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بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة
ّ

الحمد هلل رب العالمين  ،والصّلة والسّلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين.
أما بعد…
إن القرآن الكريم شامل جامع لكل ما يتعلق بهذه الحياة ومن فيها وما فيها من
كائنات  ،فلكل أمة أدب يعبر عن عقيدتها  ،ونظام حياتها  ،وطريقة تفكيرها ،

وآالمها  ،وآمالها  ،وطموحاتها ،وإنجازاتها .وقد حبا هللا األمة اإلسّلمية منهجا ربانيا

تستقي منه أسسا وقواعد لفكرها وأدبها يمثل نظرة اإلسّلم للخالق جل شأنه ولإلنسان

والكون والحياة.

وهي نظرة شاملة لشمولية اإلسّلم ؛ إذ شمل جميع نواحي الحياتين الدنيوية

أمر في حياة اإلنسان إال ونظمه.
واألخروية ،ولم يترك ا

متوازنة لتوازن نظرة اإلسّلم لإلنسان -هذه النظرة التي جمعت بين المادة والروح-

 ،وبتوازن نظم الحياتين الدنيوية واألخروية ،وبتوازن نظم الكون فّل خلل في النظام
الكوني.
سامية بسمو اإلسّلم بالنفس اإلنسانية وعواطفها إلى مراتب عليا من الطهر

والعفاف  ،دون أن يجردها من روحانيتها أو ماديتها بتنظيمها وتوجيهها الوجهة

الصحيحة دون أن تنحرف أو تفقد صفتها اإلنسانية .وهي نظرة جمالية في المضمون

والشكل معا تستمد جمالها من جمال الكون وإبداع خلقه الذي يفجر طاقات اإلبداع
فيها ،ومن نظرة اإلسّلم للجمال الذي شمل اإلنسان والحياة وكل ما في هذا الكون.
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إنسانية إلنسانية اإلسّلم الذي احترم حقوق اإلنسان فكرمه  ،وصان جميع حقوقه

بتشريعات عادلة يعجز الخلق أجمعين عن اإلتيان بمثلها أو استيعاب دقائقها  ،كما

نظم عّلقاته باألمم ذات الديانات األخرى .

وأدب األمة اإلسّلمية  ،وال سيما المعاصر منههه احتههوى علههى عقائههد مختلفههة ومههذاهب

شههتى بتههأثير األمههم األخههرى المعاديههة لإلسههّلم والتههي تسههتهدف اإلسههّلم وسههل اإلنسههان
المسههلم مههن عقيدتههه  ،وسههلبه شخصههيته اإلسههّلمية باسههم الفههن واألدب ،حتههى اسههتحدثت
مههذ با أدبي ها جديههدا هههو "مههذهب الفههن للفههن " ،هههذا المههذهب الههذي يفصههل األديههب عههن
عقيدتههه وقيمههها ومبادئههها ويبههيش لههه كههل شههيء باسههم الفههن واألدب ،فيتج ه أر علههى الههذات
اإللهي ههة  ،ويمج ههد الوثني ههة ويعظ ههم آلهته هها  ،وين ههال م ههن عص ههمة األنبي ههاء  ،وي ههدعو إل ههى
اإلباحية والمجون تحت ذاك الشعار ،شعار "الفن للفن".
هر
ومما يؤسف له حقا أن بعض صناع الدراما العربية في وقتنا الهراهن تههأثروا كثيه ا
بما يطرحه صناع األفّلم السههينما فههي هوليههود والمسلسههّلت التلفازيههة فههي أوربهها وأمريكهها
وكوري هها الجنوبي ههة وبيره هها بم هها ُيخ ههالف نظ هرة اإلس ههّلم إل ههى الخ ههالق ج ههل ش ههأنه واإلنس ههان
والكههون والحيههاة مخالف هات ص هريحة ،وتتعههارم مههع قههيم وأخّلقيههات مجتمعاتنهها العربيههة
واإلسّلمية.
فكههان مههن الض ههروري بمكههان تنألي ههة هههذا األدب مم ها عل ههق بههه م ههن ش هوائب اإللح ههاد
والوثنية واإلباحية  ،وتحديد خصائصه  ،وتوضيش معالمه  ،ووضع أسس لتقويمه مههن
منظور إسّلمي حفاظا على هويته العربية واإلسّلمية.
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فت سلسلة الفكر العربي تحت مجهر التصههور اإلسههّلمي مههن )27
ولهذا الغرم أل ُ

الجانبين التنظيري والتطبيقي  ،وهي كالتالي:
جزءا تشمل
ْ
أوال  :الجانب التنظيري ،ويشمل اآلتي :
 .1مفهوم األدب اإلسّلمي وداللته.
 .2األدب اإلسّلمي ...عّلم االختّلف عليه ؟
 .3اكتشاف المو بة األدبية لدى الطفل وتنميتها.
 .4كيف نعد األديب اإلسّلمي؟
 .5أخّلقيات الكتابة األدبية .
 .6المرأة األديبة بين قهر الرجال وإهمال النقاد.

 .7المذاهب األدبية الغربية وأثرها على الفكر العربي.
 .8التصور اإلسّلمي لإلنسان والكون والحياة.
ثانيا :الجانب التطبيقي:
ً
 .9الحياة األدبية والفكرية في العالم العربي منذ حملة نابليون بونابرت على مصر
إلى نهاية القرن العشرين.

.10

فكر توفيق الحكيم تحت مجهر التصور اإلسّلمي.

.11

إحسان عبد القدوس بين العلمانية والفرويدية  ،صدر عن دار الفجر

.12

نجيب محفوظ بين الواقعية االشتراكية والرمزية.

اإلسّلمية بالمدينة المنورة عام 1411ه1991 /م.

.13

التأثير الغربي على فكر الدكتور طه حسين.
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.14
.15
.16
.17
.18
.19

فقر فكر الدكتور يوسف إدريس.

قراءة منصفة لفكر قاسم أمين.

فكر و شعر أدونيس بين اإلباحية واإللحاد.

قراءة في كتاب المرأة واللغة للدكتور عبد هللا َّ
الغذامي.

أدب د .نوال السعداوي بين اإلباحية والفرويدية

توظيف األسطورة في القصة والرواية السعودية " األصلة وطريق الحرير

وخاتم وستر لرجاء عالم أنموذجا "

.20

أثر الليبرالية الغربية على الفكر السعودي" األستاذ محمد علي المحمود

أنموذجا".
.21
.22

صورة المرأة في األدب العربي المعاصر.

مغالطات الدكتورة سيدة كاشف في كتابها مصادر التاري اإلسّلمي

ومناهج البحث فيه والرد عليها.
.23

شعر الشاعر محمد حسن فقي بين ب ازرة اإلنتاج وعمق المعنى.

.25

يبتين عربي ْتين.
يتين ألد ْ
قراءة نقدية لروا ْ
أدباء طعنوا في دينهم.

.24
.26

مع خصوم األدب اإلسّلمي والحداثيين"
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.27

التيار اإلسّلمي في شعر عبد الرحمن العشماوي ،وقد صدر عن دار

العبيكان للنشر بالريام عام 2004م.

حرر في الريام  2ربيع الثاني عام 1443ه 7 /نوفمبر 2021م
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الفصل األول
ماهية األدب اإلسالمي

11

ما األدب اإلسالمي؟

هذا السؤال الذي اختلف في اإلجابة عنه بعض المهتمين باألدب اإلسّلمي  ،ونجم

عنه هذا اختّلف في وجهات النظر في كثير من القضايا منها:
 الفرق بين األديب المسلم واألديبة المسلمة وبين األديب اإلسّلمي واألديبةاإلسّلمية.
 موقف األدب اإلسّلمي من النصوص األدبية ألدباء مسلمين ال توافق التصوراإلسّلمي.
 موقف األدب اإلسّلمي من النصوص األدبية ألدباء بير مسلمين موافقة للتصوراإلسّلمي.
 موقف األدب اإلسّلمي من الذاهب األدبية الغربية . تحديد أسس تقويم النصوص األدبية من منظور إسّلمي .لقههد نجمههت هههذه القضههايا وبيرههها فههي أريههي  ،نتيجههة فهههم الههبعض لههمدب اإلسههّلمي
هر خاطئ ها ؛ إذ قص هره الههبعض علههى أن هه أدب الههدعوة وأدب الحكههم والم هواع
فهم ها قاصه ا
ومههدح الرسههول صههلى هللا عليههه وسههلم ،وهههذا مفهههوم قاصههر لههمدب اإلسههّلمي ،ألن هههذا
الجانههب يمثههل جزئي ههة فههي األدب اإلسههّلمي  ،وال تمثل ههه كلههه حتههى نقص هره عليههه فق ه
.صحيش أنه جانب جد هام ولكن األدب اإلسّلمي أشمل وأوسع .
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وهههو فههي مجملههه مههن أهههم وسههائل الههدعوة ألنهه ملتههزم بالتصههور اإلسههّلمي للخههالق جههل
ش ه ههأنه ولإلنس ه ههان والك ه ههون والحي ه ههاتين الدنيوي ه ههة واألخروي ه ههة مخاطبه ه ها العق ه ههول والقل ه ههوب
واألحاسيس والمشاعر وكل عههرق ينههبض فههي جسههد اإلنسههان  ،أمهها الههبعض اآلخههر فلقههد
جههنش عههن األدب اإلسههّلمي وهههاجم مسههانديه بههدعوى أن األدب اإلسههّلمي يقابلههه أدب
بي ههر إس ههّلمي  ،وبالت ههالي يكف ههر األدي ههب ال ههذي ل ههم يلت ههزم ب ههاألدب اإلس ههّلمي  ،وليب ههرر
صههحة اعت ارضههه علههى مصههطلش األدب اإلسههّلمي ينسههب إلههى اإلسههّلم إق ه ارره لمههذهبي
الفن للفن والمذهب السريالي "الّلوعي" ،والشعر اإلبههاحي مههد يا أن العلمههاء رددوه فههي
المساجد  ،وأن المفسرين دونوه في كتب التفسههير .وبعضهههم دعهها إلههى األخههذ بالمههذاهب
الغربية ظنا منه أنه بهههذا يوسههع دائهرة الفكههر اإلسههّلمي ويكسههبه رضهها خصههومه ويدفعههه
إلههى العالميههة .وبعضهههم اعتبههر األدب اإلسههّلمي كههل مهها يكتبههه األديههب المسههلم أيها كههان
مضمونه  ،وهو بهذا أقر باسم اإلسههّلم الواقعيههة االشههتراكية والوجوديههة الملحههدة وجميههع
المذاهب األدبية الغربية التي بلبت على أدب األمة اإلسّلمية.
وأتسههاءل هنهها  :عههّلم االخههتّلف حههول مفهههوم األدب اإلسههّلمي مههع أن الق هرآن الك هريم
والسههنة النبويههة أوضههحا لنهها هههذا المفه ههوم وحههددا معالمههه وموقفهمهها مههن األدب الم ههاجن
واألدب الذي يخالف نظرة اإلسّلم للخالق جل شأنه ولإلنسان وللكون وللحياة ؟
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الفصل الثاني
تصنيف القرآن الكريم للكلمة
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تصنيف القرآن الكريم للكلمة
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ففي هذه اآليات الكريمات صنف هللا عز وجل الكلمة إلى صنفين :
 .1الصههنف األول هههو الكلمههة الطيبههة  ،وشههبهها بالشههجرة الطيبههة التههي تههؤتي بثمههار
طيبههة كههل حههين  ،وذات جههذور ثابتههة ال تزعزعههها األعاصههير العاتيههة ،ووصههف
أصههحابها "بههالمؤمنين " الههذين يثبههتهم هللا علههى قههول الحههق ونص هرته ،وهههذا القههول
الحههق يثبههتهم عليههه فههي الههدنيا واآلخهرة ألنههه نههابع مههن عقيههدة ثابتههة مؤمنههة عميقههة
اإليمههان بههاّلل وحههده إلههها وربهها ،وهههذا اإليمههان مههنهج حيههاة كامههل ال مجههرد عقيههدة

تغمر الضمير .

 .2أما الصههنف الثههاني فهههو الكلمههة الخبيثههة  ،والتههي شههبهها بالشههجرة الخبيثههة  ،وهههي
كلمههة الباطههل  ،وهههي شههجرة نافشههة هشههة  ،وإن كانههت تبههدو أضههخم مههن الشههجرة

الطيبة  ،ولكن تظل جذورها في التربة قريبة كأنها على وجههه األرم ،ومهها هههي
إال فت هرة ثههم تجتههث مههن فههوق األرم فههّل ق هرار لههها وال بقههاء  ،وهههذه حههال الكلمههة

الخبيثههة ؛ أمها البقههاء والثبههات فهههو للكلمههة الطيبههة ،كلمههة الحههق  .وقههد وصههف هللا
أصههحاب الكلمههة الخبيثههة "بالظههالمين" يضههلهم هللا بظلمهههم وشههركهم واض ههطرابهم

1
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في تيه الظلمات واألوهههام والخ ارفههات وإتبههاعهم منههاهج وشهرائع مههن الهههوى ليسههت

من عند هللا.

تصنيف القرآن للشعراء

وكما صنف القرآن الكريم الكلمة إلى صنفين ،وبين صفات وآثار كل الصنفين ،

وصفات أصحابهما ،ومصير كل منهما في الدنيا واآلخرة  .فلقد حدد القرآن موقفه
من الشعر فصنفه إلى صنفين ؛ إذ يقول جل شأنه في سورة الشعراء وٱ ُّ
لش َع َار ُء
َ
ت
ت
ت
ت
ۥ
َّ
َّ
َ
يمو َن * َوأََّن ُه تم َيُقوُلو َن َما َال َيف َعُلو َن *إ َّال
ه
ي
اد
و
ل
ك
ي
ف
م
ه
َن
أ
ر
ت
م
ل
أ
ن*
او
غ
ل
َ ََ ُ
ُ ََ َ ُ
َيتب ُع ُه ُم ٱ َ ُ
َ ت
ٱَّلذين ءامنوا وعملوا ٱلصلحت وذكروا ٱ َّّلل كث ك
ظل ُموْا َو َس َي تعَل ُم
نت
ٱ
و
ير
ا
ص ُروْا من َبعد َما ُ
َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ
ن 1
َّ
َي ُمنَقَل َب َينَقل ُبو َ )
ظَل ُموْا أ َّ
ين َ
ٱلذ َ
فهذه اآليات تبين لنا أن الشعراء صنفان هما :
الظالمون

وهم الذين يتبعههون األههواء  ،ووصههف جههل شههأنه مههن يتههبعهم ب"الغههاوون" الهههائمون مههع

الهههوى ال مههنهج لهههم وال هههدف  ،وكههل مههن الشههعراء وأتبههاعهم يهيمههون فههي كههل واد مههن
وديه ههان الشه ههعور والتصه ههور ،والقه ههول  .وهه ههم دون أن يلتزمه هوا بتصه ههور ثابه ههت يخضه ههعون
لضوابطه  ،وبمهها أنهههم يعيشههون فههي عهوالم مههن صههنع خيههالهم ومشههاعر يفضههلونها علههى
واق ههع الحي ههاة ال ههذي يعيش ههون  ،فه ههم يقول ههون م ههاال يفعل ههون ،ألنه ههم يعيش ههون ف ههي عه هوالم
موهومة  ،وهم بهذا خرجوا عن منهج اإلسّلم  ،ألن اإلسّلم يحههب للنههاس أن يواجههوا
حقههائق الواقههع وال يهرب هوا منههها إلههى الخيههال الموهههوم  ،فههۗذا هههذه الحقههائق تعجههبهم  ،وال
1
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تتفق مع منهجه دفعهم إلى تغييرها  ،وتحقيق المنهج الذي يريد  ،ومن ثم ال يبقى في
الطاقههة البش هرية بأليههة لمحههّلم الموهومههة الطههائرة  ،فاإلسههّلم يسههتغرق هههذه الطاقههة فههي
تحقيق األحّلم الرفيعة وفق منهجه الضخم العظيم.
المؤمنون

والصنف الثاني هم المؤمنون الذين استثناهم جل شأنه من هذا الوصف العام للشعراء
؛ إذ قال في شأنهم إ َّال ٱَّلذين ءامنوا وعملوا ٱلصالحت وذكروا ٱ َّّلل كث ك
ص ُروْا
نت
ٱ
و
ير
ا
َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ
م َن ب ت
ن 1
ظلموْا وسي تعَلم ٱَّ
َي ُمنَقَل َب َينَقل ُبو َ )
ذ
ل
ا
م
د
ع
ظَل ُموْا أ َّ
ين َ
ُ
َ
َ َ
ُ َ ََ ُ
نّلح ه هن هها أن هه وص ههفهم باإليم ههان  ،وه ههي ذات الص ههفة الت ههي وص ههف به هها أص ههحاب
الكلم ههة الطيب ههة ال ههذين ام ههتمت قل ههوبهم باإليم ههان وص ههاروا عل ههى م ههنهج اإلس ههّلم وعمله هوا
الخيههر وك ههافحوا م ههن أج ههل نص هرة الح ههق ال ههذي اعتنق ههوه  ،ونج هده أيض ها وص ههف الش ههعراء
الغاوين بأنهم ظالمون  ،وهي ذات الصفة التي يصف بها أصحاب الكلمة الخبيثة.
إذا موقف اإلسّلم ثابت فهناك مؤمنون هم أصحاب الكلمة الطيبة  ،وهناك ظالمون
أصحاب الكلمة الخبيثة.
وق ههد ح ههددت الس ههنة النبوي ههة أيضه ها الموق ههف م ههن الش ههعر الص ههالش والش ههعر الم ههاجن ،
هعر ماجنها أو يخههالف الههنهج
فاعتبر الرسول صلى هللا عليه وسلم الشاعر الذي يقول شه ا
اإلسههّلمي بأن هه شههيطان واعتبههر قولههه الفههاحم أس هوأ مههن الألههيش .فعههن ابههن الهههاد ع ههن
مخنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد قال " :بينما نحن نسير مههع رسههول هللا
1
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صههلى هللا علي ههه وس هلم ب ههالمعرج؛ إ ذ ع ههرم شههاعر ينش ههد فق ههال النبههي ص ههلى هللا علي ههه
وسههلم " :خههذوا الشههيطان أو أمسههكوا الشههيطان ،ألن يمتلههم جههوف أحههدكم قيحها خيههر لههه
مههن أن يمتلههم شههعرا" .ويوجههد علههى السههاحة اآلن الكثيههر مههن هههذا الشههعر يفضههله الألههيش
كقول صّلح عبد الصبور "والشيطان خالقنا ليجرح قدرة هللا العظيم "
ويقول ذات الشاعر في قصيدة "الناس في بّلدي"
كم أنت قاس موحم يا أيها اإلله
ويقول في قصيدة أسماها "اإلله الصغير"
ذات يوم ،كنت ارتاد الصحاري  ،كنت وحدي
حين أبصرت إلهي أسمر الجبهة وردي
ورقصنا وإلهي للضحى خدا….لخد
ثم نمنا وإلهي بين أموج وورود
ويقول أمل دنقل في قصيدة له بعنوان "كلمات سبارتكوس األخيرة"
المجد للشيطان ……معبود الرياح
من قال "ال" في وجه من قالوا "نعم"
من علم اإلنسان تمزيق العدم
من قال "ال" فلم يمت
1

من قصيدة الحزين ص- 38ديوان صّلح عبد الصبور.18

1

وظل روحا أبدية األلم
وأدونيس الذي يدعي األلو ية -في قصيدة الخيانة -بقوله:
وأنا ذاك اإلله
اإلله الذي سيبارك أرم الجريمة
ويجعل الشيطان مركبته تارة فوق النجوم  ،وتارة تحتها فيقول في بداية القصيدة :
أيها الشيطان يا مركبتي فوق النجوم
ويختم القصيدة بقوله :
أيها الشيطان يا مركبتي تحت النجوم
وقول في قصيدة أخرى عنوانها "الصدفة"
أعبر فوق اإلله والشيطان
ويقول في قصيدة تسمى ب"اإلله الميت"
وبدلت إله الحجر األعمى وإله األيام السبعة
بۗله ميت
ويقول في قصيدة "موت"
نموت إن لم نخلق اآللهة
يا ملكوت الصخرة التائهة
19

ويعلن كرهه هلل فيقول في قصيدة "مجنون بين الموتى"
أكره الناس كلهم أكره هللا والحياة.
ويقول بالحولية في قصيدة "إله يحب شقاءه"
لإلله الذي يتمزق
في خطواتي
أنا مهيار الرجيم
هذه بعههض النمههاذج مههن الشههعر الههذي ينطبههق عليههه مهها جههاء فههي الحههديث الشهريف
"ألن يمتلم جههوف أحههدكم قيحها خيههر لههه مههن أن يمتلههم شههعرا" ووصههف قائلههه بالشههيطان
.وهؤالء الشعراء وأمثالهم يعدون -لمسف الشديد -من الرواد .
موقف السنة النبوية من الشعراء" المؤمنون"

ننتقل اآلن إلى موقف السنة النبوية المطهرة من الصههنف الثههاني مههن الشههعراء وهههم

"المؤمنون" ،فقد قال اإلمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبد
الرحمن بن كعب بههن ماله عههن أبيههه أنههه قههال للنبههي صههلى هللا عليههه وسههلم" إن هللا عههز
هعرء مهها أنههزل  ،فقههال النبههي صههلى هللا عليههه وسههلم "إن المههؤمن
وجههل قههد أنههزل فههي الشه ا
يجاهد بسيفه ولسانه ،والذي نفسي بيده لكان ما ترمونهم به نفش النبل".
ومن الشعر المعاصر الذي ينطبق عليه هذا الحديث الشريف نماذج كثيرة منها :
قصيدة المجاهد للشاعر فؤاد الخطيب يقول في مطلعها :
هلل در مجاهد ما يفتر
20

يحيي الليالي في الجهاد و يسهر
هو كالقشاعم 1في الجبال محلق
ومع الضرابم 2-في الدحال 3يزمجر
ثم يقول :
قل للمجادل فيه حسب نظرة
تغني اللبيب عن الجواب وتعذر
أي الفوارس ما ترجل مرة
بل أي بحر ال يمد ويجزر
فلينظر األحزاب أين مصيرهم
فالجو أقتم بالصواعق ينذر
ولم التفرق ،والحتوف تجمعت
ولم التردد والبّلء مشمر
وكذل قصيدة شي الجهاد للدكتور عبد القدوس أبو صالش يقول في مطلعها:
ما أنت إال فلسطين ورايتها
1

-القشاعم :ا لنسور

2

-األسود

3

:جمع دحل ؛وهو نقب ضيق فمه يتسع أسفله حتى يمشي فيه ،وأراد بالدحل عرين األسد.21

تعلي الجهاد فّل يأس وال خور
فقلب المسجد األقصى ،وقبته
عمامة الطهر ..ال عار وال ضر

شي الجهاد فّل نالت نازلة
وال رمت عواد 1ساقها القدر
ويختم القصيدة بهذه األبيات القوية الرائعة:
قوموا ارفعوا راية اإلسّلم عالية
ال يلفتنكم عن دربه "الحمر"
إن الجهاد سبيل هللا مشرعة
إن تسلكوها فذاك الرد والصدر
وتل درب رسول هللا قد علمت
يهود يثرب إذ ذلوا وهم كثر
وتل درب صّلح الدين قد ثأرت
له بحطين أرماح القنا السمر
1

العوادي :الخطوب التي تعدو على اإلنسان وتنزل به وتصيبه.22

يا نائمين عن الجلى 1وصرختها
إن الحسيني سيف هللا يدخر
ما فل 2مضربه كيد العداة له
إن العتيق 3كريم حين يختبر
أليس مثل هذا الشعر ينطبق عليه قوله صلى هللا عليه وسلم "لكان ما ترمونهم به
نفش النبل"؟
إن األمثلة كثيرة على مثل هذا الشعر ،ولكن ال يتسع المجال لذكرها.
مما سبق بيانه وتوضيحه يتبين لنا أن رابطة األدب اإلسّلمي العالمية لههم تههأت بجديههد
عن ههدما دع ههت إل ههى اتب ههاع الم ههنهج اإلس ههّلمي ف ههي األدب وأطلق ههت علي ههه مس ههمى" األدب
اإلسّلمي"  ،بل استقت تعريفها لههمدب اإلسههّلمي ممهها جههاء فههي القهرآن الكهريم والسههنة
المطهرة  ،فجاء تعريفها لمدب خّلصة ما ورد ذكره في اآليات الكريمات مههن سههورتي
إب ار يم والشعراء ،والذي به حددت معالم هذا األدب وأسس تقويمه وخصائصه.

1

-الجلى :الغاية العظمى.

2

-فل مضربه :ثلم حده.

3

العتيق :الخيار من كل شيء.23

الفصل الثالث
تعريف األدب اإلسالمي

24

تعريف األدب اإلسالمي

"األدب اإلسّلمي هو التعبير الفني الهادف بالكلمة عن الخالق جل شأنه واإلنسان

والكون والحياة وفق التصور اإلسّلمي"
والمراد بفنية التعبير جماله وروعته  ،وال برو فۗشراق العبارة وجمالها شرطان
أساسيان الزمان لكل أدب  ،فكيف إذا كان إسّلميا نابعا من كتاب هللا متأسيا
بحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؟
أما االشتراط في هذا األدب أن يكون هادفا ألن أفعال المسلم وأقواله مصونة عن
اللغو والعبث  ،بعيدة عما ال طائل تحته .وعلى هذا فاألدب اإلسّلمي ال يكتفي
بجمال التعبير وإبداع التصوير  ،وإنما اشترط أن يجمع بين المتعة والفائدة معا.
ث ههم إن موض ههوع ه ههذا األدب رح ههب اآلف ههاق  ،متع ههدد الجوان ههب  ،فه ههو يش ههمل اإلنس ههان
بعواطف ههه وأشه هواقه ،وآمال ههه وآالم ههه  ،وحس ههناته وس ههيئاته  ،ودني ههاه وآخرت ههه ،كم هها يش ههمل
الحياة بكل ما فيها من سعادة وشههقاء  ،ومقومههات وقههيم  ،وهههو يشههتمل علههى الكههون بهره
وبحره  ،وأرضه وسمائه  ،كما يشتمل على الطبيعة بطيرها السابش  ،وحيوانههها السههارح
 ،وربيعها الجميل  ،وشتائها العاصف  ،وما إلى ذل .
هور عل ههى الموض ههوعات الديني ههة -ك ههم يعتق ههد
وهك ههذا نج ههد األدب اإلس ههّلمي ل ههيس مقص ه ا
الكثيرون-وإنما هو أعم من ذل وأشمل.
فهذا التعريههف لههمدب اإلسههّلمي يحسههم جميههع نقههاط الخههّلف فههي المفهها يم ألن تحههددت
به معالم هذا األدب وموضوعاته وخصائصه ومكوناته مضههمونا وشههكّل ،كمهها تحههددت
25

بههه أسههس تقويمههه  ،وحههدد هههذا التعريههف أيض ها موقههف األدب اإلسههّلمي مههن المههذاهب
األدبية الغربية  ،وكذل مههن أدب األدبههاء المسههلمين الههذي يخههالف التصههور اإلسههّلمي
 ،وأدب األدبههاء بيههر المسههلمين والههذي يوافههق التصههور اإلسههّلمي  ،فنطلههق علههى األول
مخالفه ها للتص ههور اإلس ههّلمي دون تكفي ههر ص ههاحبه إن ك ههان مس ههلما  ،بينم هها نطل ههق عل ههى
الثاني موافقا للتصور اإلسّلمي  ،ألن التعريف لم يتطههرق إلههى األديههب فهههو لههم يحههدد
عقيدته ودينه.
الفرق بين األديب اإلسالمي واألديبة اإلسالمية وبين األديب المسلم واألديبة
المسلمة

مما سبق يتضش لنا أن ليس كل ما يكتبه األديب المسلم واألديبة المسلمة يعد أدبها

إسّلميا مالم يلتزم صاحبه بالتصور اإلسّلمي وال يخالفه .فاألديب اإلسّلمي واألديبة
اإلس ههّلمية هم هها الل ههذان يلتزم ههان بالتص ههور اإلس ههّلمي ف ههي أدبهم هها ،أم ها األدي ههب المس ههلم
واألديبة المسلمة فهما يؤمنان باإلسّلم دينا وعقيههدة  ،ولكههن لتأثرهمهها بالمههذاهب األدبيههة
والفكرية الغربية أخذا بها على عللها وعّلتها بما فيها من كفر وإلحاد.
وكمهها تبههين لنهها مههن النمههاذج الشههعرية التههي سههبق وأن ذكرتههها ألدونههيس وصههّلح عبههد
الصبور وأمل دنقل فيها تجرؤ على الذات اإللهية وإلحاد ووثنية فمثههل ذاك الشههعر ال
هعر إسههّلميا بأيههة حههال مههن األح هوال ،ألن تصههنيفه فههي زم هرة الشههعر اإلسههّلمي
يعههد شه ا
يعني إقرار اإلسّلم بكل ما فيه من كفر وإلحاد  ،وهذا يتنافى مع عقيههدة التوحيههد التههي
يقوم عليها اإلسّلم  ،وإن كان شعراؤه مسلمون.

26

من هنا يتضش لنا سبب إيجاد مصطلش األديب اإلسّلمي واألديبة اإلسّلمية ،

وذل للتفريق بين أدب المسلمين الملتزمين بالتصور اإلسّلمي وبين المخالفين له ،
إذ كيف نعتبر أدبا إسّلميا ذاك األدب الذي يتج أر فيه صاحبه على الذات اإللهية ،
وينظر إلى اإلنسان نظرة مادية بحتة  ،ويأخذ بالحرية الوجودية المطلقة  ،ويقول

بعبثية الخلق  ،أو يقول بالحلولية والتناس  ،أو قد يكتب أدبا إباحيا مكشوفا كشعر

نزار قباني وأدونيس  ،وكقصص إحسان عبد القدوس  ،ونوال السعداوي وبيرهم كثير

من شعراء وروائيين وقصاصين ،فهم مسلمون وليس من حقنا أن نطعن في عقائدهم

أو نكفرهم ونخرجهم من الملة اإلسّلمية ما داموا ينطقون بالشهادتين ،ولكن …ال
نعتبر أدبهم أدبا إسّلميا.
موقف اإلسالم من عالم الالوعي ومن األدب الماجن

أما الذين نسبوا إلى اإلسّلم إق ارره لعالم" الّلوعي " ولمدب الماجن فما هذا إال

لكسب رضا وود العلمانيين ،ألن هذا يخالف التصور اإلسّلمي  ،بل يسيء إلى
اإلسّلم  ،فاإلسّلم ال يقر عالم "الّلوعي" ألن هذا العالم يسق العقل مناط التكليف
 ،فۗذا ما أسقطناه أسقطنا عن اإلنسان التكليف  ،وبالتالي أسقطنا جميع النظم

والتكاليف  ،وأصبش اإلنسان والحيوان سواء يعيم في إباحية مطلقة  ،وهذا يخالف
نظرة اإلسّلم لإلنسان الذي استخلفه هللا على األرم ،وحمله أمانة االستخّلف
القائمة على التكليف القائم على

بادة هللا  ،والسير على نهجه واالبتعاد عن

المحرمات قوال وعمّل  ،وقد حدد القرآن موقفه من عالم الّلوعي في سورة الشعراء ،
وقد أوضحته سابقا.
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موقف اإلسالم من األدب الماجن

أما عن موقف اإلسّلم من األدب الماجن والفاسق فقد أوضحه قول رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم "خذوا الشيطان أو امسكوا الشيطان ألن يمتلم جوف أحدكم

قيحا خير له من أن يمتلم شعرا"  ،وكذل موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي هللا
عنه من واليه على ميسان من أرم البصرة وهو النعمان بن عدي بن نضلة ،وذل
لقوله
أال هل أتى الحسناء أن خليلها

بميسان يسقي في زجاج وحنتم

إذا شئت بنتني دهاقين قرية

ورقاصة تحنو على كل مبسم

فۗن كنت ندماني فباألكبر اسقني

وال تسقني باألصغر المتثلم

لعل أمير المؤمنين يسوؤه

تنادمنا بالجوسق المتهدم

فلما بلغ ذل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال أي وهللا ليسؤني
ذل

 ،ومن لأليه فليخبره أني قد عزلته  ،وكتب إليه عمر رضي هللا عنه "بسم هللا

الرحمن الرحيم .حم تنزيل الكتاب من هللا العزيز العليم .بافر الذنب وقابل التوب

شديد العقاب ذي الطول ال إله إال هو إليه المصير" أما بعد  ،فقد بلغني قول :
تنادمنا بالجوسق المتهدم

لعل أمير المؤمنين يسوؤه

وأيم وهللا إنه ليسؤني وقد عزلت  .فلما قدم على عمههر قههال وهللا يهها أميههر المههؤمنين
ما شربتها ق وما ذاك الشعر إال طفش على لساني  .فقال عمر رضههي هللا عنههه أظههن
ذل ولكن وهللا ال تعمل لي عمّل أبدا  ،وقههد قلههت مهها قلههت  .ولههم يههذكر أنهه حههده علههى
الش هراب وقههد ضههمنه شههعره ألنهههم يقولههون مهها ال يفعلههون  ،ولكههن ذم هه عمههر والمههه علههى
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ذل وعزله به .ولهذا جاء في الحديث الشهريف "ألن يمتلههىء جههوف أحههدكم قيحها خيههر
شعر .
له من أن يمتلىء ا
وكذل

إصرار عمر بن عبد العزيز على نفي عمر بن أبي ربيعة واألحوص

شعر ماجنا ووصفهما بالشر والخبث .
لقولهما ا

فۗن أورد المفسرون نماذج لشعر هؤالء فذل ليبينوا رفض اإلسّلم لشعرهم وليس

ليبينوا استحسانه أو قبوله كما ادعى البعض  ،وهذا النوع من الشعر محرم ترديده في

كل مكان وال سيما المساجد لقوله تعالى  :في بي ل
يها
وت أَذ َن َّ
ُُ
َّللاُ أَن تُْرَف َع َوُي ْذ َك َر ف َ
1
صال)
اس ُم ُه ُي َسب ُش َل ُه ف َ
ْ
يها باْل ُغ ُدو َو ْاآل َ
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الفصل الرابع
االلتزام يف األدب والفرق بينه وبني
اإللزام

30

االلتزام في اللغة

هو "التعلق وعدم المفارقة " حيث يقال  :التزم فّلنا  ،والتزم األمر أي تعلق به ولم
يفارقه .
وااللتهزام فههي اصههطّلح األدبههاء والنقههاد  :هههو أن يلتههزم األديههب فههي كههل مهها يصههدر عنههه
فكر محددا مههن األفكههار  ،أو عقيههدة مههن العقائههد  ،أو نظريههة مههن النظريههات ،
من أدب ا
أو فلسفة من الفلسفات سواء كان ما يلتزم به دينيا ،أم سياسيا  ،أم اجتما يا ،أم نحههو
ذل  ،بحيث يكون أدبه نابعا مما اعتقده .
والفرق بين اإللزام وااللتزام أن اإللزام يأتي من الخارج  ،وااللتزام ينبع من الداخل ،
لذا فۗن اإللزام فيه معنى القسر والقهر واإلكراه ،بينما االلتزام فيه معنى الرغبة والتعلق
كثير ما يكون ضد الطبع  ،بينما االلتزام ابن الطبع .
والطوا ية  ،واإللزام ا
الفرق بين االلتزام في األدب اإلسالمي وبينه في اآلداب األخرى

لو بحثنا في الفرق بين االلتزام في األدب اإلسّلمي وبين اآلداب األخرى

كالماركسية والوجودية مثّل نجد اآلتي :
أن األديب الماركسي ملزم وليس بملتزم ،ألن التزامه مفروم عليه من قبل السلطة
الحاكمههة التههي تدفعههه إليههه بالتربيههب والترهيههب ،ألن النظههام الشههيوعي  ،كمهها وضههع يههده
علههى وسههائل اإلنتههاج المههادي  ،فقههد وضههع يههده علههى وسههائل اإلنتههاج المعنههوي  ،بوضههع
يههده علههى األدبههاء  ،ومهها يبدعونههه مههن أدب وألههزمهم إل ازمهها بههأن يكههون محههور كتابههاتهم
وأقوالهم العقيدة الشيو ية الماركسية وخدمة أهدافها ،ومههن ثههم فقههد حههرم علههى كههل أديههب
أن ين ههتج أي ل ههون م ههن أله هوان األدب يع ههارم الم ههذهب ال ههذي اعتنقت ههه الدول ههة وارتض ههته
للشههعب ،وذله ألنههها وصههية عليههه ،مسههؤولة عههن توجيهههه وتثأليفههه وحمايتههه مههن األفكههار
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الضارة من وجهة نظرهم ،وبذل عد األديب المعارم للعقيههدة الماركسههية خائنهها ألمتههه
وقضاياها منحا از إلى أعدائها.
أم ه ها مفهه ههوم االلت ه هزام عنه ههد الوجه ههوديين مختله ههف أشه ههد االخه ههتّلف عه ههن مفهومه ههه له ههدى
الشههيوعيين أو أصههحاب "المههذهب الهواقعي االشههتراكي" .فههدعاة الواقعيههة االشههتراكية تقههوم
فلسفتهم في االلتزام على الدفاع عن مبادئ الدولة السياسية واالجتما يههة واالقتصههادية
سواء آمن بها األديب أم لم يؤمن.
أ َّم ها االلت هزام لههدى الوجههوديين فيقههوم علههى القناعههة النابعههة مههن ذات األديههب .ومههن هنهها
كههان لههه مطلههق الحريههة فههي أن يختههار الموقههف الههذي يطمههئن إليههه ،وأن يلتههزم بههه  ،وأن
يجعل نفسه مسؤولة عنه أمام نفسه ،ذل ألن الوجههوديين يههدينون بههأن الحأليقههة الوحيههدة
عند اإلنسههان إنمهها تنحصههر فههي تفكيههر الفههرد نفسههه ،وانههه ال يوجههد شههيء خههارج عههن هههذا
التفكير ،وبالتالي فۗنه ال يوجد في زعمهم إلههه ،بههل إنهههم يوبلههون فههي ذله أشههد اإليغههال
،فينادون بأن اإلله ليس خرافة نافعة -كما ذهههب فههولتير-وإنمهها هههو خ ارفههة ضههارة يجههب
على اإلنسانية أن تتخلص منها حتى تستطيع ممارسة وجودها ،وتحقيق هذا الوجود.
أمهها الت هزام األديههب اإلسههّلمي فهههو نههابع مههن أعمههاق نفسههه ،ويعههد مقومهها مههن مقومههات
وجوده ،ثابت عليه ال يتزعزع عنه مهما كثرت المحاوالت لصرفه عنه ألن مهها ألههزم بههه
نفسه جزء ال يتج أز مههن عقيدتههه ،وعقيههدة اإلنسههان المسههلم المههؤمن حههق اإليمههان يههرخص
كههل بههال ون ههيس فههي سههبيل الحفههاظ عليههها  ،فاألديههب المسههلم ملتههزم أمههام هللا المتصههف
بصفات الكمال ،المنزه عههن كههل نقههص ،ثههم إن األديههب اإلسههّلمي ملتههزم بشهريعة مقههررة
ثابتة ،ومثل محددة واضحة لم يبتدعها من عند نفسه ابتداعا.
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فالفروق شاسعة وبينة بين االلتزام في األدب اإلسّلمي وبين اآلداب األخرى ؛فمثّل
نج ههد االلته هزام المنبث ههق ع ههن الم ههذهب اله هواقعي االش ههتراكي ق ههد ح ههال دون األدي ههب ودون
التعبي ههر ع ههن ذات ههه ،وص ههرفه ع ههن ب ههث نج هواه والب ههوح بعواطف ههه الذاتي ههة الت ههي ه ههي ص ههدى
أف ارحههه وأح ازنههه ،ألن األديههب الماركسههي ال يعههد ملتزمهها إال إذا اتسههم أدبههه بالواقعيههة وال
يك ههون واقعي هها إال إذا آم ههن ب ههأن االبتك ههار الفن ههي إنم هها ينب ههع م ههن الته هزام األدي ههب بمب ههادئ
الشههيو ية ،أي إلغههاء شخصههية األديههب  ،بههل ذاتههه وكيانههه وأحاسيسههه ومشههاعره وآالمههه
وآماله ههه وطموحاته ههه  ،وبمعنه ههى آخه ههر جعله ههت منه ههه آله ههة ال تحه ههس وال تشه ههعر ،أي ألغه ههت
الجانب الروحي فههي اإلنسههان ،فمههذهبها يمثههل نظرتههها لإلنسههان ،واإلنسههان فههي منظورههها
مادة فق .
أمه هها االلت ه هزام فه ههي األدب اإلسه ههّلمي فله ههم يحجه ههر عله ههى عواطه ههف اإلنسه ههان وأحاسيسه ههه
ومشههاعره ،وم هها يطرق ههه م ههن موض ههوعات ،ألن ههه يمث ههل نظ هرة اإلس ههّلم إل ههى اإلنس ههان تل ه
النظهرة المتوازنههة التههي جمعههت بههين المههادة والههروح ،فلههم يههبخس للههروح حقهها  ،ولههم يههبخس
للجسههد حق ها ،ولعههل الفههروق ستتضههش لنهها أكثههر عنههدما نسههتعيد معهها نظ هرة اإلسههّلم إلههى
الخالق جل شأنه وإلى اإلنسان والكون والحياة ،ونظرة المذاهب األخرى.
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الفصل اخلامس
مشولية األدب اإلسالمي
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جل شأنه وإلى اإلنسان وإلى الكون والحياة وقصورها في
شمولية نظرة اإلسالم إلى الخالق ّ
المذاهب األخرى

إن نظرة اإلسّلم إلى الخالق جل شههأنه وإلههى اإلنسههان والكههون والحيههاة نظهرة شههاملة

وليست قاصرة كنظرة مختلف المذاهب الفكرية والفلسفات المنبثقة مههن الفكههر األبريقههي
اله ههوثني والفكه ههر الغربه ههي المه ههادي الملحه ههد المنبثه ههق مه ههن الماسه ههونية والصه هههيونية .وعنه ههد
استعراضنا للوجودية والبرناسية والسريالية والواقعية بكل أنواعها ومسههمياتها ،والعلمانيههة
والعقّلنية والبنيوية وبيرها من المذاهب والفلسفات والمعتقدات التي بزت أدبنا العربي
نجههد قصههور نظرتههها إلههى الخههالق جههل شههأنه كالشههيو ية والعلمانيههة والوجوديههة الملحههدة ،
ومنههها مههن قههال بتعههدد اآللهههة وجعههل للفههن إلهها مثههل األسههتاذ توفيههق الحكههيم الههذي جعههل
هغير يلهههو معههه كمهها فعههل
للفههن إله ها فههي "راقصههة المعبههد"  ،وهنههاك مههن جعههل اإللههه صه ا
صّلح عبد الصبور في قصيدة "اإلله الصغير" وثالث جعل اإلله يموت كأدونيس في
قصيدة "اإلله الميت"  ،وبيرهم كثير ممن تأثر بالفكر األبريقي الوثني.
أما عن نظرتها لإلنسان  ،فمنها من نظر إليه أنه مههادة  ،ومنههها مههن نظههر إليههه أنههه
روح أي قامه ه ههت عله ه ههى تجزئه ه ههة اإلنسه ه ههان إمه ه ها مه ه ههادة أو روح  ،فالوجوديه ه ههة والشه ه ههيو ية
والعلماني ههة والواقعي ههة االش ههتراكية وبيره هها نظ ههرت إل ههى اإلنس ههان أن هه م ههادة فق ه أي نظ هرة
مادية بحتة  ،بينما نجد الواقعية السحرية فههي بعههض مواقفههها نظههرت إلههى اإلنسههان أنهذه
روح فق ه  ،ف ههي ح ههين نج ههد البنيوي ههة تلغ ههي مص ههير اإلنس ههان وتعتب هره كاآلل ههة والوجودي ههة
الملحدة تقول بعبثية الخلق  ،وتلغي دور اإلنسان في عمارة األرم واالستخّلف.
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جل شأنه
نظرة اإلسالم إلى الخالق ّ
بينما نظر اإلسّلم إلى الخالق جل شأنه نظرة تقر بوحدانيته وألوهيته وقدرته قل هو
هللا أحد .هللا الصمد .لم يلد ولم يولد  .ولم يكن له كفوا أحد ،).ليس كمثله شيء وهو
السميع البصير) ،فعال لما يريد)  ،ال تأخذه سنة وال نوم)
نظرة اإلسالم إلى اإلنسان

ونظ ههر اإلس ههّلم إل ههى اإلنس ههان نظه هرة ش ههاملة ل ههم تق ههم عل ههى التجزئ ههة  ،فاإلنس ههان ف ههي

اإلس ههّلم م ههادة وروح  ،فه ههو م ههزيج م ههن قبض ههة م ههن ط ههين األرم ونفح ههة م ههن روح هللا
امتههزج االثنههان فههي كيههان واحههد مت هراب ربههم اختّلفهمهها  ،ويوضههش هههذا قولههه تعههالى فههي
قال َرُّبه َ لْل َمّلئ َكهة إنهي خههال اق َب َشه ار مهن طه ل
ونَف ْخه ُت فيههه
ينْ َُفهۗذا َسهَّوْيتُ ُه َ
سورة ص إ ْذ َ
1
ين)
من ُروحي َفَق ُعوا َل ُه ساجد َ
لقد تعامل اإلسّلم مع اإلنسان وفق هذه النظهرة  ،ووضههع تعاليمههه لههه موازنها فيههها
بين المادة والروح فّل يبخس للجسد حقا ليوفي حقوق الروح فيحرم المباح  ،وال يبخس
للروح حقا ليوفي حقوق الجسد فيبيش المحرمههات  .وهنهها تتجلههى لنهها معجهزة اإلسههّلم فههي
مراعاته لنظرة اإلنسان ؛ إذ وازن بين رغباته الحيوانية وسموه المّلئكي  ،فاإلنسان في
التصور اإلسههّلمي مههن حيههث طبيعتههه موحههد بههين النهواحي الماديههة والروحيههة والحاجههات
النفسههية ؛ إذ ال يههؤمن بحيوانيههة اإلنسههان فقه أي ماديتههه كالداروينيههة التههي نشههأت عنههها
المه ه ههذاهب الماديه ه ههة كالماركسه ه ههية والفرويديه ه ههة  ،وال يه ه ههؤمن بر بانيه ه ههة اإلنسه ه ههان كالبوذيه ه ههة
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وها َمها َكتَ ْب َنا َهها َعَله ْيه ْم)  ، 1وإنمهها اإلنسههان
والهندوكيههة  ،يقههول تعههالىَ :وَرْ َبانَّيهة ْابتَه َد ُع َ
نس
يما َءاتَى َ ٱ َّّللُ ٱ َّلد َار ٱ ْل َءاخ َرَة َوَال تَه َ
مادة وروح معا يوضش هذا قوله تعالى َوٱ ْبتَغ ف َ
َح َس َن ٱ َّّللُ إَل ْي َ )
َحسن َك َما أ ْ
َنص َيب َ م َن ٱ ُّلد ْن َيا َوأ ْ

2

وال تقتصههر نظهرة اإلسههّلم إلههى اإلنسههان مههن حيههث طبيعتههه ومكوناتههه  ،وإنمهها تمتههد إلههى
تكريمههه ولقههد كرمنهها بنههي آدم) كمها تمتههد إلههى كينونتههه ودوره فههي الحيههاة  ،فاإلنسههان فههي
ال َرُّب ه َ لْل َم َّلئ َك هة إن هي َجاع ه ال
الق هرآن مخلههوق مكلههف ذو رسههالة هههي االسههتخّلف َوإ ْذ َق ه َ
ك
اء َوَن ْح ُن ُن َسب ُش ب َح ْمهد َ
يها َمن ُيْفس ُد ف َ
في ْاألَْرم َخل َيفة َقالُوا أَتَ ْج َع ُل ف َ
يها َوَي ْسف ُ الد َم َ
َعَل ه ُم َم ها َال تَ ْعَل ُم هو َن) 3أي أن اإلنسههان لههم يخلههق عبث ها كمهها تقههول
ال إن هي أ ْ
َوُنَق هد ُس َل ه َ َق ه َ
الوجوديههة  ،وإنمهها خلههق لمهمههة كبههرى هههي" عمههارة األرم "،وذله لتحقيههق الغايههة العليهها
من خلقه وهي بادة هللا وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون)
نظرة اإلسالم إلى الكون

أما نظرته للكون فهههي تههتلخص فههي أنههه آيههة مههن آيههات هللا الكبههرى ،وصههورة فههذة مههن

صههور قدرتهه العظمههى  ،وشههاهد علههى وجههوده وكمالههه جههل شههأنه  ،و ّأنـه ميــدان للنشــا

اإلنســاني؛ إذ يسههتخدم فيههه اإلنسههان طاقاتههه وإمكاناتههه ويسههخره لمنفعتههه  ،وأن إرادة هللا

وراء مهها يحههد
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فههي الكههون  ،وأن الكههون مسههير ومههدبر دائم ها بقههدرة هللا َوم ه ْن َآيات هه أَن
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اك ْم َد ْعهَوة مه َن ْاأل َْرم إ َذا أَنهتُ ْم تَ ْخ ُر ُجهو َن)،1وأن
َمره ثُه َّم إ َذا َد َعه ُ
اء َو ْاأل َْر ُ
م بهأ ْ
وم ال َّسه َم ُ
تَُقه َ
الكههون كلههه قانههت هلل تسههبش لههه السههماوات السههبع واألرم ومههن فههيهن وإن مهن شههيء إال
يسبش بحمده)"

2

هر ممهها فههي هههذا الكههون مسههخر لإلنسههان ُه هَو اَّل هذي َخَل ه َق َل ُك هم َّم ها ف هي ْاأل َْرم
وإن كثيه ا
3
ل
ل
يم)"
استََوى إَلى َّ
الس َماء َف َس َّو ُ
َجميعا ثُ َّم ْ
اه َّن َس ْب َع َس َم َاوات َو ُه َو ب ُكل َش ْيء َعل ا
نظرة اإلسالم إلى الحياة

تتلخص نظرة اإلسّلم إلى الحياة في التالي:

.1أن الحياة الدنيا دار امتحان وابتّلء يمر بها اإلنسان ليصل إلى اآلخرة  ،وأن
الحياة اآلخرة هي الحياة الدائمة وال موت فيها  ،وقد وصف هللا جل شأنه الحياة

اعَل ُموا أََّن َما اْل َحَياةُ ُّ
الد ْن َيا
الدنيا بأنها حياة لهو مملوءة بالزينة والزخرف والشهوات ْ
ل
َع َج َب
َلع اب َوَل ْهاو َوز َين اة َوتََف ُ
اخار َب ْي َن ُك ْم َوتَ َكاثُار في ْاأل َْم َوال َو ْاأل َْوَالد َك َمَثل َب ْيث أ ْ
صَف ًّار ثُ َّم َي ُكو ُن ُح َ
اب َشد ايد َو َم ْغف َرةا
طاما َوفي ْاآلخ َرة َع َذ ا
اْل ُكَّف َار َن َباتُ ُه ثُ َّم َيه ُ
يج َفتَ َراهُ ُم ْ
4
ان َو َما اْل َحَياةُ ُّ
الد ْن َيا إ َّال َمتَاعُ اْل ُغ ُرو)"
م َن َّ
ض َو ا
َّللا َور ْ
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صه هور
.2وهه ههي مته ههاع مؤقه ههت ومكه ههان عبه ههور ال يجه ههوز اتخاذهه هها بايه ههة َي ْوَم ُيه ه ْنَف ُ فه هي ال ُّ
ل
َعَل ُم ب َمها
ين َي ْو َمئذ ُزْرقا * َيتَ َخاَفتُو َن َب ْي َن ُه ْم إ ْن َلب ْثتُ ْم إال َع ْش ار * َن ْح ُن أ ْ
َوَن ْح ُش ُر اْل ُم ْجرم َ
طريَقة إ ْن َلب ْثتُ ْم إال َي ْوما)
َمَثلُ ُه ْم َ
َيُقولُو َن إ ْذ َيُق ُ
ول أ ْ
2
ان إَّن َ َكاد اح إَلى َرب َ َك ْدحا َف ُم َّلقيه)
نس ُ
.3أنها دار تعب وكدح وجد ا أَُّي َها ْاإل َ
1

1

-سورة طه104-102:

2
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الفصل السادس
موقف األدب اإلسالمي من املذاهب
األدبية الغربية
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موقف األدب اإلسالمي من المذاهب األدبية الغربية

بعدما اتضحت أمامنا نظرة اإلسّلم إلههى الخههالق جههل شههأنه واإلنسههان والكههون والحيههاة ،

أصبش موقف األدب اإلسّلمي منها واضحا  ،وهو أال نأخههذها علههى عّلتههها كمهها فعههل
معظم أدبائنا وشعرائنا ،فما يمس ديننهها وعقيههدتنا وقيمنهها ومبادئنهها وأخّلقياتنهها اإلسههّلمية
نتركه  ،بل نرفضه  ،وهذا الموقف الذي ينبغي أن نلتزم به في كل أمور حياتنا  ،فههي
ملبسنا  ،ومشربنا ،ومأكلنهها ومعاشههنا وسههلوكياتنا  ،فههّل ننبهههر بكههل مهها يأتينهها مههن الغههرب
وحضههارته  ،وإنمهها نأخههذ مههنهم مهها ينجهزه التقههدم العلمههي والتكنولههوجي الموافههق لههديننا ،-
فههّل نأخههذ مههثّل باسههتئجار األرحههام  -نأخههذ منههها مهها يتعلههق بههاألمور الماديههة  ،أمها أمههور
الدين والعقيدة والأليم واألخّلق فلنكن حذرين  ،وباختصههار علينهها أال نأخههذ إال مهها يتفههق
مع ديننا.
هذا وأنا ال أتفق مع من دعا إلى األخذ بالمذاهب الغربية على عللها وعّلتها دون
ضواب

ظنا منه أنه بهذا يوسع دائرة الفكر اإلسّلمي  ،ويكسبه رضا خصومه

ويدفعه إلى العالمية.
إن ديننا ومعتقداتنا وتاريخنا وظروفنا االجتما ية وأحوالنا النفسية تختلف كل

االختّلف عن الغرب  ،فالغربيون يعانون خواء روحيا ُّ ،
لتعقد ديانتهم بسبب ما نالها

من تحريف ،ورجال الكنيسة فيها نصبوا أنفسهم وسطاء بين الناس وبين هللا  ،فتمرد

الناس على الدين ،وقاوموه  ،وأصبحوا يرفضون كل ما هو ديني  ،وجاءوا بالّلدينية
التي انبثقت منها جميع المذاهب المادية التي أنكرت وجود هللا  ،ونظرت إلى اإلنسان
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والحياة نظرة مادية بحتة  ،وبالت في تعظيم اإلنسان والعلم  ،حتى وجدنا بعضها قد
َّأله اإلنسان  ،وبعضها اآلخر قد َّأله العلم ! .
خصائص األدب اإلسالمي

لمدب اإلسّلمي خصائص تميزه عن سائر اآلداب األخرى يمكن إيجازها في اآلتي:

.1أنه أدب شامل يمثل نظهرة اإلسههّلم الشههاملة هلل سههبحانه وتعههالى  ،ولإلنسههان وللكههون

وللحي ههاة  ،فه ههو ل ههيس ب ههأدب الحك ههم والم هواع والم ه ثر اإلس ههّلمية فق ه  -كم هها تعتق ههد

الغالبية العظمى، -وإنما هو أدب عالمي لعالمية اإلسّلم  ،شامل لشمولية اإلسههّلم

 ،ومهواطن اإلبههداع فيههه تفههوق مجههاالت اإلبههداع جميعههها فههي بيهره مههن اآلداب  ،ألنهه

إبداع قوامههه اإليمههان بالخههالق الواحههد األحههد ،والسههمو فيههه ال يعادلههه سههمو ألنهه سههمو
اإلسّلم  ،وجماله ال يماثله جمال ألنه يفوح بعطر اإليمان.

.2أنه أدب هادف  ،ذل أن األديب اإلسّلمي ال يجعل األدب باية لذاتههه كمهها يههدعوا
أصحاب مذهب "الفن للفن"  ،وإنما يجعله وسيلة إلى بايههة .وبايتههه ترسههي اإليمههان
باّلل عز وجل في الصدور  ،وتأصيل الأليم الفاضلة في النفوس  ،وتفجير ما يكمن
فه ههي اله ههذات اإلنسه ههانية مه ههن طاقه ههات الخيه ههر والصه ههّلح  ،وكه ههبش جمه ههاح الش ه هههوات ،

وتوجيهههها الوجه هة الشههر ية بحيههث ال يكبتههها وال يطلههق لههها العنههان  ،وإنمهها يضههبطها
ف ههّل تخ ههرج ع ههن دائه هرة الح ههّلل ،ويس ههمو ب ههالعواطف اإلنس ههانية إل ههى م ارت ههب علي هها م ههن

الطهر والعفاف.

.3أنه أدب ملتزم ولكن التزامه يغاير التزام الواقعية االشههتراكية والوجوديههة  .فهههو التهزام
باإلسّلم وقيمه  ،وتصوراته  ،وتقيد بمبادئه وباياته.
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.4أنه أدب أصيل  ،وتتجلى أصالته في أخذ األديب كل ما هو أصيل من خصههائص
أمته  ،وصفاتها ،وقيمها ومثلها.

.5أن هه أدب متكامههل  ،و ال يههتم هههذا التكامههل إال بت ه ذر المضههمون والشههكل مع ها ،ذل ه

ألن المضمون وحده ال يمس المشاعر واألفئدة  ،إذا لههم يقههدم فههي قالههب أدبههي بههديع
 ،وصيغ بأسلوب راق جميل  ،ولغة قوية ثرية بليغة .

.6أنه أدب مستقل تظهههر فيههه الشخصههية اإلسههّلمية بكههل مقوماتههها  ،وليسههت شخصههية
ممسههوخة مقلههدة لغيرههها كمهها هههي ح هال الكثيههر مههن أدبائنهها ؛ إذ طبههع أدبهههم بالطههابع
الغربي بشكل واضههش  ،مههن ذله تجههرؤ بعضهههم علههى الههذات اإللهيههة  ،وبلبههت علههى

أدب بعضهههم اإلباحيههة ،وهههذا يتنههافى مههع مهها تتحلههى بههه الشخصههية اإلسههّلمية .ولعههل
الش ههاعر حس هان ب ههن ثاب ههت رض ههي هللا عن ههه يعطين هها خي ههر مث ههل عل ههى ه ههذه الشخص ههية

اإلسّلمية المستقلة حين عمل على أن يتخلص من الشخصههية الجاهليههة ،واسههتبدلها

بالشخصية اإلسّلمية.

43

النظرية اإلسالمية في النقد األدبي

لقههد انبثقههت النظريههة اإلسههّلمية فههي النقههد األدبههي مههن التصههور اإلسههّلمي  ،بحيههث
يعههرم الههنص األدبههي علههى هههذا التصههور لمعرفههة مههدى موافقتههه لههه ومههدى مخالفتههه إن
ك ههان مخالفه ها  ،وعل ههى الناق ههد األدب ههي ال ههذي يطب ههق ه ههذا الم ههنهج أن يك ههون مؤمن هها ب ههه ،
ومقتنعه ها بأهميت ههه ،وأن يك ههون ذا ثقاف ههة إس ههّلمية وا ي ههة وملمه ها تم ههام اإللم ههام بالتص ههور
اإلسّلمي هللا عز وجل ولإلنسان والكون والحياة  ،والعّلقات اإلنسانية  ،وكل شؤون
اإلنسان والحياتين الدنيوية واألخروية ذاك اإللمام الذي يجعله يمتل تل الحاسة التي
تمكنه ههه مه ههن وضه ههع يه ههده عله ههى الم ه هواطن الته ههي يخه ههالف فيهه هها اله ههنص األدبه ههي التصه ههور
اإلسّلمي  ،والمواطن التي يوافقه فيها  ،أيضا ينبغي أن يكون ملما بالمههذاهب األدبيههة
والفكريههة وموقفههها مههن هللا سههبحانه وتعههالى ومههن اإلنسههان والكههون والحيههاة ليعههرف مههدى
تأثر كاتب النص األدبي بهذه المذاهب  ،وأن مهها يكتبههه ال يمثههل بالضههرورة حأليقههة مهها
يعتقههده  ،وإنمهها فصههل بههين دينههه وفكهره متبعها فههي ذله مههذهب "الفههن للفههن" الههذي يههدعو
إلههى فصههل الههدين عههن الفكههر ،وعلههى الناقههد اإلسههّلمي أن يكههون ملم ها باألشههكال الفنيههة
وأساليبها  ،ومتمكنا من اللغة العربية وأسرارها ليدرك مواطن الجمال في النص األدبي
الذي بين يديه.
والهدف من النظرية اإلسّلمية في النقد األدبي تنأليههة األدب العربههي ممها علههق بههه مههن
شوائب اإلباحية واإللحاد  ،وتخليصه من التبعية الفكرية وإعادة إليههه الهويههة اإلسههّلمية
 ،وتقويم جميع األعمال األدبية في عالمنا اإلسّلمي من المنظور اإلسّلمي.
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ه ه ههذا وق ه ههد تص ه ههدت ه ه ههذه النظري ه ههة للم ه ههذاهب الغربي ه ههة المتس ه ههللة إل ه ههى األدب العرب ه ههي ،
واستطاعت أن تُكون رأيا عاما تجاه هذه المذاهب مما أدى إلى انحسارها نوعا ما مههن
أدبن هها  ،وت ارج ههع ال ههبعض ع ههن تبنيه هها  ،وأص ههبش هن ههاك وع ههي ل ههدى الق ههارئ اس ههتطاع ب ههه

التمييز بين الطيب والخبيث من األدب ومدى موافقته للتصور اإلسّلمي أو بعده عنه
 ،وبالت ههالي أص ههبش المس ههتغربون يعمل ههون حس ههابا له ههذه الد ارس ههات األدبي ههة والنقدي ههة الت ههي
تصدت للتيارات الغربية الفكرية البعيدة عن اإلسّلم.
وقههد وقفههت النظريههة اإلسههّلمية بحههزم وبج هرأة أمههام تيههار الحداثههة  ،بعههد تنفنيههدي آراء
وأقاويل الحداثيين مما أدى إلى اجتماع بعههض رواد الحداثههة للبحههث عههن بههديل للحداثههة
 ،ون ههادوا بم ههذهب "الواقعي ههة الس ههحرية " ،وخلع هوا عليه هها مس ههمى "الواقعي ههة التخييلي ههة" لم هها
لكلمة "سحرية" من داللة على السحر الذي يحرمه اإلسههّلم  ،ألن أبطههال قصههص ههذا
التيار هم من السحرة  ،وهو مذهب نشأ في أمريكا الّلتينية.

1

هههذا وقههد أُوقفههت الحملههة فههي الههدعوة إلههى هههذا التيههار الجديههد بعههدما تصههديت لههه فههي
مجلههة" إق ه أر " فههي البحههث الههذي نشههرت بعههض حلقاتههه تحههت عن هوان "الواقعيههة السههحرية
تحههت مجهههر التصههور اإلسههّلمي" ؛ إذ شههعر دعاتههه آنههذاك أن هنههاك تقويم ها إسههّلميا
لهذا المذهب األدبي ،كما تصديت إلى مخههاطر النقههد الثقههافي للغههة العربيههة الههذي دعهها

هت أثههر ذل ه علههى الههدين ألن اللغههة العربيههة لغههة
إليههه الههدكتور عبههد هللا الغه َّهذامي  ،وبينه ُ
توقي ية -أي من عند هللا_ وهي لغة القرآن الكريم  ،وأي مساس بها فيه إفساد للدين.

1

 .وهو اآلن المسيطر على أفّلم السينما العالمية والمسلسّلت التلفازية األمريكية واألوربية والكورية وبيرها.
45

وبعد فهذا بعض الدور الذي قامت به النظرية اإلسّلمية في النقههد األدبههي هههي

بمثاب ههة الع ههين الس ههاهرة الت ههي ترص ههد وتفن ههد م هها يق ههال أو ينش ههر من ه ل
هاف لإلس ههّلم  ،وك ههل
مذهب فكري بعيد عن التصور اإلسّلمي ،وهي واضحة بسيطة خالية مههن أي تعقيههد،
فق ههد طبقتُه هها عل ههى كثي ههر م ههن الد ارس ههات النقدي ههة  ،ول ههم أج ههد بموضه ها أو إش ههكاال ف ههي
التطبيق ؛ألن التصور اإلسّلمي منهج واضش متكامل ال لبس فيه وال بمههوم ،وال
تنافر وال تناقض ،ألنه منهج رباني.
وختاما أرجو أن أكون قد وفقت في توضيش مفهوم األدب اإلسههّلمي وإ ازلههة أي لههبس
أو بم ههوم حول ههه  ،وأن هها عل ههى أت ههم االس ههتعداد لإلجاب ههة ع ههن أي استفس ههار  ،و أك ههرر
شه ههكري الجزيه ههل للقه ههائمين عله ههى هه ههذا المهرجه ههان إلتاحه ههة هه ههذه الفرصه ههة له ههي للقه ههاء بكه ههن
والتحد

إليكن .
والسّلم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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 .3ابن منظور .لسان العرب.
 .4أبو صالش والبيومي  .د.عبد القدوس د .محمد رجب 1413 .ه1993 /م)
من شعر الجهاد في العصر الحديث  .ط .2مؤسسة الرسالة .بيروت -لبنان.

 .5أدونيس .األعمال الشعرية الكاملة  .دار العودة .بيروت.
 .6الباشا .د.عبد الحمن رأفت .نحو مذهب إسّلمي في األدب والنقد .دار األدب
اإلسّلمي  .قبرص.

 .7حماد .سهيلة زين العابدين إحسان 1411ه1991 /م) عبد القدوس بين
العلمانية والفرويدية .ط .1دار الفجر اإلسّلمية  .المدينة المنورة .المملكة
العربية السعودية.

 .8دنقل .أمل  .األعمال الكاملة .مكتبة مدبولي .القاهرة -مصر.
 .9رابطة األدب اإلسّلمي مكتب البّلد العربية 1989 /1409 .م) من الشعر
اإلسّلمي الحديث .دار البشير .عمان -األردن.

.10

عبد الصبور .صّلح  .ديوان صّلح عبد الصبور .دار العودة .

بيروت.

.11

قطب سيد في ظّلل القرآن 1992-1412م) ط .17دار الشروق.

بيروت -القاهرة.
.12

قطب محمد .منهج الفن اإلسّلمي .دار الشروق  .بيروت.
47

.13

قطب .محمد  .منهج التربية اإلسّلمية .دار الشروق  .بيروت.

48

