
 في  ااألددبب  ااإلنساني
 

 (حوولل  إإشكاليیة  ااألددبب  ااإلسالمي)
 
 
 
 

ااألددبُب  ااإلنسانّي  شيٌء  ليیستت  لهھ  عالقٌة  بالمذذااهھھھبِب  ااإلنسانيّیة  االتي  ررااجتت  في  أأووررووّبا  في  
االقررنيینن  ااألخيیرريینن٬،  هھھھوو  شيء  أأحاوولل  عنن  ططرريیقق  االتفصيیلل  في  معناهه  أأنن  أأعالج  إإشكاليیة  
"ااصططالحح   ااإلسالمّي"  ألوّولل  مررةة  في  مقالل  ااألددبب  ااإلسالمّي".  قررأأتت  مصططلح  "ااألددبب  
لألستاذذ  سيیدد  قططبب  االناقدد  ووااألدديیبب٬،  أأظظّنهھ  مقالٌل  كتبب  في  أأوواائلل  االخمسيینيّیاتت  منن  االقررنن  
االمنصررمم  ووقدد  تحدّدثث  فيیهھ  االررجلل  عنن  ااألددبب  ااإلسالمي  وومعناهه٬،  ووقدد  تكرررر  هھھھذذاا  االكالمم  
خليیلل    ووغيیررهه  كثيیرًراا  في  كتاباتت  ااإلسالميّیيینن  منن  أأمثالل:  االكيیالني  وومحمدد  قططبب  ووعمادد  االدديینن

شدديیدد  االحماسة  للمصططلح  وواالفكررةة  بشكلل  أأساسّي٬،  ووررغمم  أأّني    -ووال  أأخفي–ووغيیررهھھھمم.  كنتت  
لمم  أأووغلل  كثيیرًراا  بما  كتبهھ  االنقادد  ااإلسالميیوونن  في  هھھھذذاا  االصدددد  إإال  أأنّن  االفكررةة  وومضموونهھا  االعامم  

قدد  تبلوورراا  في  ذذهھھھني٬،  فانددفعتُت  أأقررأأ  ما  كتبهھ  ااألددباء  االذذيینن  ووسموواا  "باإلسالميّیة"  وومنهھمم:  
ووسفف  االعظظمم  وواالشاعرر  عمرر  ااألميیرريي  ووقبلهھمم  إإقبالل  ووغيیررهھھھمم.  ووااحدد  منن  هھھھؤؤالء  االشاعرر  يی

ووجددتهھ  قرريیًبا  منن  نفسي٬،  ووووجددتني  قدد  تفاعلتُت  كثيیرًراا  مع  تجرربتهھ  االشعرريّیة  ووهھھھوو  االشاعرر  
االسوورريي  عمرر  ااألميیرريي٬،  ووكنتت  قدد  قررأأتُت  دديیوواانهھ  االرراائع  "مع  هللا"  فكانن  عامال ً مشّجًعا  على  

  -كأيّي  بدداايیة  شعرريّیة–االشعرر  بعدد  تلكك  االفتررةة٬،  ووكانن    االمضّي  في  االططرريیقق٬،  ووووجددُتني  أأكتبب
شعرًراا  يیحملل  منن  االمباشررةة  ما  يیحملل  وومنن  االخططابيیة  ما  يیحملل٬،  وولكنن  بعضض  االنصووصص  كنتت  

اا  في  خانة  ااألددبب  ااإلسالمي ّ   !قدد  ااعتنيیتُت  بهھا  ووووضعتهھا  معتزّزً
 

كانتت  تلكك  االنصووصص  االشعرريیة  تتحدّدثث  عنن  االنصرر  ووهھھھموومم  ااألمة  ااإلسالميیة  ووصررااعع  االحقق  
باططلل٬،  تلكك  هھھھي  االمحاوورر  ااألساسيّیة  االي  تددوورر  حوولهھا٬،  وولمم  أأكنن  في  فتررةة  كتابتهھا  مع  اال

أأخووضض  تجرربًة  عميیقة  في  االددعووةة  ااإلسالميّیة٬،  وولمم  تكنن  ذذااتي  االفتيّیة  قدد  ذذااقتت  بأسس  االططغاةة  
ووال  سيیاطط  االجالدديینن!  كانن  االشعرر  إإذذ  ذذااكَك  إإيیمانٌن  عميیقق  بالفكررةة  ووااالتجاهه  وواالددعووةة٬،  وولمم  يیكنن  

فسيتجرربة  حقيیقيّیة  خضتهھا  بن . 
 

ووال  ززلتت ُ –كنتُت   مقتنًعا  أأنن  ااألددبب  ااإلسالمّي  شيء  كبيیرر  كبيیرر..  ووشيء  هھھھاممٌّ  ووضرروورريّي   -
للددعووةة  ووشيء  قيّیمم  بالقيیاسس  لما  يیتهھافتت  عليینا  منن  آآدداابٍب  مووشاةٍة  بَسْمتِت  االحددااثة  ووقيیمم  االغرربب!  
هھھھززيیلة..  ال  تصلل   ..هھھھوو  عمالقق  شامخ  االقامة  تقفف  أأمامهھ  ااآلدداابب  ااإلنسانيّیة  ااألخررىى  قززمة ً 

قاههإإلى  مررت ! 
 



أأنظظرر  إإلى  االساحة  ااألددبيیة  االعرربيیة  فال  أأجدد  لهھ  متنّفًسا٬،  ووال  أأجدد  لهھ    -ووال  ززلتت ُ –وولكّنني  كنتُت  
نمووذذًجا  حيّیا  قائًما  يیمكنن  االقوولل  أأّنهھ  يیستططيیع  مططاوولة  االنماذذجج  االتي  تتررّبع  على  عررشش  ااألددبب  

االعرربّي  في  عصررنا  االحاضرر.  قدد  يیفووقق  أأددنى  نمووذذجج  أأددبّي  إإسالمّي  ااآلدداابَب  االعرربيیة  
ررىى  كلهّھا  منن  حيیثث  "االقيیمم"  االتي  يیحملهھا  وواالررسالة  االتي  تكفلل  بإيیصالهھا٬،  وولكّنني  ااألخ

أأتحدّدثث  عنن  االناحيیة  االفّنيیة  ووااإلعالميّیة٬،  فال  نكادد  نسمع  في  عصررنا  االحاضرر  عنن  أأدديیبب  
إإسالمّي  يیحملل  في  أأددبهھ  ررسالة  ددعوويّیة  ووقيیًما  عليیا  ووفي  ذذااتت  االووقتِت  تططاوولل  شهھررتهھ  قمًما  

يّیابب٬،  نززاارر  قباني٬،  محموودد  ددرروويیشش٬،  جبرراانن  خليیلل  جبرراانن٬،  أأددبيّیة  منن  مثلل:  بددرر  شاكرر  االس
أأددوونيیسس٬،  أأحالمم  مستغانمي٬،  أأحمدد  مططرر٬،  غاددةة  االسمانن٬،  نجيیبب  محفووظظ٬،  ززكرريیا  تامرر...  
ووغيیررهھھھمم  ووغيیررهھھھمم..  ال  تجدد  إإسالميّیا  ووصلل  في  االسابقق  أأوو  االيیوومم  إإلى  هھھھذذهه  االقممم  منن  حيیثث  

لكك؟  هھھھلل  ااألددباء  االشهھررةة  وواالررووااجج  عندد  أأمة  االعرربب  ووااألممم  ااألخررىى.  فما  االسرّر  في  ذذ
ااإلسالميّیوونن  أأقلّل  قددررةًة  منن  بقيیة  االخلقق؟  أأمم  إإنن  ااإلسالمم  بقيیمهھ  ووتصووررهه  ووأأفكاررهه  ووأأخالقهھ  إإذذاا  
ما  تغلغلل  في  نفسس  ااألدديیبب  صررفهھ  عنن  االفنّن  االمووحي  االجميیلل  االذذيي  يیلفتت  ااألنظظارر  وويیلهھبب  

 ااألفئددةة؟
 

أأعتقدد  أأنّن  االمشكلة  تكمنن  في  االمصططلح  ووفي  االنقدد  ااإلسالمي  ووفي  ططرريیقة  ططررحح  
ضووعع٬،  إإنّن  اانضووااء  ااألددباء  تحتت  لووااء  مصططلح  "ااألددبب  ااإلسالمي"  أأوو  "ااإلسالميّیة  في  االموو

ااألددبب"  أأثرر  في  ذذااتيّیة  ااألددبب  منن  حيیثث  هھھھوو  تعبيیرٌر  مووحٍح  جميیلل  عنن  تجرربة  شعوورريّیة.  حيینما  
نقوولل:  ااألددبب  ااإلسالمي  فإّننا  نتحدّدثث  عنن  أأددبب  مووّجهھ  بالفكرر٬،  فقدد  كتبب  االكثيیرر  منن  ااألددباء  

تبلوورر  االمصططلح  ووبعدد  خووضهھمم  في  االكالمم  عنهھ  وومحاوولة  نشررهه  مّما  ااإلسالميیوونن  آآدداابهھمم  بعدد  
أأددىى  بططرريیقة  أأوو  بأخررىى  إإلى  االترركيیزز  على  قضايیا  االدديینن  وواالددعووةة  في  آآدداابهھمم  ووحتى  لوو  كانن  
ااألدديیبب  متفاعال ً مع  قضايیا  االددعووةة  االتي  يیكتبهھا  وولكنّن  ااألددبب  االجميیلل  االمووحي  ال  يیحتاجج  إإلى  

عمقق"  في  تجرربة  شعوورريّیة  مع  أأيّي  حددثث  أأوو  فكررةة  مجرّردد  االتفاعلل٬،  إإّنهھ  يیحتاجج  إإلى  "االعيیشش  ب
أأوو  حلمم  أأوو  أأيي  شيء..  حيینهھا  يیسكبب  ااألدديیبب  مشاعررهه  ددوونن  محاوولة  نظظمم  ااألفكارر  في  االقالبب  
فإنن  كانتت  "االذذااتت"  االتي  تكتبب  ووتتفاعلل  مع  هھھھذذاا  االحددثث  هھھھي   !ااألددبي٬،  ووهھھھنا  يیكوونن  االمحكك

نن  ااألددبب  االناتج  هھھھوو  "ذذااتت  مسلمة"  عاشتت  ااإلسالمم  فكرًراا  ووشعوورًراا  ووووااقًعا  سلووكيّیًا  سنجدد  أأ
أأددبب  مسلمم  ال  محالة..  لنن  نررىى  أألفاظظ  االددعووةة  االمباشررةة  في  االنصص  نعمم٬،  وولنن  نررىى  خططاًبا  

ا  لحددثث  ما..  لنن  نجدد  كلّل  ذذلكك  وولكنن  ااألددبب  االناتج  حيینئذٍذ   مباشرًراا  لووضع  ما  أأوو  ووصًفا  ووعظظيّیً
االتي  سيیكوونن  أأددًبا  أأقرربب  إإلى  مفهھوومم  "ااألددبب  االجميیلل  االمووحي"  منن  غالبيّیة  ااآلدداابب  ااإلسالميّیة  

 !عهھددناهھھھا
 

ووقدد  أأططلقنا  على  هھھھذذاا  ااألددبب  تسميیة  "ااألددبب  ااإلنساني"  إلبعادد  "تووجيیهھيّیة  االمصططلح".  ووقدد  
 !يیقوولل  قائلل  إإنن  ووصفهھ  باإلنساني  يیعني  أأّنهھ  يیهھتمم  بقضايیا  ااإلنسانيیة  فهھوو  مووّجهھ  بهھذذاا  االووصفف
وولكنن  ذذلكك  ليیسس  االمقصوودد  في  االتسميیة.  ااألددبب  ااإلنساني  معناهه  ااألددبب  االذذيي  يیليیقق  باإلنسانن  

نن  حيیثث  هھھھوو  أأددبٌب  يیتعاملل  مع  ااإلنسانن  بووضعهھ  االسوويّي٬،  ووووضع  ااإلنسانن  االسوويّي  أأنن  يیكوونن  م
  تعالى  بكلل  كيیانهھ  (فكرًراا  ووشعوورًراا  ووسلووًكا)  ووإإذذاا  كّنا  في  ددعووتنا   عابدًداا  مسلًما  خاضًعا  



نددعوو  االبشرريیة  جمعاء  إإلى  ااإلسالمم  ووااثقيینن  أأنّن  ااإلسالمم  هھھھوو  االمنهھج  االووحيیدد  االذذيي  يیحفظظ  
ذذيي  يیحققّق  لهھ  كرراامتهھ  ووسعاددتهھ  في  االددنيیا  ووااآلخررةة  ووأأنّن  ااإلنسانن  حيینن  إإنسانيّیة  ااإلنسانن  وواال

يیتنّكبب  عنن  ططرريیقق  هللا  فهھوو  بذذلكك  يیخلع  إإنسانيّیتهھ  وويیلبسس  بددال  منهھا  ثووبب  "االحيیوواانن"..  حيینما  
تكوونن  شهھووااتهھ  هھھھي  االدداافع  ااألوولل  في  حيیاتهھ  على  ااألررضض  وويیكوونن  "االتفكيیرر"  عامال  مساعدًداا  

ااتهھ  وونززووااتهھ..  حيینن  يیكوونن  ااإلنسانن  على  هھھھذذهه  االشاكلة  في  تقدديیمم  االووسائلل  االتي  يیشبع  فيیهھا  شهھوو
  تعالى٬،  وويیكوونن  هھھھددفف  االددعووةة  هھھھوو  "تحرريیرر   فإّنهھ  يیكوونن  عبدًداا  لشهھووااتهھ  ووليیسس  عبدًداا  

ااإلنسانن"  منن  عبوودديّیتهھ  أليي  شيء  سووىى  هللا  عزّز  ووجلّل.  وونعوودد  لألددبب..  فهھوو  لنن  يیكوونن  
ااإلنسانن  في    خططاًبا  مباشرًراا  كالووعظظ  وواالبحووثث  االعلميیة٬،  بلل  سيیكوونن  عباررةة  عنن  صووررةة

 !كيیانهھ  االسوويي
 

حيینما  يیعررضض  ااألدديیبب  االمسلمم  تجرربتهھ  االشعوورريّیة  مع  حددثث  ما  أأوو  ووااقع  ما  أأوو  فكررةة  ما  
بصووررةة  مووحيیٍة  فإّنهھ  بذذلكك  يیعررضض  لنا  "صووررةة  ذذااتيیة  إإسالميیة"٬،  هھھھذذهه  االصووررةة  تعررضض  
"ااإلنسانن"  ووهھھھوو  يینظظرر  إإلى  االووااقع  االنظظررةة  ااإلسالميیة  وويیتفاعلل  مع  ااألحددااثث  بشعووررهه  

يیمهھ  ااإلسالميیة  وويیتعاملل  مع  ااألفكارر  ووااألووضاعع  االتي  يیصاددفهھا  في  االحيیاةة  ااإلسالمّي  ووق
تعامال  إإسالميّیا..  هھھھذذهه  االنظظررةة  ووهھھھذذاا  االتفاعلل  ووهھھھذذاا  االتعاملل  يینبغي  أأنن  تكوونن  جميیعهھا  فططرريّیة  
أأصيیلة  تنبضض  بشكلل  ططبيیعّي٬،  ال  أأنن  يیحاوولل  ااألدديیبب  االمسلمم  ااصططناعع  االتفاعلل  أأوو  "مسررحة"  

حنتهھ  االشعوورريیة  االتي  تضفي  عليیهھ  ررووعة  ووجماالً..  قدد  االتجرربة!  ألنهھ  بذذلكك  يُیفقدد  ااألددبب  ش
يیكوونن  جميیال  بعضض  االشيء  نعمم٬،  وولكّنهھ  بمباشررتهھ  ووتووجيیهھيّیتهھ  ووخططابيّیتهھ  ووووعظظيّیتهھ  سيیفقدد  

ررصيیدًداا  ضخًما  كانن  كفيیال  أأنن  يیضعهھ  في  قّمة  ااآلدداابب  االعرربيیة  وواالعالميّیة!  باختصارر  شدديیدد..  
يّیة  ووكلل  تلقائيّیة  ددوونن  تخططيیطط  ما  على  ااألدديیبب  إإال  أأنن  يیسكبب  لنا  ذذااتهھ  االمسلمة  بكلل  عفوو

ووتفكيیرر  كبيیرر..  بشررطط  أأنن  يیكوونن  قدد  ماررسس  تجرربة  شعوورريّیة  ووأأنن  يیعررضض  لنا  هھھھذذهه  االتجرربة  
في  صووررةة  مووحيیة  ال  في  كالمم  مباشرر..  حيینهھا  سنتكفلّل  نحنن  "االقررااء"  أأوو  "االنقادد"  بمحاوولة  

تجميیع  االمالمح  ااإلسالميیة  (إإنن  ووجددتت)  ددوونن  أأنن  يیكوونن  ااألدديیبب  قدد  تعّمدد  تضميینهھا  في  
نصّص٬،  ووإإنن  أأصرر  على  ذذلكك  فأمامهھ  االبحثث  االعلمي  وواالمقالة  كي  يیررتبب  لنا  أأفكاررهه  بشكلل  اال

أأكثرر  ووضووًحا  ووأأكثرر  حرريّیة  وونظظاًما!  أأما  "ااألددبب"  فليیبقَق  فضاًء  لتحليیقق  ااألررووااحح..  ووملعًبا  
 !لبصماتت  االقلووبب  ووشحناتت  االشعوورر

 
 ...وواالحدديیثث  يیططوولل
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  شرريیفف  محمدد  جابرر  

 


