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IDاألسلوب واألسلوبية وعناصر األسلوب األديب من منظور القرآن الكرمي
علي حاجي خاين٭

الملخص
ــة واللفظية، كما أن  ــلوب يف نظر القدماء واملعاصرين الناحيتني املعنوي ــمل األس يش
ــلوب عاجلها القدماء واحملدثون سواء يف ذلك الغربيون  هناك أنواعا خمتلفة من األس
واملسلمون. باإلضافة إلی ذلك فإن مفاهيم األسلوب ومعانيه خمتلفة يف املنظور الغريب 
ــب املرتبطة باملوضوع، وال  ــالمي. فهناك العديد من التعاريف قدورد يف الكت واإلس
خيفى أن لإلسلوب عناصر خمتلفة من منظور املدارس الغربية ومن املنظور اإلسالمي.

ــالمية لإلسلوب مل يتم التعريف بها من قبل بشكل واضح منهجي  ولكن العناصر اإلس
من خالل اآليات القرآنية املباركة.

ــلوب األديب وعناصره وآراء القدماء يف ذلك باإلضافة  يتناول هذا املقال األس
إلی األسلوب ومعانيه من منظور املدارس الغربية املعاصرة وذكر الفوارق الرئيسة بني 
املواقف العلمانية واإلسالمية فيما يتعلق بعناصر األسلوب األديب، ومن مجلتها الفطرة 
ــة وامليول والرغبات  ــعور واملوهب ــان والتوحيد والعقل والعاطفة والش والنية واإلمي
ــني التوصيفي والتحليلي مع  ــتعينا باملنهج ــؤولية يف هذا األدب مس وكذلك دور املس

االستشهاد باآليات القرآنية كما تطلب األمر ذلك.

ــالمي، القرآن  ــلوبية، العناصر، اإلس ــلوب األديب، األس الكلمات الدليلية: األس
الكرمي.

hajikhan1347@yahoo.com         .(أستاذ مساعد) .٭. جامعة تربيت مدرس، طهران، إيران
    التنقيح واملراجعة اللغوية: د. حسن شوندی

تاريخ الوصول: 1391/6/20هـ . ش                                                          تاريخ القبول: 1391/10/22هـ . ش

إضاءات نقدية (فصلية حمّكمة)

السنة الثانية – العدد الثامن – شتاء ١٣٩١ش/ کانون األول ٢۰١٢م

صص ٧٧ ـ  ٩٩
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٧٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٢، العدد ٨، شتاء ١٣٩١ش

املقدمة
ــلوب يف اآلداب العربية القدمية للداللة علی تناسق الشکل  ــتخدمت کلمة األس اس
األديب، واّتساقه، يف کالم البالغيني حول إعجاز القرآن الکرمي، وأقدم من استخدم هذه 
اللفظة کان الباقالين يف کتابه املسمى بإعجاز القرآن. فقد أوضح أّن لکل شاعر أوکاتب 
طريقة يعرف بهاوتنسب إليه. ومثلما يتعّرف املرء علی خط صاحبه إذا وضع بني خطوط 
عدة، فإن القارئ البصري بالشعر أو النثر يتعّرف علی أسلوب صاحبه. (خليل، ١٩٩٧م: 

 (٢٦
ــن عبدالقاهر  ــلوب م ــلمني حول األس ــرت آراء القدماء من العلماء املس ــد كث وق
اجلرجاين وابن خلدون وغريمها من العلماء، كما أن هناك آراء متعددة حول األسلوب 
ــطو، كما كثرت اآلراء عند املعاصرين يف  عند العلماء الغربيني القدامی خاصة عند أرس
موضوع األسلوب. وقد تنوعت األساليب، وذكرها األدباء من مجلتها األسلوب البسيط 
واملعتدل واجلزل، كما أن هناك األسلوب العام واألسلوب الفين وغريها من األساليب 

اليت تناولتها الكتب املتعلقة باألسلوب.
ــلوبية إذ يری البعض أن األسلوبية  ــلوب واألس والخيفی أّن هناك عالقة بني األس
ــة النص ووصف طريقة الصياغة والتعبري وهي بذلك  ــلوب، وهي دراس هي علم األس
ــليمان، ١٩٩١م: ٩)  ــة يف العصر احلديث. (أمحد س ــت عنه علوم اللغ ــدث ما متخض أح
ــت واحدة عند  ــلوب عناصر متعددة ختتلف باختالف رؤی الباحثني. فهي ليس إن لألس

العلمانيني واملسلمني.
يهدف هذا البحث إيل إظهار عناصر األسلوب األديب اإلسالمي من خالل اآليات 
ــرية. حاول الباحث  ــالمي عن غريه وهي كث ــلوب اإلس القرآنية الكرمية اليت متّيز األس
ــات اليت يفهم منها هذا األمر.  ــليط الضوء علی أمهها بذكرها وتدعيم الفكرة باآلي تس
وقد سبق هذا البحث بعض الدراسات والبحوث اليت تناولت جوانب من هذا املوضوع 
ــلوب، مبادئه وإجراءاته“ لصالح فضل، وکتاب ”األدب  ومن مجلتها كتاب ”علم األس
ــلوبية ونظرية النص“  ــانيته وعامليته“ لعدنان النحوي، وکتاب ”األس ــالمي، إنس اإلس
ــلوب، دراسة بالغية ألصول األساليب األدبية“ ألمحد  إلبراهيم خليل، مث کتاب ”األس
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األسلوب و األسلوبية و عناصر األسلوب األدبی... / ٧٩

ــائب، وأخريا مقالة حتت عنوان ”األسلوبية العربية والبالغة العربية“ لبندر مبارك  الش
السناين.

ــتفادته من هذه الدراسات فأنه حاول الربط بني  غري أن الباحث علی الرغم من اس
ــهاد بآيات وجدها مناسبة للفكرة اليت أراد  املوضوع والقرآن الكرمي من خالل االستش
إثباتها كعنصر من عناصر األسلوب األديب واملجال هذا جمال خصب يتطلب الكثري من 

البحوث والدراسات إلكمال املسرية ووضع القواعد الثابتة للموضوع. 

 األسلوب لغة
ــلوب فالن يف کذا: طريقَتُه ومذهبه،  ــلوب يف اللغة «الطريق ويقال سلکُت أس األس
. يقال: أخذنا يف أساليب من القول:  واألسلوب طريقة الکاتب يف کتابته، واألسلوب الفنُّ

فنوٍن متنوعٍة.» (إبراهيم، عبداحلليم، عطية، خلف اهللا، ١٤٠٨ق: ١٤٤) 
يقول ابن منظور يف لسان العرب: «يقال للسطر من النخيل أسلوب، وکل طريق ممتد 
ــلوب، قال: واألسلوب هو الطريق والوجه واملذهب. ُيقال: أنتم يف أسلوب سوٍء  فهوأس
ــاليب. واألسلوب الطريق نأخذ فيه واألسلوب بالّضم الفن. يقال أخذ فالن  وجيمع األس
يف أساليب من القول أي أفانني منه، ويقال: إّن أْنَفه لَفي أسلوب إذا کان متکربا.» (ابن 

منظور، ج٦، ١٩٨٨م: مادة سلب)
ــموخ يف  ــد والش ــلوب: الطريق وعنق األس ــول صاحب القاموس احمليط: «األس يق

األنف.» (الفريوزآبادي، ١٤١٩ق: مادة سلب)
ــلوب بالّضم: الفن يقال: أخذ فالن يف أساليب من  وقد جاء يف تاج العروس: «األس

القول، أي أفانني منه. األسلوب ُعُنق األسد، ألنّها الُتثىن.
ــلوب إذا کان متکربا  ــموخ يف األنف، وأّن أنفه لفي أس ــلوب الش ومن املجاز: األس

اليلتفت مينة واليسرة.» (الزبيدي، احلسيين، الغرباوي، ج٣: ١٩٦٧ق: مادة سلب)

األسلوب اصطالحا 
ــلوب  ــابق عن الطريقة واألس قد جعل عبد القاهر اجلرجاين من کالم الباقالين الس
کالما على النظم الذي هو أمشل وأعم داللة من األسلوب. ولکنه استعمل کلمة األسلوب 
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يف غريموضع، ويعّرفه بقوله: «األسلوب : الضرب من النظم والطريقة فيه.» (اجلرجاين، 
١٩٨١م: ٣٦١)

واجلرجاين يف هذا التعريف اليبتعد عن مفهومه للنظم، بل إّنه يطابق بينهما بوصفهما 
ممثلني إلمکانية خلق التنوعات اللغوية القائمة علي االختيار الواعي، من حيث إمکانية 
ــاالت النحوية القائمة يف  ــقا وترتيبا من خالل االحتم ــذه التنوعات يف أن تصنع نس ه
ــدا وإمنا يصنعه قصد املبدع  ــقا أب ــة اجلملة، ألّن توايل األلفاظ ىف النطق اليصنع نس بني
ــرض العام من الکالم،  ــذي يربط غالبا بالغ ــلوبها الذي مييزها، وال ــات بأس إىل التأليف

فاألسلوب يقرتن بالطريقة اليت تأّلف عليها الکالم. 
ــق» و»الّصورة»، وحتّدث  ــيء آخر هو «النس ــة تکلم عبد القاهرعن ش ويف احلقيق
يات، وأسلوب التقدمي والتأخري، ومباحث  بالتفصيل عن املجاز واالستعارة ومتثيل احلسِّ
الفصل والوصل، وتأثريکّل من هذه األساليب يف الداللة واملعىن.(خليل، ٢٠٠٢م: ١٣٨)

ــج فيه  ــن املنوال الذي تنس ــلوب هو عبارة ع ــدون فيقول إن «األس ــا إبن خل أّم
ــورة اليت ينتزعها الذهن من  ــب الذي تفرغ فيه، وهو يرجع إىل الص ــب أو القال الرتاکي
ــخاصها وهى الصورة الصحيحة باعتبار ملکة اللسان العرّيب.» مث  أعيان الرتاکيب وأش
ــول: «إنَّ هذا املنوال أو القالب، بعد أن ينتزع صورته الصحيحة حنوا وإعرابا وبيانا،  يق
هو يتّسع باحلصول الوايف مبقصود الکالم و... .فإّن لکل فن من الکالم أساليب ختتص به 

وتوجد فيه على أحناء خمتلفة.» (ابن خلدون، ١٣٢٧ق: ٦٦٦)
يشري الزرقاين يف کتابه «مناهل العرفان» إىل مفهوم األسلوب يف اصطالح البالغيني 

قائلًا:
ــو طريقة اختيار األلفاظ وتأليفها للتعبري بها عن املعاين قصد اإليضاح والتأثري،  «ه
أو هو العبارات اللفظية املنسقة ألداء املعاين، فأسلوب القرآن هو طريقته اليت انفرد بها 

يف تأليف کالمه واختيار ألفاظه.» (الزرقاين، ج٢: ١٤٠٨ق: ١٩٩)
ــرة... وإبرازها يف  ــلوب هو طريقة خلق الفک ــن الزيات «إّن األس يقول أمحد حس

الصورة اللفظية املناسبة.» (الزيات، التا: ٦٢)
ــايب،  ــه «طريقة التفکري والتصوير والتعبري.» (الش ــايب فيحّددُه بأّن لکن أمحد الش
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١٩٤٥م: ٤٦)
ــمل الناحيتني املعنوية  ــر القدماء واملعاصرين يش ــلوب يف نظ وهکذا نرى أّن األس

واللفظية مجيعا. 

أنواع األساليب
هناک أنواع خمتلفة من األساليب يعاجلها القدماء واحملدثني. أّما الغربيون منذ اليونان 

إىل اليوم فيميزون بني ثالثة أنواع من األساليب وهى:
١. األسلوب البسيط أو السهل.

٢. األسلوب املعتدل أو الوسيط.
٣. األسلوب اجلزل أو السامى.

ــيم الذي يربط هذه األساليب باملوضوعات اليت يعاجلها اخلطاب اللغوي  وهو التقس
ــلوب األول البسيط أو السهل، إّنه  وخاصة اخلطاب األديب. ولذلک هم يقولون يف األس
ــائل واحلوار، ويف الثاين املعتدل أو الوسيط، إّنه يصلح للتاريخ وامللهاة، يف  يصلح للرس
ــامي يصُلح للمأساة إال أّن هذا الرأى خاليف،  ــلوب الثالث، اجلزل أو الس حني أن األس
بدليل أن األنواع األدبية احلديثة کالرواية واملسرحية اإلجتماعية تستهلک عدة أساليب 

(WWW.merbad.net/vb/showthread.php :السنان، ٢٠٠٩م) .تظل فيها ناجحة
وهناک تقسيم آخر خاص، بالنظر إىل الظواهر األسلوبية والتحليل الدقيق جلزئيات 
ــيم  ــاف العالقات بني هذه اجلزئيات، وميکن على ضوء ذلک تقس العمل األديب واکتش

األسلوب إىل ثالثة أنواع:
١. األسلوب العام.

٢. أسلوب العناصر الفنية.
٣. أسلوب النثر والشعر.

ــة ليجري بينها  ــني العوامل والعناصر الفني ــام، فهو الذي جيمع ب ــلوب الع أّما األس
التفاعل.

وأسلوب العناصر الفنية، هو األسلوب اخلاص ببناء کل عنصر وحتديد دوره.
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ــعر وأساليب سائر  ــاليب الش ــاليب النثر وأس ــعر، ميّيز بني أس ــلوب النثر والش وأس
ــعر أساليب خاصة متميزة من أساليب النثر. وأساليب  األجناس األدبية، ذلک ألن للش
ــلوبا خاصا، فتنساق  ــعر يفرض متّيزها الوزن والقافية. فالوزن والقافية يتطلبان أس الش
ــاهم يف إقامة الوزن الشعري وبناء  األلفاظ لتأخذ مکانها العادل يف التعبري الفين، ولتس
ــا الفّين املتمّيز،  ــذه يف رعاية املوهبة والعقيدة، تبين تعبريه ــة، وحرکة األلفاظ ه القافي
ــعري أو النثري. (النحوي،  ــلوب الش ــائر العناصر لتبين األس وتتفاعل مع املوضوع وس

١٩٩٩م: ٢٨٦-٢٨٧)

األسلوب ومعانيه من منظور املدارس الغربية املعاصرة
ــري الدکتور صالح فضل إىل اجلذور اللغوية لکلمة "أسلوب" يف اللغات األروبية  يش
ــة من األصل الالتيين  ــلوب" يف اللغات األروبية املعروف ــتقت کلمة "أس قائال: «لقد اش
ــاز إىل مفاهيم تتعلق کلها بطريقة  ــة" مث انتقل عن طريق املج ــو يعين "ريش "stilus" وه
ــات، مث أخذ ُيطلق  ــة الکتابة اليدوية، داال على املخطوط ــة؛ فارتبط أوال بطريق الکتاب
خدم يف العصر الروماين –يف أيام خطيبهم الشهري  ــتُ على التعبريات اللغوية األدبية؛ فاس
"شيشريون"-کاستعارة تشري إىل صفات اللغة املستعملة؛ المن ِقَبل الشعراء، بل من قبل 
ــة عالقة إىل حدما بکلمة "style" حىت اآلن يف  ــاء والبلغاء، وقد ظلت قذه الطبيع اخلطب

هذه اللغات إذ تنصرف أوال إىل اخلواص البالغية املتعلقة بالکالم املنطوق.
ــة واللغة املنطوقة، فإن تعلق  ــا عن اخلطاب وملا کانت األعمال األدبية ختتلف أساس
ــري إىل بعض اخلواص الکالمية فيها.ويرى بعض الباحثني أن  ــلوب بها يش مفهوم األس
ــال يف معظم املصطلحات  ــن أصل التيين –ال إغريقي– کما هى احل ــتقاق الکلمة م اش
ــطومثلًا يستخدم «lexis» أي لغة أوکلمة مقابل  البالغية األخرى له أمهية خاصة، فأرس
"Taxis" أى "نظام" اليت ترتجم عادة بقول أو أسلوب، لکن کلمة "Stylos" تعين يف اللغة 
ــمية زاهد متصوف مثل "سيميون" "األستيليتا"  اإلغريقية "عمودا"، ومن هنا جاءت تس
إذ کان يعيش على عمود قدمي تقشفا وزهدا.أّما شکل کلمة "style" يف اللغة اإلجنليزية، 
ــم األصل اإلغريقي،  ــاس توه ــي أن ُتکَتب به "stil" فمبين على أس ــدال مما کان ينبغ ب
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المطابقة األصل الالتيين احلقيقي کما يقول قاموس "أوکسفورد". (فضل، ١٩٩٨م: ٩٣)
ــلوب عند أصحاب املدارس املختلفة الغربية املعاصرة  وهناک تعاريف خمتلفة لألس
ــب تصوراتها واعتقاداتها، وفيما يلي بعض  اليت تدرس األسلوب واألسلوبية معًا،حس

هذه التعاريف:
يقول "شوبنهاور": «األسلوب هو مظهر الفکر.» (عياشي، التا: ٣٤)

ــلوب  ــياء وُيتصّور األس ــلوب وحده طريقة مطلقة لرؤية األش يقول"فلوبري": «األس
باألثر الذي يرتکه.» (املصدر نفسه: ٣٥)

ــة التجربة ومقتضيات  ــلوب إعتدال وتوازن بني ذاتي ــکي": «األس يقول "ستاروبنس
التواصل، أو جتربة االعتدال بني األنا واجلماعة، فيکون حال وسطا بني احلدث الفردي 

والشعور اجلماعي.» (املصدر نفسه: ١٤٧)
يقول "ريفاتري": «األسلوب هو ُفرادة النّص.» (املصدر نفسه: ١٥٣)

ــلوب إذا ُرّدت إىل تعريفها األصلي، فانّها طريقة  ــول "بيريجريو": «إّن کلمة أس ويق
للتعبري عن الفکر.» (املصدر نفسه: ٣٧)

ويقول "بوفون": «األسلوب هو الرجل.» (املصدر نفسه: ٣٤)
ــي مضافا إىل هذه التعاريف لألسلوب، فيشري إىل تعاريف  وأّما الدکتور منذر عياش
ــدث لغوي من غري  ــلوب ح ــة من أصحاب هذه املدارس منها: «األس ــرى مطروح أخ

اتفاق.» (املصدر نفسه: ١٢٢)
«األسلوب نظام لنّص خمصوص الُيقبل القياس عليه.» (املصدر نفسه: ١٠٤)

«األسلوب جزء من القراءة.» (املصدر نفسه: ٢٠١)
«األسلوب جزء من املکتوب.» (املصدر نفسه: ٣٧)

«األسلوب خطاب اليعرتف بنظامه اخلاص.» (املصدر نفسه: ١١٦)
«األسلوب لغة ختلق نظامها بعد أن مل يکن وتتحّلى به.» (املصدر نفسه: ١٠٤)

ــس اللغة على خالف القاعدة واليعطي للنسق  ــلوب نظام غري معياري يؤس «األس
الذي يستخدمه َثباتا قاعدّيا والقوة معيارية.» (املصدر نفسه: ٩٨)

ــلوب، الخيرج عن  ــف آخر لألس ــليمان إىل تعري ــح اهللا أمحد س ــري الدکتور فت يش
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التصورات اليت ُعِرضت قبله وهو: «األسلوب يعّرب تعبريا کامال عن شخصية صاحبه بل 
ويعکس أفکاره ويظهر صفاته اإلنسانية، وهذا التعريف من زاوية ما يسميه املنشىء.» 

(أمحدسليمان، ١٩٩١م: ٩)
ّمث يقدم تعريفا آخر من زاوية النص الذي يعتمد علي ثنائية اللغة، الثنائية اليت تقسم 
ــتويني، مستوى اللغة وبُنيتها األساسية، ومستوى الکالم. واملستوى الثاين  اللغة إىل مس
ــتخدام العادي للغة واالستخدام  ــمني آخرين: االس ــتوى الکالم- ينقسم إىل قس -مس

األديب.» (املصدر نفسه: ١٠)
ــابقة فاألسلوب هو النظام، خطاب الرجل والشکل واللغة  کما مّر يف التعاريف الس
والتعبري عن شخصية صاحبه وجزء من القراءة أو ليس جزءا من القراءة، بل من الکتابة 
ــي أن تتوّلد من کل  ــوّي وحدث فکري ومن الطبيع ــرادة النص واختيار وحدث لغ وف

تعريف اجتاهات خمتلفة. 

العالقة بني األسلوب واألسلوبية 
ــلوب وما يعادل هذه الکلمة يف اللغات األخرى موغلة يف  ــک فيه أّن األس ّمما الش
القدم يف مفهوم اإلنسان ولغته ونشاطه يف خمتلف ميادين احلياة، فهنالک "أسلوب" لکل 
ــلوب يف التفکري وأسلوب يف  ــلوب يف الکتابة واخلطابة والقراءة وأس ــاط، فمثال أس نش

اإلدارة والسياسة وحنوها.
ــه  ــلوب" يف اللغة حني ُميارس ــي مصطلح حديث َيدرس "األس ــلوبية" فه أّما "األس

اإلنسان کالما ينطق به أو يکتبه، فإذن متتّد األسلوبية امتداد اللغة واألسلوب.
ــت حکرا على ميدان إيصايل  ــي: «... ومادامت اللغة ليس يقول الدکتور منذر عياش
ــلوبية ليس حکرا –هو أيضا- على ميدان تعبريي دون  دون ميدان، فإن موضوع األس

آخر.» (عياشي، التا: ٢٩)
ويقول الدکتور عدنان علي رضا النحوي : «واألسلوبية هى "علم" کما يراها بعض 
ــفة" أو "نهج"، کما يراها آخرون تقرتن دائما  ــني الغربيني، أو هى "نقد" أو "فلس الدارس
 style and) "باألسلوب. فحيثما وجد أحدمها ُوجد اآلخر، فإذن "األسلوب واألسلوبية

stylistic) متالزمان.» (النحوي، ١٩٩٩م: ١٥٤)
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ــبق أّن ”األسلوب“ مفردة مستعملة يف ميادين خمتلفة عند القدماء ومنها  يبدو مما س
ــه  ــلوب يف اللغة حني ميارس ــلوبية“ فمصطلح حديث يدرس األس ــا ”األس األدب، أم
اإلنسان کالما ينطق به أو يکتبه، فإذن متتد األسلوبية امتداد اللغة واألسلوب کما أشري.

ــاعر أو خطيب  ــتعملة عند القدماء، ولکن کّل کاتب أو ش ويبدو أنها ولو مل تکن مس
قدمي يعرف بأسلوبه اخلاص يف نثره أو شعره أو خطابته، وإذن ليس مفهوم األسلوبية إال 

العلم باألسلوب بغّض النظر عن العوامل اليت طرحت فيها يف اجتاهاتها اليوم.
أّما الدکتورأمحد سليمان فيعترب األسلوبية أحد جماالت نقد األدب قائال: «األسلوبية 
ــة النص ووصف طريقة الصياغة والتعبري وهى أحد جماالت  علم األسلوب وهي دراس
نقد األدب اعتمادا على بنيته اللغوية دون ماعداها من مؤثرات اجتماعية، أو سياسية، 
ــدث ما متخضت عنه علوم اللغة يف العصر  ــلوبية هى أح أو فکرية، أو غري ذلک. واألس

احلديث.» (أمحد سليمان، ١٩٩١م: ٩)
ــلوب، فإنّنا نقرتب من األسلوبية  ــلم: «إذا قلنا علم األس ويری الدکتور صربي مس
ــلوبية يف بعض وجوهها متأثرة باملنطق العلمي والنسق املنهجي،  حد الرتادف، ألن األس
ومها من معطيات هذا العصر الذي يهيمن فيه العلم على کل شىء، ومن ذلک إنه خيضع 

(www.26sep.net :صربي، ٢٠٠٩م) «.األسلوب للرؤية النهجية
ــلوبية  ــإن اآلراء حول تقدمي تعريف عن األس ــابقني ف ــا يتضح من القولني الس كم
ــياء جتمع بني هذه اآلراء  ــلوب قدتتفاوت بني األدباء غري أّن هناك أش وعالقتها باألس

كما هو واضح يف الرأيني السابقني.

االفرتاق الرئيسي بني املواقف العلمانية واإلسالمية يف امليدان األديب
ــة العلمانية  ــة، تفکيک املواقف الغربي ــتحق الدراس ــن املواضيع اهلامة اليت تس وم

واإلسالمية بالنسبة لألسلوب واألسلوبية.
ــک فيه أن هنالک منهجني خمتلفني کّل االختالف من حيث النظر والتصّور  ومما الش
ــان وکذلک للغة ودورها، ومن ّمث لألدب ومهمته ودوره، وأن کل  للکون واحلياة واإلنس

تصّور من هذين التصورين يقود إىل تصور خاص به باألسلوب واألسلوبية.
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ل الفکر العلماّين إىل  ــلّ ــلمني اليوم تربز حني تس وأمهية هذا املوضوع يف واقع املس
العامل اإلسالمي بکل أوجه نشاطه السياسّي واالقتصادي واالجتماعي، وکذلک األديب 

مبيادينه املختلفة وکذلک دور اللغة ومنزلتها.
ــرت بعد الثورة الصناعية  ــات التاريخ، يظهر جليا أن هذه الفکرة ظه ــح صفح بتصف
 "secularism" ــمَّيني اثنني "العلمانية" بفتح العني مردافها والتطور العلمي ظهورا يف مس
ــاة يف مجيع ميادينها، والنظر إىل احلياة نظرة مادية کاملة وهى  ــزل الدين عن احلي أي ع
ــرالعني  ــوذة من کلمة "الَعْلم" مبعىن العاَمل وما حواه بطن الفلک و“الِعلمانية“ بکس مأخ
ــري وإخضاع کل شىء لعلم اإلنسان  مردافها "scientism" من کلمة "الِعلم" مبعناه البش
ــه، وکالمها يدعو إىل عزل الدين عن ميادين احلياة، وعزل تصّور الدار اآلخرة  وجتارب

واإلميان والتوحيد. (النحوي، ١٩٩٩م: ١٠)
ــفة والفکر  ــت "الَعلمانية" أو "الِعلمانية" تصورات مادية خمتلفة ىف الفلس ولقد طرح

واألدب والنقد وخمتلف ميادين احلياة.
ــرز معامل هذه االجتاهات أنّها اجتاهات مادية، تعزل املوضوع عن کل  لقدکان من أب
ــا اليرتبط به ارتباطا ماديا، وتعزل املوضوعات کلَّها عن "الغيب" وعن الدار اآلخرة  م
وعن اإلميان والتوحيد، وأخذت تعترب العقل البشرى مصدر کّل فکر، والعلَم الذي تبلغه 
ــان جناحا جديدا يف علم جديد،  ــاس الذي تقوم عليه احلياة، وکّلما بلغ اإلنس هو األس
کان يغمره الفرح بعلمه هذا، وينسيه ضرورة التأمل األوسع يف الکون. وهذه األوصاف 
ــات فِرحوا مبا عنَدُهم ِمن  ــُلهم بالَبّين ــريفة التالية: ﴿فلّما جاَءتُهم ُرُس تذّکرنا باآلية الش

الِعلم وحاَق بهم ما كانوا به يستهزؤوَن﴾ (غافر: ٨٣) 
وعندما عزلت العلمانية "الغيب" عن احلياة الدنيا وعن مجيع ميادينها وجدت نفسها 
َأمام تنافضات کثرية تبدوهلا، ووجد العلمانيون أنّهم کّلما جنحوا يف حل مشکلة واحدة 

ظهرت أمامهم مشاکل جديدة، مل تکن ظاهرة ومل تکن ختطر بباهلم.
ــار اإلنسان يف هذا الکون مسافة امتدت أمامه آفاق أبعد وأوسع، وکأّمنا مل  وکّلما س

َيِسْر إال خطوات قليلة يف مسافات المتناهية.
ــة، هى الرغبة يف  ــات املتأثرة بالعلماني ــارزة األخرى هلذه االجتاه ــن املعامل الب وم
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إخضاع کل شيء للعلم، أو ملا يسمونه "علما" وکان من بني ذلک األدب، ومايتصل به.
يرى الدکتور عدنان النحوي کل مذهب من هذه املذاهب رّد فعل للمذهب السابق، 
إذ يقول: «وحني نطالع هذه املذاهب، جند أن هنالک خصائص واقعية تساعد على فهم 
املذاهب واألحداث. فمن أهم هذه اخلصائص أن کّل مذهب کان يأيت رّد فعل للمذهب 
السابق، وميّهد ىف الوقت نفسه لظهور مذهب جديد کرّد فعٍل له. وسبب ذلک هو أن معظم 
ــب" والدار اآلخرة، وحقائق  ــر واألدب نفضوا أيديهم من "الغي ــفة ورجال الفک الفالس
ــتطيع إال أن تأخذ جبزء من  ــرية اليت التس اإلميان والتوحيد. واعتمدوا التصورات البش

احلياة.» (املصدر نفسه: ٢٠)

أهّم العناصر املتعلقة باألسلوب األديب من القرآن الكرمي
مما الشک فيه، أن لکّل أدب عناصره اليت تبنيه وتبين مجاله ونهجه. فما هو األسلوب 
ــلوب األديب من  ــن منظور القرآن الكرمي؟ ولكي ندرس هذه العناصر يف األس األديب م
منطلق القرآن الكرمي البد من وقفة مع األديب املنتج الذي يبدع هذا األدب فهو الركن 

األساسي يف هذه العملية.
ــم هذه العوامل يف جمموعات منها العناصر املتعلقة باألديب املنتج  إذن ميكن أن نقس
وفطرته وذاته وآثارها الظاهرة فيه من إميان وتوحيد، ونّية وفکر وعاطفة، وموهبة وغري 
ذلک، والتفاعل الذي يتّم بينها يف فطرة األديب والعناصر اخلارجة عن األديب واملؤثرة 
فيه كالبيئة والنشأة وتارخيها، والواقع الذي توّلد فيه املوضوع والنص من مکان وزمان 

وأحداث وما يرتک ذلک من آثار يف النفس والفطرة.

ــب، بل يويل  ــي لألديب فحس أما الدكتور النحوي فال يكتفي بإعطاء الدور األساس

اهتماما كبريا بالنص األديب كجزء آخر من عملية اإلبداع حيث يقسم العناصر املتعلقة 

ــکل األديب  بالنص إلی الصياغة الفنية، املوضوع الفّين والفکرة املوحية، واجلنس والش

واألسلوب. (م.ن: ٢٥٧)

ــتندا  فيما يلي ُيدرس دور کل واحد من هذه العناصر ومدى تأثريها يف األديب مس

إىل اآليات القرآنية.
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١. الفطرة
سواء أکان األسلوب مرتبطا باألديب املنتج أم بالنّص الفين أم باملتلّقي فإّنه يف مجيع 
، واملوضوع يف احلقيقة  ــصّ ــاالت مرتبط باملوضوع الذي يطرقه األديب وحيمله الن احل
خيرُج من اإلنسان، من طاقته ووسعه ومن تفاعله مع احلياة. إّنه خيرج من إميانه وعلمه 
ــن قوى أخرى وطاقات  ــه فطرته مع ما حتمل الفطرة م ــه ومن زاده الذي حتمل وجتارب

وميول ورغبات أودعها اهللا يف کيان اإلنسان وخلقه وما نعرفه بالفطرة.
ــى هذه الفطرة؟ إنها الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها کما يقول اهللا عّزوجل يف  ماه

کتابه الکرمي: 
ــاَس َعَليها ال تبديَل ِخلَلِق اهللا  ــم َوجَهَک لِلّديِن َحنيفًا ِفطَرَت اِهللا اليت َفَطَر الّن ﴿فأِق

ذِلَك الّديُن القّيُم ولكنَّ َأكثَر الّناس اليعَلموَن﴾ (الروم: ٣٠)
ــف القوى والقدرات اليت أودعها  ــتوَدع الذي يضم خمتل وميکن أن نعترب الفطرة املس
ــتان الذي يضم الغراس املختلفة والنبع الذي يروي هذه  ــبهها بالبس اهللا فيها. أو أن نش

الغراس. 
وقد أّكد رسول اهللا (ص) يف حديثه الشريف وجودالفطرة يف کل مولود إذ يقول: «کلُّ 
ــانه.» (الكليين، ١٣٦٥ش:  ــوٍد يوَلُد على الفطرة فأبواه يهّودانه أو ينّصرانه أو ميّجس مول

أصول کافی)
ــا اهللا تبارک وتعاىل،  ــوية کما فطره ــليمة س وللفطرة بصورة عامة حالتان: فطرة س
هت باآلثام واملعاصي، واحنراف األبوين أو تقصريمها، وبتأثري خمتلف قوي  ــوِّ وفطرة ُش

البيئة واملجتمع، فيما ّمسيت بالفطرة اخلاملة.
ويبّني لنا القرآن الکرمي هاتني احلالتني يف آياته املتعددة نشري منها إىل سورة الشمس 
حني يقول: َ﴿ونَفس وما َسّواها َفَأَهلَمها ُفجوَرها وتقواها قد أفَلَح َمن زّكاها وَقد خاَب 

َمن دّساها﴾ (الشمس: ١٠-٧)
فإذن أن الفطرة هى أساس التصور لإلميان والتوحيد، وأساس املنهج اإلمياين للتفکري، 

وأساس الرتبية والبناء يف اإلسالم. 
ــان، و  ــتودعة فيها ينطلق عطاء اإلنس ومن الفطرة ومن تفاعل القوى العاملة واملس
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يظهر من هذا العطاء املوضوع والنّص األديب واألسلوب واألسلوبية.
ــي الذي  ــان. إنها احلق األول األساس ومن هنا کانت محاية الفطرة أّوَل حق لإلنس
ــري ومل تلتفت بإغفاله بل أوجدت مجيع العوامل اليت  أغَفلته احلضارة الَعلمانية، كما أش

ُتدّمر الفطرة أو تشّوهها.

٢. اإلميان والتوحيد
ــان هي اإلميان والتوحيد. واآلية الکرمية تشري  إن أول طاقة أودعها اهللا فطرة اإلنس

ــيت َفَطَر الّناَس  ــِن َحنيفًا ِفطَرَت اِهللا اّل ــن: ﴿فأِقم َوجَهَک لِلّدي ــرة هى الدي إىل أن الفط

َعَليها﴾ (الروم: ٣٠)

وطبعا أساس هذا الدين هو اإلميان باهللا والتوحيد. ويؤکد القرآن الکرمي بأن اإلميان 

باهللا ومعرفته وتوحيده أمر فطرى يف اإلنسان کما يقول: ﴿فإذا َرِکبوا يف الُفلِک َدَعُوا اهللا 

ُخمِلصَني َلُه الّديَن َفَلّما َجنّاُهم إىل الَربِّ إذا ُهم ُيشرکون﴾ (العنکبوت: ٦٥)

اإلميان والتوحيد مها الينبوعان الغنيان الصافيان اللذان يرويان مجيع القوى وامليول 

ــؤدي کّل طاقة دورها  ــنن اهللا. حّىت ت ــاس س ــان رّيا عادال متوازنا علی أس يف اإلنس

ــوية، ويصل  ــليمة والنفس س ــي الذي ُخلقت له. ويف هذه احلالة تکون الفطرة س احلقيق

اإلنسان إىل اإلفالح کما قال اهللا تبارک وتعاىل: ﴿قد أفلَح َمن َزّکاها﴾ (الشمس: ٩)

ــتبدل به  ــّد أو اس ــح عمل هذه الطاقات "تقوی" أما إذا تعطل هذا النبع أو ُس فيصب

ــوى رّيا متوازنا  ــرب وال تروى امليول والق ــد أو يضط ــريه فإن الرّي ينقطع أو يفس غ

وعندئذ يكون احنراف اإلنسان وخيبته کما قال اهللا عّز وجّل: ﴿وَقد خاَب َمن َدّساها﴾  

(الشمس: ١٠)

ويصبح عمل هذه الطاقات املنحرف فجورًا.فإذن منَّ اهللا على عباده مجيعًا أن جعل 

اإلميان والتوحيد يف فطرة کّل إنسان، وجعله عهدا وشهادة وموثقا کما قال اإلمام علي 

ــتأُدوهم ميثاق فطرِتِه.» (نهج البالغة:  ــَلُه وواَتَر إليهم أنبياءُه لِيس (ع): «فبعث فيهم ُرُس

اخلطبةاألويل)
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٣. النّية
النّية يف اإلسالم رکن يف الشعائر. وهى قصد التوجه القليب إىل اهللا سبحانه وتعاىل مع 
توافر العزم والتصميم ومع توافر الرؤية الواضحة للدرب واهلدف، والوسيلة واألسلوب. 
ــرة العمل  فإذن منطلقها القلب املرتبط بالفطرة، فهى توّفر تهيئة للنفوس بذلک قبل مباش
وتثبيتًا للصلة اخلالصة مع اهللا. وهى يف احلقيقة تهب النفس الطمأنيتة واألمن. النية قضية 
ــاس الذي جيب أن يقوم عليه العمل حىت ُيقَبل عند اهللا،  ــالم. وهى األس يتفرد بها اإلس

على أن يکون العمل خاضعا هللا. 
ــول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسّلم قال: «إمنا األعمال بالنيات واخلواتيم.»  فعن رس

(عابديين مطلق، ١٣٨٧م: ١٢٦)
ــه املؤمن مهما کان العمل، کلمة تقال أو  ــى وعي وإدراک للعمل الذي ُيقِبل علي وه

أدبا خيّطه، أو فعال يقوم به إنها تطرد الغفلة واالرجتال، وتقّوي العزمية وصدق التوکل.
ــة توّفر احلوافز اإلميانية إىل املبادرة الذاتية، وتدفع املؤمن إىل أن يلتزم حدود  «الني
ــوة الدافعة للجمال  ــلوب... إنها الق ــا دور عظيم يف األدب ودور قوي يف األس اهللا، فله
ــين، وهى اليت تهب املوهبة طاقة احلرکة والعمل، فُتولد اخلفقة يف اجلمال والدفقة يف  الف
العطاء. إن النية هى مفتاح َينبوع اإلميان والتوحيد لريوي النبع عندما تفتحه النية مجيع 

القوى العاملة يف الفطرة رّيا متوازنا. (النحوي، ١٩٩٣م: ٢٣٧)
والنقطة األوىل الالئقة بالذکر هى أّن النية طاقة يف کّل انسان إّما مؤمنا متقيا صاحلا 
ــدا کافرا فاجرا. فاملؤمن الصادق تتجه نيته إىل اهللا سبحانه وتعاىل على وعي  وإّما فاس
ــهواتها على حذٍر وفتنٍة ُيزّين له  ــة وتصميم. أّما الکافر فتتّجه نيته إىل الدنيا وش وعزمي
ــف له احلقيقة وُيذَهب عنه احلذر وُترَفع  ــيطان بها عمله حىت حيسبه وعيا، ّمث تنکش الش
عن عينيه الغشاوة إن عاد واهتدى، أو يوم القيامة: ﴿لََقد ُکنَت يف َغفلٍة ِمن َهذا َفَکَشفَنا 

َعنَک ِغَطاَءَک فَبَصُرَک الَيوَم َحديٌد﴾ (ق: ٢٢)
ــة الثانية الالئقة بالذکر هى أن من املمکن أحيانا رؤية بعض مظاهر اخلري يف  والنقط
ــد أو فاجر أو کافر. فال يکون ذلک إال من أثر البقّية الباقية من الفطرة  عمل رجل فاس
املشّوهة، فيکون العمل غري مرتبط بالنية الصادقة هللا، فال ُيقَبل عند اهللا کما يقول القرآن 
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الکرمي: ﴿وَقِدمنا إىل ما َعِملوا من َعَمٍل فَجَعلناه َهباًء منثورًا﴾ (الفرقان: ٢٣) 

٤. العقل والتفکري
ــّرب يف کثري من آياته عن هذه  ــان، والقرآن الکرمي يع ــل طاقة يف کيان اإلنس إّن العق
الطاقة بالقلب أو اللب والذي نفهمه من ذلک أن القلب هو الذي يسيطر أو يغّذي سائر 
ــوَن َهلُم ُقلوٌب َيعِقلُون  ــُريوا ِىف اَألرِض َفَتک ــبحانه وتعاىل: ﴿أَفَلم َيس األجزاء. کقوله س
ُدور﴾  ــَمُعون بِها فإنّها ال َتعمى األبصاُر ولِکن َتعَمی الُقلوُب الَّيت ِيف الصُّ بِها َأو آذاٌن َيس

(احلج: ٤٦)
والعقل حني يعمل ُيطِلق التفکري. والعقل والتفکري ميثالن قدرة اإلنسان على التأمل 
ــة والبحث، ومجع املعلومات وترکيبها وحتليلها، والنظر واالستکشاف،  والتدّبر، والدراس

والفهم واالستيعاب، والتنسيق، واختاذ القرار واملوقف.
٥. العاطفة والشعور

ء العني فتدمع، وتدفع القلب  العاطفة هی طاقة أخرى يف اإلنسان، إنها القوة اليت تهىيِّ
ــونة. (النحوي،  ــق، إنها تطلق احلنان أو القوة، والرمحة أو الغلظة واللطف أو اخلش فيخف

١٩٩٩م: ٢٢٤)
إنها طاقة يف اإلنسان التعمل وحدها، ولکنها تعمل مع سائر القوى يف کيان اإلنسان، 
ــة العقل والتفکري. فحينا تغلب طاقُة التفکري،  ــي من أهم القوى اليت تعمل معها طاق وه

وحينا تغلب العاطفة، وحينا آخر تتوازنان. 

٦. املوهبة
ــب متعددة ومنها  ــاء من عباده. واملواه ــة خاصة متميزة يهبها اهللا ملن يش ــى طاق ه
املوهبة الفنية األدبية. وهذه الطاقة خيتلف مستواها أيضا من رجل إىل رجٍل، ولکنها يف 
ــان. ويرعاها کذلک اإلميان  مجيع احلاالت ترعى وتنّمي بعض الطاقات يف فطرة اإلنس
والتوحيد ومن خالل هذه الرعاية اليت تتم يف ذات اإلنسان وفطرته. (النحوي، ١٩٩٩م: 
ــة تطلق املوهبة التفاعل بني قّويت الفکر والعاطفة، لينطلق النّص األديب  ٢٥٣) يف احلقيق

الفّين امللتزم باإلسالم.
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٧. امليول والرغبات 
ــان ميوال ورغبات، منها امليل إىل اجلمال وامليل إىل  «لقد غرس اهللا يف فطرة اإلنس
الکشف عن احلقيقة، والرغبة إىل اإلحسان وامليل إىل الکمال.» (مجعي از نويسندگان، 

١٣٦٧ش: ٦٩)
ــاس ميله إىل اجلمال ميّيز اجلميل من غريه ويرّجحه، ومييل إليه  ــان علی أس فاإلنس
سواٌء أکان صورًة، أو فعال، أو نّصًا أدبّيًا، أو خلقا طيبا، وإنه علی أساس فطرته مييل إىل 
ــف عن احلقائق ويصل إليها ويعرتف بها يف أی جمال کانت، وهکذا أنه يرغب  أن يکش
أن ُحيِسن إىل اآلخرين قوال وفعال، ومييل إىل الکمال ويبحث عنه وألجل هذا اليتوقف 

طول حياته عن کسب العلم واألدب واملعرفة.
ــّدا ورادعا للوصول إىل الکمال٠  ــکون س ــاس فطرته التوقف والس ويری علی أس
ــه ألن اهللا تبارک وتعاىل هو الکمال املطلق إال أّن  ــإذن إنه مييل إىل عبادة اهللا ومعرفت ف

اإلنسان املسلم يرى عبادة اهللا فرضا على نفسه.
ــع اإلميان والتوحيد حّىت تؤدي املهمة اليت  ــذه امليول والرغبات ترتوي من نب  إن ه

ُخِلَقت له. 
ــرة باخلمول.  ــة فعندئٍذ تصاب الفط ــان والتوحيد والنية اخلالص ــو مل يرتو باإلمي ول
وعندما تصبح الفطرة خاملة فالميّيز صاحبها اجلميل من الکريه، واليکشف عن احلقيقة 
ــان واإلساءة،  ــان، والفرق لديه عندئذ بني اإلحس واليعرتف بها، واليرغب إىل اإلحس
ــف يف طريقه إليه، ويف النهاية يفقد الطريق الصواب الذي  ــث عن الکمال ويتوق واليبح

کان يبحث عنه قبل مخول فطرته.
دور "املسؤولية" يف األديب املنتج من رؤية قرآنية

إّن األديب املنتج حسب الرؤية القرآنية نقصد به هنا األديب امللتزم باإلسالم الذي 
يضع تعاليمه نصب عينه يف كل إبداع أديب. ومما ذكر يتبني أن الفطرة والعوامل املدروسة 
ــان األديب، ولکن على  ــت هي کل الطاقات والقوى اليت وضعها اهللا يف اإلنس فيها، ليس
أساس االعتقادات باإلسالم وأحکامه وأصوله، الشك أّن هذه العناصر أهّم ماُتعرف يف 
اإلسالم، والشک أن هناک عناصر أخرى خفّية جنهلها فيعطي اهللا األديب املؤمن امللتزم 
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بل ُيلهمه خالل خلقه للنّص األديب. (النحوي، ١٩٩٩م: ٢٤٩)
وهناک عنصر آخر يليق بالذکر والدراسة ُتسّمی "باملسؤولية". وهى اليت جتد دورها 
بعد منح العناصر والطاقات األخرى لألديب، والسيما بعد عنصرين مهمني ومها "العقل 
ــاه اهللا هذه العناصر  ــان الُيرتک بعد أن أعط ــعور والعاطفة" إن اإلنس والتفکري" و"الش
ــؤولية حمّددة يف احلياة واملجتمع، حىت ُحياسب عليها يوم  والطاقات، بل جعل اهللا له مس

القيامة، وکان من أمهها مسؤولية األديب عن کلمته وتعبريه.
ــَک کاَن َعنُه  ــمَع َوالَبَصَر والُفؤاَد ُکلُّ أولِئ ــاىل: ﴿إنَّ السَّ ــا يقول اهللا تبارک وتع کم

َمسُؤولًا﴾ (اإلسراء: ٣٦)
ــرى، والُيتوقع من املجنون أن يعقل  ــاس الُيتوقع من األعمى أن ي وعلی هذا األس
ــليم، ملاذا؟ ألن فاقد الشیء مل يکن معطيًا له والُيسأل عّما ليس له من  ويفّكر کعاقل س
ــل أن يفتكر، وهذا هو  ــس يتوقع من البصري أن يری والعقي ــوة والطاقة. فعلي العک الق

مسؤوليُته بسبب الشىء الذي أعطاه اهللا إّياه.
ــالم، ويف األدب امللتزم باإلسالم، وحسب  ــة يف اإلس ــؤولية قضية رئيس فإذن، املس
ــة القرآنية وهذه من أهم نواحي االختالف بني النظرة الدينية والَعلمانية يف خمتلف  الرؤي

ميادين احلياة بعامة، ويف ميدان األدب واألسلوب واألسلوبية خباصة.
األدب امللتزم باإلسالم يف احلقيقة نابع من اإلنسان املؤمن، مرتبط به مالصق له. فهو 

مسؤول عن کلمته وحماَسب عليها.
ــؤوليات ختتلف يف کل إنسان، فتؤثر  ــتوى املس أّما النقطة الالئقة بالذکر، فهي أّن مس
ــؤولية اإلمام ختتلف عن  فيها العوامل املختلفة منها الظروف والبيئة وحنومها، فمثال مس
مسؤولية املأموم يف املجتمع، کما أّن مسؤولية املعّلم ختتلف عن مسؤولية التلميذ يف الصف.

ــوى والطاقات اليت  ــؤولياته اخلاصة اليت تقتضيها الق ــإذن، لکل أديب مؤمن مس ف
وهبها اهللا له.

والدة املوضوع األديب وموضع األسلوب فيه من وجهة نظر قرآنية 
يف دراسة االجتاهات الغربية والعلمانية لألسلوبية يبدو أن بعضهم يرى أن املوضوع 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

٩٤ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٢، العدد ٨، شتاء ١٣٩١ش

ــب، فريّکزون ترکيزا شديدا على الناحية الشعورية  األديب هو مثرة جتربة شعورية فحس
ــرون أن العقل  ــألدب وموضوعاته. ويرى آخ ــى العنصر الوحيد املوّلد ل ــىت کأنها ه ح
ــعور والعاطفة إغفاال کبريا.  ــر واحلکمة مصدر األدب وموضوعاته، وُيغفلون الش والفک
ــدر األدب وموضوعاته. (النحوي، ١٩٩٤م: ٢٤٨)  ــرى آخرون أن الواقع وحده مص وي
ــر احلاضر، ُيثبت أن  ــذ اليونان حىت العص ــفة واألدب من ــوع إىل الفکر والفلس وبالرج
مسرية ذلک کّله کانت تعتمد جزئية حتسبها هى احلق الشامل، أو جتعلها احلق الشامل. 

واجلزئية نفسها من تصور بشري جمزوء اليعتمد على التصور الشامل.
ــری الدکتور النحوي أّن املوضوع هو القضية اليت يعرضها النّص األديب من خالل  ي
ــالم  ــائر العناصرا لفنية األخرى واصفا له يف األدب امللتزم يف اإلس الصياغة الفنية وس
وصفا جامعا إذ يقول: «املوضوع يف األدب امللتزم باإلسالم ممتد امتداد احلياة والکون، 
ــرية، وآفاق الکون  ــا إىل اآلخرة، إنه يدخل أغوار النفس البش ــاوز احلياة الدني ويتج
ــح ويوّجه، يقّوي  ــل ويتدّبر، يصف ويروي ويعظ، ينص ــن احلياة، ويبحث ويتأم وميادي
ــد الباطل، لريى يف کل ميادينه آيات اهللا البينات... إنه تفاعل  ــم احلق وجياهد ض ويدع

املؤمن مع احلياة والواقع من خالل إميانه ورسالته.
ــل للمؤمنني النموذج األعلى، النموذج املعجز املتمثل يف  ــن رمحة اهللا أن جع وکان م
الوحي املتَنزل من عند اهللا علی حممد(ص)، قرآنا عربّيا غري ذي عوج، معجزا اليستطيع 
ــان آَمن  ل على کل إنس ــهّ ــرا للذکر حىت يس أحد من اإلنس واجلّن أن يأيت مبثله، ميّس
ــه يف احلياة الدنيا، حىت کانت  واهتدى وعرف العربية أن يتلو کتاب اهللا ويتدّبره ليمارس
ــري هى حمور األمانة اليت حيملها اإلنسان، وأساس  ــة منهاج اهللا يف الواقع البش ممارس
ــارة األرض حبضارة  ــادة يف احلياة الدنيا، ومعىن عم ــة يف األرض، وجوهر العب اخلالف
ــاحة االبتالء والتمحيص الذي کتب اهللا على بين آدم. فمنهاج اهللا ودراسته  اإلميان وس
ــوع األديب يف فطرة  ــون وميادين احلياة ليتولد املوض ــان آفاق الک ــره يفتح لالنس وتدب
املؤمن، يف قلبه وعقله وأعصابه وکيانه کله ليخرج املوضوع الصادق من أعماق أعماق 

نفسه.» (املصدر نفسه: ٢٤٩)
فإذن املوضوع األديب يف اإلسالم هو مثرة اإلنسان املؤمن مع احلياة من خالل إميانه 
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ــان واحلياة يستغرق  ــالته اليت حيملها يف احلياة الدنيا، وإن هذا التفاعل بني اإلنس ورس
ــان  ــان والقوى والطاقات العاملة فيها.فإذا تکّون املوضوع يف نفس اإلنس فطرة اإلنس
ــتکمال عناصره وخصائصه،  ــاس هذا التفاعل،فإن القوى تعمل لتطلقه نّصا مس على أس
ــتفيدا من کل العوامل املؤثرة يف حياة اإلنسان، سواء أکانت ذاتية داخلية، أو کانت  مس

خارجية مکتسبة.
ــل "العقل والتفکري"  ــإّن عوامل مث ــابقا ف ــن بني القوی والطاقات اليت ُذکرت س م

و"العاطفة والشعور" تتميز بأّمهية خاصة يف بناء النّص األديب. 
وإليضاح دور هاتني الطاقتني يف بناء النّص األديب ميکن تشبيههما بالقطبني، وتشبيه 
ــحنات الکهربائية اليت تستقّر على هذا  ــان بالش األحداث والتجارب اليت ميّر بها اإلنس

القطب أو ذاک، مع مسرية احلياة تزداد التجارب، فتزداد الشحنات علی القطبني.
ُمثّ تظل شحنات الزاد من العلم واللغة والتجارب واألحداث تتجّمع على قطيب الفکر 
ــبحانه وتعاىل، فيصبح معها طاقتا  ــبة بقدر من اهللا س والعاطفة، حىت تأيت اللحظة املناس
ــحنات مستعّدتني للتفاعل بينهما، فتتحرک املوهبة يف  الفکر والعاطفة، وماحتمالن من ش
تلک اللحظة، وُحتّرک التفاعل، وُتطلق من التفاعل الومضة والشعلة نّصا أدبيا مستکمال 

خصائصه الفنية واإلميانية. (املصدر نفسه: ٢٥٢)
ــل خصائصه اإلميانية والفنية، هو نتاج  ــإن اإلنتاج األديب والنص الفين، بکام إذن ف
ــتني مها الفکر والعاطفة،  ــان، ويف فطرته، بني طاقتني رئيس هذا التفاعل يف ذات اإلنس
ــاس وکما ورد آنفا يساهم يف هذا التفاعل القوى  ــعور واإلحس أو العقل والتفکري والش

والطاقات وامليول اليت أودعها اهللا يف فطرة اإلنسان.
هناک سؤال آخر وهو َمبَدئية بناء األسلوب يف اإلنتاج األديب والنّص الفين.

ــوة خيطوها األديب يف  ــدىء مع أول خط ــلوب يبت ــری الدکتور النحوي أن األس ي
الصياغة الفنية قائال يف وصفها:

ــة، والتعبري بالتعبري، مث  ــار اللفظة، وربط اللفظة باللفظ ــة الفنية هى اختي «فالصياغ
الفقرة بالفقرة، أو بيت الشعر ببيت الشعر، أو الصورة بالصورة، واحلرکة باحلرکة، والنغمة 
ــه،  ــهد جبميع ألوانه وصورته وجرس ــة، حىت يتکامل النّص الفّين، ويتکامل املش بالنغم
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وتبتدىء الصياغة الفنية بالکلمة، وللکلمة أربع خصائص توّفر هلا القدرة علی الدخول 
يف الصياغة الفنية. هذه اخلصائص األربع هی:

- املعىن املعجمي. 
- الظالل املکتسبة من تاريخ استعماهلا وتاريخ اللغة.

- قوة االرتباط من لفظة سابقة ولفظة الحقة.
- مث اجلرس والنغمة.

ــه، فالکلمة خبصائصها  ــة إىل لبنة ليقوم النّص الفين بتکامل ــون اللفظة بذلک لبن لتک
ــکة تساهم يف الصياغة الفنية وجناح األديب يربز يف اختيار الکلمة اليت  األربع املتماس
ــن هنا يبدأ بناء  ــرى حىت تتکامل الصياغة. م ــع هذه اخلصائص األربع لکلمة أخ جتم
ــلوب عمله. إنه يبتدىء باختيار الکلمة خبصائصها األربع. إذن  ــلوب، ويبدأ األس األس
فإّن األسلوب يبتدىء يف نفس اللحظة اليت يبتدىء فيها بناء النّص األديب وميضي معه، 

ويتكامل األسلوب حني يتكامل النص األديب.» (النحوي، ١٩٩٤م: ١٠٣)
ــب وفطرته، إن هذا  ــن العناصر املتعلقة يف ذات األدي ــاس ما ُذكر م وهنا علی أس
ــدة يف کيانه کّله،  ــبکة ممت ــان، يف ذاته من خالل ش التفاعل والبناء يتّم يف داخل اإلنس
ــّون هذه فطرته اليت فطره اهللا عليها والقوى العامل فيها. إذن فإنه عمل واع الميکن  لتک
ــل بنائه، وألن  ــل واع ألن النية عامل من عوام ــعورية، إنه عم ــون بطريقة الش أن يک
ــحنات الواقع والنشأة واألحداث  ــعور عامالن رئيسيان، تستقر عليهما ش الفکر والش
ــه. فال يکون يف  ــب على کلمت ــؤول وحماَس ــارب. إّنه عمل واٍع ألن األديب مس والتج
ــهوة املجنونة واهلوى الغالب. إنه عمل  ــکر واَخلَدر، والش الالواقع وال يف الغيبوبة والس
ــوعا، وکلَّ خشوع حافزا  اإلميان والتوحيد الذي جيعل کلَّ کلمة عبادة، وکل عبادة خش
ــاب. وعلى هذا  ــؤولية واحلس ــعي وبذل، وکل ذلک خاضع للمس النطالقة وعمل، وس
األساس يکون لکل قوة عاملة يف هذه الشبکة املمتدة يف کيان اإلنسان وفطرته دور يف 

بناء "األسلوب"  يف النّص األديب. 

النتيجة 
ــان املؤمن مع احلياة من خالل إميانه  ــالم هو مثرة اإلنس ١. املوضوع األديب يف اإلس
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ورسالته اليت حيملها يف احلياة الدنيا، وإن هذا التفاعل بني اإلنسان واحلياة خيتص فطرة 
ــان والقوى والطاقات العاملة فيها. إذن فإّن اإلنتاج األديب والنّص الفين، بکامل  اإلنس

خصائصه اإلميانية والفنية، هو نتاج هذا التفاعل.
ــلوب جزءا من النّص  ــلوب" فيکون األس ٢. مع والدة املوضوع والنّص ُيوَلد "األس
ــي من العناصر  ــيجه وبنائه، الينفصل عنه. وهو عنصر أساس األديب الفين، داخال يف نس
الستة املتشابکة اليت تبين األدب من املنظور القرآين واألحاديث الشريفة، وهي اإلنسان 

والعقيدة واملوضوع األديب والصياغة الفنية واجلنس األديب واألسلوب.
٣. هناك ارتباط وثيق بني األسلوب واألسلوبية. فهما متالزمان عادة غري أّن هناك 
ــلوب. كما أّن  فوارق بينهما تتجلی يف كون األخرية علما، وليس ذلك ينطبق علی األس

هناك فوارق أخری وردت اإلشارة إليها يف ثنايا البحث.
ــلوب األديب من منظور القرآن الكرمي هو الفطرة  ٤. إن أهم عنصر من عناصر األس
ــتودع الذي يضم خمتلف القوی والقدرات  واإلميان والتوحيد وميكن اعتبار الفطرة املس
اليت أودعها اهللا منها كما أن اإلميان باهللا والتوحيد هو الطاقة األساسية اليت وضعها اهللا 

يف فطرة اإلنسان.
ــلوبه األديب. فالنية يف اإلسالم هي ركن يف  ــان الدور األكرب يف أس ٥. إن لنية اإلنس
ــزم والرؤية الواضحة  ــبحانه مع توافر الع ــعائر وهي بهدف التوجه القليب إيل اهللا س ش

للهدف.
ــرآن الكرمي ومثرته  ــلوب من منطلق الق ــو عنصر آخر من عناصر األس ــل ه ٦. العق

التفكري والتأمل والتدبر.
ــلوب إذا ائتلف مع عاطفة األنسان وشعوره وعملت  ٧. إن ما ذكر من عناصر األس
مع سائر القوی يف كيان األنسان حيدث التوازن يف األسلوب األديب خاصة عندما جتتمع 

العاطفة مع العقل.
ــاء من عباده وهي  ــبة فهي هبة من اهللا ملن يش ــز املوهبة بكونها غري مكتس ٨. تتمي

متعددة ومن أمهها املوهبة الفنية األدبية وهي اليت متيز األسلوب من إنسان إلی آخر.
ــيطرة اإلنسان علی ميوله ورغباته وتسخريها يف سبيل اهلدف اإلهلي الذي  ٩. إن س
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يسعی إليه اإلنسان املؤمن تنعكس بشكل مباشر علی أسلوب األديب.
ــب  ــؤولية أهم من بقية العناصر املذكورة. فإن األديب املنتج حس ١٠. إن دور املس
ــه مسؤولًا أمام كل ما  ــالم الذي يری نفس الرؤية القرآنية يقصد به األديب امللتزم باإلس
ينتجه ويبدعه، وبذلك نری أمهية هذا العنصر يف األسلوب األديب عند كل أديب ملتزم 

باإلسالم.
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