اإليضاح( 25ديسمرب )2012

ضرورة تبىن األدب اإلسبلمي يف عصرادلادة احلديث97 ...

ضرورة تبىن األدب اإلسبلمي يف عصرادلادة احلديث
ودوراألديب ادلسلم يف نشره

The Need to Adapt Islamic Literature as Per
Modern Contemporary Trends

* الدكتورة يب يب حامده سيد

** رشاد ازتد

ABSTRACT:

Our current Islamic literature must adapt the post
modern literary trends so as to make it more readable
and reader-friendly. It is this optimizing and
modernizing trend stylistically that would enhance the
worth and readability of Islamic literature. The
present article is an effort to review the readerfriendly formats for Islamic literature so that it may
become more inspiring.

يف العاَف الذى ضليا فيو اليوم ،لفظت ادلصتادر ادلتعتددة ظلتاتج متضتار " متب األدب
أوما يسمونو أد ا حىت ولو خرج عب كل حدود األدب والذوق.....

ف تتتخذت ألفتتا األدب اإلستتبلمي واألدب الشتتعر وا داب المتر يتت" األختترى دتتتوج

ىناوىناك دون أن حتمل التحديد العلمي والتميز الواضح .حىت كتاد األدب اإلستبلمي ؼلتتل

مع غًنه حت شعارات قتد ال دتد قتدق ادلمارست" يف الواقتع....ع تتدفع اُف النتاس ليبتلعوىتا

غص" ...عد غص" على قم أو استحياء أو خوف.

* حالياً احث" ىف ما عد مرحل" الدكتوراة ،جامع" العلوم ،ماليزيا.
** استات مساعد يف قسم الدراسات اإلسبلمي" مبركز الشيخ زايد اإلسبلمي ،جامع" يشاور.
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ولكي نستشعر أعلي" األدب اإلسبلمي ،وأن ضلدد مبلزلو وخصائصتو ،ونتربزه كتتدب

متمي تتز ليتخ تتذ مكان تتو احلت ت البلئت ت تتو يف مي تتدان األدب اإلنس تتاي ،قمت ت

البح تتث يف ى تتذا

ادلوضتتو ،وقد ضتتم يثتتي عتتددا متتب األفكتتار التتال حاول ت متتب خبلذلتتا ايضتتاح مبلمتتح األدب
اإلسبلمي ،وحتديد مفهوم مصطلح األدب اإلسبلمي ادلعاقر وأنواعو وخصائصتو والمتايت" التال
يسعى اليها األديب ادلسلم األدب اإلسبلمي وكذلك عبلق" األدب اجملتمع ادلسلم وحاجتنا
اُف األدب اإلست تتبلمي يف رلتمعنت تتا و ين ت ت ادلعوقت تتات الت تتال تشت تتكل خط ت ترا يف مست تتًنة األدب

اإلسبلمي وكيف نواجهها ودور األديب ادلسلم يف ناء اجملتمع اإلسبلمي.

معىن كلم" األدب:

واتا أردنا أن نبحث ىف معىن كلمت" أدب ففتي تتاج العتروس متب جتواىر القتاموس

للز يدى صلد ما يلى حول لفظ" األدب األدب  :الذى يتتدب و األديب مب الناس مسي و
ألنو يتدب الناس اُف احملامد وينهتاىم عتب ادلقتا ح وأقتل األدب :التدعاء ،وىف ادلصتباح :ىتو
تعلم رياض" النفس وزلاسب األخبلق .وقال أ تو زيتد األنصتارى :األدب يقتع علتى كتل رياضت"

زلمتتودة يتجتترج إلتتا اإلنستتان متتب فضتتيل" متتب الفضتتائل ،ومثلتتو ىف التهتتذيب وىف التوشتتيح ىتتو
استعمال ما ػلمد قوال وفعبل أو األخذ أوالوقوف مع ادلستحسنات .ونقل اخلفاجى ىف العناي"

عب اجلواليقى ىف شرح أدب الكاتب :األدب ىف اللمت" حسب األخبلق وترك ادلكاره واطبلقو
علتتى علتتوم العر ي ت" مولتتد حتتدث ىف اإلستتبلم  .وقتتال ا تتب الستتيد البطليوستتي  :األدب أدب
الدرس والنفس

1

وىف معجم مقاييس اللمت" إل ب فارس :األدب أن دمع النتاس اُف طعامتك ،وا دب

الداعي .وادلآدب رتع ادلتد " .قال أ وعبيد :مب قال متد " فإنو أراد الصنيع ،يصنعو اإلنسان

يدعو اليو الناس قال:ومب قال متد ت" فإنتو يتذىب اُف األدب غلعلتو مفعلت" متب تلتك ،ويقتال
ان اإلدب كسر اذلمزة وسكون الدال –العجب -فإن كان كذا فلتجمع الناس لو

2

ويتترى ا تتب خلتتدون أنتتو راعتت" راستتج" ىف التتنفس وأن ىتتذه الرباعتت" ىف تتتذوق األدب

وانتاجو وىف تلقى اللمت" الصحيح" واألساليب النقي" اخلالص" ترجع ىف األقل اُف نشتوء الفترد
م تتع أى تتل اللس تتان وسلالطت تتو اي تتاىم ف تتإتا َف يس تتتطع تل تتك فعلي تتو كث تترة ادلطالع تت" لكبلمهت تتم

و استظهاره.
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يقول ا ب خلدون :ان حصول ملك" اللسان العرىب اظلتا ىتى كثترة احلفت متب كتبلم

العرب حىت يرتسم ىف خيالتو (ىف خيتال احلتاف ) ادلنتوال التذى نستجوا عليتو تتراكيبهم فينستخ
ىتتو عليتتو ويتنتتزل تتذلك منزلتت" متتب نشتتت معهتتم وختتال عبتتاراهم ىف كبلمهتتم حتتىت حصتتل لتتو
ادللك" ادلستقرة العبارة عب ادلقاقد على ضلو كبلمهم.

3

فمتتب ىتتذا نتترى ارتبتتاب األدب احملامتتد واألختتبلق ارتبتتاب جتتذور وتتتاريخ وكيتتف

ارتبط ت علتتوم اللمتتت" وبداإلتتا تقتتول زكيتت" طيب ت" ومعتتان واستتع" غنيتت" .فتتإن كلمتت" األدب

جبميتتع جتتذورىا وامتتتدادىا تظتتل علتتى أكتترم منب ت وأطيتتب معتتىن شلتتا ال صلتتده ىف لمتتت" أختترى.
وعندما جاء اإلسبلم فروى اجلذور وأغىن الفرو حىت أقبح كلم" األدب حلوة ريان" غني"

شلتدة فجاءت األحاديث الشريف" تعلى مب شتن ىذه اللفظ" وتربز خًنىا.

4

ومب تلك األحاديث الشريف":

 -1عتتب جتتا ر تتب مستترة -رضتتي ن عنتتو -عتتب الن ت – قتتلى ن عليتتو وستتلم-

قال :ألن يؤدب الرجل ولده خًن مب أن يتصدق صا

5

 -2عتتب انتتس تتب مالتتك رضتتى ن تعتتاُف عنتتو ػلتتدث عتتب -رستتول قتتلى ن عليتتو

وسلم :-أكرموا أوالدكم وأحسنوا أدإلم

6

وإلت تذا ن تترى أن األس تتاس الفلس تتفى والفك تترى لكلم تت" األدب ك تتان مت تتوافرا قائم تتا

صورة جلي" عند العرب ،ودلا جاء اإلسبلم أعطى ىذا ادلعىن عتداً أعمت متب الناحيت" الفكريت"

ع أعطاه ادلعىن الفين حٌن أقبح يطل على عمتوم العر يت" ،فتادلعىن الفكترى والفلستفى كانت

لفظتت" األدب حتملتتو منتذ البدايتت" أكتترم ىتتذه ادلعتتاي ،وأعزىتتا وأنتتداىا ،شلتتا تفتقتتر اليتتو اللمتتتات
األخرى.

7

وعلتتى ضتتوء كتتل متتا ستتب ؽلكننتتا أن ضلتتدد ماىيتت" األدب تنتتو الكتتبلم التتذي ؼلتترج

األديب تلفاظو عب معانيها األقلي" للدالل" إلا عب معان أخرى تستفاد االػلاءات والتداعي

والقرائب.

8

مفهوم مصطلح األدب اإلسبلمي:
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ارتفع منزل" األدب اُف تروة الشرف وقم" التكتر حتٌن زتتل البيتان رستال" ن اُف

النتتاس قربنتتا معج تزا ،وبيتتات ينتتات ،ووحيتتا يتنتتزل متتب الستتماء ليمثتتل أعلتتى مستتتوى للبيتتان
واألدب والتعبًن والصورة والفكر والتصوير.

9

فتتإن األدب اإلستتبلمي ىتتو األدب التتذى يتحتتدث عتتب التتنفس واجملتمتتع وعتتب احليتتاة

وىتتذه كلهتتا خامتتات األدب اإلنستتاي البلي ت  ،حيتتث أن التتديب اإلستتبلمي يشتتتمل علتتى كتتل
تلك ،فاحلديث البلي عند كل تلك يستح أن يتدعى أد تا تل وأد اعظيمتا ،وأن ينظتر اليهتا
تق تتدير واس تتتفادة ،وى تتو لكون تتو تعب تتًن ع تتب ظ تتواىر احلي تتاة اإلس تتبلمي" ،أومص تتطبمتا الص تتبمت"

اإلسبلمي" يستتح أن يستمى أد تا استبلميا ،ألنتو أدب ؽلثتل احليتاة اإلستبلمي" ،أوأد تا استبلميا
ؽلثل احلياة 10.فتاألدب اإلستبلمي ىتو ذتترة متب ذتترات اإلؽلتان ،ألنتو يلتقتي متع عناقتر الفطترة
السليم" السوي" فهو عطاء مب عطاء الفطرة الستوي" الستليم" ،يستًن ىف درب اإلؽلتان ،ويتنه
هنج تتو ،وم تتب ى تتذه النظ تترة غل تتد األدب اإلنس تتاي موض تتوعاتو ،و غل تتول ىف ميدان تتو أد تتا متميت تزا

خبصائصو ،قويا إلا ،عزيزا إلا  .فاألدب اإلنساي ىف طبيعتو النظيف" الطاىرة ىف قفائو ادلشرق
ادلنًن ،ال يستطيع اال أن يكون أد ا اسبلميا ،أد ا مرتبطا اإلؽلان ماضيا معو نا عا منو ناميتا ىف

ظبللو.

11

لقتتد كتتان األدب اإلستتبلمي موجتتودا منتتذ فجتتر اإلستتبلم فيمتتا ال ؽلكتتب احصتتاءه متتب
نصتتول الشتتعروالنثر الفتتين .....ومتتب ىتتذه النصتتول دلتتى مفهتتوم شليتتز لتتؤلدب اإلستتبلمي

ووضع أكثر مب تعريف لو ،أما التعريف الذى تبنتو را ط" األدب اإلسبلمي العادلي" فهتو :أن
األدب اإلس تتبلمي ى تتو التعبت تًن الف تتين اذل تتادف ع تتب احلي تتاة والك تتون واإلنس تتان وفت ت التص تتور

اإلسبلمي.

12

فاألدب اإلستبلمي أدب مضتمون الدرجت" األوُف ،فلتيس ىنتاك مضتمون ػلظتر علتى
األدب اإلستتبلمي أن يتناولتتو ىف قصتتيدة أوقصتت" أومستترحي" ،واظلتتا الشتترب الوحيتتد التتذى غلعتتل
ادلض تتمون اس تتبلميا ى تتو أن ينطلت ت األدي تتب م تتب التص تتور اإلس تتبلمي الس تتليم للك تتون واحلي تتاة

واإلنسان.

13

يقول األستات زلمد قطب ىف كتا و متنه الفتب اإلستبلمي  :ان األدب اإلستبلمي

ىو الذى يرستم قتورة الوجتود متب زاويت" التصتور اإلستبلمي ذلتذا الوجود،وىتو التعبتًن اجلميتل

عب الكون واحلياة واإلنسان مب خبلل تصور اإلسبلم للكون واحلياة واإلنسان. 14
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فتتاألدب اإلستتبلمي يف تصتتورنا كمستتلمٌن عنصتترمب عناقتتر احلضتتارة اإلستتبلمي" وال

شك فيو ،ولسان مب ألسن" الدعوة اإلسبلمي" الال حترل أول ما حترل علتى القتدوة وادلثتل،
وهتم الفعل دون أن هدر قيم" القول.

15

اتن فتاألدب اإلستبلمي أدب الضتتمًن احلتي ،والوجتدان الستتليم والتصتور الصتتحيح،

واخليال البناء،اتا ػلرل أشد احلرل على مضمونو الفكترى النتا ع متب قتيم اإلستبلم العريقت"،
وغلعتل متب تلتتك ادلضتمون ومتتب الشتكل الفتتين نستيجا واحتتدا معتربا أقتتدق تعبتًن ال غلتتنح اُف

اإلتتام أوتضتتليل ،يستتتوعب احليتتاة كتتل متتا فيهتتا ،ويتنتتاول شتتىت قضتتاياىا ومظاىرىتتا ومشتتاكلها
وفت التطتتور اإلستتبلمي الصتتحيح ذلتتذه احليتتاة ،فهتتو شتتاطم األمتتان التتذى يتتتوي اليتتو احلتتائرون
والتائهون ىف يداء احلياة احملرق" ادلجيف" .ومب تلك نستطيع أن ضلدد ادلفهوم الشتامل لتؤلدب

اإلسبلمي ىف عدة نقاب أنو:
( )1تعبًن فىن رتيل مؤثر.
( )2نا ع مب تات مؤمن".

( )3مرتجم عب احلياة واإلنسان والكون وف األسس العقائدي" للمسلم.
( )4و اعث للمتع" وادلنفع".
( )5وزلرك للوجدان والفكر.
( )6وزلفز الختات موقف والقيام نشاب ما.

16

مصطلح األدب اإلسبلمي:

األدب اإلستتبلمي مصتتطلحا يطلت علتتى األعمتتال األد يتت" التتال تعتتاًف قضتتي" متتا ر يتت"

اسبلمي" قافي" سواء أ كان مكتو " اللمت" العر ي" أو متًنىا مب اللمتات.

واألدب العرىب مصطلح يطل على األعمال األد ي" ادلنشتتة اللمتت" العر يت" أيتا كانت

مضموناها واداىاها وعصورىا .فالعبلق" ٌن األدب العرىب واإلسبلمي عبلق" أموم" وقرا ".

فقتد ولتتد األدب اإلستتبلمي ىف أحضتان األدب العتتريب وتلتتك عنتد متتا غمتتس األد تتاء

التتذيب ىتتداىم ن اُف اإلستتبلم دتتر تهم األد يتت" ىف قضتتايا اإلستتبلم ووظفتتوا شتتعرىم ونثتترىم ىف
خدم" اجملتمع اإلسبلمي وىف زتل القضي" اإلسبلمي" واعبلهنا ،وشكل تيارا أد يا اسبلميا رافت
رحل" األدب العرىب منذ عصر النبوة اُف يومنا ىذا.

17
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أنوا األدب اإلسبلمي
 -1أدب الدعوة والديب:

وىذا القسم مب األدب اإلسبلمي اظلا يوجد ىف رلاالت الدعوة والتوعي" اإلستبلمي".

ونصتتول ادلبتتتهبلت والتتدعاء وىف التعبتتًن عتتب الكلمتت" اإلستتبلمي" ،وىتتذا القستتم واضتتح ادلعتتاَف
و ٌن ادلبلمح ىف اسبلميتو ولو أمثل" كثًنة ىف كبلم الدعاة والصاحلٌن.

18

 -2األدب العام:

فقد رضي رسول ن -قلى ن عليو وسلم -إلتذا القستم متب األدب .فإنتو استتمع

اُف شعر األدب اجلتاىلي والنثتر اجلتاىلي تدون أن ينعتى عليتو ،ويتدل علتى تلتك قبولتو لشتعر

كعب ب زىًن-رضي ن عنو -واعطاءه جائزة عليو .وحتدثو يديث أم زر  ،وقولو عتده ألم

ادلتتؤمنٌن عائشتت" قتتديق" -رضتتى ن تعتتاُف عنهتتا : -أنتتا لتتك كتتتىب زر ألم زر وقتتد جتترى
على سنتو خلفا ه ،كما ظهر ىف استتما ستيدنا عمتر تب اخلطتاب -رضتي ن عنتو -لقصتيدة
رثاء مالك ب نويرة ورغبتو لكون مثل ىذا الرثاء ألخيو زيد أيضا.

وكان تلك لكون ىتذه النصتول األد يت" غتًن خارجت" متب احلتدود ادلستموح" لتؤلدب

وكلمتتا خرج ت نصتتول أد يتت" متتب ىتتذه احلتتدود ادلرستتوم" استتتدركوىا وحكمتتوا عليهتتا يكتتم
اإلسبلم.

19

خصائص ومزايا األدب اإلسبلمي:

لتتؤلدب اإلستتبلمي قتتفات تتارزة ومعتتاَف واضتتح" ؽلتتتاز إلتتا عمتتا ستتواه متتب ادلتتذاىب

األد يتت" األختترى ،وكلهتتا متتتخوتة متتب اإلستتبلم تاتتتو منتزعتت" منتتو ال متتب خارجتتو ،ألهنتتا ىتتي التتال
تعطي تتو حت ت اإلنتس تتاب اُف اإلس تتبلم ،ودي تتز انتم تتاءه الي تتو ،وم تتب ىن تتا تص تتح تس تتميتو تتاألدب
اإلسبلمي .وىذه اخلصائص كثًنة نتناول أعلها فيما يلي :

أوال :اإلتصاف االلتزام العقيدة اإلسبلمي" :

20
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العقي تتدة ى تتي ك تتل م تتا يعتق تتده الف تترد س تتواء أك تتان مساوي تتا أم شت تريا م تتب ق تتنع العق تتل

اإلنساي ،وتلتك أن اإلنستان مترتب دائمتا عقيتدة معينت" ،وحاجتتو اليهتا فطريت" تبلزمتو ىف كتل
مكان وزمان ألن فيو ميبل غريزيتا اُف تبتين عقيتدة متا .وللعقيتدة أيتا كانت أثتر واضتح ىف حيتاة
األف تراد يظهتتر ىف تصتتوراهم وستتلوكهم ،وتلتتك أن العقيتتدة ىتتي ادلص تدر األول للتصتتور ،وىتتي
الال توجهو وتبىن مفهوماتو اإلسبلمي" ،كما أهنا تؤثر على سلوكو و قدر التزامتو عقيدتتو يكتون

تتثره ىف سلوكو وتصوره.

وىف ميدان األدب صلد للعقيدة أثترا واضتحا فقتد ارتتب إلتا األدب منتذ والدتتو وظتل

متتثرا إلا ىف مراحل تطوره رتيعا ،وأقتبح ىف تكوينتو األساستي ىف حاجت" اُف تصتوراها وتتتثرت

مواقف األديب توجيهاها ،كما تتثرت إلا ر يتو للقضايا وحكمو عليها ،ل ان اختيار األديب
دلوضتتوعاتو وطريقتت" معاجلتتتو ذلتتا والمتايتت" التتال يكتتتب ألجلها،كتتل ىتتذه تتتتتثرمب قريتتب أو عيتتد
عقيدتو والتصورات الال دتنحو اياىا.

واتا نظرنتا اُف العقيتدة اإلستتبلمي" فإهنتا قتتد أنشتتت حضتارة مشتتهودة ،وأقامت كيانتتا

سياسيا وثقافيا واجتماعيا ضجما ،فقد تآخ قبائل متنافرة وتوحدت شعوب سلتلف" ،وغًنت
نظتتام حياهتتا التتذى كان ت عليتتو قبتتل اإلستتبلم ،وغتتًنت لمتاهتتا ومفهوماهتتا األساستتي"،وقدم

منجزات حضاري" تات قتبمت" استبلمي" موحتدة ،تل ان األد تاء والفنتانٌن يتجولتون يف مشتارق
التتببلد اإلستتبلمي" وممتارإلتتا دون أن ػلستتوا أهنتتم يف حضتتارة غريبتت" .وال جتتدال يف أن اإل تتدا

الثقايف عام" – واألدب جزء منو – مديب دينا كامبل للتدافع العقيتدي التذى أستهم يف والدتتو
وتطتتوره ،فاحلركتت" الفطريتت" النشتتط" متتب فقتتو وأقتتول وفلستتف" وتوحيتتد وغًنىتتا نشتتتت فضتتل
العقيدة اإلسبلمي" وخلدمتها ،ومناى البحث العلمي الدقيق" توقل اليها الباحثون ادلسلمون
يف خدم" احلديث النبوي....و ىكذا ما مب معلم مب معاَف الثقافت" يف حضتارتنا اإلستبلمي" اال
ولو ارتباب اإلسبلم وعلومو.

21

فاألدب اإلسبلمي أدب العقيدة ،أدب اإلؽلان ،ينطل مب عقيتدة ويصتدر عتب اؽلتان

 .ان العقيدة واإلؽلان يهب األدب لونا إليا وعطرا نقيا ،وحسا نتديا  .أينمتا ادتو وحيثمتا ستار

فاإلؽلتتان خطتتو و هنجتتو ،ووعتتا ه وزينتتتو .ىتتو يصتتف وىتتو يهجتتو ،وىتتو ؽلتتدح ،وىتتو ينظتتر يف
األرض أو السماء مع الناس ،مع األشجار والثمار مب خبلل اؽلان وعقيدة.

22
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ثانيا  :اإللتزام العقدي واخللقي:

ان مب اخلصتائص األوليت" لتؤلدب اإلستبلمي ىتي أنتو أدب ملتتزم ات يعتين اإللتتزام يف

اللمت" اإلعتناق مب ألزمتو الشيم فطاو فالتزمتو واعتنقتو .واإللتتزام مبعنتاه اإلستبلمي الواستع
ىو الطاع" .والطاع" احلقيقي" قناع" اؽلاني" ،وىو ىف قلب ادلتؤمب وستلوكو حلقيقت" العقيتدة وكتل
متتا يتعلت إلتتا .فتتاإللتزام اتن عمتتل يبتتدأ النيتت" الصتتادق" والفتترد التتذى ال يتزعتتز  ،وينطلت متتب

شلارسات واقعي" ىف سلتلف جنبات احلياة ،انو وئام تٌن اإلنستان ونفستو ،و ينتو و تٌن ا ختريب،
وىو يضم حت جناحيو قيم وتصورات ادلؤمب دلا ػلي

ىو كتاب ن وسن" نبيو.

23

تو متب كتون وستنب ،ومرجتع تلتك كلتو

وااللتتزام لتتيس نقتتية احلريتت" ففتتى اإلستتبلم ىنتتاك ضتتوا

ينصتتبها حتتاكم زلتتة فكتتره وارادتتتو ،تتل ان تلتتك الضتتوا

َف ؼلرتعهتتا فتترد ،متتوازيب َف

وادلتتوازيب متتب قتتنع اخلتتال جتتل

وعبل ،وىي أحكام روعي فيها طبيع" اإلنسان وامكاناتو وقدراتو ،وليس تتحيز اُف فئتات أو
نزوات.يبقى االلتزام إلا حفاظا على احلياة وزتاي" ذلا مب الفساد واالضلراف.

24

ثالثا :أنو أدب ىادف:

األدب اإلسبلمي ىو أدب ىادف ،قام على علم مبنهاج ن وعلتم تالواقع ،فتقتبح

لتتو هنجتتو وىدفتتو ،ومهمتتتو وأمانتتتو .انتتو لتتيس أدب ادلراتتتع العفنتت" ،والزوايتتا ادلظلمتت" واجلرؽلتت"

اخلبيث" ،انو أدب القوة والعمل ،واجلهد والعرق والبذل والعطاء ،واجلود والفداء.

فتتاألدب اإلستتبلمي لتتو ىتتدف وغايتت" مقصتتودة متتب ورائتتو ،وىتتذه حقيقتت" منبثقتت" عتتب

حقيق تت" اس تتبلمي" كب تتًنه ى تتي  :أن الف تترد ادلس تتلم يرتف تتع ع تتب أن ي تتت العب تتث ادلض تتيع للوقت ت

احملسوب وأن يهدرطاقتو اخلبلق" أو يضيع أوقات ا خريب مب عباد ن فادلسلم ال يفعتل ىتذا
لعلمتتو أنتتو مستتؤول زلاستتب علتتى كتتل شتتيم يتتيتتو مصتتداق قولتتو تعاُف :أفحستتبتم أظلاخلقنتتاكم

عبثتتاوأنكم الينتتا ال ترجعتتون

25

فتتإتا كتتان ىتتذا ادلستتلم أديبتتا منشتتت ،نتتزه كلمتتو ولستتانو عتتب أن

ؼلرج على الناس عمل أديب ليس مب ورائو غاي" جادة أو ىدف مثمر.

را عا  :يصور الواقع يف حقيقتو:
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اإلستتبلم يتترى الواقتتع مبنظتتار أعتتم وأقتتل وىوالواقتتع البشتتري ،ىتتو كتتل متتا ػلتتدث يف

حيتتاة تتين اإلنستتان متتب تطتتورات اجتماعيتت" واقتصتتادي" وسياستتي" ،فكريتت" وروحيتت"  ...وتصتتوير
ىذا الواقع يراعي مكان" الفرد يف حياة البشري".
وال يهمل واقع اجلماع" كما يراعي جوانب القوة والضعف معا يف حيتاة اإلنستان.

26

انتتو األدب التتذى يتترى الواقتتع متتب ختتبلل العقيتتدة ،متتب ادلتتنه الر تتاي ،ال متتب ختتبلل رغباتتتو
ومصتتاحلو أو أحبلمتتو ومطامعتتو .انتتو يع تيش كتتل تلتتك الواقتتع متتب األح تزان وال تآلم واألف تراح
واحلقيق" مب خبلل اؽلان و عقيدة.

27

ان متتب شلي تزات األدب اإلستتبلمي أنتتو يعتترب عتتب اإلنستتان ادلجلتتوق واحليتتاة اإلنستتاني"

كواقع يعيشو على وجو البسيط" ويهدف اُف خدم" اإلنسان و ناء حياتو وارتقاء واقعو.

28

فالواقعي" اإلسبلمي" ال تنكر حاالت اذلبوب لئلنسان وتعدىا حقيق" واقعت"  ....ومتع
تلتتك ال دتجتتدىا وال تستتل عليهتتا األضتتواء .ان الواقعيتت" اإلستتبلمي" ال حتتتب أن ترستتم قتتورة

مزورة للبشري" .فهي تدعو دائما للرفع" الدائم" واحملاول" الدائب" للتمتلتب علتى الضتعف  .قتال
ِ
مَ ا االَّ إَِّ
تع ت تتاُف :إِ َّن إِ
مَ ا االَّ إِجَا َو َّس ا ااذه ا َّ ا ا ا َ ه سَ ا االَّ َ إِجَا َو َّس ا ااذه إ
ارَإم ا ا ا ه َوه س
اْلنإ َس ا اال َن ه َا ا ا َ َذَه س
29
اإم ِ
ي.
صَِّ َ
ه َ
فتتالواقع اإلستتبلمي الكبتتًن....ال الواقتتع احملتتدود الصتتمتًن .....واقتتع الضتترورة القتتاىرة
وواقع األشواق الطائرة .....كبلعلا واقع ىف حقيق" اإلنسان ال غلسم الواقتع اذلتا

مب الواقع الرفيع.

30

وال يمتفتل

خامسا :األدب اإلسبلمي حر طلي ال تقيده حواجز ادلكان و الزمان:

األديب ادلسلم يصور تد و حقائ احلياة ،ويعرب عب روح اإلنساني" كلها كما أنو حر

طليت ت ال تقي تتده ح تتواجز ادلك تتان ،وال ػلص تتر نفس تتو ومش تتاعره يف قع تت" م تتب األرض ،وحي تتزمب
ادلصتتاٌف الذاتيتت" .فالتتدنيا كلهتتا أرض ادلستتلم متتا دام ت متتب خل ت ن واإلنستتان يف أي مكتتان
موضتتوعو وىتتدف متتب أىتتداف أد تتو  .والقتتيم غايتت" يستتعى اليهتتا يف كتتل مكتتان .فادلقتتاييس التتال

يقيس إلا وادليزان الذى يزن و والذوق الذى يتذوق و والتصتور التذى ينظتر متب خبللتو ،كتل
ىذا عيد عب اخلًن الضي واحلدود احملدودة الال نراىا يف ا داب األخرى.
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ان اإلستتبلم وحتتده ال تتذى يفتتتح لتتؤلدب ك تتل ادليتتاديب النظيفتت" ،ويط تتوف تتو يف ك تتل

اجملتتاالت الطتتاىرة ،ليكتتون خ تًنا و ركتت" لئلنستتان كلتتو ،للعتتاَف كلتتو ،للبش تري" كلهتتا  .ليمتتتد متتع
العصور كلها واألجيال كلها ،امتداد احلياة وظلو وعزة ورقي ،ليمتد قوة وتارؼلا وحضارة.

31

سادسا :كونو عنصر فعال واغلايب وحيوي:

اإلسبلم يرى يف اإلنسان استعدادا يقدره على النهوض واإلرتفا والقيام مب ستقطتو

ان سق و داوزىا والتعاِف عليها ....فيو قوة ىائل" ال حدود ذلا تعينتو علتى التمتيتًن والتبتديل
ودعتل منتو كائنتا اغلا يتا فعتاال اليقتاوم الضتعف التذى يف داخلتو والفستاد التذى ىتو يف خارجتو

وػلي

و ،فما يلي و أن يركب اُف سقطتو وضعفو ،فيقف سلبيا مستسلما لعثرتو ىو أوخانعا

منكسرا لعثرات ا خريب.

32

فالستتلبي" ،والقل ت  ،واذلتتروب ،واإلنطتتواء مستتات عيتتدة عتتب األديتتب اإلستتبلمي،وىي

ظت تتواىر مريضت تت" ،عيت تتدة عت تتب احلقيقت تت" يف وجت تتدان األديت تتب  .وإلت تتذه ادليت تتزة يكتست تتب األدب
اإلسبلمي حيوي" وتفاعبل وارتقاء مستمرا ألنو يواكب احلياة ،ويراف اإلنسان ،ويعتاًف الواقتع،
وينشد اخلًن الذى تسعى لو البشري" طري اغلا ي" واقعي".

33

سا عا :أدب نام متطور

األدب اإلستبلمي أدب نتتام متطتور ،ينمتتو يف قوتتو وامتتتداده ينمتو يف أستتلو و وأداتتتو،

ينمو يف موضوعاتو وميادينو.ومع مسوه يظتل ػلتتف خبصائصتو اإلؽلانيت" كلهتا ،لتكتون ستببا متب
أسباب ظلوه ومصدرا مب مصادر حياتو وعطاءه.وػلتف كذلك قواعده وجبذوره وأقتولو .انتو
ينمو مع ظلو الدعوة اإلسبلمي" وؽلتتد متع امتتدادىا و يتستع دليادينها.وال تد لتو متب تلتك حتىت

يستطيع أن ػلق أىدافو.

34

األدب اإلسبلمي أدب نام ،وؽلضي ليكون أدب اإلنسان ،وحاجت" اإلنستان ،ليكتون

للنتتاس كافتت" واألجيتتال كلهتتا .ينمتتو ظلتتوا مطتتردا يعتتاًف قضتتي" اجلماعتت" ،وقضتتي" األمتت" وقضتتي"
اإلنسان تارؼلا ،قص" ،رواي" ،شعرا أو نثرا.

35

ثامنا :أدب الشمول والتكامل:

ينظر اإلسبلم للنفس اإلنساني" نظرة شتامل" متكاملت" اعتبتار اإلنستان جستدا وروحتا

معا.ويتختتذه أختتذا شتتامبل متكتتامبل كتتل متتا فيتتو متتب كتتل جوانبتتو وزوايتتاه ليحتتدث فيتتو التتتوازن
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واإلنسجام  .واإلسبلم حٌن يعرض قتورة اإلنستان يعرفهتا متب رتيتع جوانبهتا ادلاديت" وادلعنويت"

غتتًن منقوقتت" أو مشتتوى" يصتتورىا كتتل قيمهتتا اإلقتصتتادي" واإلجتماعيتت" والفكريتت" والروحيتت"
شلتزج" متداخل" مؤثرا عضها بعة....مع اإلتكاء على اجلانتب الروحتي ألنتو ىوالعنصترالذى
مب أجلو قاراإلنسان انسانا.

36

وىكتتذا يشتتمل األدب اإلستتبلمي قتتفح" البشتري" كلهتتا ،متتب رتيتتع حلقاهتتا وأجياذلتتا

مرتا طت تت" متشت تتا ك" متداخلت تت" يف اللوحت تت" الكبت تتًنة حيت تت" متحركت تت" قت تتحيح" الداللت تت" يف رتيت تتع

احلاالت.

37

المتاي" الال يسعى اليها األديب ادلسلم األدب اإلسبلمي

أوال :يان العقيدة اإلسبلمي" :

ان ىدف الكبلم ىو أساسا يان العقيتدة اإلستبلمي" ،ودعتوة النتاس اليهتا ،وتترغيبهم

اإلؽلتان وقتترفهم عتتب الكفتتر ،يرجتو األديتتب ادلستتلم تد تتو وجتو ن ،ال يرجتتو دنيتتا وال عرضتتا
زائبل ولكنو يف الوق نفسو ال يرتك القتوى ادلاديت" يف التدنيا تٌن أيتدي أعتداء ن لينقضتوا إلتا

على ادلؤمنٌن.

38

ثانيا :الدعوة اُف ن ورسولو:

ان الدعوة اُف ن ىو جتذب القلتوب اُف احلت كتل وستيل" طتاىرة شتريف" ،وقترفها

عتتب الباطتتل كتتل وستتيل" نقيتت" عفيفتت" .ويرستتم منهتتاج ن هنت التتدعوة وأستتاليبها ،فالتتدفا عتتب
الرستتول ىتتو متتب التتدعوة ،كمتتا كتتان يفعتتل حستتان تتب ثا ت – رضتتي ن عنتتو -وغتتًنه متتب
الشعراء .والتمتين مببادئ اإلسبلم ىو مب الدعوة ،وا راز بي" مب بيات ن ىنا وىناك ىتو متب

الدعوة.

ثالثا :أدب الرت ي" والبناء واإلعداد:

اتا دع تتا األدب اإلس تتبلمي الن تتاس اُف اإلس تتبلم ،فق تتد أق تتبح ت تتر يتهم وت تتدريبهم

واعتتدادىم ىتتو متتب أمانتت" الستتعي والعمتتل .و يستتاىم األدب – كمتتا يستتاىم غتتًنه -يف ىتتذه
األمانتت" ومتتا أىتتون األدب حتتٌن يتجلتتى عتتب ىدفتتو ىتتذا ،فالرت يتت" والبنتتاء واإلعتتداد ،منتتارة ثانيتت"

علتتى طري ت اجلنتت" ،وىتتدف ثا ت علتتى التتدرب .ال تتد متتب أن ينتتزل األدب اإلستتبلمي ميدانتتو
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احل  ،فيبين ويوجو ،وينمي ويعلتي ،ويمتتذي ويتدفع ،حتىت تلتقتي قتفوف ادلتؤمنٌن قتفا واحتدا
كالبنيان ادلرقول .والكلم" مب أمضى األسلح" يف ىذا ادليدان.

39

را عا :اجلهاد يف سبيل ن:
العليا.

ال د لؤلدب اإلسبلمي متب أن يرفتع رايت" التوحيتد وينصتر كلمت" ن حتىت تكتون ىتي

ىتتدف عظتتيم ألمتت" عظيمتت" .اجلهتتاد ىف ستتبيل ن ،كتتل أ وا تتو و كتتل أستتلحتو و كتتل ميادينتتو،
والكلم" أسر مب النبل ،وأمضى مب النصل ،واألدب اإلسبلمي يرتوى ىف مياديب اجلهاد.
خامسا :تعمًن األرض اخلًن و نشر اذلدى:

اتا عزت األم" وساد منهتاج ن وجتب علتى األمت" ادلستلم" أن تعمتر األرض تاخلًن،

ودتد النور وتنشر اذلدى.

عبلق" األدب اإلسبلمي اجملتمع:

ان األدب مب خبلل التصور اإلسبلمي يرتب أشتد اإلرتبتاب تاجملتمع  ....اإلنستان

ومشت تتاكلو وعبلقاتت تتو ادلتطت تتورة وادلتجت تتددة و طبيعت تت" احليت تتاة الت تتال ختضت تتع دائمت تتا للكثت تتًن مت تتب
ادلستتتحدثات وخاقتت" ىف ىتتذا العصتتر التتذى نعتتيش فيتتو .فتتاألدب اإلستتبلمي حينمتتا يتنتتاول
موضتتوعا تارؼليتتا (قتتدؽلا) ال يهتترب ىف الواقتتع متتب رلاإلتت" اجملتمتتع أو احليتتاة احلديثتت" ،انتتو يتنتتاول

التتتاريخ وعينتتو علتتى احلاضتتر ،ففتتي التتتاريخ كنتتوز ذتينتت" متتب التجتتارب اإلنستتاني" العامتت" الشتتامل"
التال الدتتوت مبتترور الستنٌن ،اهنتتا قضتايا ادلاضتي واحلاضتتر وادلستتقبل  .فالتتتاريخ واقتع األمتتس،
ويف قضايا متجددة ىي قضايا لكل عصر .لقد وضع اإلسبلم ضوا

عامت" دلستًنة ادلتؤمب ىف

نظرتو اُف الكون واحلياة واإلنسان ،وىف تناولو لقضايا اجملتمتع ومشتاكلو وىف عبلقتات اإلنستان
وشلارساتو.

ان األدب اإلستتبلمي حينمتتا ػلتفتتي قضتتايا اجملتمتتع والعصتتر ،فإنتتو يتتنه هنت القتتربن

الكر  ،وللقربن الكر نس متفرد معجز ىف قصصو وظلاتجو حتتتذى .وَف يترتك القتربن جانبتا
مب جوانتب احليتاة اإلجتماعي"،أومستالك التنفس اإلنستاني" أوالبنيت" السياستي" واإلقتصتادي" اال

وتناوذلا مبنه ر اىن وأسلوب متميز.
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ان عبلقت تت" األدب اإلست تتبلمي ت تتاجملتمع عبلقت تت" وطيت تتدة،وىي تست تتتمد خيوطهت تتا مت تتب

التصوراإلستتبلمي العتتام ،وال ينظتتر األدب اإلستتبلمي اُف اجملتمتتع نظتترة دونيتت" مهمتتا تعتتاورت
تلك اجملتمع نوب الفساد واإلضلبلل والضتبلل  .فادلستؤولي" ادلقدست" ىف عنت األديتب ادلستلم
دعل تتو يه تتدف أول م تتا يه تتدف اُف حتقيت ت الس تتعادة والت تتوازن النفس تتي ل تتدى األفت تراد واعت تتدال
ادلوازيب ٌن فئات اجملتمع .والنظر اُف سوءات احلياة اإلجتماعي" نظرة الطبيب دلريضتو ،حيتث

تقضى ىذه العبلق" احلب والفهم والولوج اُف القلوب لتحقي الثقت" واإلؽلتان واألمتل والقناعت"
اخلاق" .ومب ع يتولد ادلوقف االغلاىب ادلوقف الذي يتحول اُف شلارس" وتمتيًن لؤلفضل.
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حاجتنا اُف األدب اإلسبلمي:

لكتتل دعتتوة متتب التتدعوات الفكريتت" واإلجتماعيتت" والثقافيتت" والفنيتت" ...اٍف مستتوغات

تقتتوم عليهتتا ،وأىتتداف تستتعى لتحقيقهتتا ،وتكتتون ادلستتوغات عتتادة رلموعتت" حاجتتات تتتربز ىف
اجملتمع وتنتظر مب يسدىا،ويكون حتقيقها ىدفا تعمل الدعوة على الوقتول اليو،فتستد الثمتترة
الال ظهرت.وقد التكون ىناك ثمترة،ويرى أقحاب الدعوة أن ما يتدعون اليتو ستيقدم جديتدا
يثري اجملتمع عطائو.

فمب مسوغات نظري" األدب اإلسبلمي:

أوال :ان قيام نظري" األدب اإلسبلمي تصحيح للعبلق" ٌن األدب والعقيدة ،ان األدب ال د
أن يستتتند اُف معتقتتد ،وأن يصتتدر عتتب تصتتور يكتتون خلتتف التعبتتًن ،وقتتد أدى اإلرتبتتاب اخلطتتت
وفستتاد التصتتور اُف زيتتادة قل ت اإلنستتان وزيتتادة بالمتتو ادلضتتني" ،فتتإتا أحستتنا ر طتتو العقيتتدة

اإلسبلمي" قححنا مساره وىيئنا لو فرل ا دا عظيم".

ثانيتتا :ان األدب اإلستتبلمي ػلق ت لؤلديتتب ادلستتلم انستتجاما متتا ٌن عقيدتتتو وحستتو
األديب.ان تنظ تتًن األدب اإلس تتبلمي وتق تتد ادلفه تتوم الص تتحيح ع تتب األدب واألدي تتب ادلس تتلم
يستتاعده علتتى تتقتتيل احلتتس األدىب وشتتحذه ويدفعتتو اُف استتتمتبلل طاقاتتتو اُف أقصتتى درجتت"

شلكنتت" .كمتتا أنتتو ؽلنحتتو ادلقيتتاس التتذي ؽليتتز تتو اخلطتتت متتب الصتتواب .ويتتدفع التتذيب غلتتدون ىف
أنفسهم ومض" األدب وال يذكوهنا ،سبب فهم خطتت دلوقتع األدب متب التديب ،اُف أن غلهتروا
ادلوىب" الال مب ن إلا عليهم.

42

ثالثا :ان تنظًن األدب اإلسبلمي زتاي" للقيم الفني" ىف األدب:
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ان تنظ تتًن األدب اإلس تتبلمي ػلم تتي األدب نفس تتو،وػلف قيم تتو الفني تت" ىف مس تتتوياها

العليا .لذا ال غلوز على اإلطبلق أن نتحرج مب اخراج النماتج الال تشكو مب اذلزل وضعف
الصتتياغ" متتب ميتتدان األدب .وال تتد أن يستتتكمل العمتتل األدىب أدواتتتو الفنيتت" ،وادلوضتتو أيتتا
كان قدسيتو ال ؽلنح األديب حصان" مب النقد وال يعذره يف ضعف أدواتو.

43

را عتتا :ان تنظتتًن األدب اإلستتبلمي حاجتت" عص تري" ملحتت" ،زتتتل العصتتر احلتتديث اُف

أ نائ تتو أح تتداثا ض تتجم" أث تترت عل تتى اجملتمع تتات اإلنس تتاني" ىف ك تتل مك تتان ،مب تتا فيه تتا اجملتمع تتات

اإلستتبلمي" ،وقتتد انقستتم العتتاَف األكثتتر حضتتارة اُف معستتكريب :شتترقى زعامتت" روستتيا وغتترىب
زعامتت" أمريكتتا ،وقتتام ينهمتتا ق ترا مريتتر وتستتا قا لبس ت النفتتوت علتتى األمتتم األختترى  .وقتتد

اس تتتجدم ك تتل م تتب ادلعس تتكريب وس تتائلها لؤلخ تتذ نظامهم تتا وك تتان م تتب أخط تتر وس تتائلها المت تتزو
الفكرى.

44

وشلتتا يزيتتد الطتتٌن لتت" ظهتتور أعمتتال أد يتت" تعبتتث تتالقيم اخللقيتت" التتال ػلتترل عليهتتا

اإلسبلم حرقا شديدا .وتصور الضعف واذلبتوب والنتزوات اجلنستي" احملرمت" علتى أهنتا عواطتف
انساني" رقيق" جديرة اإلىتمام .ولؤلسف الشديد قتد لقتي ىتذا األدب الترخيص تشتجيعا متب
عة األجهزة ىف عدد مب الببلد ،أقبل عليو دورالنشر وغطى واجهات ادلكتبات.

45

اننا طلوض أشرس معرك" ىف تارؼلنا .ضلب ياجت" اُف األدب اإلستبلمي كعتدة متب عتدد
الدعوة اإلسبلمي" ،وأن األدب اإلسبلمي ياج" اُف األد اء ادلسلمٌن.

46

معوقات تشكل خطرا ىف مسًنة األدب اإلسبلمي:
معوقات هدد األدب اإلسبلمي ( عقيدة ودينا)

األدب ىو الوسيل" اخلبيث" لؤلعداء يستتمتلونو استم األدب اإلنستاي التذي يعترب عتب

مشاعر اإلنسان وعب ؤسو وتطلعاتو ويستمتلونو إسم اإل تدا  ،واإل تكتار والفتب ،حتىت اتا متا
رأوا تقبل الناس لو راحوا يدفعوهنم لتبنيو عب طري أولئك األتبا مب الصعاليك الذيب ير تون

ىف أحضتتاهنم حتتىت غلعلتتوا متتنهم طبتتوال دمتتع حوذلتتا ادلتفتترجٌن .ع ان أجهتتزة كث تًنة للدعايتت"
والطباعتت" قتتد تبنت الدعايتت" والتطبيتتل ألولئتتك اجملتتدديب  .وان ىنتتاك أعمتتاال أد يتت" تعمتتل جبتتد
وقتتوة علتتى افستتاد القتتيم اإل ستتبلمي" ىف اجملتمعتتات دون أن تعلتتب أهنتتا حتتتارب اإلستتبلم ،وىنتتاك
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أعمال أخرى هاجم العقيدة االسبلمي" قراح" وتسفو قيمها وتسق عليها كتل متاعتب العتاَف

العرىب ادلعاقر،وتصور اإلسبلم مرادفا لكلم" التجلف.
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عة أسباب اخللل ىف مسًنة األدب اإلسبلمي:

ان ادلسلمٌن أنفسهم قد تراختوا عتب فهتم الرستال" وبدائهتا علتى الوجتو األكمتل وَف

( )1

يتحمستتوا دلضتتامينها الفكريتت" التتتحمس الكتتايف ،تتل اختتتذوا متتب الفلستتفات الوضتتعي" منطلقتتا

لتصوراهم.
( )2

48

َف نعت ت األم تتر حق تتو م تتب اإلىتم تتام ،وَف ن تتدرك أ ع تتاد ا ث تتار الفعال تت" ل تتؤلدب ص تتورة

قحيح" .عدم احلرل على س مفهوم األدب اإلسبلمي واشاعتو وعدم تقد ظلاتج كافيت"

مقنع" منو واغفال اجلوانب النقدي" وف ادلنظور احلديث.

( )3

49

االنفصام اخلطًن الذى قر ىف نفوس حشد مب األد اء والنقتاد واجلمتاىًن تٌن األدب

والعقيدة.

50

( )4

كمتتا ال نستتتطيع أن نمتفتتل أيضتتا الظتتروف الستتيئ" التتال كبلت حركتت" األمتت" اإلستتبلمي"

( )5

لكتتب أخطتتر العوامتتل التتال عطل ت مستتًنة األدب اإلستتبلمي كان ت نا عتت" متتب تلتتك

داخليا وخارجيا ،وضيا قيم احلري" ىف ادلمارسات احلياتي".

الفلستتفات احلتتائرة أواجلاضلتت" التتال غتتزت عادلنا،واستتتطاع أن ختطتتف أ صتتاره وتوازنتتو ربيقهتتا
وقيمتهاالساحرة الفاتن".

51

كيف نواجو تلك األخطار؟:

ىذا سؤال تو أعلي" كربى ،وال شك أن اخلبلل لتب يكتون ستهبل وأن درو تو مضتني"

ومليئ" العوائ  ،ونستطيع أن نوجز موقفنا عب تلك ادلواجه" عب النحوالتاِف:
أوال :أن نعقتتد العتتزم علتتى العتتودة الصتتادق" اُف ن وااللتحتتام العقيتتدة الصتتادق" .وال

يتحق ت ت ىت تتذا االلتحت تتام اال توظيت تتف الطاقت تتات كلهت تتا ىف العت تتودة الصت تتادقو اُف ن،وىف نت تتاء
الشجصي" اإلسبلمي" الكامل" ىف جوانب احلياة كلها مبا فيها األدب.

52

ثانيتتا :غلتتب أن ضلستتب فهمنتتا لتتديننا وندرستتو كافتت" الوستتائل ،وأن نعقتتد الدراستتات

ادلقارنتت" ينتتو و تتٌن غتتًنه متتب األفكتتار والفلستتفات والنظريتتات ادلجتلفتت" .وتلتتك ػلتتتاج جلهتتد
جهيد ،واخبلل عمي وقرب طويل ،وتضحي" متصل".
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ثالثتتا :ان لعتتدونا أستتلح" تبتتدأ متتب الكلمتت" ،ومتتب ع فإننتتا مطتتالبون تتتن نتتدافع عتتب

مبادئنا وكياننا نفس السبلح الذي يشهره ىف وجوىنا .

را عا :غلب أن يكون اذلدف واضحا ،وىو اعبلء كلم" ن ىف األرض .
خامستتا :ال تتد متتب حتصتتٌن أو تطعتتيم أنفاستتنا ضتتد تلتتك األو ئتت" الفكريتت" الرت يتت" الصتتحيح"،

والرتاث الكبًن ،و ادلناى السليم" يف تنشئ" األجيال.

53

سادسا :ال شك أن مب ديهيّات الشجصتي" األد يت" اإلستبلمي" أن تكتون لنتا نظريت"

األدب اإلستتبلمي التتال تصتتو مفهومتتات استتبلمي" لتتؤلدب وحتف ت قيمتتو اإلنستتاني" النبيلتت".
وتسمو و عب مدارج اذلبوب والعفب ،وحتف لو أيضا أدواتو الفني" الرفيع".

54

دور األديب ادلسلم يف ناء اجملتمع اإلسبلمي:

ان األديب ادلسلم مسؤول عب ناء رلتمع نظيف ،رلتمع يقوم يف أساسو ورتيتع مراحلتو علتى
اإلستتبلم .55ولكتتي يؤىتتل األديتتب ادلستتلم نفستتو لبنتتاء رلتمتتع عصتتري مستتلم ،ػلتتتاج اُف عتتدة
عناقر تتضافر لتحديد شجصيتو وا راز مساتو ،ومب ىذه العناقر:

أوال :ا راز األقال" اإلسبلمي" :

ادلقصتتود األقتتال" أن يتتربز األديتتب ادلستتلم يف أد تتو القتتيم التتال جتتاء إلتتا اإلستتبلم،

لتكون أساس ستلوكنا ،ومنبتع تفكًننتا وضتا

حركتنتا ،ع يطبتع احلضتارة ادلعاقترة إلتذه القتيم

لتك تتون مع تتايًن للس تتلوك يف ى تتذه احلض تتارة ادلادي تت" .ويي تتث يوفت ت تتٌن األق تتال" إل تتذا ادلفه تتوم

والتطتتور ،ألن اجملتمتتع ادلعاقتتر رلتمتتع متطتتور وادلستتلمون علتتيهم مستتايرة ىتتذا التطتتور وعتتدم
التجلف عب ركب احلياة وحركتها مع اإلحتفا

عناقر أقالتهم وشليزات شجصيتهم.

ثانيا  :رفع راي" احلري":

أن حريت" األديتتب تعتتين ادلستؤولي" وااللتتزام والتتال دعتل احلريتت" يف قتتاٌف اإلنستتان ويف

ستبيل اإلرتقتتاء روحتو ووجدانتتو،وىف ستبيل ارىتتاف احساستتو ومشتاعره ور ت تلتك كلتتو تتالقيم
اإلسبلمي" ادلتفتح" على التطور واحملار " للتزم واجلمود.

ان دوراألدي ت ت تتب ادلس ت ت تتلم ىف ظ ت ت تتل احلري ت ت تت" ال ت ت تتال غل ت ت تتب منحهال ت ت تتو أن ؽل ت ت تتازج ت ت تتٌن

الفكروالعمت ت تتل،وأن يقت ت تتف جبانت ت تتب حريت ت تت" اإلنست ت تتان وأن ينت ت تتاىة رتيت ت تتع أشت ت تتكال التجلت ت تتف
والقهروالتس ت تتل

اعتبارى ت تتا عقب ت تتات يف س ت تتبيل احلري ت تت" وأن يثبت ت ت الق ت تتيم اإلس ت تتبلمي" احلي ت تت"
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ادلس تتتمرة.لينقذ ى تتذا الع تتاَف ال تتذى تنكت ترلقيم احل ،وأولي تتات الع تتدل وقت تتل الطاق تتات احليوي تت"

لئلنسان افتعال ادلعارك الدائم" وادلشكبلت ادلتجددة داخليا وخارجيا.

ثالثا :ا راز أعلي" التفكًن العلمي:

ان واجب األديب ادلسلم اشاع" الوعي العام ادلبىن على الفكتر ادلستتنًن ،وال يكتون

الوعي اغلا يا اال اتا ظلي أساليب التفكتًن العلمتي عتب طريت البحتث والتقصتي والتجترد متب
اذلتتوى ،ييتتث تكتتون األىتتداف اإلستتبلمي" جتتزءا متتب الرتكيتتب العتتاطفي والوجتتداىن والعقلتتي
واإلرادي للفرد ادلسلم.

را عا :زلار " مظاىر التجلف:

تتميز اجملتمعات اإلسبلمي" ظا ىترة التجلتف التال َف تعتد ظتاىرة اجتماعيت" فحستب،

ل ظتاىرة نفستيو تكشتف عنهتا تتواُف األحتداث ىف ىتذا العتاَف اإلستبلمي .ومتب مهتام األديتب

ادلس تتلم أن ي تتدرس رلتمع تتو دراس تت" علمي تت" ،ويكش تتف ع تتب اخلص تتائص النفس تتي" و اإلجتماعي تت"
جملتمعتتو حتتىت غلنتتب قطاعتتات اجملتمتتع األختترى متتب الوقتتو ىف كثتتًن متتب األخطتتاء ون ستتبحانو

اَّللَ ال يُتمتًَُِّن َما َِق ْوٍم َح َّىت يُتمتًَُِّنوا َما ِتَنْت ُف ِس ِه ْم .56.
وتعاُف يقول :اِ َّن َّ

ان دور األد اء ادلسلمٌن يتمثل يف اقام" كيان اجملتمع اإلسبلمي ،واقبلح اعوجاجتو

واحداث التوازن ىف قيم اجملتمع ييث يضمب لو اإلستقرار والنماء والبناء.

57

اذلوامش:
 .1تاج العروس مب جواىرالقاموس ،لئلمام زلمدمرتضى الز يدى ،ل.296
 .2معجم مقاييس اللمت" ،أزتد ب فارس ب زكريا ،ل .75-74

 .3مقدمو ا ب خلدون ،عبدالرزتب ب زلمد ب خلدون.561\ 1 ،

 .4األدب اإلسبلمى انسانيتو وعادليتو ،عدنان علي رضا النحوى ،ل .26-25
 .5اجلامع الصحيح،الرتمذى ،كتاب الرب والصل".337\4 ،

 .6سنب ايب ماجو ،حتقي زلمد فؤاد عبدالباقى ،كتاب األدب.1211\2 ،

اإليضاح( 25ديسمرب )2012

ضرورة تبىن األدب اإلسبلمي يف عصرادلادة احلديث114 ...

 .7األدب اإلسبلمي انسانيتو وعادليتو ،ل .29
 .8ىف النقد األدىب ،ل .27-25

 .9األدب اإلسبلمى انسانيت" وعادليتو .ل .20

 .10األدب اإلسبلمي وقلتو احلياة  ،ل . 24

 .11األدب اإلسبلمي انسانيتو وعادليتو  ،ل .22

 .12أ.د عبدالقتتدوس أ تتو قتتاٌف  ،مفهتتوم األدب اإلستتبلمي وشليزاتتتو  ،اجمللتت" العر يتت" ،تواحلجتت"
1414ىت  ،الرياض  ،ل.116

 .13أ.د عبدالقتتدوس أ تتو قتتاٌف  ،مفهتتوم األدب اإلستتبلمي وشليزاتتتو  ،اجمللتت" العر يتت" ،تواحلجتت"
14

1414ىت  ،الرياض  ،ل.116

أ.د عبدالقتتدوس أ تتو قتتاٌف ،مفهتتوم األدب اإلستتبلمي وشليزاتتتو  ،اجمللتت" العر يتت" ،تواحلجتت"
1414ىت  ،الرياض  ،ل.116

 .15ادلدخل اُف األدب اإلسبلمي ،ل .19-18
 .16ادلصدر السا  ،ل.36-23

 .17مقدم" لنظري" األدب اإلسبلمي ،د.عبدالباس  ،ل .87-84
 .18األدب اسبلمى وقلتو احلياة ،ل .31-30

 .19مب قضايا األدب اإلسبلمي انسانيتو وعادليتو ،ل .65
 .20مقدم" لنظري" األدب اإلسبلمي  ،ل .42-21
 .21األدب اإلسبلمي انسانيتو وعادليتو ،ل .34

 .22مب قضايا األدب اإلسبلمي  ،ل .66-65
 .23مدخل اُف األدب اإلسبلمي ،ل .83-81
 .24ادلؤمنون.115 :

 .25مب قضايا األدب اإلسبلمي  ،ل .66-65

 .26ادلدخل اُف األدب اإلسبلمي ،ل .83-81
 .27مب قضايا األدب اإلسبلمي  ،ل .34

 .28األدب اإلسبلمي انسانيتو وعادليتو ،ل.34
29

زلمدحستتب ريمتش ،ادلفهتتوم اإلستتبلمي ادلتميتتزلؤلدب اإلستتبلمي البعث اإلستتبلمي،ل -46

.47

اإليضاح( 25ديسمرب )2012

ضرورة تبىن األدب اإلسبلمي يف عصرادلادة احلديث115 ...

 .30ادلعارج .22-19 :

 .31منه الفب اإلسبلمي  ،زلمد قطب  ،ل.56-53
 .32األدب اإلسبلمي انسانيتو وعادليتو ،ل .31

 .33مب قضايا األدب اإلسبلمي  ،ل .77-76

 .34زلمتتد حس تتب ريمتش ،ادلفه تتوم اإلستتبلمي ادلتمي تتز ل تتؤلدب اإلستتبلمي  ،البع تتث اإلس تتبلمي،
ل.47

 .35األدب اإلسبلمي انسانيتو وعادليتو  ،ل.38
 .36ادلرجع السا .41-39

 .37مب قضايا األدب اإلسبلمي ،ل.75-74
 .38منه الفب اإلسبلمي ،ل .64

 .39األدب اإلسبلمي انسانيتو و عادليتو  ،ل .90
 .40ادلصدر السا  ،ل .102

 .41مدخل اُف األدب اإلسبلمى  ،ل .105-100
 .42ادلصدر السا  .ل .118-115

 .43مقدم" لنظري" األدب اإلسبلمي ،ل .51-43
 .44ادلصدرالسا .
 .45ادلصدرالسا .

 .46ادلصدرالسا .58-56 ،

 .47األدب اإلسبلمي انسانيتو وعادليتو  ،ل . 211-210
 .48مقدمو لنظري"األدب اإلسبلمي  ،ل .77
 .49أعداء اإلسبلمي" ،ل .20

 .50مدخل األدب اإلسبلمي  ،ل .64

 .51مقدم" لنظري" األدب اإلسبلمي  ،ل .78
 .52ادلدخل اُف األدب اإلسبلمي ،ل .64

 .53مقدم" لنظري" األدب اإلسبلمي ،ل .79
 .54أعداء اإلسبلمي" ،ل .85-83

 .55مقدم" لنظري" األدب اإلسبلمي  ،ل .80 -79

اإليضاح( 25ديسمرب )2012

ضرورة تبىن األدب اإلسبلمي يف عصرادلادة احلديث116 ...

 .56الرعد.11 :

 .57رلل" األم"  ،األديب ادلسلم ودوره ىف ناء اجملتمع  ،د .عباس زلجوب ،ل .9-7

-1
-2

ادلصادر وادلراجع

األدب اإلسبلمي انسانيتو وعادليتو ،د .عدنان على رضا النحوى ،ب1407 ،2ىت
 1987 /م ،دار النحوى ،السعودي".

األدب اإلسبلمي وقلتو احلياة ،زلمد الر ع احلسيين الندوى ،ب1405 ،1ىت/

1985م ،دار الصحوة ،القاىرة.
-3
-4

أعداء اإلسبلمي" ،د .صليب الكيبلي ،دار األنصار ،القاىرة.

تاج العروس مب جواىر القاموس،اإلمام مرتضى احلسيين الز يدي،ب دار الفكر،

1414ىت1994 /مً ،نوت.

-5

اجلامع الصحيح ،الرتمذى ،ج ،4دار عمرانً ،نوت.

-6

سنب ا ب ماجو ،ا ب ماجو ،حتقي زلمد فؤاد عبد الباقي ،ج ،2دار احياء الكتب

-7
-8

العر ي".

يف األدب اإلسبلمي ادلعاقر،زلمد حسب ريمتش،ب2،1405ىت 1980 /م ،مكتب"

ادلنار ،األردن.

يف النقد األديب ،د .عبدالعزيزعتي  ،ب1391 ،2ىت1972 /م ،دار النهض"

العر ي"ً ،نوت.
-9

رلل" األم" ،العدد ،18رتادى ا خرة1402 ،ىت /ا ريل 1982م ،قطر.

 -10رلل" البعث اإلسبلمي ،العدد،2شوال1406ىت،يوليو1986م،ندوة العلماء،
لكنهو ،اذلند.

 -11رلل" العريب ،العدد ،16فرباير1982م ،قطر.
 -12اجملل" العر ي"،تواحلج" 1414ىت ،الرياض.
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 -13مدخل اُف األدب اإلسبلمي ،د.صليب الكيبلي ،ب1407 ،1ىت ،رئاس" احملاكم
الشرعي" والشؤون الديني" ،قطر.

 -14معجم مقاييس اللمت"،أزتد ب فارس زكريا ،ج1،1389ىت 1969 /م ،مصطفى
البايب احللر وأوالده مبصر.

 -15مقدم" ا ب خلدون ،عبدالرزتب ب زلمد خلدون ،مؤسس" األعلمي للمطبوعات،
ًنوت ،لبنان.561/1،

 -16مقدم" لنظري" األدب اإلسبلمي،د.عبد الباس

در ،ب1405 ،1ىت1985/م،

دار ادلنارة،السعودي".

 -17مب قضايا األدب اإلسبلمي،د.قاٌف بدم يلو،ب1405 ،1ىت1985/م ،دارادلنار،
جدة.
 -18منه الفب اإلسبلمي،زلمدقطب،ب6،1403ىت1983/م،دار الشروقً ،نوت.

