
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آ راء 

 يف الأدب والأديب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. صالح الدين النكدلي
 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 كية األوىلالطبعة الشب

 ه  3333شوال 
 م2132أيلول/ سبتمرب 

 

 الناشر : الدار اإلسالمية لإلعالم

 

© Islamischer Info. Dienst Verlag 
 

 العنوان
I.I.D e.V. 

P.O.Box: 100810 
D-52008 Aachen 

Germany 
 

Tel:    + 49 241-538373 
Fax:  + 49 241-538887 

 
Email: iid@iid-alraid.com 

Website: www.iid-alraid.com 
 

1. Auflage, 09.2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iid-alraid.com/


 3 

 الفهرس

 

 6 المقّدمة 

 7 من أصول تقويم األديب        

 7 ملاذا خيتلف الناس ؟ - 

 7 الناقد والفنان -

 8 الفن الرفيع والفن العادي -

 9 األديب ابن الواقع

 9 ملسلم الشاعر ا - 

 31 األديب الصاحل -

 31 الشاعر والواقع -

 33 محمد إقبال وترجمة شعره

 11 أنا معجب بشعر إقبال - 

 12 حماذير ترمجة الشعر بالشعر - 

 13 شاعر احلكمة إلميانه ُأِجل   - 

 13 نظرة في األدب اإلسالمي

 13 األدب بني الشكل واملضمون - 

 15 ل ُجنَّةاألدب املسؤو  - 

 15 مسات األدب اإلسالمي - 

 17 اإلسالم يجمِّل األدب

 17 اإلسالم شذَّب اْلَمَلَكَة األدبية - 

 17 القرآن مل حيارب الشعر - 

 18 الشعر يف ظل اإلسالم - 

 18 الشعر الديين أثر إسالمي - 

 19 شعر الفخر واحلماسة - 



 5 

 20  األدب الراقي

 20 الشعر واأللفاظ - 

 21 الكالم احملفوظ وَمَلَكُة البيان - 

 22 أين تكمن روح الشعر ؟ - 

 23 األدب هدم وبناء

 23 خطر فن القصة - 

 24 كيف نقاوم األدب الفاسد ؟  - 

 25 أهم خصائص األدب اإلسالمي - 

 27 .. األدب ترجمان القلب

 27 البيان مرآة الوجدان - 

 27 ما العمل األديب ؟ - 

 28 ألمثال والشعر واإلنسانا - 

 29 التجديد يف الشعر - 

 30 األدب التزام ال فوضى

 30 االلتزام يف األدب - 

 31 حنو أدب إسالمي - 

 32 جرمية األديب الفاجر - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 
 



 7 

 مقدمة
 عزيزي القاريء

واألدب ،  يسرين أن أقدم إليك هذه الرسالة اليت حتتوي على طائفة من اآلراء يف األديب
وكنت قد سجلتها لنفسي على أمل أن أتوسع يف نقل رؤى وأفكار تتناول باختصار جوانب من 
الساحة األدبية الواسعة . ولكن الواجبات اليت تكاثرت علّي مل ترتك يل وقتًا لتسجيل ما أستحسنه 

لرسالة الصغرية ، أثناء القراءة ، ومرت األيام من غري إضافة جديدة ، فرأيت نشر ما مجعت يف هذه ا
 وأملي كبري أن تؤدي دوراً يف الدعوة إىل فكرة صواب أو التحذير من رأي مرجوح . 

هذا ، واخرتت لكل رؤية عنواناً يشري إىل مضموهنا ، وذكرت مصدر ماا صاادته شابكة مطاالعيت 
ديب ماان الاارواد املتواضااعة ، إنااين أتطلااع إىل والدة أجيااال جدياادة ماان األدباااء ل حيملااون رايااة التجديااد األ

إساااالمي عااااملي ، حيمااال أماناااة التعريااااف  تناااا آفاقااااً واساااعة تبشاااار ب هاااور أدباألفاااذاذ ، ويفتحاااون ألم
 الصادق بديننا احلنيف ، ويعرب بأصالة عن آمالنا وتطلعاتنا اإلنسانية احلضارية . 

جيال الناشئة إىل إبراز أسأل اهلل عزَّ وجلَّ أن يكتب هلذا اجلهد القبول ، وأن يوفق املهتمني برتبية األ
 القدوات احلسنة يف تراثنا املشرق باألعمال اجلليلة . واحلمد هلل ربِّ العاملني .
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 من أصول تقويم األديب

 لماذا يختلف الناس ؟

 : 33 ص« كتب وشخصيات»سيد قطب في  ◘
ىن مان بعا  أغا -وال شاك-ليس الناس سواء يف جتارهبم احلسّية والنفساّية يف احليااة . وبعضاهم 

 يف رصيد هذه التجارب .

وأساااباب الغاااىن والفقااار يف هاااذا الرصااايد كثااارية متنوعاااة . فقاااد ترجاااع إىل ساااعة الطبيعاااة النفساااية أو 
ضاايقها ، وعمقهااا أو سااطحيتها . وقااد ترجااع إىل اللااون الااذي تصااطب  بااه هااذه الطبيعااة ل فااته   هلااذا 

ون األخارى ، كاأن تتفاتَّمل مل ااهر الضاخامة اللون من اإلحسااس أو ذاك ، وتتفاّتمل مل ااهر مان احليااة د
 والعنف واجلموح يف الكون ، وتنقب  عن مواطن الّدعة واهلمس واخلفاء .. إخل .

وتبعاااً هلااذا االخااتالر يف الرصاايد النفسااي املخاازون ، تكثاار الصااور الاايت يشااعها اللفاا  أو التعبااري 
لنفاااوس ، وأ ااااص الشخصااايات ، عناااد القااااريء أو تقااال  ، ويقاااوى أو يضاااعف اساااتعداده لتلقاااي صاااور ا

 ويتَّسع أو يضيق إدراكه ألطيار اجلمال اليت متوج هبا الفنون كما متوج هبا احلياة .  

*          *          * 

 

 الناقد والفنان

 : 41-41ص « كتب وشخصيات»سيد قطب في  ◘
سبة بني رصيده إن حقَّ الناقد يف احلكم على صحة احلاالت النفسية والصور الفنية رهٌن بالن

 ورصيد الفنان من اآلفاق النفسية والتجارب الفنية على السواء .
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ذلك أن الفنان قد تزخر نفسه بصور وحاالت ليست شائعة ، ألهنا من خصوصياته أو امتيازاته 
ل وقد خيتار من صور األداء ما يتَّساق ماع صاور اإلحسااس ، فيجايء ناقاٌد مل تتهياأ طبيعتاه إلدراكهاا ، 

قاارأ هلااا ن اارياً يف األ اااص السااابقة ، فااريى خطااأً يف التصااور واإلحساااس ، أو احنرافاااً يف التصااوير أو مل ي
 واألداء . بينما هي من مطالب احلياة األصيلة من ذلك الفنان ، للتنويع يف األ اص واأللوان .

*          *          * 

 

 الفن الرفيع والفن العادي

 : 41 ص« كتب وشخصيات » سيد قطب في  ◘

إن الطبائع الفنية املمتازة ، والنفوَس الغنيَة املوفورَة الرصيد ، أقل  عدداً يف هذه احلياة من الطبائع 
 الشائعة املكرورة والنفوس احملدودة التجارب .

وينشأ من هذا أن الفّن العادَي املريمل ، الذي ال يكلف النفوس عناء يف التصور ، وال جهداً يف 
ما مل تتدخل يف األمر عوامل أخرى غري العوامل الفنية -صريورة من الفن املمتاز  اإلدراك أشدّ 

ألن كثرة القرّاء يف كل جيل يعجبها الفنان املريمل الذي ال يعلو على طبائعها كثريًا ، بل  -البحتة
ة ، يشايعها يف تصورها وإحساسها باحلوادث واألشياء ، وجتد يف فّنه صدى جتارهبا النفسية احملدود

 وطبائعها الشعورية الشائعة .

هو شائع ولكن اخللود ال يكتب إال لذوي الطبائع الضخمة ، الذين قد يلمِّون يف الطريق مبا 
كما يرقبون النجوم   مشرتك يف النفس اإلنسانية ، مث حيلِّقون يف آفاقهم اخلاصة ، حيث يرقبهم الناس ،

 بعيدة عنهم يف أجواز السماء! .البعيدة ، يتلقون منها احلرارة والضياء ، وهي 

 *          *          * 
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 األديب ابن الواقع

 المسلم الشاعر

 41صدفحة  501عبد الرحمن العشماوي في حديث لجريدة )األربعاء األسبوعي( عددد  ◘
: 

موقاف مان احليااة كلهاا .. إذ أناه يقايس األماور مبيازان اإلساالم ..  -عموماً -االلتزام عند املسلم 
الدين الشامل لكل جوانب احلياة . االلتزام عندي يف جمال األدب يعين مراعاة التصور اإلساالمي وهو 

للكون واحلياة واإلنسان واخلالق عزَّ وجّل .. فما وافق هذا التصور قبلته وماا خالفاه رفضاته غاري آساف 
ويل .. حا  ماع من كل ما يدور حا -يف ضوء التزامي-عليه ، وأنا أوكد لك أنين أختذ مواقف واضحة 

 لغيت وجتربيت .. وهذا ال يضر العمل الشعري بل يطهره ويزيده إشراقاً . 

.. وكان الشاعر باملرصااد حياث وأضرب لك مثال .. تعرضت ذات يوم ملوقف من شخص آملين 
 هذه املعاناة وأخرجها يل يف بضعة أبيات ، كان آخرها قد جاء هكذا :  اقتنص

 ك فددددي يمينددددي ثقتددددي بنفسددددي تجعددددل الدددددنيا كملدددد
 

ويف نفااس اليااوم عاااودت قااراءة األبيااات فتوقفاات عنااد هااذا البياات .. فمااا راق يل معناااه .. إذ أن 
ت   فيااه إفراطاااً يف االتكااال علااى الاانفس ، حاا  لااو كااان ذلااك يف اللفاا  فقاات .. فأمسااكت القلاام وغااريَّ

ساااً كماا هااو ، فصااار كلماة واحاادة يف البيات كساات املعااىن ُحلَّاة جدياادة ، وظال املعااىن الااذي أردتاه أسا
 البيت :

 ثقتدددددي بربدددددي تجعدددددل الددددددنيا كملدددددك فدددددي يميندددددي 
 

غريت كلمة )بنفسي( فأصبحت )بريب( ، وهاذا تشاذيٌب أساعد باه كثارياً  -كما تالح -حيث 
 ، وأحقق من خالله الرضا الداخلي مبا أكتب .. فالكتابة مسؤولية أمام اهلل أوالً مث أمام الناس .  

        *          *  * 
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 األديب الصالح

 41صدفحة  501عبد الرحمن العشماوي في حديث لجريدة )األربعاء األسبوعي( عددد  ◘
: 

أنا أعي  يف صميم الواقع العريب خاصة واإلسالمي عامة .. أشم رائحاة اجلارح الراعاف .. أبتال  
سام نسايم الصاحوة بالفجيعة كما يبتل كل مسلم يف عاملنا .. ومع هذه الفجيعة وذلاك اجلارح فا نين أتن

اإلسااااالمية الاااايت جعلتااااين اساااارتّد أنفاسااااي .. وأفااااتمل بوابااااة أملااااي وأنااااا أرى الااااوعي يرفااااع رأسااااه يف عاملنااااا 
اإلسالمي والعريب عند كثري من أبنااء أمتناا .. إّن رائحاة اجلارح ختاتلت هاذه األياام ماع رائحاة الفارح الايت 

 يسوقها إيلَّ نسيم األمل . 

  أقول فيه : إنين أردد كثرياً بيت شعر يل
 رويدددددددددددددددددددد  يدددددددددددددددددددا قلبدددددددددددددددددددي ف ندددددددددددددددددددك مددددددددددددددددددد من  

 

 

    وإنَّ المآسددددددددددددددددددددددي حدددددددددددددددددددددددين تشددددددددددددددددددددددتد ت فدددددددددددددددددددددددر 

*          *          * 

 

 الشاعر والواقع

عبدد الددرحمن العشددماوي فددي جددواب عددن سد ال يددالل مقابلددة فددي )األربعدداء األسددبوعي(  ◘
 : 41 ص 503عدد 

 وقع الشاعر من هذا الواقع املهزوم ؟باهلزمية .. أين م : الواقع العريب اآلن واقع مبتل   الس ال

 : أرى أن أقرب جواب على هذا السؤال هو قويل : الجواب
 أحددددددددددددددددد ت  أن همدددددددددددددددددوم النددددددددددددددددداس تجرحندددددددددددددددددي
 إذا بكددددددددددى الطفددددددددددل مددددددددددن يد ددددددددددت م  رأيدددددددددد   دمددددددددددي

 

 

 وأنَّ جددددددددددددددددددددرح ال ددددددددددددددددددددحايا سددددددددددددددددددددرت م سدددددددددددددددددددداتي
    يغلددددددددددددي ث وماتدددددددددددد  علددددددددددددى ثغددددددددددددري ابتسدددددددددددداماتي
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 ا يرحتل القلب( :وكذلك قويل من قصيدة أخرى يل بعنوان )عندم 
 أمددددددددددددددددددا علمدددددددددددددددددد   بددددددددددددددددددد ني يددددددددددددددددددا معددددددددددددددددددد بتي
 أبيدددددددددددددد   أحمددددددددددددددل هددددددددددددددمَّ الندددددددددددددداس أحسددددددددددددددبني
 يددددددددددن فدددددددددي القددددددددددس شدددددددددي   بدددددددددات مدددددددددن ألدددددددددم
 وتشدددددددددددددددتكي فدددددددددددددددي ربدددددددددددددددا األفغدددددددددددددددان  ددددددددددددددداهرة  
 مددددددددددددا حيلتددددددددددددي فددددددددددددي فدددددددددددد اد  لسدددددددددددد  أملكدددددددددددد 

 

 

 حملددددددددددددددددد   قلبدددددددددددددددددا  بحبدددددددددددددددددل الرقدددددددددددددددددة اتصدددددددددددددددددال
 مددددددددددددن أجلهددددددددددددم شدددددددددددداعرا  عددددددددددددن نفسدددددددددددد  ش ددددددددددددغ ال
 يبكددددددددددددي ث ف حسددددددددددددب نفسددددددددددددي ذلددددددددددددك الددددددددددددرجال

 عليهددددددددددددا القلددددددددددددب واشددددددددددددتعال ؟  فكددددددددددددم تلظددددددددددددى
 كددددددددددددم سددددددددددددار فددددددددددددي  رقددددددددددددات الهددددددددددددمِّ وانددددددددددددتقال

 
 

 

 وكذلك قويل يف قصيدة )رسالة إىل خالد بن الوليد( :
 أبدددددددددددددددددا سدددددددددددددددددليمان  قلبدددددددددددددددددي ال يطددددددددددددددددداوعني
 إذا اشددددددددددتكى مسددددددددددلم  فددددددددددي الهنددددددددددد أرَّقنددددددددددي

 

 

 علدددددددددددددددددددى تجاهدددددددددددددددددددل أحبدددددددددددددددددددابي وإيدددددددددددددددددددواني
    وإن بكدددددددددددى مسدددددددددددلم فدددددددددددي الصدددددددددددين أبكددددددددددداني

*          *          * 

 

 د إقبال وترمجة شعرهحمم

 أنا معجب بشعر إقبال 

 : 44-40ص « روائع إقبال»أبو الحسن علي الحسني الندوي في كتاب   ◘
إن أسباب اإلعجاب بشعر حممد إقبال كثرية ، وللمعجبني به أن يتحدثوا عن أساباب إعجااهبم 

ا حيااب نفسااه ويطااور ، وهااي ترجااع يف الغالااب إىل موافقااة اهلااوى والتعبااري عاان الاانفس ، فاإلنسااان إ اا
حوهلا ويعي  فيها ، وحيب كل ما وافق نفسه ، وترجم عن ضمريه ل وال أُباريء نفساي ، فرمباا أحببات 

عاااان ضاااامريي وخااااواطري ، وينسااااجم مااااع عقيااااد  شااااعر حممااااد إقبااااال ألين رأيتااااه يوافااااق هااااواّي ، ويعاااارّب 
  وتفكريي ، ويتناغم مع عاطفيت ومشاعري .
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بشااعره هاو : الطمااوح ، واحلااّب ، واإلميااان ، وقااد جتلّااى هااذا  إن أع ام مااا  لااين علااى اإلعجاااب
املاازيا اجلمياال يف شااعره ويف رسااالته أع اام شااا جتلّااى يف شااعر معاصاار ، ورأياات نفسااي قااد طبعاات علااى 
الطمااوح ، واحلااّب ، واإلميااان ، وهااي تناادفع اناادفاعاً قوياااً إىل كااّل أدب ورسااالة يبعثااان الطمااوح ، ومسااّو 

ر ، واحلار  علاى سايادة اإلساالم ، وتساخري هاذا الكاون لصااحله ، والسايطرة علاى النفس ، وبُاْعَد الن 
، وبعبقرياة ساريته  النفس واآلفاق ، ويُغنيان احلبَّ والعاطفاة ، ويبعثاان اإلمياان بااهلل واإلمياان مبحماد 

 ، وخلود رسالته ، وعموم إمامته لألجيال البشرية كلها .

*          *          * 

 

 جمة الشعر بالشعرمحاذير تر 

 : 41-41ص « روائع إقبال » أبو الحسن علي الحسني الندوي في كتاب   ◘
، خصوصاً وقد علمت أن األستاذ الكبري الدكتور عبد الوهاب  -إقبال-وفرت العزم لرتمجة شعره 

ني عزام عاكٌف على ترمجة شعره بالشعر ، وهو من أجدر الناس هبذا العمل ، وأقدرهم عليه ، جلمعه ب
الثقااافتني الفارسااية والعربيااة ، والنسااجامه الفكااري مااع إقبااال وعقيدتااه ودعوتااه . وقااد ظهاارت لااه عاادة 
دواوين . وقد ذكر يل بع  األصدقاء ، أهنا ال تاؤثِّر يف نفاس القااريء وال تثريهاا إثاارة الشاعر الرقياق ، 

 قيل عنه . وال تعطي صورة كاملة واضحة لفكرة إقبال ورسالته ، وال تربز شهرته وما 
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وتصااافَّحت بعااا  هاااذه الااادواوين فرأيااات أن ذلاااك ال يرجاااع إىل ضاااعف يف الرتمجاااة ، ونقاااص يف 
علاااى الااان م العاااريب ، العلااام والفهااام . وهاااذه الااادواوين برهاااان سااااطع علاااى مقااادرة األساااتاذ عااازام الغريباااة 

يااارتجم الشاااعر  ياااوم قااارر أن واقتاااداره علاااى القاااوايف الصاااعبة ، ولكناااه مل يكااان حمساااناً إىل نفساااه ومواهباااه ،
بالشااعر ل وذلااك الااذي أفقااد شااعر إقبااال قوتااه وانسااجامه ، وأفقااد الرتمجااة هباءهااا ورواءهااا ، وتأثريهااا ل 
وأضااافى علاااى هاااذا العمااال األديب الع ااايم شااايئاً مااان الغماااوني ، قاااد حياااول باااني القااااريء وباااني التاااذوق 

وهو من أدباء العربية ومن كبار - والتمتع بالشعر اجلميل ، واملعاين الرقيقة ، وكان األمثل لألستاذ عزام
أن يتشاّرب فكارة إقباال مث يصاّبها يف  -املنشئني فيها ، ومن البارعني يف اللغة الفارساية مان أبنااء العارب
وكاناات بارعااة « الثقافااة»و « الرسااالة»القالااب العااريب كمااا فعاال ذلااك يف بعاا  مقاالتااه الاايت ظهاارت يف 

ة ، ومااانها تفكاااري ، وأسااالوب تعباااري ، وتشااابيهات ، ماااؤثرة ، ولكااال لغاااة جاااّو خاااا  ، ونفساااّية خاّصااا
وجمازات تتعلق ببيئتها وجمتمعها وتارخيها ومزاجها وموامسهاا وفصاوهلا ، إذا تُرمجات حرفيااً فَاَقاَدت مجاهلاا 

 ومعناها ، ومل تؤّد رسالتها . 

ل تساتحق كاوعلى كل ف ن عمل العالمة الدكتور عبد الوهاب عزام ثاروة إساالمية أدبياة جليلاة ، 
وُعلُاوِّ تتاه وجاودة قرحيتاه  تقدير وإعجاب وشكر واعرتار ، وهي تدّل على ُعُلوِّ كعباه يف اللغاة العربياة ،

 والفكرة اإلسالمية .  إخالصه ومثابرته ل وحبه لإلسالمو 

*          *          * 

 

لت   شاعر الحكمة إليمان   أ ج 

 : 11-14ص « إقبال روائع » أبو الحسن علي الحسني الندوي في كتاب   ◘
إن ُجلَّ ما أعتقد أن إقبال شاعر أنطقه اهلل ببع  احلكم واحلقائق يف هذا العصر ، أنطقه اهلل 

 الذي أنطق كل شيء . أنطقه كما أنطق الشعراء واحلكماء قبل عصره ، ويف غري عصره .
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ية إنين أعتقد أنه كان صاحب فكرة واضحة وعقيدة راسخة ، عن خلود الرسالة احملمد
وعمومها ، وعن خلود هذه األمة وصالحيتها للبقاء واالزدهار ، وعن كرامة املسلم وأنه ُخلق ليقود 
ويسود ، وعن هتافت املباديء والفلسفات والدعوات اليت ظهرت يف هذا العصر كالقومية والوطنية 

س هلا ، والشجاعة يف والشيوعية والرأمسالية . ووجدت فيه وضوح الفكرة وشدَّة االقتناع هبا ، والتحمّ 
يف كثري من رجال الدين لعدم  -مع األسف-نشرها ، ويف نقد هذه الفلسفات ، ما مل أجده 

 اكتناههم حقيقتها واّطالعهم على نواياها وأهدافها ، وأسسها وتارخيها .

*          *          * 

 

 نظرة يف األدب اإلسالمي 

 األدب بين الشكل والم مون

 : 11-11ص « مديل إلى األدب اإلسالمي»الكيالني في  الدكتور نجيب ◘
كااان لتقساايم األدب إىل عنصااري الشااكل واملضاامون أثاار ساال، ال ميكاان جتاهلااه ، فلقااد احتفااى 
بعاا  األدباااء احتفاااًء زائااداً بااالفكرة علااى حساااب الشااكل الفااين ، فاختلّاات املااوازين الفنيااة ، وضااعف 

بفاااااتمل اجلااااايم -« اآلداب املوجَّهاااااة»اً أشاااااد الوضاااااوح يف التاااااأثري ، وقلَّااااات املتعاااااة ، وكاااااان ذلاااااك واضاااااح
تنطاااق باسااام حااازب مااان األحااازاب ، أو شاااعارات ، فتحاااوَّل األدب إىل نشااارات سياساااية ،  -وتشاااديدها

وتاوارت القايم الفنياة ، فتعطلات وظيفاة األدب يف الساموِّ  طنانة هتتم وهتتف باسم زعايم مان الزعمااء ..
حيويتهاااا وجاذبيتهاااا ، وتضعضاااعت القااايم اإلبداعياااة ، وأصااابمل  بااااألرواح واألذواق ، وفقااادت األفكاااار

األدباء يلهثون يف ذيل املوكب للحاق بركب املنفعة ، ومل تعد هلم الريادة والقياادة ، فلام يكان غريبااً أن 
 تتدهور آدابنا املعاصرة وتتمرغ يف أوحال الذلّة واهلوان . 
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فاااحتموا  فاالت مان جحاايم احلصاار والقهار ،وهنااك فئاة أخارى ماان األدبااء املعاصارين ، حاااولوا اإل
بغابااات اإلهبااام والغمااوني السااوداء ، وأغرقااوا يف الرمااز واهلااروب حاا  حياااف وا علااى نقااائهم الفكااري ، 
وقيمهم اإلبداعية ، فتقوقعاوا يف عاامل خاا  هبام ، وأداروا احلاوار بيانهم وباني أنفساهم ، ففقادوا الصالة 

بني اآلخرين ، ومل يعد هلم التأثري املأمول يف حركة احليااة ، وحترياك املقدسة اليت تقيم العالقات بينهم و 
 العواطف ، واختاذ املواقف ، وقد عربَّ أحد الشعراء احملدثني عن هذه املأساة بقوله : 

 شاعركم جبان»
 يخاف من جريمة اإلفصاح   
 ل ا تراه يختفي في حلكة العبارة   
 ينسجها من أغرب الرموز   
 الليل واألشباحيمل ها ب   
 وكل قطعة تلوح كالمغارة   
 . (3)«مغلقة على عجائب الكنوز   

__________ 
 « .دموع الكربياء » حممد عصفور : ديوان  (1) 

*          *          * 

 

 األدب المس ول ج نَّة

 : 55-51ص « مديل إلى األدب اإلسالمي»الدكتور نجيب الكيالني في  ◘
سااالمي باملسااؤولية النابعااة ماان صااميم اإلسااالم ، يقااي أجيالنااا احملاصاارة ماان إن ارتباااص األدب اإل

 السقوص يف براثن تيه الفلسفات اليت تُاَعد  باملئات . 
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إن الفلساافة الوجوديااة مااثالً مل تعااد فلساافة واحاادة باال عشاارات ، وحاا  مدرسااة التحلياال النفسااي 
، وخاصاة يف جماال التطبياق واملمارساة ،  انقسمت إىل مدارس عادة ، واملادياة اجلدلياة تفرَّعات وتنوعات

وما كان باألمس يُاَعد  فتحاً جديداً ، بل ديناً حديثاً ، أصبمل االستمساك به كفاراً بواحااً ، وصادق اهلل 
ددن   الظَّددنَّ و إ نَّ الظَّددنَّ ال   إ ن  يد تَّب ع ددون  إ الَّ  ...الع اايم إذ يقااول يف كتابااه الكاار  :  ددي د   يد غ ن ددي م  دد ِّ ش   اال ح 

 [ . وشّتان بني ال ن واحلق .28]النجم : 

يتحااارك األدب اإلساااالمي ، وساااالحه الكلماااة الطيباااة :   -ال ال ااان  -« احلاااق»ويف إطاااار هاااذا 
  ل ه ا ث اب    و فد ر ع ه ا ف ي السَّم اء    أ ل م  تد ر  ك ي ف  ض ر ب  اللَّ   م ث ال ت ي تد      ك ل م ة    يِّب ة  ك ش ج ر ة    يِّب ة  أ ص 

ين  ب   ذ ن  ر بدِّه ا و ي   ر ب  اللَّ   األ م ث ال  ل لنَّاس  ل ع لَّه م  يد ت   كَّر ون    [ . 25-23]إبراهيم :  أ ك ل ه ا ك لَّ ح 

*          *          * 

 

 سمات األدب اإلسالمي 

 : 53-51ص « مديل إلى األدب اإلسالمي»الدكتور نجيب الكيالني في  ◘
ي ليس قواعد جامدة ، أو صيغًا معزولة عن احلياة والواقع ، أو خطبًا وع ية األدب اإلسالم

تثقلها النصو  واألحكام ، ولكنه صور مجيلة نامية متطورة ، تتزيَّن مبا يزيدها مجااًل وجالاًل ، 
 وجيعلها أقوى تأثريًا وفاعلية ، وال يستنكف هذا األدب أن يبتكر اجلديد النافع املمتع ، فاحلياة يف
جتدد وتطور ، وكذلك اإلنسان وأساليب حياته العملية والعلمية والرتفيهية ، على أن ي ل أدبنا يف 

 نطاق القيم اإلسالمية األصيلة ، ملتزماً جبوهرها وغايتها .

واخليال البنَّاء واألدب اإلسالمي أدب الضمري احلّي ، والوجدان السليم ، والتصور الصحيمل ، 
أو مرني فلسفي تفشَّت  ة . ال ينجرر إىل احنرار نفسي ، أو اعتالل شعوري ،، والعواطف املستقيم

 جراثيمه يف املاء واهلواء والفنون واألفكار والسلوكيات . 
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ة قاتلة ، أو  واألدب اإلسالمي أدب الوضوح ، ال جينمل إىل إيهام ُمَضلِّل ، أو سوداوية حمريِّ
أوي إليه احلائرون والتائهون يف بيداء احلياة احملرقة يأس مدمِّر . فالوضوح هو شاطيء األمان الذي ي

 املخيفة . 

واألدب اإلسالمي ال ميكن أن يصدر إال عن ذات نعمت باليقني ، وسعدت باالقتناع ، 
ت عن  وتشبَّعت مبنها اهلل ، وهنلت من ينابيع العقيدة الصافية . ومن مَثَّ أفرزت أدبًا صادقًا ، وعربَّ

 اخلي دو ا قهر أو إرغام . التزامها الذا  الد

 ذلك هو مفهومنا الشامل لألدب اإلسالمي :
 تعبير فني م ثر  
 نابع من ذات م منة 
 مترجم عن الحياة واإلنسان والكون 
 وف  األس  العقائدية للمسلم 
 وباعث للمتعة والمنفعة 
 ومحرِّ   للوجدان والفكر 
 ما ومحفِّز  التخاذ موقف والقيام بنشاط . 

*          *          * 

 

 اإلسالم جيمِّل األدب

 

 اإلسالم ش َّب ال م ل ك ة  األدبية

 : 180-111عبد الرحمن بن يلدون في )المقدمة( صفحة  ◘
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إّن كالم اإلسالميني مان العارب أعلاى طبقاة يف البالغاة وأذواقهاا مان كاالم اجلااهليني يف منثاورهم 
بت وعمر بن أيب ربيعة واحلطيئة .. أرفع طبقاة يف البالغاة مان ومن ومهم ، ف نا جند شعر حسان بن ثا

 شعر النابغة وعنرتة وابن كلثوم وزهري .. ومن كالم اجلاهلية يف منثورهم وحماوراهتم .. 

والسابب يف ذلاك أن هااؤالء الاذين أدركااوا اإلساالم مسعااوا الطبقاة العاليااة مان الكااالم ، مان القاارآن 
اإلتيان مبثلهما .. فنهضت طباُعهم ، وارتقت ملكااهُتم يف البالغاة  واحلديث ، اللذين عجز البشر عن

َلهم ِمااْن أهاال اجلاهليااة ، شاان مل يساامع هااذه الطبقااة ، وال نشااأ عليهااا .. فكااان   علااى ملكااات َمااْن قَاااباْ
كالمهم يف ن مهم ونثرهم أحسَن ديباجة ، وأصفى رونقاً من أولئك ، وأرصف مبىن وأعدل تثقيفااً ، 

 من الكالم العايل الطبقة . مبا استفادوه 

*          *          * 

 

 القرآن لم يحارب الشعر

الدكتور يوسف يليف في )حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجدرة( ص  ◘
313 : 

ولساانا نااّدعي أن القاارآن صاارر العاارب مجيعاااً عاان قااول الشااعر ، أو أنااه أخاارس ألساانتهم حاا  مل 
ا الاذي نقارره هاو أناه أضاعف مان سايطرته علاى ا يتماع األديب اإلساالمي ، بعاد أن  تعد تنطق به ، وإ 

 كان هو اللون األساسي يف احلياة األدبية اجلاهلية .. 

ااة الدينيااة واألدبيااة الاايت أثارهااا القاارآن يف نفوسااهم ، ويف ا يتمااع اإلسااالمي ماان حااوهلم ،   إّن الرجَّ
ناس ال جيدون يف فَانِّهم تلك املتعة اآلسرة الايت كاان القادماء كادت تزلزل األوتار يف أيديهم ، وجتعل ال

جيدوهنا يف الشعر القد  . أو على أقل تقادير ال جيادون يف وقاتهم ماا جيعلهام يلتفاون حاوهلم ليساتمعوا 
 هلم كما كان أسالفهم يفعلون .

*          *          * 
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 الشعر في ظل اإلسالم 

 : 81 )اإلسالم والشعر( صالدكتور سامي مكي العاني في  ◘
عندما جاء اإلسالم ، وكثر أتباعه ، كانت تعاليمه تدعوهم للخضوع إىل ن م خاصة ، وقوانني 
شاملة لكل ألوان احلياة . فكان ال بد أن يلتزم الشعراء بتلك الن م وأن يتوجهوا يف أغراضهم حنو 

األغراني اليت ألفوها يف حياهتم اجلاهلية تلك احلياة اجلديدة ، ويطرحوا ما ال يتناسب وتلك احلياة من 
اإلسالمي اجلديد ، وأبرز تلك األغراني اليت ابتعد ، ألهنا مل تعد تتفق ومبادئ وأخالقيات ا يتمع 

 واخلمريات ، واهلجاء املقذع الفاح  .  عنها الشعراء املسلمون : الغزل املتهتك ،

نة الشعراء عذباً رقيقاً ، حيث يستوعب إالّ أن الشعر ظل يصور حياة الناس ، ويسيل على ألس
 تومهم ، ويعرب عما جيي  يف صدورهم أو يدور يف أفكارهم .

*          *          * 

 

 الشعر الديني أثر إسالمي

 : 85-81الدكتور سامي مكي العاني في )اإلسالم والشعر( ص  ◘
كان الشعر الديين أبرز األغراني اجلديدة ، حيث بدأ الشعراء يتحدثون عن عقائاد الادين وُمثُلِاِه 

الشااعر مل يكاان دياان العليااا ، وياادعون إىل التمسااك هبااا والتحلااي مبااا تاادعو لااه ، وهااو لااون جديااد ماان 
  العرب من قبل اإلسالم يستوعب أن يتحدثوا عنه بغرني شعري خا  .

لغااارني عااان وحدانياااة اهلل ، وعااان الاااوحي والنباااوة ، وعااان عقيااادة اخللاااق حتااادث الشاااعراء يف هاااذا ا
 واحلياة ، وعن املوت والبعث واحلساب ، وعن الثواب والعقاب ، واجلنة والنار ، واحلالل واحلرام . 

ن ددون  ك ددل  ...  فاإلسااالم ياادعو مااثالً إىل اإلميااان باألنبياااء وبرساال اهلل الااذين بعااثهم للناااس :  م  و ال م   
 [ .285 : ]البقرة ...  م ن  ب اللَّ   و م الئ ك ت    و ك ت ب    و ر س ل    ال ند ف رِّق  بد ي ن  أ ح د  م ن  ر س ل    آ  

 فتناول حسان هذا اإلميان بقوله :
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 شدددددددددددددددددددددددددددددهدت  بددددددددددددددددددددددددددددد ذن ا  أن محمددددددددددددددددددددددددددددددا  
 وأن أبددددددددددددددددددددددا يحيددددددددددددددددددددددى ويحيددددددددددددددددددددددى كليهمددددددددددددددددددددددا
 وأن الدددددددددددددد ي عدددددددددددددداد  اليهددددددددددددددود ابددددددددددددددن مددددددددددددددريم
  وأن أيددددددددددددددددددددددددددددا األحقدددددددددددددددددددددددددددداف إذ  يع لوندددددددددددددددددددددددددددد

 

 

 رسدددددددددددول  الددددددددددد ي فدددددددددددوق السدددددددددددماوات مدددددددددددن عدددددددددددل
 لددددددددددددددددددددددد  عمدددددددددددددددددددددددل  فدددددددددددددددددددددددي دينددددددددددددددددددددددد  متقبَّدددددددددددددددددددددددل
 رسددددددددددول  أتددددددددددى مددددددددددن عنددددددددددد ذي العددددددددددر  مرسدددددددددددل
 يجاهدددددددددددددددددددددددد فدددددددددددددددددددددددي ذات اإللددددددددددددددددددددددد  ويعددددددددددددددددددددددددل

 

*          *          * 

 

 شعر الفخر والحماسة

 : 411الدكتور سامي مكي العاني في )اإلسالم والشعر( ص  ◘
كثاار األغااراني الشااعرية صاالة باإلسااالم ، ملااا كاناات أشااعار الفخاار واحلماسااة يف صاادر اإلسااالم أ

للجهاد من مكانة يف احلياة اإلسالمية اجلديدة ، إذ كان مع م الشعراء من األبطال احملاربني ، شااركوا 
 يف املعارك بسيوفهم وأشعارهم . 

وقاااد تطاااور هاااذا الفااان الشاااعري علاااى أيااادي الشاااعراء اإلساااالميني تطاااوراً كبااارياً ، ميكااان أن نلمساااه 
ن ار إىل املارثر الايت فخار هباا أولئاك الشاعراء .. فلام يعاد الشااعر يفخار با عالء كلماة القبيلاة أو عنادما ن

رفع شأهنا ، وال بكسب املغامن أو س، األعداء . بل صار يفخر بنيل الشهادة يف سابيل اهلل ، وبتأيياد 
 املالئكة جلند اهلل ، وبانتصار املؤمنني الصادقني ، حنو قول كعب بن مالك : 

 يدددددددددددددددددوم بددددددددددددددددددر لقينددددددددددددددددداكم لندددددددددددددددددا مددددددددددددددددددد  و 
 إن تقتلونددددددددددددددددددددددددددا فدددددددددددددددددددددددددددين  ا   فطرت نددددددددددددددددددددددددددا

 

 

 فيددددددددددددددد  مدددددددددددددددع النصدددددددددددددددر ميكدددددددددددددددال  وجبريدددددددددددددددل  
    والقتددددددددددددل فددددددددددددي الحدددددددددددد  عنددددددددددددد ا  تف دددددددددددديل  

*          *          * 

 

 األدب الراقي

 الشعراء واأللفاظ
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( ص  1األدب والنقدد - 11عبداس محمدود العقداد فدي )المجموعدة الكاملددة( )المجلدد  ◘
11-15 : 

الشعر صناعة توليد العواطف بواسطة الكالم ، والشاعر هاو كال عاارر بأسااليب توليادها هباذه 
-الواسطة ، يستخدم األلفاظ والقوالب واالستعارات اليت تبعث تّواً يف نفس القاريء ماا يقاوم طااطره 

وروده منهاا مان الصاور الذهنياة . واأللفااظ ناوع مان اختازال املعااين تشاري إىل ماا ال ميكان  -أي الشاعر
على اللسان ، أو هي رموز يقرتن كٌل منها طواطر ومالبسات تتيق  يف الذهن ما  طرقاه ذلاك اللفا  
 وال يشرتك فيها معه لف  آخر ، وإن ترادفا يف ظاهر املعىن ، فاملرتادفات ال تتشابه يف املدلول متاما . 

املعاين منطوياة يف أحارر كلماهتاا  والكلمة يف لغة ال تفيد معىن مقابِلتها يف لغة أخرى . فليست
ولكنهاااا ترماااز إليهاااا ، وال جمااارد النطاااق بكلماااة يكفاااي الستحضاااار معناهاااا عناااد كااال مااان يسااامعها علاااى 
السااااواء ، فتختلااااف الكلمااااة الواحاااادة يف قااااوة استحضااااار املعااااىن باااااختالر ماااادلوالهتا ومالبساااااهتا عنااااد 

اظ والتلطااف يف أداء كاال منهااا يف موضااعه السااامعني ، والااتفطن إىل هااذا الفاارق الاادقيق بااني معاااين األلفاا
يدخالن يف امللكة اليت حيتاجها الشاعر ليكون شاعراً جميداً ، وال بد هلا من أن يكون للشاعر استعداد 
فطااااري لتلقااااي العااااوارني واملااااؤثرات الاااايت تقااااع حتاااات شااااواعره حاااا  يلاااام بأساااارار الاااانفس وكيفيااااة تطاااارق 

بع يف ذهنه خنبة مان صاور تلاك اإلحساساات شثلاة يف اإلحساسات املختلفة إليها ، وأن يكون قد انط
قوالااب مجاعااة ماان فحااول الشااعراء لاايعلم باملقارنااة بينهااا أيهااا أحكاام متثاايالً وأبلاا  وقعاااً وأساارع توجهاااً إىل 

 العاطفة املخاطبة به ح  يتسىن له أن ينقل ما يشاء إىل نفس غريه . 

هو يف النثار ، ف ناه يقصاد باه التاأثري وال يقصاد  وال حيتاج األمر يف الشعر إىل اجلالء واإلبانة كما
باه اإلقنااع . والعواطاف قاد تتاأثّر بالعباارة املفاجئاة أشاد مان تأثرهاا بالعباارة ذات القضاايا املرتباة واملعااين 
اجللية . فقلَّ أن ترى كبار الشعراء يتكلَّفون الشرح والتفصيل فيما يريدون اإلعراب عنه كماا يتكلفهماا 

 هم ألهنم أخرب بوسائل التأثري وأعرر باأللفاظ اليت هلا وقع أبل  من غريها على اإلحساس املبتدئون من

*          *          * 

 

 الكالم المحفوظ وم ل ك ة  البيان
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 : 111-118عبد الرحمن بن محمد بن يلدون في )المقدمة( ص  ◘
َدر ُجودة احملفوظ وطبقتاه يف جنساه ال بد من كثرة احلف  ملن يروم تعل َم اللسان العريب ، وعلى قَ 

 وكثرته من ِقلَّته تكون جودة امللكة احلاصلة عنه للحاف  .. 

فملكااة البالغااة العاليااة الطبقااة يف جنسااها إ ااا حتصاال قفاا  العااايل يف طبقتااه ماان الكااالم ، وهلااذا  
فاوظهم وميتلايء باه كان الفقهاء وأهل العلوم كل هم قاصارين يف البالغاة ، وماا ذلاك إالّ ملاا يسابق إىل حم

 من القوانني العلمية والعبارات الفقهية اخلارجة عن أسلوب البالغة والنازلة عن الطبقة .. 

وهكااذا جنااد شااعر الفقهاااء والنحاااة واملتكلمااني .. شاان مل ميتلاايء ماان حفاا  النقااي احلاار ماان كااالم 
اً صااحبنا أباا العبااس بان العرب . أخربين صاحبنا الفاضل أبو القاسم بن رضوان .. قال : ذاكرُت يوم

شعيب ، كاتَب السلطان أيب احلسن ، وكان املقدَم يف البصر باللسان لعهده ، فأنشدته َمْطلِاَع قصايدة 
 ابن النحوي ومل أنسبها له ، وهو هذا :

 لدددددددددددددددددددددم أدر  حدددددددددددددددددددددين وقفددددددددددددددددددددد   بددددددددددددددددددددداأل الل  
 

 

    مددددددددددددددددددا الفددددددددددددددددددرق  بددددددددددددددددددين جديددددددددددددددددددد ها والبددددددددددددددددددالي 

فقلت له : ومن أين لك ذلاك ؟! .. فقاال : مان قولاه فقال يل على البديهة : هذا شعر فقيه ، 
 : )ما الفرق( إذ هي من عبارات الفقهاء وليست من أساليب كالم العرب . 

 فقلت له : هلل أبوك ، إنه ابن النحوي! .  

*          *          * 

 

 أين تكمن روح الشعر ؟

ة اإلمددام محمددد بددن سددعود جامعدد -الددكتور بدددوي  بانددة فددي )مجلددة كليددة اللغددة العربيددة(  ◘
 : 113-111العدد التاسع ث ص  -اإلسالمية 

تشرتك اإلنسانية كلها يف االعرتار بقيمة الشعر وع م تأثريه ، ولكن الكثريين خيتلفون يف رؤية 
السر الذي تكمن فيه روح هذه القوة ، إْذ أّن أغلب األحكام تكون أحكاماً ذوقية على قيم مجالية ، 

 ق بلذة غري عقلية ، ال جيوز اخللت بينها وبني لذات احلواس أو االنفعاالت العادية . وهي أحكام تتعل
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ولعل هذه الصعوبة هي السر فيما ذهب إليه بع  املفكرين من أن الشعر ضرٌب من النبوغ أو 
اإلهلام ، ال يصدر فيه الشعراء عن حكمة ، ولكنهم كالكهنة الذين يرددون كالمًا حسنًا ال يفهمون 

 ناه! . مع

ويرى )ماتيو أرنولد( أن روح القوة يف الفن الشعري تكمن أساسًا يف التهذيب والسمو اللذين 
حيدثهما فينا األسلوب الرائع النادر .. ويقول : إننا حنس هبذا األثر دون أن يكون يف مقدورنا أن 

 نعلل سببه تعليالً واضحا .. 

هجة واإلمتاع يرجع إىل ما يف الشعر من القيم ويذهب بع  النقاد إىل أن السر احلقيقي يف الب
الذهنية والقيم اجلمالية ل ف ن يف القيم الذهنية رياضًة للعقول ، ويف القيم اجلمالية غذاًء لألرواح ، وريّاً 

 للعواطف . 

وفكرة )التنفيس( عن املشاعر والعواطف واالنفعاالت املكبوتة يف أعماق الشاعر ، من األفكار 
ا مكاناً بني الغايات اليت يعمل الشاعر على حتقيقها ، وجيد اللذة والراحة يف التعبري عن تلك اليت جند هل

 االنفعاالت املكبوتة ، ب برازها يف تلك القوالب والصور الفنية املمتازة . 

*          *          * 

 

 األدب هدم وبناء

 يطر فن القصة 

ة كليدة اللغدة العربيدة( جامعدة اإلمدام محمدد الدكتور عبد الدرحمن رأفد  الباشدا فدي )مجلد ◘
 : 551العدد الحادي عشر ث ص  -بن سعود اإلسالمية 
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إن خطاار الفنااون القصصااية يباادو يف قاادرهتا الفااّذة علااى اسااتدرار عطااف القاااريء علااى مااا تبدعااه 
مااان مواقاااف وحاااوادث ، وتثاااري إعجاباااه مباااا تصاااوره مااان شخصااايات وأبطاااال ، وإشااافاقه علاااى املنكاااوبني 

ومني . ومااان ساااوء حااا  أجيالناااا املعاصااارة أن األدب الاااذي قُااادِّم هلاااا مااان خاااالل آالر األعماااال واحملااار 
القصصاااية واملسااارحية والساااينمائية والتلفزيونياااة قاااد أبااادع يف تصاااوير االحناااالل واجلرمياااة ، وحلَّاااق يف إثاااارة 

علاى أن يُلابس  العطف على اخلارجني على قيم ا يتمع اإلسالمي وُمثُِلِه من الشبان والشابات ، وأصارَّ 
املرتديات يف  أة اإلمث أثواب البطولة واالستشهاد ، وأن يؤجا يف النفوس ناار النقماة علاى ا يتمعاات 
الاااايت ظلمااااتهم بساااابب استمساااااكها بااااالقيم اإلسااااالمية النبيلااااة ، وأن يسااااتدر العطااااف علاااايهم وأن ميااااأل 

 النفوس هبم إعجابا . 

علااى حااد قااول أحااد -تعاادي األمااراني السااارية  وإذا عرفنااا أن العطااف واإلعجاااب يعااديان كمااا
أدركنا خطر الفنون األدبية احلديثة ، ووعينا مبل  التبعة الثقيلاة واملساؤولية اخلطارية امللقااة علاى  -األدباء

 عواتق األدباء اإلسالميني . 

*          *          * 

 

 كيف نقاوم األدب الفاسد ؟

مجلدة كليدة اللغدة العربيدة( جامعدة اإلمدام محمدد الدكتور عبد الدرحمن رأفد  الباشدا فدي ) ◘
 : 551-551العدد الحادي عشر ث ص  -بن سعود اإلسالمية 

لقااد مسعنااا أكثاار ماان دعااوة أطلقاات علااى املنااابر ملقاطعااة الصااحف اخلليعااة ، والقصااص الفاااجرة ، 
 واإلعراني عن وسائل اإلعالم اليت ال تتأمثَّ وال تتحرَّج . 

لوا عان أن وساائل اإلعاالم هاذه ال تُقااوم ططباة يلقوهناا علاى املناابر ، ولكن هؤالء الدعاة قد غف
أو صرخِة استنكار يطلقوهنا يف احملافل ، وإ ا تتم بالعمل اإلجيايب البناء ل َفأَلْن توقد مشعة واحدة خارٌي 

 لك من أن تسب ال الم ألف مرة .. 
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علااى ثقااة بااأن هااذا البااديل اخلااريِّ وبكلمااة مااوجزة ال بااد لنااا ماان أن نقاادم للناااس البااديل ، ولاانكن 
الطيب األصيل سيلقى من أكثر الناس القبول واإلقباال ، ألن النااس مياالون بفطارهم إىل اخلاري ُماْؤثِرون 

 له .  

*          *          * 

 

 أهم يصائص األدب اإلسالمي 

ام محمدد الدكتور عبد الدرحمن رأفد  الباشدا فدي )مجلدة كليدة اللغدة العربيدة( جامعدة اإلمد ◘
 : 514-510العدد الحادي عشر ث ص  -بن سعود اإلسالمية 

 إن لألدب اإلسالمي الذي تبنيناه طائفًة من اخلصائص واملميزات :
كماااا   ، ذلاااك ألن األدياااب املسااالم ال جيعااال األدب غاياااة لذاتاااه ، أدب غدددائي هدددادفأوالهاااا : أناااه 

 . يدعو أصحاب )مذهب الفن للفن( ، وإ ا هو وسيلة إىل غاية 

وتااتلخص هااذه الغايااة يف ترساايب اإلميااان باااهلل عاازَّ وجاالَّ يف الصاادور ، وتأصاايل القاايم الفاضاالة يف 
 النفوس ، وتفجري ما يكمن يف الذات اإلنسانية من طاقات اخلري والصالح . 

ولكااّن التزامنااا مغاااير اللتاازام االشاارتاكيني والوجااوديني ،  أدب ملتددزموثانيااة هااذه اخلصااائص : أنااه 
 زام باإلسالم وقيمه وتصوراته ، وتَاَقي ٌد مببادئه وُمثُله وغاياته . فهو الت

وتتجلاااى هاااذه األصاااالة يف التااازام األدياااب اإلساااالمي  أدب أصددديلوثالثاااة هاااذه اخلصاااائص : أناااه 
باألصيل من خصائص األمة اإلسالمية ، النقي من صفاهتا ، ومتحيِ  أدبه للخالد البااقي مان روحهاا 

 زاياها . ، الرفيع الثمني من م

وتبل  هذه األصاالة ذروهتاا حاني حناس أن يف األثار األديب حشاشاَة نفاس  تاذوب ، وأن فياه قادرة 
 على أن ُيشعل قلباً ، ويُذيب نفساً ، ويُلهب عاطفة ، ويشحذ تة . 
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، وذلااك حااني يااتخلَّص األديااب اإلسااالمي ماان تااأثري األدباااء  االسددتقاللورابعااة هااذه اخلصااائص : 
 ذبون من دوهنم إليهم جذباً شديداً ، ويتحكَّمون يف رؤيتهم لألشياء . األفذاذ الذين جي

وهاااذا االساااتقالل ياااتم بالتصاااميم مااان جهاااة ، وبتكاااوين الشخصاااية األدبياااة اإلساااالمية مااان جهاااة 
أخااااارى ، قياااااث ال يااااارى األدياااااب املسااااالم إال بعاااااني اإلساااااالم ، وال يسااااامع إال بأذناااااه ، وال حياااااس إال 

 ب حساسه .. 

، فاألدياب اإلساالمي بسابب كوناه يساتمد قيماه ،  الثبات والرسوخصائص : وخامسة هذه اخل
ومضااموناته ، وتصااوراته ماان اإلسااالم الثاباات الراسااب ف نااه حيااتف  دائماااً بشخصاايته وجنساايته ، وروحااه 

 وتفكريه ، وذكريات ماضيه . 

 وإذا تغري فيه شيء على مرِّ العصور ف  ا تتغري أثوابه وأشكاله فحسب . 

، فااألدب اإلسااالمي أدب أخالقاي بكاال ماا حتملااه هااذه  األيالقيددةهااذه اخلصاائص : وسادساة 
الكلمااة ماان دالالت ، ذلااك ألن االلتاازام اخللقااي عنااد األديااب اإلسااالمي كعبقريتااه ل فهمااا ينبعااان ماان 

 أعماق طبيعته يف وقت واحد . 

و إعاالًء لنفاوس وال فرق يف ذلك بني األدب الذي يبدعاه األدياب اإلساالمي تروحيااً عان نفساه أ
 اآلخرين وتوجيهاً هلا .

 ، وذلك ال يتم إال بترزر الشكل واملضمون .  اإلتقانوسابعة هذه اخلصائص : 

وعلى هذا ف نه ال يشفع لاألدب الارديء عنادنا أن يكاون موضاوعه إساالمياً ، فكثاري مان مادائمل 
ن األدب الاااذي نروماااه الرساااول صااالوات اهلل وساااالمه علياااه مساااتبعدٌة مااان األدب اإلساااالمي ، ذلاااك أل

 ينبغي أن جيمع إىل مسوِّ الغاية مسوَّ الوسيلة . 

وأن يشاعر ، ونرياد باه أن يعاي األدياب اإلساالمي ذاتاه املؤمناة ،  الوعيوثامنة هذه اخلصائص : 
 وشرفها ، وقيمتها .   شعوراً عميقاً باملسؤولية اليت ألقاها اهلل على كاهله ، وأن يُقدِّر خطورة الكلمة ،

 *         *          * 
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 األدب ترمجان القلب ..

 البيان مرآة الوجدان

 : 441الخطيب البغدادي في كتاب )الفقي  والمتفق ( ص  ◘
قاال عبااد اهلل باان أيب املعتااز : البيااان ترمجااان القلااب ، وصااقيل العقاال ، وجملااي الشاابهة ، وموجااب 

واليقاني ، وهاو مان سالطان الرسال الاذي  احلجة ، واحلاكم عند اختصام ال نون ، والفاروق بني الشك
انقاااد باااه املستعصااب ، واساااتقام األصاايد ، وهبااات الكاااافر .. وخااري البياااان مااا كاااان مصاارحاً عااان املعاااىن 

 ليسرع الفهُم تَاَلق َفه ، وموَجزاً ليخف على احلف   له . 

*          *          * 

 

 ما العمل األدبي ؟

 : 41ومناهج ( ص  سيد قطب في )النقد األدبي أصول  ◘
العمل األديب وحدة مؤلفة من الشعور والتعبري . وهي وحادة ذات مارحلتني متعااقبتني يف الوجاود 

 بالقياس الشعوري ، ولكنهما بالقياس األديب متحدتان يف ظرر الوجود ! . 

 ذلااك أن التجربااة الشااعورية يف العااامل الشااعوري مرحلااة تساابق يف نفااس صاااحبها ، مث يليهااا التعبااري
عنها يف صورة لف ية . أما يف العاامل األديب فاال وجاود هلاذه التجرباة قبال أن يعارب عنهاا يف هاذه الصاورة 
اللف ياااة . وإهناااا لتبقاااى مضااامرة يف الااانفس ، ملكااااً خاصااااً لصااااحبها ، فاااال تغاااد عماااالً أدبيااااً لاااه وجاااود 

مااان خاااالل التعباااري  خاااارجي إال حاااني تأخاااذ صاااورهتا اللف ياااة . وحاااني يااادركها اآلخااارون ف  اااا يااادركوهنا
اللف ي الذي وردت فيه ، وال ميلكون هلا صورة أخرى إال إذا ُصوِّرت يف تعباري لف اي آخار ، ويف هاذه 

فمااا يسااتطيع  -علااى األقاال بالقياااس إىل القااراء-احلالااة ال تكااون هااي بعينهااا كمااا صااورها التعبااري األول 
 عورية معينة . تعبريان خمتلفان أدىن اختالر أن يرمسا صورة واحدة لتجربة ش
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أو شاعور  ومن هنا جند أن هناك صعوبة مادية يف تقسيم العمل األديب إىل عناصر : لف   ومعىن ،
 وتعبري ل فالقيم الشعورية والقيم التعبريية كلتاتا وحدة ال انفصام هلا يف العمل األديب .

*          *          * 

 

 األمثال والشعر واإلنسان 

مدن موضدوب بعندوان )األمثدال  8 دلي في )جيل المسدتقبل( العددد رقدمصالح الدين النك ◘
 والشعر واإلنسان( :

تأملت ظاهرة )األمثال( وظاهرة )الشعر( فوجدت أثرتاا كبارياً وعميقااً يف نفاوس كثاري مان النااس 
 ، باعتبارتا عصارة جتارب بشرية صاغتها عبقرية اإلنسان يف كلمات موجزة! 

 ملياً يف )املثال والشاعر( حااُل رجاال العقاد الراباع أو اخلاامس مان عمارهم ولقد دفعين إىل التفكري
، وقااد ناازل بساااحتهم داء اإلعااراني عاان طلااب العلاام ، وهااذا أفضااى إىل )وهاان العزميااة( الااذي يعاارب عاان 

)هتمي  الواجبات( واهلروب من األعمال . وحاني يُاذكَّر هاؤالء بضارورة ب وجوده داخل النفس البشرية 
ستمر إىل مستوى الواجب اإلسالمي .. علماً ووعياً وعمالً وتضاحية .. يف عصار املتغاريات االرتفاع امل

! .. وتأخاااذهم احلسااارة وهااام  الكبااارية اخلطااارية .. فااا هنم يعتاااذرون عااان قعاااودهم باااأن عهاااد الشاااباب وىلَّ
ميااة ، يارددون املثاال السااائر : )العلاام يف الصااغر كااالنق  يف احلجار( وحنااوه ماان األمثااال الفصاايحة أو العا

ويف هااؤالء ماان يشااعر أن مشااس عمااره قااد غرباات ، وأنااه ال أماال يف زيااادة علاام أو إصااالح عماال .. أمل 
 يقل الشاعر : 

 إن الشدددددددددددددددددددددددددددددبيبة ندددددددددددددددددددددددددددددار  إن أردت بهدددددددددددددددددددددددددددددا
 

 

    أمددددددددددددددددددددرا  فبددددددددددددددددددددادر ه ث إن الدددددددددددددددددددددهر مطفدهددددددددددددددددددددا 
..... 
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فيهاا  تعباري عان جتاارب بشارية ، والتجاارب -باال شاك-نعود إىل األمثال والشعر .. لنؤكد أهنما 
الطيااااب املقبااااول ، وفيهااااا الساااايء املااااردود .. واملشااااكلة عناااادي ال تكماااان يف املثاااال الطيااااب أو احلكمااااة 
الشعرية ، وإ ا يف القدرة على التعامل معهما واالستشهاد السليم هبما . فكون التبكري يف طلب العلم 

ار يف حتصيل املعرفة .. .. من أهم األسباب املفضية إىل هضم املعلومات من خالل املمارسة واالستمر 
أماار ال جُياااَدل فيااه ، ألن عاماال الاازمن يساااعد يف الزيااادة الكميااة والنماااء النااوعي .. أمااا الااذي يطلااب 
العلاام يف صااغره مث ينقطااع عاان الطلااب ، ف نااه يعاارني مااا تعلمااه إىل النقصااان .. وأمااا الااذي يااتعلم العلاام 

ه من )العلم يف الصغر كالنق  يف احلجار( . وينأى عن العمل به ف نه يصيبه يف مقتل .. هذا ما نفهم
 وليس فيه أن من تقدمت به السن وطعن يف األربعني من عمره يعجز عن حتصيل علم ينتفع به . 

وأما كون الشباب فرصاة إلجنااز أعماال كثارية ، مباا ياوفره مان طاقاة مل تتبادد يف واجباات احليااة ، 
.. من ذلاك أن اإلنساان ، يف مراحال عماره ، يقاوم فهذه حقيقة .. وإىل جانبها حقائق جيب إدراكها 

بأعمااال متنوعااة ، ويبقااى يف كاال مرحلااة قااادراً علااى القيااام بعماال نااافع ، والعاقاال ماان عاارر أفضاال مااا 
يصاانع يف كاال مرحلااة .. مث هناا  بااه .. ففااي مرحلااة الشااباب واجبااات ماان نااام عنهااا فقااد القاادرة علااى 

واجبااات يعجااز الشاااب عان القيااام هبااا ، ألن الواجااب  إجنازهاا يف الشاايخوخة .. ويف مرحلااة الشايخوخة
 مثرة إسقاص العلم على الواقع .. والعلم يف  اء والواقع يف تبدل . 

مث هناااك حقيقااة جيااب االلتفااات إليهااا ، أال وهااي : وجااوب التكاماال بااني تااة الشااباب وحكمااة 
 الشيوخ ، إذا أردنا توفري اجلهد واختصار التجارب .

     *          *     * 

 

 التجديد في الشعر

 : 51-53ص  14 صالح الدين النكدلي في )الرائد( عدد ◘
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وفنااون  وجمااال الكتابااة األدبيااة .. فيااه احملاااف ون علااى مااا درج عليااه األقاادمون ماان أساااليب البيااان ،
 الكتابة ل فرتاهم يقفون لكل دعوة جتديدية باملرصاد ل يشّنعون على أصحاهبا ، ويساعون إىل وأدهاا يف
مهدها . وفيه من ال يرى بأساً يف أْن يدخل إىل ساحة اإلنتاج األديب ألوان جديدة ساواء كانات ذاتياة 

 املنشأ واالبتكار ، أم كانت حماكاة ألدب حضارة أخرى من حيث الشكل .. 

وحنن من الدعاة إىل االبتكار يف جماال الكتاباة األدبياة .. وال نارى مانعااً مان حماكااة أسالوب أماة 
 شريطة التزام املضمون بقواعد اإلسالم .. أخرى 

ونرى أن انتحال اسم خا  بفّن أديب له شروطه املتعاَرر عليهاا ، يف الوقات الاذي يُاَتخلّاى فياه 
عن بع  أو كل تلك الشروص .. لايس عماالً جيادا . ونارى فائادة كبارية يف االتفااق علاى اسام جدياد 

احلّر( وأن يُارْتك اسم الشعر َعَلماً علاى ماا تواضاع علياه ملا مساه بع  الناس )الشعر املرسل( أو )الشعر 
 أهل الصناعة الشعرية يف خمتلف األعصر .  

*          *          * 

 

 األدب التزام ال فوضى 

 االلتزام في األدب

 : 51-53ص  11 عصام العطار في )الرائد( عدد ◘
ء من يلتزم حنو شخص أو طبقاة أو بلاد ميكننا أن نقيس األدب امللتزم مبا يلتزم حنوه ، فليس سوا

، وماان يلتاازم حنااو اإلنسااانية كلِّهااا . ولاايس سااواء ماان يلتاازم حنااو الطاااريء الزائاال ، وماان يلتاازم حنااو اخلالااد 
الباااقي .. ال شااك أن األدب الااذي يلتاازم حنااو قضااية احلااق ، والااذي يتعلااق باخلالااد الباااقي ، والااذي ال 

 ى واألضخم واألقمن باخللود .يقف عند احلدود والسدود هو األدب األمس



 32 

وليس معىن ذلك أن يعي  األدب يف عامل التجريد ، وأال يبصر الكليَّ يف اجلزئاي ، وأن ال يارى 
احلق جمسماً يف قضية أو قضايا ، كال .. إنناا لنخادم اإلنساانية كلهاا عنادما حنارر أنفسانا ، وإنناا لناوايل 

ب أن ناارى الكلاايَّ وراء أعمالنااا اجلزئيااة ، وأن يكااون احلااق عناادما حنااارب ال لاام يف جمتمعنااا . ولكاان جياا
 احلق وراء كل خطوة من خطواتنا .. 

هناك أدباء كثريون ال ذوات هلم ، إ ا هم انعكاسات ألهواء ا يتمع ، يتحولون من يوم إىل يوم 
ء أدهبام ، ومن جملس إىل جملس ، ويتقلباون تقلاب وجاوه املنفعاة القريباة التافهاة .. وإذا ذهباَت تساتقري

 مل جتد وراءه شخصية متميزة . 

وهناك أدباء قالئل ، تتبدل حوهلم ال رور ، وتتغري األهواء ، وهم هام أنفساهم ال يتبادلون وال 
يتغااريون ، يضااعون حتاات أقاادامهم املنااافع احلقاارية ، ويتااابعون خطاااهم اهلادفااة علااى الطريااق املسااتقيم ، 

يف أدب هااااؤالء تتجساااام مصاااالحة األمااااة احلقيقيااااة ، أولئااااك أرباااااب العقياااادة ، وأصااااحاب الرسااااالة .. و 
وعواطفهاااا السااااامية ، وآماهلاااا اخلاااارية ، وإن ناقضاااوا أحياناااااً أهواءهاااا ، وصااااادموا مصااالحتها املوهومااااة ، 

 وحتدَّوا واقعها الصغري .  

*          *          * 

 

 نحو أدب إسالمي

 : 51ص  15 صالح الدين النكدلي في )الرائد( العدد ◘
اصاااية األساساااية لاااألدب هاااي )االلتااازام( بعقيااادة وفكااار الكاتاااب ، أي بن رتاااه إىل الكاااون إّن اخل

يتحاادث عنهااا واحلياااة واإلنسااان ، وعاان خاصااية االلتاازام هااذه تتفاارع ، يف رأينااا ، بقيااة اخلصااائص الاايت 
 راسد ،  ثابد ،  مستقل ، أصيل،  هادف،  أدب ملتزماملشتغلون باألدب اإلسالمي ، وأبرزها أنه : 

 . واب،  متقن،  أيالقي، 

ولدى التأمل فيها ي هر لنا أهنا راجعاة إىل )االلتازام( ، ولكان يف ذكرهاا مفصَّالة مان ِقبَاِل األدبااء 
اإلسالميني فائدة كبرية للناشئني الذين ما يزالون يف مرحلة تكاوين شخصايتهم األدبياة ، وحنان ال نقلال 

ز يف العماال األديب اإلسااالمي ماان خصااائص ، وإ ااا ماان قيمااة اجلهااود املبذولااة يف جتليااة مااا جيااب أن ياارب 
 أردنا أن نؤكد على )االلتزام( وأتيته . 



 33 

*          *          * 

 

 جريمة األديب الفاجر 

 ( :181-4/184الشاعر حافظ إبراهيم في )ديوان حافظ إبراهيم( ) ◘
 وأديددددددددددددددددددددب  قددددددددددددددددددددوم تسددددددددددددددددددددتح  يمين دددددددددددددددددددد 
 يلهددددددددددددددددددددو ويلعددددددددددددددددددددب بددددددددددددددددددددالعقول بيان دددددددددددددددددددد 

 جت لعاب ددددددددددددددددددد فدددددددددددددددددددي كفِّددددددددددددددددددد  قلدددددددددددددددددددم  يمددددددددددددددددددد
 ي ددددددددددددددر د  الحقددددددددددددددائ   وهددددددددددددددي بددددددددددددددي   ن صَّددددددددددددددع  
 فيردتهددددددددددددددددددددا س ددددددددددددددددددددودا  علددددددددددددددددددددى جنباتهددددددددددددددددددددا
ددددددددددددر نفس دددددددددددد   عريدددددددددددد   عددددددددددددن الحدددددددددددد  المطهِّ
 لددددددددددددددو كددددددددددددددان ذا يلدددددددددددددد  ألسددددددددددددددعد قومدددددددددددددد 

 

 

 قطددددددددددددددددددع األنامددددددددددددددددددل أو لظددددددددددددددددددى اإلحددددددددددددددددددراق  
 فك ندددددددددددددددد  فددددددددددددددددي السددددددددددددددددحر رقيددددددددددددددددة راقددددددددددددددددي
 سدددددددددددددددددددددددددددددددما  وينفثددددددددددددددددددددددددددددددد  علدددددددددددددددددددددددددددددددى األوراق  
 قدسددددددددددددددددددددددددددددددددددية  علويددددددددددددددددددددددددددددددددددة  اإلشددددددددددددددددددددددددددددددددددراق  
 مددددددددددددددددن ظلمددددددددددددددددة التمويدددددددددددددددد  ألددددددددددددددددف  نطدددددددددددددددداق  
دددددددددددددددددددددددل  علدددددددددددددددددددددددى األعنددددددددددددددددددددددداق    فحياتددددددددددددددددددددددد  ث ق 
    ببياندددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ويراعدددددددددددددددددددددددددددددددددددد  السددددددددددددددددددددددددددددددددددددباق  

*          *          * 

 

 

 

 


