أساسين، هما

النقد اإلسالمي، محددا ثالثة عشر مسارا  اتزانى من إشكالية النقد العربي عل :األول �

 .النقد اإلسالميين للنهوض بهذه المهمةستوى اإلبداع و على م
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، وقد وجد أن المحاوالت النقدية اإلسالمية األولى االنطالقعلى  االبتداءمن  :الثاني �

التقديم النقد اإلسالمي، بسبب سطحية  انتشارشكلت حاجزا كبيرا أمام ) المتواضعة(

حين وجد إمكانية  فيوالتنظيم، وسوء التعامل مع النصوص في مجال التطبيق، 

ة النصوص اإلبداعية بتكمن من قدرة المنهج المتزن الذي استطاع من مقار  االنطالق

 أن تتكيف مع المتغيرات النقدية استطاعتمن أسس جيدة  امتلكهاإلسالمية، بما 

  .وحكمت صالح ومحمد عروي عماد الدين خليلو نجيب الكيالنينها محاوالت مو 

 لب اليوم ببناء إنسانية اإلنسانمطا"ويرى الناقد ان المنهج النقدي اإلسالمي المعاصر 

ومحاولة ترميم الفكر العربي من خالل تقديم البديل األمثل، وٕاعادة إنشاء القيم كما أرادها 

  .اإلسالم، ال كما نريدها نحن

على ثالثة مباحث، تناول الناقد  احتوى، فقد )ف النص الشعريأطيا(أما القسم الثاني 

مشكلة عالقة النص  )تلقيحضور النص وغياب الم: اللغة اإلشارية(في مبحثه األول 

، فنسب هذه المشكلة الى قدرة اللغة على االنحراف، و انزياح المصطلح، إلى جانب بالمتلقي

بوصفة مدونة، وغياب القارئ بوصفة ثنائية الحضور و الغياب منطلقا من حضور النص 

ع حركية داللته، ولعل هذا كان سببا في نبيد أن حضور النص كمدونة ثابتة لم تم .تلقيالم

، وبسبب انفتاحه على العالم وانتشاره )مدونة ثابتة(نشأة التأويل، فتمثل الناقد بالنص القرآني 

ما جعل التأويل أهم العوامل التي مكانية الموقف، كان نصا واسع الداللة، ولعل هذا و خارج 

حولت علوم المسلمين من علوم رواية إلى علوم دراية، وهذا ما جعل التأويل متشبعا بحسب 
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العرفاني / التأويل الصوفي البياني،/ التأويل الكالمي(وهو أنواع  األفكار التي استخدمته،

  ).العقلي/ اإلشاري، التأويل الفلسفي/ التأويل الباطني

، حيث "اللغة و النطق و المعرفة و الحقيقة" ر التأويل حول أربع وحدات، هي لقد دا

المنطق  اعتمدتاللغة على ثنائية اللفظ و المعنى فتشكل منها التأويل البياني، كما  اعتمدت

المعرفة على  اعتمدتعلى اللفظ والمعقول فتشكل منها التأويل العقلي، في حين 

اعتمدت الحقيقة على ثنائية  ، فتشكل منها التأويل الباطني، كما )الباطنو  المعنى (مقولة

نحراف اللغة وانزياح االظاهر والباطن، فتشكل منها التأويل الصوفي ولربما كان في 

المصطلح لدى الصوفيين أهمية كبيرة من حيث إشارية اللغة وتجسيد المصطلح لثنائية 

لجها الناقد، والتي لها عالقة ت األخرى التي عاالمرئي والالمرئي، إلى جانب المصطلحا

  ".وحدة الوجود، التواجد، والوجد والفناء والشطح، السكر، التوحيد" بالتجربة الصوفية، ومنها

الحالج  اشتعالموضوعا له، إذ رأى أن " الحالج"مجال التطبيقي، فقد أخذ الناقد الفي  أما

الى اقصائه عن  ما دعاهمخرين، وهذا المتصوفة اآل اشتعالالتصوف يختلف عن في حقل 

مجالسهم وحلقاتهم الصوفية، فالحالج أضاف مسائل جديدة لم تعهدها الصوفية، ومنها مسألة 

  .، الذي استولى عليه، وأسر نفسه حتى فقد الحالج قيادتها"الحب اإللهي"

) في الشعر اإلسالمي المعاصر دراسة- شة التجربةيالقناع ومعا(أما المبحث الثاني 

فقد عالج فيه الناقد القناع باعتباره تقنية حديثة في الشعر لجأ إليها الشعراء، عن طريق 

  .شخصية يحملونها آراءهم وآالمهم، فيتحدثون عن أنفسهم بوساطتها
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أن القناع قسمان، يرجع أحدهما إلى الشخصية، والثاني الى المعنى  سعد اهللا دوقد وج

بالسمة التي أرادها  ثلتتم، والثانية باطنية لتان، داللة ظاهرة تتمثل بالسمة الموضوعيةوله دال

في  انطباع:" لقصيدة) وفنية تحليلية(الشاعر من تقنعه، متمثال الباحث في معالجة تفصيلية 

 الحب لألرض"، ومن ديوانه "حكمت صالح"، للشاعر اإلسالمي "مخيلة صقر قريش

  ".والسماء

، فقد كشف )أطياف النص وجماليات التأويل: القصيدة اإلسالمية(أما المبحث الثالث 

الى الحرية والمساواة ورفض  حكمت صالحالناقد األستار عن دعوة الشاعر اإلسالمي 

من قضية الفصل العنصري في  ، متقاربا مع موقف الشاعر-ههللا تعالي وحد-العبودية إال 

على ( التي تنتمي لديوانه " بالل"خصوصا كما أوحت بها قصيدة العالم عموما، وفي إفريقيا 

  .)السمراءعتبات الجنة 

صورت المصير اإلنساني من " بالل"فما جاء في مقاربة الناقد التحليلية، أن قصيدة 

 العرض التاريخي وٕاسقاط(، متتبعا ذلك في محاور ثالثة، "التاريخ والمعاصرة: "خالل بعدي

وفي  )اليومبالل األمس، وبالل  على الواقع المعاصر، ومقارنة بينالمعطيات التاريخية 

 إيقاعية، وبالغية، وتركيبية(من خالل مستويات  حين وجد التحليل الفني للقصيدة مكانته

 والتصوير الشعري، ، و البناء الفنيبطل القصيدة(مرفقا ذلك بملحوظات تختص بـ ) وداللية

  .)والرموز المكانية ورموز األشخاص
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الحقيقي إلى  االنتماءفي هذه المباحث الخمسة، تنبئ عن قدرة الناقد في  ما جاءن إ

مواصلة الجادة في مشروع األدب اإلسالمي، منهجا نقديا، و إبداعيا في ساحة تكثر فيها 

  .إشكاليات األسئلة و األجوبة معا

  :ما يليأهمية بالغة للمصطلح في كتابه، ولعل أهمها  سالم سعد اهللا محمدأعطى وقد 

  :األنا واآلخر-/1

 االنفتاحبين المشروعين، فالمشروع األول ينتمي إلى " توأمة"وقد قدم الكاتب مقترح 

الى األنوية نسبة الى األنا ونحن بحاجة الى كال  االنتماءعلى الكينونة، ويندرج الثاني ضمن 

  .)1(على اآلخر االنعزالنا وعدم المشروعين لتحقيق فرادة األ

 الجانب العقدي من )األنا واألخر(في معالجته لثنائية  "عماد الدين خليل"وينطلق 

دمية، وأنها ة في الجبلة اآلز وذلك بالعودة الى المنظور القرآني، للثنائية ليؤكد أنها مركو 

تنطوي على اإليجاب و السلب معا، وفي الحالة األولى يمكن ان تكون فرصة مناسبة 

المفتوح اللذين منحا  واالختيارللحركة والتجدد واإلبداع والعطاء وبين أن اإلرادة الحرة 

الى هذا المنصب او ذاك يقودان بالضرورة الى عدم توحد  لالنتماءلإلنسان فردا وجماعة، 

ية وتحولها الى معسكر واحد، ألن قيمة الحياة الدنيا وصيرورتها المبدعة تكمن في هذا البشر 

                                                           
   .8دراسات في النقد ا,س�مي المعاصر، ص: أطياف النص: محمد سالم سعد *-/1
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التغاير بين األنا واآلخر، وألن حكمة اهللا سبحانه وتعالى شاءت أن يشهد حق المعسكر 

   )1(.الواحد انقساما وتنوعا وصراعا

هذا التغاير  بعض المواضيع من القرآن الكريم التي تبين عماد الدين خليلوقد عرض 

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء :" كثر الصيغ واقعية ووضوحا، كقوله تعالىأوفق 

  -48-سورة المائدة" اهللا لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات

  :الشكل و المضمون -/2    

من كبرى القضايا النقدية ألنها تعالج أساس البناء في  الشكل والمضمونتعد قضية 

 الرتباطهما و أيا كان مرسله ومتلقيه موضوعه وغرضه والمقصود به، الفن األدبي مهما كان

الى  في فهم طبيعة العالقة بين الشكل والمضمون، سيؤدي بتقدير العمل األدبي فأي خلط

ذه القضية ومازالت سمة أساسية من لهذا كانت ه: الخلط في الحكم على النص األدبي

  .حولها وتباينت آراؤهم فيها سمات النقد األدبي قديمة وحديثة، وتعددت مواقف النقاد

في الطريق، يعرفها  عبارته المشهورة حول المعاني المطروحة" الجاحظ"فمنذ أطلق 

  ...العجمي والبدوي والقروي

أسهم في ترسيخ الفصل بين اللفظ ....إنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ

  .والمعنى، بل في تقديم اللفظ عن المعنى

                                                           
   .11، صـھ25،1421ع، 7قضايا ا2دب ا,س�مي، مجلة ا2دب ا,س�مي، مج: عماد الدين خليل/:1
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وابن  ينكالقرطاجغير أن جملة من نقادنا القدامى أكدوا تالحم الشكل مع المضمون 

 ضرب حسن لفظه وجاد معناه:" اضرب الذي قسم الشعر الى أربعة وابن قتيبة، سالم

لم تجد هناك فائدة في المعنى، وضرب جاد معناه  لفظه وحال فإذا فتشته وضرب حسن

   )1("وقصرت ألفاظه، ولفظ تأخر معناه وتأخر لفظه

  .األربعة للشعر باألضر بين اللفظ والمعنى في ابن قتيبة لقد ربط 

أن "الذي رأى " كابن األثير"بين اللفظ والمعنى،  ابل أن بعض النقاد لم يفصل أساس

  "هو عناية بمعانيها، ألن أركز عندها وأكرم عليهاعناية العرب بألفاظها إنما 

المعنى  وسيلة لغاية محمودة، وهي إبراز"ويعتبر اهتمام الشعراء بالجانب اللفظي 

، فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظهم وحسنوها، ورققوا حواشيها وصقلوا أطرافها، فال ضئيال

   )2".(خدمة منهم للمعاني تظن أن العناية إذ ذاك إنما هي بألفاظهم فقط، بل هي

في نظرية النظم التي  التحامهوبلغ التداخل بين الشكل والمضمون أقصى درجات 

والقائلة بالعالقة الباطنية بين األلفاظ والمعاني، وأن األلفاظ  ،"عبد القاهر الجرجاني"صاغها 

  ) 3("العقل افتضاهتنافست داللتها وتالقت معانيها على الوجه الذي "

                                                           
   .9-8ص ص،1966، 2أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاھرة، ط: الشعر والشعراء، تح: ابن قتيبة/1
بد الحميد، مطبعة الباتي الحلبي محي الدين ع: حابن ا2ثير المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ت/2

   .1/353م،1939 ط ،القاھرة
محمد عبده ومحمد القنطيشي، دار المعرفة للطباعة : تح: د>ئل ا,عجاز: عبد القاھر الجرحاني/3

   .40م،ص1968بيروت، د ط، 
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فإن النقد الصحيح يجب أال يشمل األلفاظ دون المعاني، أو العكس، بل عليه أن  لذلك

  من حسن النظام، وجودة التأليف،  ما يكونتضفي على األلفاظ " يتابع المعاني فهي التي

   ) 1(".وهو العالقة المترتبة على فهم القسمين اللفظ والمعنى

 او" قالب"لتشير الى " شكل"كلمة  وللشكل معان متعددة يجب اإلشارة إليها، فقد ترد

 بأنواعه في الشعر اإلنجليزي السونيتمعروف وتقليدي، مثل قالب معين من التنظيم " نمط"

في  هوشح في الشعر العربي، ومثل السوناتا والفوجمالو وقالب القصيدة التقليدية واألرجوزة 

  .....الموسيقى، مثل بحور الشعر ومقامات الموسيقى

تنظيم عناصر الوسيط  ىبمعنى شديد العمومية والشمول لتدل عل شكلترد كلمة  وقد

المتبادل  االرتباطوتحقيق ...) األنغام، الخطوط، األحجام( العمل يتضمنهاالمادي التي 

بينهما أي الطريقة التي تتخذها العناصر المادية او العالقات القائمة بينهما في عمل فني 

" يتألف من مواد وينظم هذه المواد، وقد تأتي كلمة ذيالعنكبوت ال بعينه، وهو أشبه بنسيج

 وانفعاليةتنظيم الذي يؤدي الى زيادة داللة فكرية اللتدل على الداللة التعبيرية، لذلك " شكل

  )2(.فهاعامة تسوده وتجمع بين أطر  اللعمل ويضفي عليه وحدة، ويشع فيه روح

                                                           
 6ط، محمد رشيد رضا، مكتبة علي الصبيح، القاھرة: أسرار الب�غة، تح: عبد القاھر الجرجاني/1

   .6م، ص1656
تاب الفن، دار النھضة العربية دراسة في ا2ستطيقيا الشكلية وقراءة في ك: د>لة الشكل: عادل مصطفى/2

   .59، ص1987، 1بيروت، ط ،للطباعة والنشر
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فيها من األفكار العقلية  وما يحتشداألشكال،  ما تحتويهفهو كل  " المضمون أما

هو المحتوى الذي ندركه ونحس به من تذوقنا للعمل " والمعاني العاطفية بصورها وأخيلتها

  )1(.الفني

قد تجاوز مشكلة الفصل بين  "الشكل والمضمون"لثنائية  النقديومع أن المنظور 

أو جهد  ايتقرير  اأن العمل األدبي ليس خطاب اعتبارطرفي الثنائية منذ زمن بعيد، على 

تسجيليا أو بحث في التاريخ أو نقل مباشرة للوقائع و الخبرات، بل هو خطاب مشحون بقيم ا

منزاح عن الدالالت اليومية للكلمات والتعابير، اال أن العديد من األدباء في الفنية والجمالية، 

ن القطبين لكي يمنح لنفسه الحرية بالجنوح بي االرتباطيتشبثون بفك  الزالواهذا العصر 

  )2(.صوب أحدهما

أن الظاهرة األدبية لن تحقق وظيفتها في الخطاب " عماد الدين خليل"يؤكد  وهنا

، ويرى بأن األدب "الفكر والفن" أو " الشكل والمضمون " اإلبداعي ما لم تحقق باثنين 

البد أن ينطوي على طبقتين أساسيتين  ته التعبيرية هو كأي أدب في العالمنياإلسالمي في ب

  :هما

  .الذي يراد التعبير عن مكوناتهالمعنى -1

                                                           
   .145، ص1984ط،  قضايا النقد ا2دبي، دار المريخ، الرياض، د: بدوي طبانة/1
   . 6قضايا ا2دب ا,س�مي، ص: خليل عماد الدين/2
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التي تمكنه من الوصول الى المتلقي بأكبر قدر من التوتر والفعالية  تقنيات الجماليةال-2

      ) 1(.والجمالية والتأثير

ورأيه حول ثنائية الشكل والمضمون، فهو " محمد سالم سعد اهللا"ويتضح أمامنا موقف 

من دعاة الموازنة بين الشكل والمضمون في العمل األدبي والنشاط النقدي، فقد أدرج هذه 

للخطاب اإلسالمي، مستمدا مادته من البحث عن  ذجةمنالثنائية ضمن مشروع يقدم 

  .المعرفي والثقافي األنساب التي تلتقي مع طبيعة توجهه، وتتمثل في ذلك التراث ذي الغنى

وهي غياب المنهج عن ساحة األدب : وتطرح اإلشكالية الثانية قضية مهمة جدا

وضوح الجوانب  عدم اإلسالمي الذي يؤدي الى ضبابية الرؤية والتي تقود بدورها الى

يفسر لنا ميل بعض النقاد الذين ينتمون الى  التنظيرية وخلل في جانب التطبيق، وهذا ما

ركيز لبيانه، على حساب اإلسالمي الى اللجوء الى المضمون في التحليل والت دائرة األدب

القضايا الفنية والتقنية على صعيد الشكل، سواء في العمل الشعري أو الروائي، أو 

  )2(. المسرحيالقصصي، أو 

 أما اإلشكالية الثالثة فهي ناتجة عن اإلشكالية الثانية فغياب المنهج يعني غياب

  .ياب الفرادة، غياب الخصوصيةالمصطلح، غ

                                                           
1
  .07نفسه، ص رجعالم/  
  .8أطياف النص، دراسات في النقد ا,س�مي المعاصر، ص: * محمد سالم سعد /2
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وبعد طرح هذه اإلشكاليات اقترح الكاتب خصائص المنهج اإلسالمي والتي تتكون من 

  :ثالثة مصطلحات تقوم على عالقة جدلية بينها وهي

  ).الواقع اإلبداعي/ النص (-)المعاصرة/  الحداثة(-) األصالة/التراث (

التاريخ  لالحداثة ما يتعلق بها، وقد شكّ  رفض-مطلقا– ال يعنيفاللجوء الى التراث 

معين ثرا، ومادة غنية لمبدعي األدب اإلسالمي، فالشعر وسيلة التواصل اإلنساني بين 

 واالستفادةالماضي والحاضر، وهذا أدى الى تفهم الشاعر ذلك الماضي وتحليل معطياته، 

يمكنه السير منفصال عن  هم والحاضر الال وٕايقاظمنها في الواقع المعاصر لتحفيز النفوس، 

، ليمارس بمنظور تاريخيتلك األيام الموغلة في رحم التاريخ، لذلك البد من رؤية الحاضر 

، والبحث عن المستقبل األفضل لن يتحقق واالنبعاثالتاريخ دوره بوصفه محفزا على التجدد 

ويدفعه نحو إال بتقمص الماضي بوصفه تيارا دفاقا يصب في الحاضر ويرفده بمكوناته، 

 )1(.تجاوز التجارب التي وصفت بالسلبية األفضل من خالل

الكثير من الغموض والقلق، ألنها تتداخل مع ثنائية  األصالة والمعاصرةويشوب ثنائية 

األنا واآلخر، فالمعاصرة تبدو في أكثر صيغها جدة فيما اصطلح عليه بتيار الحداثة، لتعود 

  .بي من جديدإشكالية التعامل مع المعطى الغر 

الى التناقض الموجود بين الذاتية هذا التداخل حين أشار " برهان غليون"وقد بين 

فالذاتية تعني تطوير الذات بما يبقيه على صلة مستمرة مع الماضي والتراث "والمعاصرة، 
                                                           

   .12المصدر نفسه، ص/:1
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تعني في كل زمان ومكان  والمعاصرة.... ويجعل لها جذورا عميقة وقوية في التاريخ

ذلك من تبادل وأخذ من اآلخر، وتلقف لإلبداعات واالكتشافات  يطلبه استيعاب الحضارة وما

 )1(".البشرية المادية والروحية

الذات وتأهيل الحضارة وٕاخضاعها لمتطلبات المجتمع  كما بين ان الصراع بين تأكيد

ارة من موقع اإلبداع والمساهمة لن يتوقف طالما لم يتحقق للعرب المشاركة في الحض

 )2(اإليجابية ال من موقع التبعية واالستهالك

ومن الجدير بالذكر أن وظيفة آلية العمل المنهجي لألدب اإلسالمي هي تحويل سلوك 

رباني مخالف التفكير الى التصور الخاص للواقع والحياة والكون واالنسان، ذلك أنه منهج 

المنهجية، وفي خضم تلك المعاني والمفاهيم التي استوحاها رواد ت يدابطبيعته بقية التحد

دت النظرة المعاصرة والرؤية الفاحصة للواقع من خالل تحليل سالمي جاءت بل ولّ دب اإلاأل

تخالص عبرها، والنظر من خالل منظومتها الى الحاضر، وجولة استقرائية في حدثها واس

حضور المعطى الحضاري للتاريخ ذي اللحظات  دب اإلسالمي تؤكد أهميةدواوين مبدعي األ

  .نتاجاتهاالمشرقة في 

يعني الكالم السابق ان الجميع من أولئك الشعراء قد وقفوا سواسية امام التراث، بل  وال

  :لقد تعددت الرؤى واختلفت المقاصد، ويمكن حصر االتجاهات في هذا الميدان بثالثة

                                                           
  .357،ص1990اغتيال العقل، المؤسسة الوطنية للفنون، الجزائر، دط، : برھان غليون/1
   .385نفسه، ص رجعالم/2
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 .بين التراث والمقدس، ورفض كل حديثرؤية سلفية تقيم عالقة : إحياء التراث -1

 .بينهماواقعية تقيم عالقة بين التراث والمعاصرة، وتجمع  رؤية: التراثاستلهام  -2

رؤية مستقبلية تقيم عالقة بين التراث والنزعة الفردية لغرض فهم : إعادة قراءة التراث -3

 .التراث، وتوجيهه بما يخدم العصر

يقا وحذرا، إلنارة الحقائق أوال تعامال دق إن التعامل مع التراث يفترض أن يكون

ولصياغة آليات البناء المعرفي للمنهجية اإلسالمية المقترحة ثانيا، وقد حاولت بعض قراءات 

األدب (األدب اإلسالمي متابعة الحذر مع التراث من خالل الحديث عن ما اصطلح عليه بـ 

التراث، وٕاعادة كتابة النص تضليل لمعطيات ، ومحاولة حصر ما لحق به من )المكشوف

، ومنها كتابة التاريخ اإلسالمي إلعادةجرى من محاوالت جادة  األدبي النقدي على غرار ما

  ) 1(التاريخ اإلسالمي ةحول إعادة كتاب: في كتابه) عماد الدين خليل(محاولة 

الكثير يشير الى االعتقاد الخاطئ السائد لدى  "نظرية االدب اإلسالمي في:" وفي كتابه

من اإلباء اإلسالميين حول قضية التراث والمعاصرة، وهو بأن احترام التراث يوجب رفض 

  .الحداثة والتنكر لها، وأن قبول الحداثة يعني بالضرورة التنكر للتراث

تتحدد شخصيته  مالمحه وال ال تتشكلدب اإلسالمي المعاصر ن األأوهنا يذكر الناقد 

كانت األصول العقيدة والتراث، وٕاال فقد خصوصيته، وٕاذا : ينالمتميزة إال بالتجذر في إثن

العقدية لألدب اإلسالمي من األمور المتفق عليها، فإن التراث باعتباره معطى وضعيا 

                                                           
   .14-13صص أطياف النص، دراسات في النقد ا,س�مي المعاصر، : محمد سالم سعد */1
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تعني  وٕاذا سلمنا بأن ممارسة كهذه ال"ينطوي على هامش من الحرية يفسح المجال لالنتقاء، 

أدباء اإلسالمية  الموهوم بين فئتين من راعطصفيا للتراث، لم يبق ثمة حجة لالبالضرورة ن

تترك بينها وبينه فاصال مناسبا  ال تكادبالتراث أكثر مما يجب، حتى انها تلتصق إحداهما 

للرؤية الصائبة، التي تتيح األخذ أو الرفض على هدى وبينة، وتبعد الفئة األخرى صوب 

الطرف النقيض، مدعية أن األدب اإلسالمي مادام يحمل الفتة معاصرة فإن عليه أن يفك 

  ) 1(".ارتباطه بالتراث

تمدنا باآلليات واألدوات المعرفية " محمد السالم سعد اهللا"في نظر " المعاصرة" و

عدة تتيح فرصة التعرف على إبداع كما تقدم قراءات ، أو محتواه الحديثة للتعامل مع التراث

  .ومدى الوظيفة التي حققها، فضال عن أن كل قراءة تكشف عن رؤية إبداعية جديدة التراث،

  :وتكمن اإلشكالية المنهجية لألدب اإلسالمي في ثالث نقاط أساس

 .إشكالية معطى الزمان -1

 .إشكالية معطى المعرفة -2

 ) 2(.إشكالية معطى العمل -3

على أن مصطلح األدب اإلسالمي يبني على رؤية متميزة " عماد الدين خليل"كما أكد 

ى في األعمال تللكون والعالم واإلنسان والوجود، قد يجد انعكاسه ليس فقط في التراث، أو ح

                                                           
  .8ا2دب ا,س�مي، ص قضايا: عماد الدين خليل/1
2
  .14أطياف النص، دراسات في النقد ا,س�مي المعاصر، ص: محمد سالم سعد */ 
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العالم على امتداده، فحيثما التقت مفردات نص إبداعي بهذه اإلبداعية المعاصرة، وٕانما في 

 الرؤية وتناغمت معها، أصبح النص صالحا إلغناء األدب اإلسالمي الذي يملك من المرونة

  .الزمني والمكاني معا يسمح بانفتاح على البعدين وسعة الفضاء ما

قدي واإلبداعي سالح لكن الناقد ينبه الى أن تيار المعاصرة أو الحداثة في سياقة الن

ممارسة النقدية، قد تكشف وتحدد وتضئ الذو حدين، فهو قد يمنحنا أدوات عمل جديدة في "

وفرضت لزمن طويل  االرتجاليةوتتجاوز بالناقد حافات الذاتية، التي مارست إصدار أحكامها 

 ميولها وذوقها الخاص على النص بنوع من المصادرة التي تبتعد بالنشاط النقدي عن

  .المرجوة موضعيته

كما يمكن للحداثة اإلبداعية ان تمنحنا خبرات وصيغا جديدة، وتكسر بعض التقاليد 

جدة ومالئمة، وتضع أمام المبدع حاالت مدهشة في توظيف  الفنية العتيقة باتجاه تقاليد أكثر

   )1(".التقنيات الفنية

 تجاوز الثوابت والنزوع غربي علىولكن الحداثة في المقابل تقود أمام إلحاح العقل ال

والتغير ليس في دائرة األدب فقط بل في جل مناحي الحياة والفكر والتضحية  إلى التحول

بخبرات األجيال، وضرب الثوابت النقدية واإلبداعية عرض الحائط، ووضع بدائل جديدة 

  ) 2(.تتعرض هي األخرى للتجاوز واإلهمال سرعان ما

                                                           
   .8قضايا ا2دب ا,س�مي، ص: عماد الدين خليل/1
   .9ص: المرجع نفسه/2
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الحديث عن قضية التراث والمعاصرة أن الحداثة اإلسالمية ويمكن أن نستنتج في ختام 

حداثة البناء واإلنماء، حداثة يتوازن فيها عنصران هامان هما األصالة " :في األدب والنقد هي

 تبتر األصول والتجديد، العراقة والمعاصرة، التاريخ والحاضر، حداثة ال تقطع الجذور وال

التراث أو تكون نسخة أخرى منه، ولذا كانت الحداثة  تتجمد عند ولكنها في الوقت نفسه ال

فيها سلطان العقل  ال يتقهقرمن قديم وحديث،  فاءطصواإلالتي نريد قائمة على التخيير 

العربي أمام قديم لم يعد يناسب العصر، وال أمام جديد قادم من شرق أو غرب، بل تحاكم 

  ) 1(".ذلك كله الى معيار الحق ومقياس الحكمة والخير

 فنظرية النقد اإلسالمي تقف في قضية التراث والمعاصرة موقف الوسطية، وهي ال

تنكر القديم، هي تصنع من القديم الثابت جذرا وأساسا تقوم عليه، ومن  ترفض الجديد وال

تجديد، وذلك كله دون الخروج الجديد لباسا جديدا تساير وتضاهي به ما في هذا العصر من 

  .للكون واإلنسان والحياةصور اإلسالمي تالعن 

  :والمراجع التي قامت عليها المدونة المصادر-/و

محمد سالم "عملية البحث، فالناقد  تفتضيهتنوعت مصادر ومراجع الدراسة حسب ما 

وقد خصصها في هوامش جعلها في آخر كل  ،ونها تخدم البحثكعليها  اعتمد" سعد اهللا

 :قسم من كتابه، ومن أهمها ما يلي

  
                                                           

  .80م، ص48،2005ع�مي، مجلة ا2دب ا,س�مي، التجديد من المنظور ا,س: قصاب وليد/1
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 .عماد الدين خليل: النقد اإلسالمي المعاصرمحاوالت جديدة في  �

 .عماد الدين خليل: دب اإلسالمينظرية األ �

 .قبال عرويإمحمد : دب اإلسالميجماليات األ �
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 .محمد مفتاح: الصوفية الكتابة �
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لقد وفق الكاتب في انتقاء هذه المصادر والمراجع، حيث وصل الى مراماته النقدية التي 

  .ابتغاها
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 :خاتمة

لقد كانت الغاية من الخوض في غمار هذا البحث هي محاولة تقديم صورة واضحة 

من خالل  "للخطاب النقدي المنبثق عن الرؤية اإلسالمية لإلنسان والحياة و الكون"المعالم 

  ".محمد سالم سعد اهللا"الجهود النقدية للناقد العراقي 

  :وقد توصلنا الى تسجيل جملة من النتائج أهمها ما يلي

النقد اإلسالمي المعاصر أصبح في مستوى التحدي وطرح المقنع، فما أنجزته النظرية  �

هدف ال  النقدية اإلسالمية يعطي الدليل القاطع على أنه قد عرف طريقه، ويتجه نحو

يضر من خالفه، وهو اليرضى أن يكون ملحقا بهذه المدرسة او تلك، وال يرضى أن 

يأسر نفسه في هذا المنهج أو ذاك، إنما يحاول أن يطور أدواته المنهجية 

 .ومصطلحاته وأشكاله باعتماد على المنهجية اإلسالمية المنبثقة عن الرؤية القرآنية

صورة الحقيقية لهذا االتجاه النقدي األصيل الذي ال ةوالهدف من هذا البحث هو تجلي �

وتجاهل  ظل مجهوال بين أهله ألسباب مختلفة أهمها تنكر المثقف العربي لحضارته،

 .يبين لقيمة هذه الحضارةالتغير 

وغيره من االسالمين من مرجعية  محمد سالم سعد اهللاوينطلق النقد اإلسالمي عند  �

ف وماضيه بالقدر الذي تمثل حاضره وتستشر  فكرية متميزة، تمثل أساسه وأصالته

هي ف، أما الفلسفة التي يتكأ عليها "القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة" مستقبله وهي

نظريات العلماء والمفكرين والمصلحين واإلسالميين التي انبثقت عن وجودهم في 

 .سالميةعملية اإلصالح والتغيير، لذلك فالنقد اإلسالمي يتحدد بالحركة اإل

ينبع من فكر وعلم، وذوق " محمد سالم سعد اهللا"النقد اإلسالمي الذي يقترحه  �

واحساس ويتسم منهجه بالشمولية والمرجعية الدينية، وااللتزام والتفتح على العلوم 

دب وصاحبه، وهو وتقنياتها، وتجاوز الجزئيات الشكلية الى المضمون والربط بين األ

يقوم على أساس الثابت والمتغير، فالثابت هو المرجعية الدينية أو القرآن الكريم، 
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والمتغير هو تقنيات العمل األدبي وتقنيات العلوم األخرى التي تساعد على التفسير 

 .والشرح والتحليل

ى في دب العربي الحديث ونقده، الذي ارتماستطاع النقد اإلسالمي كشف متاهات األ  �

أحضان المجهول بانفتاحه الغير موضوعي على العالمية، وقدم النقد اإلسالمي في 

المقابل أعماال نقدية حضيت بإعجاب، بعيدا عن اللهاث وراء المنهج والمدارس 

 .دعت األبصار ببريقهاخالحديثة التي 

ل وفي األخير يمكن القول أن النقد اإلسالمي المعاصر كالنحلة تمتص الرحيق من ك �

الزهور، فهو يروم التجذر في التراث للتحصن به، واالستشهاد بمعطياته جنبا الى 

جنب مع األصول العقدية التي تشكل قاعدة العمل األساسية وال يعرض عما يدور 

ي بل يتبع كل ذلك ويبق.... أو سيميائي أو أسلوبي أوبنيويمن حوله من نقد لساني 

بسياق حضارته  ما يضرلتي تنفع الناس ويضر لنفسه المجال واسعا لتقيس الجوانب ا

 .وأدبه، ألن اقتحام الباب على هذه المناهج ضروري لمن يروم نقد اآلخر ويتجاوزه

وتبقى الحكمة ضالة المؤمن يتلقاها أنى وجدها، وأشرف األدب والنقد ما خدم اإلسالم  �

نة وجادلهم أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحس." مال ودعوةعفكرا وعقيدة و 

النحل " بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين

125  . 
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:ملخص  

خطاب النقدي اإلسالمي من خالل يهدف هذا البحث إلى تقديم صورة واضحة عن ال

  :ولعل أهم نتائج هذا البحث هي"هللامحمد سالم سعد ا"التجربة النقدية للناقد  عرض

أن النقد اإلسالمي المعاصر عند الناقد وغيره من اإلسالميين ينطلق من مرجعية 

وستشرق  وأصالته وماضيه بالقدر الذي تمثل حاضره،تمثل أساسه  فكرية متميزة،

أما الفلسفة التي يتكأ عليها فهي  "المطهرة القرآن الكريم والسنة النبوية "مستقبله وهي 

نظريات العلماء والمفكرين والمصلحين اإلسالميين التي انبثقت عن وجودهم في عملية 

                                   .الحركة اإلسالميةلذلك فإن النقد اإلسالمي يتحدد ب اإلصالح والتغيير،



Résumé : 

Cette recherche vise à fourmi  une image claire du discours 

islamique contemporaine .A travers la présentation de la critique 

de l’expérience mondaine de « Mohamed Salem Saad Allah » et 

peut être les résultat les plus importante de cet  recherche sont : 

La critique islamique contemporaine lorsque le critique 

d’autre islamiste découle d’une référence idéologique distincte. 

Elle représente son originalité et dans la mesure de son passé et 

présent et anticiper son avenir et « Le Saint Coran et la 

Sunna », soit la philosophie qu’ils se penchent sur les savants et les 

peseurs et les islamisés, qui ont émergé de leur présence dans la 

processus de réforme et de changement et donne la critique 

islamique est déterminée par le mouvement islamique. 

 



Summary:  

This research aims at presenting a clear image about the 

contemporary Islamic critical discourse through projecting the 

critical experience of the critic “Mohamed Salam Saad Allah”. 

Perhaps the most important results of this research are the 

contemporary Islamic criticism , according to the critic and other 

islamists, that starts from a special intellectual background, it 

represents its basics and originality and past as much as present 

time, and orienting its future through “the Holly Quran and the 

Sunnah’’ while the philosophy that it relies on it is the theories of 

scientists, intellectuals, reforms, and islamists that have been 

emerged from their presence in the process of reform and change, 

so been emerged from their presence in the process of reform and 

change, so the Islamic criticism is determined by the Islamic 

movement. 

 


