
 مدخل عام ملسرية مصطلح األدب اإلسالمي
 عباس املناصرة

 
 32-26م، ص2006-هـ1427املصدر: جملة األدب اإلسالمي/العدد الثاين واخلمسون/
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 مصطلح "األدب" عند العرب

 النشأة والتطور والداللة:
دع جامع حيتووي   داللوا املنواها والودالالحل واق واملك واملاوو حل الو  املصطلح هو وعاء لغوي ضخم، ومستو 

 تعاس املخزون الفاري والث ا  لذاكرة األمة.
وهووو   تطووورت التووارئن "كووامله يوون مو هوتووة كاملووة، تسووطو هووروال والدتووا وتطووورت الوودال ، مووا تعوو   هووذا 

ب بوا األموم   واووار ضوعفها الفاوري هوو املفهوو  وو تعتوورت، موه  ومة ومور ، وتومه وتفرتو ، وووا موا تصوا
[ والوووتمص مصوووطلمااا، وموووا ترا وووك ملوووا موووه ا ووواا ةصو وووااحل هوتتهوووا اق وووارتة، 1اموووس مفاهامهوووا.." 

 وبذلا حيصو االضطراب وت اع اللغة املويدة ال  تويد  ارها، وحتماها مه اةمال والتشتت.
خ ههورت   ث ا ة ومتنا، وما را ك ملا موه تطوور لداللوة مما سبك ندرك و اة العودة اىل مصطلح "األدب" واترت

هووذا املصووطلح، تسوواعد    ادراك معاناهووا املختزنووة، ومووا اعتووورت مووه ت لبوواحل، تفاوود البووايث  مووه وبنوواء األمووة   
 تذكر مفاهامها وأت او كااهنا   قظاحل تداعن اق اراحل الطامعة علاها.

احل الو  تطوور معناهوا بتطوور ياواة األموة العرباوة وانت اووا موه دور ت وا توقن ضاف: "كلمة" ودب" مه الالم
البداوة اىل ودوار اق ارة، وقد التلفت علاها معان مت اربة يو  ولوذحل معناهوا الوذي تتبوادر اىل ومهاننوا الاوو  

 [.2  نثرًا" وهو الام  اإلنشاملن البلا  الذي ت صد با التأثري   عوااف ال راء والسامع  سواء وكان تعرًا و
واملميوووش ملشوووت احل الالموووة الووو  كانوووت سووواملدة   العصووور اىووواهلن وهنوووا كانوووت تووودا علووو  املعووو  اقسووون  وووو: 

 اآلدب: الداعن للطعا ، ومه ملا ))املأدبة(( الطعا  الذي تدع  الاا الناس.
 معو  رلور تودا علو  موا ومع قلة الشواهد ال  تتوسع   استعماا الالمة اال وهنا انت لت مه املع  اقسون اىل

ترا ووك الاوور  والطعووا  وال وواا ة والعمقوواحل االجتماعاووة مووه )اووذتب( تتمتووع بووا )اآلدب( املاوور  للنوواس: كووأن ال 
تاون مناً    كرما، وون تاون بشوًتا   است باا ضوافا، وون ال تنت ور ال واوال انت وارًا، وي تنتخوب وتنت ون، 

د تطوور) )املتووأدب( مووا تتمتووع بووا مووه اووذتب   ضوواا تا، مووه ابتعوواد عوووه بووو تاوور  النوواس داًعووا دون  ااووز. وقوو
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السوولوك املووذمو  كاىشووع   األكووو، والتهووا  الطعووا  واإلث وواا علوو  امل وواف.  مووه األوا قوووا ار ووة   ولووم  
 )اآلدب( مفتخرًا ب وما ت وا:

 [3 ه   املشتاة ندعو اىفل         ال ترى اآلدب منا تنت ر 
  
 
  

 مثلة الثاين قوا الشنفرى   )املتأدب( مه دون مكر اللفش ماتا، مفتخرًا بنفسا ت وا:ومه و
 [4وان مدحل األتدي اىل الزاد مل  وكه        أبعطلهم ام وجشع ال و  وعطو 

  
 

وقد تطور اللفوش بداللتوا وان مل تصولنا الشوواهد الاا اوة علو  ملوا التطوور، ولاننوا نلموس هوذا موه لوما وقود  
الوو  تتصوو  ووذت الالموة    طوور اإلسوم  ياوول ههورحل   قوووا النول  وول  ب علاوا وسوولم: ))ودبوو   النصوو 

   هذا النص تع  ))علم  وهذب ((. –ودب   –[ وال ئف  ون امل صد مه 5ريب  أيسه أتدتل(( 
التعلوام( و  ملوا وهذا تدا عل  ون هذت الالمة كانوت   عهودت  ول  ب علاوا وسولم تعو  موادة )التهوذتب و 

 اتارة لتطور هذا املع    هناتة العصر اىاهلن الذي انته  ببداتة العصر اإلسممن.
وهاذا استمرحل هذت الالمة اواا   ة العصر اإلسممن األوا واألموي عل  املعو  وو الداللوة نفسوها. ولانهوا 

لمة )املؤدب( ال  كانت تطلك علو  موه تعلوم ترسخت وأت لت   اقااة الث ا اة العرباة، مث ههر اىل جانبها ك
 [.6وبناء اةلفاء واألمراء )ما تطمح الاا نفوس رابملهم  اهم مه معر ة الث ا ة العرباة( 

وحبام انتشار العلم وبروز دور املؤدب )املعلم( بدوحل الالمة تست و وتت ح معناها   هذا االجتات، يال كوان 
تابة وواًل، مث تعطواهم قسوطًا موه التهوذتب واملعر وة، وكانوت وسوالتا   التهوذتب املؤدب تعلم تمماذت ال راءة والا

واملعر ة ت و  عل  االنت اء واالنتخاب مه  نون ال وا اىاد املؤثر )الشوعر واةطابوة وال صوص واقاموة واألمثواا 
لتوارتخ، وبوذلا و وبمت والو ااي..( ابإلضا ة اىل تفسري ال ررن الارمي واقودتل الشورتف والس وري واألنسواب وا

 الالمة حبام هذا االتساع ت ابو كلمة العلم.
وقد وردحل وقواا عه اةلفاء والعلماء تو ون املؤدب وتدلونا عل  كافاة االلتاار ملادة التعلام والتهذتب والعلم  

ا تدا علو  ك وا عمر به اةطاب رضن ب عنا   كتابا أليب موس  األتعري )مْر َمْه قبلا بتعلم الشعر  إن
 [.7معا  األلم  و واب الروي...( 
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وملووا جوواء العصوور العباسوون وازداد اووو  الث ا ووة العرباووة اإلسوومماة ارتفاًعووا بوودوحل كلمووة )األدب( تظهوور   ل ووم 
االزدهووووار الث ووووا  و  تعبوووورياحل الاتوووواب ومؤلفوووواام،  موووونهم مووووه اسووووتعملها للداللووووة علوووو  معر ووووة وتووووعار العوووورب 

وموونهم مووه اتسووع  ووا لتشوومو كووو املعووارال الوو  ترقوو  ابإلنسووان،  ظهوورحل كتووب مثووو )األدب وولبووارهم ولغووتهم، 
الصوووغري( و)األدب الابوووري( البوووه امل فوووع وكتووواب )األدب( البوووه املعتوووز، و)الباوووان والتباووو ( للطوووايش، و)الع ووود 

موه كوو علوم  الفرتد( البه عبد ربا، ي  قواا ابوه للودون: )األدب هوو يفوش وتوعار العورب وولبوارهم واأللوذ
 [ وكأهنا و بمت ترادال كلمة الث ا ة مبعناها املوسوعن.8بطرال( 

مث ولذحل هذت الالمة تست و تدرجيًاا   داللتها عه معو  التهوذتب، لتصوبح علًموا لاً وا جامًعوا لفنوون ال ووا 
اووم والو ووااي اىاوود الراقوون الوو  كانووت معرو ووة عنوود العوورب   اىاهلاووة )الشووعر واةطابووة وال صووص واألمثوواا واق

والرسوواملو( ومووا وضوواال الاهووا العوورب   العصوور العباسوون مووه  نووون جدتوودة  ووو )التوقاعوواحل، واةوواارة، واملنوواهرة، 
 وودب الريمحل وامل اماحل والسرية...( وغريها.

واستمر هذا املصطلح   مسريتا ي  ال رن التاسع عشر، لادا عل  ما تنتطا الع و والشعور مه لما اللغوة، 
اسووووت و   هناتووووة األموووور علوووو  معوووو  األدب اةووووالص، بعوووود ون اسووووت لت العلووووو  بووووداللتها وعناوتنهووووا، لااووووون مث 

مصووطلًما لاً ووا لفنووون الشووعر والنثوور، وقوود وضوواال الاهووا العوورب   ال وورن العشوورته الفنووون التالاووة: ) ووه الرواتووة، 
را عواحل، وغريهوا موه الفنوون...( وملوا حباوم و ه امل الة، و ه املسرياة، واقدتل اإلماعون، والنودوة واقووار وامل

 انتشار الطباعة والصما ة واإلماعة، واىل هذا املصطلح تنصرال الذهه   الدراساحل األدباة اقدتثة.
 ومه لما استعرا  مسرية هذا املصطلح مياننا ون نسطو املميظاحل التالاة:

لاة ال  تعتمد الفصاية والباان اىماو، وهون موا ون العرب منذ اىاهلاة كانت وم جمموعة مه الفنون ال و  – 1
ألنواع األدباة )الشعر، واةطابة، واملثو، واقام، والو ااي، وال صص، والرسواملو..( ولاونهم نسماا   عصر  اب

مل تتو لوا اىل اسم جامع جيمعها   مصطلح وايد، بو كان العورب تتعواملون موع هوذت الفنوون، كوأنواع منفصولة 
 واستمر ملا ي  هناتة العصر األموي.عه بع ها، 

ستعماا مصطلح )األدب( لادا عل   نون الام  اىاود املوؤثر   العوااوف موه و  العصر العباسن بدو ا – 2
الشوعر والنثور، وهون الو  كوان ئتارهوا املوؤدب   اوذتب تمماوذت، وولوريًا بودو اللفوش تسوت و عوه معو  التهووذتب 

ن األدب اةووووالص، و ا ووووة   ال وووورن التاسووووع عشوووور، بعوووود ون اسووووت لت العلووووو  لاصووووبح مصووووطلًما جامًعووووا لفنووووو 
االجتماعاة ومالت اىل التخصص، مع ون املع  اللغوي ال دمي ما زاا مستعممً مبع  التهوذتب يو  وايمنوا، وال 

 ن ال دمي.تزاا بعض اىامعاحل تستعمو مصطلح )كلاة اآلداب(   ت سامااا لادا عل  املع  الث ا  املوسوع
 سووموها )سوومر الباووان(  طعلوووا مووه الشووعر واةطابووة  ل وود اكتشووف العوورب املتعووة اىامبووة   الفنووون األدباووة – 3

واملثو وال صة مادة ارهم   جمالسهم ونوادتهم، وعندما ووغلوا   تلا املتعة، اكتشفوا  واملد كثرية ختتلط بتلوا 
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لعظامووة لوو دب، والوهافووة الوو  مياووه ون تؤدتهووا،  طعلوووا منووا مووادة الفنووون املمتعووة، وبووذلا تعر وووا علوو  الفاملوودة ا
التهوووذتب والتعلوووام الووو  تسوووتعملها املوووؤدب )املعلوووم(   تعلوووام وبنووواء اةلفووواء واألموووراء ووبنووواء األموووة عنووودما اتسوووعت 

تاوووه قاعووودة التعلوووام، وبوووذلا اكتشوووفوا أتثوووري هوووذا السووومر  وهفووووت   ياووواام قبوووو ون تتمانووووا موووه تفسوووريت، ومل 
عندهم مه علم يوا اباعة األدب اال ال لاو، وملا مه لما توذوقهم الفطوري لسومر األدب ودواا املعواين، 

 وما كانوا تتداولونا   وسواقهم األدباة مه تذو   طري انطباعن سرتع يوا ما تل   مه الشعر وو النثر.
ن، وعنووودها تعم وووت  ووومام بطباعوووة مث تطوووور األمووور يووو  ههووور الن ووود املنهطووون العماوووك   العصووور العباسووو – 4

اعد عل  ههور هوذت املريلوة اىوادة   تفهوم اباعوة األدب، موا را وك تلوا األدب، وأت لت عند الن اد. ومما س
الفو ة مووه نشووأة وتطووور لعلوو  اللغووة العرباووة ومووا كووان ووا مووه   ووو كبووري   تعماووك تلوا اىهووود. وهووو وموور تلفووت 

هافووة األدب( و)اباعوووة األدب( وموووا بانهمووا موووه عمقووة متانوووة، ت ووو  علووو  التوووأثر نظوور  اىل و اوووة التمااووز بووو  )و 
والتوووأثري، ووثووور هوووذت العمقوووة و املوووداا لنوووا   التنظوووري لووو دب اإلسوووممن، ألنوووا تاشوووف لنوووا قاموووة اباعوووة األدب 

 لوهافة والتأثري.وو اتها   حت اك وهافتا، وملا ون األدب الراقن   حت اك اباعتا هو األدب الناجح   وداء ا
العظوووام لووو دب   اترتوووخ األموووة، وو اوووة األدب تربوووواًي   كموووا دلتنوووا سووورية املصوووطلح علووو  الووودور ال بووووي   – 5

تشوووااو مو  األموووة وبنووواء الووووعن العوووا  عنووود وجااووووا، وهوووو ومووور مياوووه ون تتوسوووع  اوووا علمووواء ال باوووة والث ا وووة   
 دراساام ال بوتة والث ا اة املعا رة.

تووف )األدب اإلسووممن( وجتووذتر ان كشووف اترتووخ هووذا املصووطلح  اووا  املوودة عظامووة، ختوود  دراسوواتنا   تعر  – 6
مفاهامووا، ألن األدب اإلسووممن   جتربتووا النمومجاووة األوىل )ودب الصوومابة( الاوورا  رضوون ب عوونهم، نشووأ   

  األدب العوووريب،  ألوووذ تصووووبغا  وي وووان األدب العوووريب، وتغوووذى  ياتوووا الفناوووة الغناوووة، مث بووودو أتثوووري اإلسوووم 
بصبغتا الفناة والشرعاة، عندما وسلم العريب وول ع نفسا لإلسم    ع ادتا وترتعتا ونظاما للماواة، واسوتمر 
أتثووووري النموووووم  اإلسووووممن األوا   األدب العووووريب عووووي عصووووورت املمتوووودة، وقوووود تعتووووورت يوووواالحل قوووووة وو ضووووعف 

 وو ابتعادت عنا.وانفمحل حبسب قرب املسلم مه اسمما 
وهنوووا جيوووب توووذكري دعووواة األدب اإلسوووممن بتوووارتخ نشوووأة األدب اإلسوووممن   جتربتوووا األوىل   عهووود الصووومابة 
وو اتهووووا   التنظووووري لوووو دب اإلسووووممن املاتوووووب ابللغووووة العرباووووة، وكووووذلا األدب اإلسووووممن املاتوووووب بلغوووواحل 

ن املعا ر عل  ات ا) ومور كثرية حيتا  الاها   الشعوب اإلسمماة األلرى، ألن ملا تساعد األدب اإلسمم
 معركتا األدباة والث ا اة والن دتة.

 مصطلح الن د اإلسممن
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مل تعرال العرب مصطلح األدب مصوطلًما جامًعوا )للفنوون األدباوة( اوواا  و ة اىاهلاوة و ودر اإلسوم  والعصور 
ت ون الصووومابة مارسووووا الفنوووون األدباوووة  نووووً  األمووووي، ألن ههوووورت جووواء متوووألرًا   العصووور العباسووون، وهوووذا معنوووا

 منفصلة عه بع ها، كما كان ساملًدا   عصرهم.
وكوان  –رضون ب عونهم  –وهاذا ههر األدب اإلسممن   جتربتا النمومجاوة األوىل علو  تود الصومابة الاورا  

ت عووه الباووان والالمووة ووثرهووا، التوجاووا التأساسوون وووذا اىاووو   ودبووا، تووتم مووه ال ووررن الاوورمي ورايتووا، الوو  تالموو
موووه لوووما ويادتوول الرسووووا  ووول  ب علاووا وسووولم وتوجاهوووا لشوووعراء واآلايحل الوو   صووولت ق ووواة  ووه الشوووعر، و 

الدعوة، ومه   وا الصومابة لل وررن والسونة، وموه توذوقهم ملوا ت واا بو  ههوراناهم موه الفنوون األدباوة، الو   رسووا 
 مثاا، واقام، والو ااي( وغريها. ا )الشعر، واةطابة، والرساملو، واأل

ت رارت   الث ا وة العرباوة، وكوان ومل تطر) مصطلح )األدب اإلسممن( اال بعود ههوور مصوطلح األدب العوريب واسو
ملا عندما بودوحل عملاوة اإلياواء والتطدتود اإلسومماة   عصور النه وة اقدتثوة، وابلتمدتود   النصوف الثواين 
مه ال رن العشرته، عل  تد دعاة اإلسم  املعا رته، ملواجهة عملاة التغرتب والتخرتب الث ا  ال  كانت تغوزو 

 ختلفة.األمة مه جوانب ياااا امل
واودال مه هوذا التمهاود، هوو اإلتوارة اىل الظوروال الو  اكتنفوت ههوور مصوطلح الن ود اإلسوممن، الوذي ولوذ 
علوو  عات ووا مسووؤولاة الوودعوة اىل األدب اإلسووممن، للتعوورال علوو  الظووروال والعوامووو الوو  ودحل اىل بووروز األزمووة 

وربعوو  عاًمووا علوو  الوودعوة املعا وورة الاووا، والوو   الوو  تعوواين منهووا هووذا الن وود   وايمنووا، وملووا بعوود موورور وكثوور مووه
ههرحل عل  تد الرواد األواملو لا، ويال ههر اىهد الرايدي وذا الن د، جبهوود متفاوتوة كانوت بودااياا علو  تود 
جاووو اإلياوواء والتمهاوود ومثووواا املر ووفن والرا عوون وغوووريهم   النصووف األوا مووه ال ووورن العشوورته، ولاووه الووودعوة 

ن مل تت ووح معاملهووا اال مووع بداتووة النصووف الثوواين مووه هووذا ال وورن علوو  توود كووو مووه: سوواد قطووب، لوو دب اإلسوومم
والدكتور  وم) الودته السولطوقن، والودكتور عبودالربه الباتوا، والودكتور ياوب الاوامين، وويب اقسوه النودوي 

 ريهم...مد قطب وعماد الدته للاو وتوسف العظم وغ، مث جهود كو مه حم-ربهم ب داًعا  –
 

هووذا ابإلضووا ة اىل جهووود مباركووة لعوودد مووه العلموواء األجوومء كووان معظمهووم   اىامعوواحل العرباووة ومثوواا: الوودكتور 
تووووقن ضووواف، والووودكتور تووواري  اصوووو، والووودكتور حممووود حممووود يسووو ، والووودكتور ابوووراهام السوووامراملن، وونوووور 

 األديب والث ا  العا  لدى وبناء األمة. [ وغريهم، ساعدحل   أت او الوعن9اىندي، والشاخ علن الطنطاوي 
ومياننا متابعة موجواحل اىهود الوذي بوذا   التأسواس للن ود اإلسوممن اقودتل، ودعوتوا اىل األدب اإلسوممن 

 مه لما مرايو خنتزوا   املصطلماحل التالاة:
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سممن   ووالر اةمسانااحل ن املريلة ال  ههر  اها رواد الن د اإل[: وه10مريلة الرايدة )جاو الرواد(  – 1
مووه ال وورن العشوورته ومثوواا: سوواد قطووب، والسوولطوقن والاووامين وحمموود قطووب وعموواد الوودته للاووو وغووريهم مووه 

 الرواد املتناثرته   وقطار الواه العريب، والذته مل تسعفنا املراجع وو الظروال   تعرال جهودهم.
 ا والتعرال عل  و اة  علا الرايدي   هذا اجملاا.وتهمنا ون نتعرال عل  )منوم  الراملد( بشاو عا  وو ف

 الراملد بشاو عا : هو ماتشف تتعرال عل  هاهرة ما، ألنوا ودرك و اتهوا قبوو كثوري موه النواس، وتاوون   ولا 
واضوًما، عنوودما تلفووت نظوور النوواس مووه يولووا اىل و اووة الظوواهرة وو الفاوورة الوو  اكتشووفها، كمووا ونووا تسوولط ال وووء 

 وت عها   بؤرة االهتما ، وهو  ذا ت د) ترارة التأساس وتثري االنتبات اىل تلا الظاهرة. عل  تلا الظاهرة
وعنوودها تتملووك املهتمووون  ووذت الظوواهرة، لدراسووتها ومتابعتهووا، وات ووا) معاملهووا، والتفصوواو لووبعض لفاايهووا، مث 

 الدعوة الاها.
هنووا رةتووة وولاووة اسووتطمعاة، كمووا وهنووا تتووأثر ب دراتووا و توواز رةتووة الراملوود   تلووا الفوو ة للظوواهرة وو الفاوورة تلووا، أب

وعلما ولياتا، وم دار اىهد املبذوا منا   تلوا املريلوة االستاشوا اة،   ود تاوون الراملود جرتمًوا متمانًوا، وقود 
تاووون  ووا للفاوور اوووتًم،  ووريى كثووريًا مووه لطواهووا ومعاملهووا، وقوود  نعووا الظووروال مووه معوواودة املتابعووة واملراجعووة، 

  تب   عند اةطوص األولاة للرةتة.
وقد تاون الراملد متا ظًا، ولانا قلاو اةية، غاملم الرةتة، تساطر علاا االنبهار اب اط البامون للظواهرة،  وم تورى 
األمور جاًدا، وو ون جهدت كان ً ا سورتًعا،  هوو   النهاتوة تصوف لنوا موا  اوه موه رةتتوا   جتربتوا تلوا، وهوذا 

 ن تنطزت   ت دمي الظاهرة وو التعرتف ابلفارة.ما استطاع و
وتهمنا ون نؤكد ون  ار الرايدة  عوو ميتواز ابىوروة، وت وو  علو  االنتبوات واالستاشواال واالسوتطمع، ولانوا  عوو 

  قص غري ماتمو، تلزما جهود وجوالحل ومتاعب مه دعاتا، ي  تت ح معاملا وتستب  سبلا.
من، وهووو وموور اباعوون ون ال تاتمووو العلووم والفهووم ألي ق وواة اال بتتووابع اىهووود وهووذا مووا  علووا رواد الن وود اإلسووم
 واستمرارها   األجااا املتعاقبة.

وكووان   ووو هووؤالء النفوور، تووو  ون نبهوووا األمووة اىل ضوورورة اسووتاماا  اوور النه ووة اإلسوومماة   اىانووب األديب 
وماوووان، وسووووة ابىهوووود اإلسووومماة املبذولوووة   والث وووا ، واثبووواحل اولاوووة اإلسوووم  وكمالوووا و وووميا لاوووو زموووان 

االجتات نفسوا موه جمواالحل كثورية: كاالقتصواد والف وا والسااسوة وعلوم الونفس وال باوة وغريهوا موه اىوانوب األلورى 
 ال  تؤ و للنه ة اإلسمماة.

الطرتووك    وود كووانوا رواًدا متممسوو  تتمسسووون ارتووك النه ووة ألمووتهم وسووط الظووم ، الووذي تتمسووس  اووا الوورواد
حتسًسا، وحتاط  وم ع بواحل و واماحل موه االسوتهطان واالسوتناار موه وبنواء األموة امل وبوع ،  موا ابلوا بوردة 

 الفعو لدى األعداء.
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الوودعوة لوو دب اإلسووممن اىل كثووري مووه النوواس الووذته  مريلووة دعوواة الوورايدة: اسووتطاع جهوود الوورواد ون تو ووو – 2
ون ودرك الاثوريون و اوة األدب   ياواة األموم والشوعوب، وتواهدوا  وعطبوا  ا، والتفووا موه يوووا، لا وة بعود

أبنفسووهم كاووف اسووتطاع دعوواة التغرتووب ون تنطموووا   اسووت طاب النوواس لوودعواام وو اووارهم عووه ارتووك األدب 
 و نونا املختلفة.

ت الباتووا، وبووذلا ههوور جاووو دعوواة الوورايدة،  ووثلهم ثلووة مووه وسوواتذة اىامعوواحل ومثوواا: )الوودكتور عبوودالربه رو وو
والوودكتور حمموود مصووطف  هوودارة، والوودكتور عبدالباسووط بوودر، والوودكتور عبدال وودوس وبووو  ووا ، والوودكتور  ووابر 
عبدالدامي، والدكتور سعد وبو الرضا، والدكتور عبداملنعم توونس، والودكتور ولاود قصواب، وكوذلا جهوود كوو موه 

الذته تسلموا راتة الدعوة ل دب اإلسممن مه يس  جرار، ووبد اىدع مه لار  اىامعة،... وغريهم( وهم 
جاو الرواد، وقود اسوتطاع دعواة الورايدة ون حيملووا جهوود الورواد يووا  اورة األدب اإلسوممن، وون تو ولوها اىل 
ر ا  جدتدة، و انوا مه اتصاوا اىل قاعدة تعباة واسعة، كما  انووا موه توذلاو كثوري موه الع بواحل الو  كانوت 

وكانت وم جهود مباركة   تر) الفارة والتبشري  ا، ونشرها مه لوما الاتابوة   الصوما ة  ت ف   ارت ها،
وا ووودار الاتوووب وا اضوووراحل، ود وووع الفاووورة اىل الدراسووواحل اىامعاوووة العلاوووا لمعووو اال  وووا، وقووود يصووولوا علووو  

لووو  اوووتم ابألدب اعووو اال  علووون موووه بعوووض اىامعووواحل العرباوووة واإلسووومماة، وكوووذلا موووه لوووما ع ووود املوووؤ راحل ا
اإلسممن، وتبمل   تؤونا، وولريًا تاللت هذت اىهود   دوع دعواة األدب اإلسوممن   رابطوة عاملاوة هون 

[ موه وجوو لدموة األدب اإلسوممن وجتوذتر الودعوة الاوا موه لوما عموو 11)رابطة األدب اإلسممن العاملاة( 
 ة اىل هذا األدب  و األما .داعن مؤسسن، تستعمو األسالاب املمانة   د ع الدعو 

وهاووذا بوودو االسووت طاب ألعووداد كبوورية مووه املووؤمن   ووذا األدب والووداع  الاووا، وهووذت تووهادة يووك ىاووو دعوواة 
الوورايدة تاشووف   وولهم وجهوودهم   االنتصووار وووذا األدب واكتسووا) األتووواك مووه ارت ووا، يوو  لفتووت يوودة 

 ح األدابء واملث ف  ميتد بشاو ال ت للنظر.املعارضة وذا األدب وبدو االع اال با ب  ترامل
لاوووه املوووذهو   هوووذا اىاوووو الوووذي يوووح   الووودعوة اىل  اووورة األدب اإلسوووممن، ونوووا مل تووونطح   اووور) مفووواهام 

[،  ب اوووت تعرتفووواحل الووورواد 12حموووددة وواضووومة يووووا تعرتوووف األدب اإلسوووممن والفاووور الن ووودي الوووذي تطريوووا 
و تفصوواو وو تصووماح وو تعووودتو، ت وووا الوودكتور  وووا  رد  بالووو بعوود مكووورت املختزلووة علوو  ياوووا، دون اضوووا ة و

 لتعرتف ساد قطب ل دب اإلسممن وتعرتف حممد قطب للفه اإلسممن معلً ا:
)وتاوواد الاوواتبون والبووايثون الووذته لاضوووا   هووذا املوضوووع للو وووا اىل تعرتووف مويوود لوو دب اإلسووممن، ال 

 [.13وعباراحل( ئرجون عه ملا اال   بعض ولفاظ 
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وت وا الدكتور حممد زرمان: )وعل  الرغم موه هوذت النه وة الشواملة، الو  توهداا يركوة األدب اإلسوممن   ود 
ب ن املصطلح مه الناياة الن دتة   ياجة ماسة اىل الدراسة واإلثراء واملناقشوة والتعموك ملعاىتهوا معاىوة علماوة 

 [.14وموضوعاة دقا ة( 
)جاووو دعوواة الورايدة( عوواك علوو   اوور الوورواد وتوريا، ومل تبووذا جهووًدا كا اًووا   اسووتاماا  وملوا ألن هووذا اىاووو

العمووو الوورايدي وتفصوواو اىهوود الن وودي للوورواد، ومل تصوولوا اىل نظرتووة اسوومماة   الن وود، أتلووذ باوود املبوودع املسوولم 
ء، ألهنوووا ال اتووودي بنظرتوووة  وووو الرقووون الفووو ، وعنووودما يووواولوا هداتوووة اإلبوووداع اإلسوووممن، كانوووت تطبا ووواام عشووووا

اسوومماة واضوومة املعووامل، بووو كووان  علهووم الن وودي ت ووو  علوو  للووط منوواها الن وود الغووريب املسوواطر علوو  السوواية 
 األدباة، مع م والحل الن د العريب ال دمي، ومه لما منظور اةية الفردتة املتفاوتة مه تخص اىل رلر.

مه اإلسم  واألدب، تويد منظوور  الن ودي وحيمون املبودع املسولم  وألهنم مل تصلوا اىل بلورة   ا ن دي مستخر 
مه مزالك ال عف، وتهدتا اىل سبو اإلبداع والرقن ابألدب اإلسممن، واالست ما با عه ساطرة الن د الغريب، 

ال منلوا  الذي تساطر عل  الساية األدباة، برزحل األزمة الن دتة ال  تعاين منها الن د اإلسممن املعا ور، ألننوا
امل اتاس اإلسمماة ال   اكم  ا النص األديب،  ااف نطالب إبسمماة األدب؟ و وه ال منلوا نظرتوة واضومة 
إلسووومماة األدب، وهووووو وموووور تاشووووف ضووووعف اةطوووواب الن وووودي، وتووووؤدي اىل ضووووعف االسووووت طاب اىموووواهريي 

 لصاقا.
عذر الواضوح،   ود كوان   مريلوة دعووة إلت وا) واقك ت اا ون هذا اىاو رغم كو ما قلنا البد ون نلتمس لا ال

اق املك املطموسة مه األدب اإلسممن وتواجا تغوا التااراحل التغرتباة ال  حتاط ابألمة، يال استهلات كثريًا 
 مه جهودت، ووتغلتا عه اياز ما كان تتوقع منا.

لودعوة اىل  اوور الورايدة الن وودي قوود وموع ملووا ال نسوتث  جهووود نشوطاء الن وواد موه هووذا اىاووو، الوذته ودركوووا ون ا
وتوبعت، وون الن وود اإلسووممن حباجووة اىل قفووزة تافصووو توواًما موه مشووروعا الن وودي،  ألووذوا علوو  عووات هم الوودعوة 

 اىل  ار التأساس للمريلة اىدتدة )دعاة اإلبداع(.
 
 
 

-----------------------------------------------------------
--------------------- 
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 ، دار املعارال. 3،  9[   اترتخ األدب العريب، توقن ضاف، ص2 
 [   دتوان ار ة به العبد. 3 
 [   الماة العرب للشنفري. 4 
والوووا    اترتوووخ  3،  1النهاتووة، ابووه األثوووري، غرتووب اقوودتل واألثوور   [   اقوودتل )ودبوو  ريب...( انظوور5 

 . 5،  1األدب،  املز الغوا وجمموعة مه املؤلف   
 . 8[   اترتخ األدب العريب، توقن ضاف،  6 
 . 1/11[   العمدة  7 
 . 408[   م دمة ابه للدون،  8 
ألدب العووريب. د. توواري  اصووو: اجملتمعوواحل [   انظوور كتووب كووو مووه: الوودكتور توووقن ضوواف سلسوولة اترتووخ ا9 

اإلسمماة وتطورها اللغوي األديب   ال رن األوا وتطور الغزا... ود.حممد حممد يس : االجتاهاحل الواناة   
األدب، يصووننا مهوددة موه الودالو.... ود.عبودالربه رو ووت الباتوا:  وو موذهب اسوممن   األدب والن وود، 

 دي: دراساحل اسمماة معا رة، وكتب الشاخ علن الطنطاوي.  . وونور اىن1985الراي  
[   انظوور كتووب كووو مووه: سوواد قطووب:   التووارتخ  اوورة ومنهووا ، و  هووما ال ووررن، والن وود األديب و ووولا 10 

ومناهطا.. وحممد قطب: منها الفه اإلسممن، و م) الدته السولطوقن: الفوه اإلسوممن موه لوما كتواب 
ألدباة.. وياب الاامين: اإلسومماة واملوذاهب األدباوة ومودلو اىل األدب اإلسوممن موه اإلسمماة واملذاهب ا
 سلسلة كتاب األمة. 

[   رابطووووة األدب اإلسووووممن العاملاووووة: النظووووا  األساسووووون، وجملووووة األدب اإلسووووممن، اإل ووووداراحل والنشووووور 11 
 ة( ال  تشر)  اها  ارة الرابطة. وم ابمحل  مفاة متعددة مع الدكتور عبدال دوس وبو  ا  )رملاس الرابط

[   هووذا روي البايوول، وال توورى ادارة حترتوور اجمللووة ون هووذا الووروي قوواملم علوو  اسووت راء دقاووك ىماووع مووا كتووب 12 
 يوا األدب اإلسممن )تعلاك اجمللة(. 
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