
 اإلسالمية في األدب
 التعخيف :

 تبخز أخالقية رؤية مغ اإلبجاعية العسمية في األديب انصالق ىي( األدب في) اإلسالمية ●
 ومقاصجه، اإلسالم وتعاليع والقيع والذخيعة العقيجة لخجمة األدب بتػضيف االلتدام في مرجاقيتو

، فال مدتسخاا  انفعاالا  األديب بيا يشفعل التي والحياة، العرخ قزايا معالجة عشج إيجابيتو وتبيغ
يرجر عشو إال نتاج أدبي متفق مع أخالق اإلسالم وترػراتو ونطختو الذاممة لمكػن والحياة 
واإلندان، في إشار مغ الػضػح الحي يبمػر حقيقة عالقة اإلندان باألديان)*(، وعالقتو بدائخ 

ق اإلسالم، وال يخالفيا في أي جدئية السخمػقات فخادى وجساعات، وبذكل ال يترادم مع حقائ
 مغ جدئياتيا ودقائقيا.

 

 :اإلسالمية معيار ●

 

يشصػي التعخيف الستقجم، عمى مجسػعة معاييخ متكاممة، يؤدي تػافخىا إلى صيخورة العسل  -
األدبي متدساا باإلسالمية، وبعس ىحه السعاييخ مػضػعي يتعمق بجػىخ العسل وبعزيا عزػي 

إشار التعبيخ عغ العسل، بحيث يتفاعل كل مشيسا مع الغاية مغ العسل األدبي أو شكمي يتعمق ب
السسثل لإلسالمية، وأىع ىحه السعاييخ: االلتدام والسرجاقية والػضػح واإليجابية والقجرة 

 واالستسخارية.

 االلتدام :  -1

خجمة لمعقيجة  ويعشي وجػب تقيج األديب بإشاعة الخؤية العقجية في تيار العسل األدبي الستجفق
والذخيعة)*( والقيع اإلسالمية واألخالق )*( وكميات اإلسالم ومقاصجه، وأىجافو العامة وبذخط أال 

 يخالف اإلحداس الفصخي بحقائق اإلسالم. 

 السرجاقية: -2

وتعشي قجرة األديب عمى إعصاء الستمقي إحداساا صادقاا في كافة أعسالو األدبية بأنيا قج صجرت 
مي، ودعػة إلى مكارم األخالق، وششاعة الخيخ والسعخو،، ونأي عغ كل ما ىػ عغ ترػر إسال



مشكخ وغيخ مألػ، في الػججان اإلسالمي، فإذا كانت بعس أعسال األديب فقط ىي التي تتدع 
 بالسرجاقية اإلسالمية، فإن ذلظ ال يكفي لخفعو إلى مرا، أنرار اإلسالمية. 

 الػضػح :  -3

أو مزسػن وشكل، لحا يجب أن يكػن مزسػن العسل وشكمو معاا مغ  اإلسالمية جػىخ ومطيخ،
الػضػح، في الجاللة عمى اإلسالمية، بحيث يتدشى ألي متمٍق، أن يرشف األديب، بديػلة، 

 ضسغ أنرار اإلسالمية، بسجخد إشالعو عمى مجسل أعسالو. 

 اإليجابية: -4

أن يمتدم بالترػر العقجي اإلسالمي، وال وتعشي أنو ال يكفي في األديب السشتسي إلى اإلسالمية، 
يخالفو، بل يجب عميو فزالا عغ ذلظ، أن يكػن إيجابياا في تػجيو، فيقف مع اإلسالم، ويجافع 
عشو، ويترجى لسشاىزيو، فكخاا وقػالا وعسالا وسمػكاا، فاإلسالمية تدتمدم اتخاذ األديب مػقفاا ال 

 حبو عغ عقيجتو في كل الطخو، واألحػال.تجع ضخو، الحال شكاا في داللتو عمى دفاع صا

 القجرة : -5

وتعشي قجرة األديب عمى إفخاغ العسل األدبي في اإلشار الذكمي الحي يخجم السػضػع، ويشاسب 
 السزسػن، ويذج القارىء ويقشع الستمقي بػجو عام.

 االستسخارية: -6

خار، فإن أصبح غيخ قادر وتعشي وجػب قيام األديب السشتسي لإلسالمية بتعسيق انتسائو باستس
عمى العصاء اإلسالمي، فيجب أال يرجر عشو ما يعارض صخاحة أو ضسشاا أعسالو الدابقة التي 
تتدع باإلسالمية، وقج يكػن لالستسخارية معشى أخز، بالشدبة لسغ كانػا غيخ ممتدميغ مغ قبل ثع 

نػا عميو قبل التداميع، وقج انتسػا لإلسالمية، إذ تعشي االستسخارية عجم عػدتيع إلى مثل ما كا
 نمسح ىحا عشج كعب بغ زىيخ وحدان بغ ثابت وغيخىسا مغ الذعخاء السخزخميغ)*(.

 التأسيس وأبرز الشخصيات:

 

 : عشو هللا رضي زىيخ بغ كعب ●

مغ السسكغ تػسيع دائخة اإلسالمية في األدب لتبجأ بكعب بغ زىيخ، ذلظ أن اإلسالمية إشار 
لى شخز بعيشو أو زمغ بعيشو في العالع اإلسالمي، وعشجما جاىج بعس عام، ال يسكغ ندبتو إ



عمساء اإلسالم في سبيل تكػيغ مجرسة لألدب اإلسالمي فإنيع في الحقيقة، كانػا يخيجون التعبيخ 
عغ مزسػن أعسق مغ مجخد اإلشار الذخري ىػ الشدعة اإلسالمية في األدب أو في كمسة 

ندعة يسكغ أن نمسحيا مغ لحطة إلقاء رسػل)*( هللا  صمى  " وىيIslamismواحجة "اإلسالمية 
هللا عميو وسمع  بخدتو عمى كعب بغ زىيخ عشجما أنذجه قريجتو الالمية في مجحو  صمى هللا 
عميو وسمع ، فدخ بالتدامو ومرجاقيتو، وصحح لو الذصخة التي تقػل: "ميشج مغ سيػ، اليشج 

يحا شعخ ذو ىج، نبيل وغاية شخيفة في مجال مدمػل" إلى "ميشج مغ سيػ، هللا مدمػل" ف
 الجعػة بال غمٍػ )*( وال تجاوز، وىي ندعة حبحىا الدمخذخي في الكذا، بعبارات جمية.

 :عشو هللا رضي ثابت بغ حدان ●

حدان بغ ثابت شاعخ الخسػل  ملسو هيلع هللا ىلص  ، وكان مغ الذعخاء السخزخميغ)*( الحيغ حزخوا 
الجاىمية)*( واإلسالم، وقج أسمع مع الدابقيغ مغ الخدرجييغ، ومشح شخح هللا صجره لإلسالم وىػ 

كيغ شاعخ العقيجة الحي يدجل أحجاث السدمسيغ، ويسجج غدوات الخسػل، ويخد عمى شعخاء السذخ 
بجدالة، قال الشثخ)*( والشطخ في بيان عطسة اإلسالم والجعػة إلى التأدب بآدابو والعسل بأحكامو 
، وقج سفو قخيذاا في أشعاره، ونّػه بالقخآن الكخيع كسرجر أول لمتذخيع اإلسالمي وأساساا لذخيعة 

أشعاره يػم الحق ونبي اليجى، وبيغ بجالء دور األدب في بيان حقائق اإلسالم، وقال أفزل 
 قخيطة وفي غدوة األحداب وفي رثائو لشبيشا دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص  بيغ أن قيسة اإلسالم تكسغ في التػحيج.

 :عشو هللا رضي رواحة بغ هللا عبج ●

كان أحج شعخاء الخسػل  ملسو هيلع هللا ىلص  الثالثة الحيغ نافحػا عغ الخسالة، ورغع أنو استذيج في الدشة 
مغ اليجخة)*(، وأن ما وصل إليشا مغ شعخه كان قميالا، إال أن ما كتبو كان يجدج أىع قيع الثامشة 

اإلسالم كالذجاعة الشابعة مغ أعساقو، والحب لخسػل هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  ، والحخص عمى التسدظ بالجيغ 
رائج  –بحق  -عبج هللا بغ رواحة والجفاع عشو، وشاعة هللا تعالى ورسػلو  ملسو هيلع هللا ىلص ، ولحا فقج كان 

شعخ الجياد)*( اإلسالمي، تذيج عمى ذلظ أشعاره. يقػل الجكتػر دمحم بغ سعج الذػيعخ: "مغ 
المفتات الشبػية الكخيسة استسج عبج هللا بغ رواحة التػجو إلى الصخيق األمثل، الحي يجب أن يدمكو 

في التعبيخ، وسالمة في السقرج،  الذعخ اإلسالمي، واإلشار الحي يحدغ أن يبخز فيو: صجق
 وعجم الفحر في ذكخ السثالب، أو الشيل مغ األعخاض، واعتجال في القػل".

 :عشو هللا رضي الخصاب بغ عسخ ●

ربسا كان العقاد مغ أكثخ الكتاب التداماا باإلسالمية في األدب، في مػاجية تيار التغخيب الحي 
 زنو في ىحا الرجد ومسا قالو في عبقخية عسخ:قاده شو حديغ، ولحا فإن كالم العقاد لو و 



( عطيع الذغف بالذعخ واألمثال والصخ، 344كان عسخ بغ الخصاب أديباا مؤرخاا فقيياا )ص 
األدبية، وكان يخوي الذعخ ويتسثل بو، ولع يدل عسخ الخميفة ىػ عسخ األديب شػال حياتو، لع 

القاضي الستحخز األميغ، ولحا فقج نيى  يشكخ مغ الذعخ إال ما يشكخه السدؤول عغ ديغ)*(، أو
عغ التذبيب بالسحرشات، ونيى عغ اليجاء، وأعجبتو األشعار التي تشصػي عمى معان سامية، 
دعى إلييا اإلسالم، وكان يخى أن لمذعخ غاية تعميسية تخبػية فقج كتب إلى أبي مػسى األشعخي 

خالق وصػاب الخأي ومعخفة األنداب.. قائالا: مخ مغ قبمظ بتعمع الذعخ فإنو يجل عمى معالي األ
وقال البشو يا بشي.. احفظ محاسغ الذعخ يحدغ أدبظ.. فإن مغ لع يحفظ محاسغ الذعخ لع يؤد 

 حقاا ولع يقتخ، أدباا.

وفي معاييخ اإلسالمية قال: "ارووا مغ الذعخ أعفو ومغ الحجيث أحدشو.. فسحاسغ الذعخ تجل 
 ا".عمى مكارم األخالق وتشيي عغ مداويي

ومسا يؤكج ترػر اإلسالمية في األدب عشجه رضي هللا عشو، أنو عدل الشعسان بغ عجي عشجما 
تجاوز في شعخه غايات اإلسالم ومقاصجه، بالخغع مغ أنو كان أحج والتو، ولع يقبل اعتحاره وتعممو 

كسا بأنو مجخد شاعخ ولع يرشع شيئاا مسا رواه في إحجى قرائجه السبشية عمى الغدل الفاحر، 
سجغ الحصيئة عشجما ىجا الدبخقان بغ بجر، فمع يكغ لسثل عسخ أن يفعل غيخ ذلظ فاإلسالمية 

 التدام إجباري إن صح التعبيخ، وشذا كانت اإلسالمية التدام فإنيا تدتمدم السدؤولية.

 :عشو هللا رضي العديد عبج بغ عسخ ●

اإلشالق ألنو لع يكتف بالحجيث يعتبخ عسخ بغ عبج العديد مغ أبخز مؤسدي اإلسالمية عمى 
عغ وجػب االلتدام والتقيج التام باإلسالم عشج مباشخة السعالجة األدبية، بل قجم أسمػباا عسميًّا لحلظ، 
في مػقف كان يسكغ أن يتقبل فيو الشاتج األدبي السشصػي عمى مجحو ولكشو قجم درساا تصبيقياا في 

قج مشع الذعخاء أن يسجحػه، فمسا ألح عميو كثيخ بغ الحيمػلة دون تخصي األدب غاية اإلسالمية ف
عبج الخحسغ في إنذاده، وضع معيار الحقيقة كأساس لقبػل سساع اإلبجاع الذعخي، فقج قال لكثيخ 

 : نعع. وال تقل إال حقاا.

ومسا يؤكج عجم تداىل عسخ بغ عبج العديد في التدام األدب باألخالق)*( واألىجا، الدامية 
مع الذعخاء عشجما تػلى الخالفة)*( وقيل لو إنيع بالباب يخيجون السثػل بيغ  قرتو السذيػرة

يجيو. وعشجما تػسط أحج جمدائو لمذعخاء وأخبخه أن الخسػل  ملسو هيلع هللا ىلص  ، قج سسع الذعخ وأجاز الذعخاء 
سباب سأل مغ بالباب مغ الذعخاء، وعشجما أخبخ بأسسائيع رفزيع واحجاا تمػ اآلخخ مع تبيان أ

 الخفس باستذياد مغ أشعارىع ولع يجخل إال جخيخاا حيث وججه أقل السجسػعة فحذاا.

 األفكار والمعتقدات:



 كان أيًّا األدبي العسل أركان أىع والحياة، والكػن  لإلندان الرحيح اإلسالمي الترػر جعل ●
 .نػعو

يفخضو أصحاب التفديخ االلتدام بالترػر اإلسالمي، ال يعشي التػجيو القدخي عمى غخار ما 
السادي لمتاريخ)*( وشنسا ىػ أخح الشفذ البذخية بالترػر اإلسالمي لمحياة في سائخ فشػن األدب، 
وبحا تتسيد اإلسالمية عغ فكخة االلتدام عشج كل مغ الػاقعية واالشتخاكية)*( والػجػدية، فااللتدام 

اركدي السشيار، وااللتدام عشج الثانية عشج األولى ىػ االلتدام بقزايا الجساىيخ حدب السفيػم الس
 بقزايا الحخية حدب السفيػم الػجػدي فحدب. –في الشثخ فقط دون الذعخ  –

 وبحلظ السزسػن، سالمة بحجة عشو يدتغشي وال األدب مجال في أىسية لو السؤثخ، التعبيخ ●
 ألدب عغ الكالم العادي، فحلظ مسا يحقق غاية اإلسالمية.ا يتسيد

المية ىي وجػد أدب ىاد،، فاألديب السدمع ال يجعل األدب غاية لحاتو كسا يجعػ وغاية اإلس
أصحاب محىب: )الفغ لمفغ( وشنسا يجعمو وسيمة إلى غاية، وىحه الغاية تتسثل في تخسيخ اإليسان 

 باهلل عد وجل ، وتأصيل القيع الفاضمة في الشفػس.

 

 كساا  األدب إلثخاء وسيمة وىي األدبي لرجقوا)*( اإلبجاع متصمبات مغ والتعبيخ التفكيخ حخية ●
 .وكيفاا 

 يعتخ، ال إنو إذ األدب مجال ومشيا مجاالتيا، كل في)*( لمحخية حجوداا  اإلسالم وضع وقج ●
سالمة السجتسع وأمشو العقجي أو  ييجد خصخاا  فييا رأى إذ وغيخىع لألدباء مشحت التي القػل بحخية

 األخالقي أو االجتساعي أو االقترادي.

 الجعػة أدوات مغ وأداة  الرالح والسجتسع الرالح اإلندان بشاء شخق  مغ ميع شخيق األدب ●
 .اإلسالمية الذخرية عغ والجفاع هللا إلى

الحجيث الشبػي، ومعخكة و  الكخيع القخآن مغ تبجأ وىي وحجيثاا  قجيساا  قائسة حقيقة اإلسالمية ●
شعخاء الخسػل)*(  ملسو هيلع هللا ىلص  مع كفار قخير، وتستج إلى عرخنا الحاضخ لتديع في الجعػة إلى هللا 

 ومحاربة أعجاء اإلسالم والسشحخفيغ عشو.

 ىي وخرائريا ولغاتيا، أجشاسيا اختال، عمى اإلسالمية الذعػب أدب ىي اإلسالمية ●
 كة بيغ آداب الذعػب اإلسالمية كميا.خ السذت الفشية الخرائز



 أو التصػر بجعػى  الحجيث واألدب القجيع األدب بيغ الرمة لقصع محاولة أي اإلسالمية تخفس ●
 .القجيسة بجحوره مختبط الحجيث األدب أن وتخى  السعاصخة أو الحجاثة

العخبي السدور،  واألدب اإلسالمي الترػر تخالف التي األدبية)*( السحاىب اإلسالمية تخفس ●
والشقج األدبي السبشي عمى السجاممة السذبػىة أو الحقج الذخري، كسا تخفس المغة التي يذػبيا 

 الغسػض وتكثخ فييا السرصمحات الجخيمة والخمػز السذبػىة وتجعػ إلى نقج واضح بشاء.

غ أشكال م شكل أي تخفس وال ونثخاا  شعخاا  جسيعيا األدبية األجشاس مغ اإلسالمية تدتفيج ●
 التعبيخ، وتعشي بالسزسػن الحي يحجد شبيعة الذكل السالئع لألداء.

 يقػل كسا فيي اإلسالمية، تعخيف في الػاردة القيػد عغ االنحخا، تأبى األدب في واإلسالمية ●
 وتسجيج ،(رومشدياا ) األناني الحاتي وشغخاقو ،(كالسيكياا ) اإلندان تأليو" مثالا  تأبى الباحثيغ أحج

الزعف البذخي )واقعيًّا، وترػيخ االنحخا، الفكخي أو الشفدي أو األخالقي )وجػديًّا("  تلحطا
فميذ ثسة عبث وليذ ثسة حخية أخالقية مصمقة مغ كل قيج كسا يخى )سارتخ( وليذ ثسة 

 تشاقزات نفدية ال نياية ليا تشتيي دائساا بالزياع كسا يخى )ديدتػفيدكي(.

ل األدبي، فيي ليدت مجاالا لتحقيق الخيال الجامح أو التعبيخ عسلم واقعي إشار واإلسالمية ●
عغ شصحات مشبتة الرمة بالػاقع، وواقع اإلسالمية أنيا فكخة غائية عقجية، وغايتيا ليدت تحقيق 
مرمحة ذاتية أو شخرية كإشار لمبخاجساتية وشنسا تحقيق مرمحة العقيجة وكل مغ يتسدظ بيحه 

حقيقة ال الديف واالستقامة ال االنحخا،، ذلظ أنيا تجور مع وجػد العقيجة، فاإلسالمية إشار لم
السدمع، ولمػجػد اإلنداني غاية إسالمية كبخى ىي الكجح والعسل والعبادة {َأَفَحِدْبُتْع َأنََّسا َخَمْقَشاُكْع 

[ وىحه 33ِن ِإالَّ َما َسَعى} ]الشجع:[ {َوَأن لَّْيَذ ِلإْلِنَدا115َعَبثاا َوَأنَُّكْع ِإَلْيَشا اَل ُتْخَجُعػَن} ]السؤمشػن: 
الػاقعية تػجج في القخآن الكخيع ذاتو، فأحج معجداتو أنو قجم أمثمة عميا لألداء الفشي الستجانذ في 

 القرة وغيخىا وما قرة يػسف عميو الدالم عشا ببعيج.

سل الع لتحريغ وشكمي مػضػعي إشار ىي وشنسا)*( اإلبجاع عمى قيجاا  ليدت واإلسالمية ●
األدبي مغ اإلسفا، الحي قج يقزي عمى األديب، أما التحخر السصمق مغ كل القيع الحي يشيي 
وجػد األديب، أو الخخوج عغ مشصق األدب ذاتو، فيحا أمخ يفخغ العسل األدبي مغ مزسػنو، 
فسشصق اإلسالمية، يشبثق مغ حزارة إسالمية، تتيح لألديب فخصة التعبيخ عغ كل ما يجػل 

يصخح السزسػن الحي يخيج في الذكل الحي يخيج شالسا كان في إشار الترػر بخاشخه، ف
 اإلسالمي.

 العقيجة عغ البعيجة الجيشية السزسػنات سائخ عغ تختمف اإلسالمية فإن تقجم ما عمى وتختيباا  ●
 األدبية األعسال عمى االنفتاح فإن ولحا وضعية، ديشية أو سساوية ديشية كانت سػاء اإلسالمية



أن يتع مغ خالل وججان إسالمي راق وحّذ إنداني مخىف، لمتخفيف مغ ىسػم اإلندان يجب 
ومعاناتو ال دفعو في أتػن الرخاع الالنيائي بيغ العبث والالمعقػل، والعجمية والػجػدية، وغيخىا 
مغ السحاىب التي ال تخوي الطسأ الجيشي لجى الستمقي وال تدسػ بأحاسيدو ومذاعخه، بل تمغي لو 

غ في العسل األدبي، وتفكظ لو األحجاث، وتمغي لو الذخريات، وتسذ جػىخ العسل، فسدخ الدم
 العسل أو تذػييو ليذ مغ شبيعة اإلسالمية.

بل إن ىحا العسل ال يسكغ أن يختصع بصبائع األمػر وال الشطخة اإلسالمية لمكػن والحياة والػجػد، 
في غيخىا مغ السحاىب إال أن اإلسالمية ال ومغ أجل ىحا فإنو وشن كان ال يجػز دمج اإلسالمية 

تأبى التعاير مع أي نتاج أدبي عالسي، شالسا لع تيجم الحػاجد بيغ األمخيغ، فخرػصية 
اإلسالمية أنيا وليجة الدمغ والسكان، وأنيا نديج لقاء العقيجة باإلندان، ولحا فإنيا عالسية األثخ، 

طػر الػاقعي والغيب الالمخئي، وتػائع بيغ السادي كػنية الخؤية، شسػلية الشدعة، تػفق بيغ السش
والخوحي، وتجانذ بيغ الثابت والستغيخ، وال يػجج فييا أي تشاٍ، لػجػد السحجود مع السصمق، 
ومعالجة الجدئي مع الكمي، شالسا أن اليج، األساسي لإلسالمية ىػ صشع عالع سعيج لبشي 

ريذ التي تقف أمام انصالق عقيجتيع. ومغ أمثمة البذخ، يعيشيع عمى تجاوز متاعبيع، ويديل الستا
ىحه الستاريذ الشتاج األدبي الستأثخ بالشرخانية والحي نججه عشج لػيذ شيخػ، وسالمة مػسى، 
وغالي شكخي، ولػيذ عػض، وشيميا حاوي، وخميل حاوي، وسعيج عقل، وجبخا إبخاىيع جبخا 

 ربػر وغيخىع.وغيخىع، وقج تأثخ بيع بجر شاكخ الدياب وصالح عبج ال

واإلسالمية كبشيان أدبي عقجي، تجج في اإلسالم مجاالا رحباا، يقجم األدباء مغ خاللو فكخىع  -
البشاء، وسمػكيع الياد،، وترػرىع الرائب، وقزايا اإلندان التي تحتاج إلى معالجة. 

غايات، واإلسالمية تجعل كل ىحه األمػر ذات بشيان متجانذ الدسات، غيخ متشافخ األىجا، وال
وال حجخ في أن تكػن اإلسالمية فكخة عقجية، فميذ السصمػب مشا أن نحوب في غيخنا أو أن 
نكػن انعكاساا لحقائق أو أوىام تدرع في غيخ تخبتشا، وحدبشا أن نعػد إلى ماضيشا لشجرك عطسة 

بالكمسة، ولشعي أن البشية  تػجيو الخسػل)*(  ملسو هيلع هللا ىلص  الذعخاء إلى الجفاع عغ السجتسع السدمع والجياد
الخمقية اإلسالمية.. أحجثت انقالباا عسيقاا في الشفػس، ولحا عاشت اإلسالمية وأمكغ استخالصيا 
مغ بصػن الكتب، وكانت تػجييات الخمفاء الخاشجيغ لمذعخاء بااللتدام بالبشية األخالقية اإلسالمية، 

 ج، وىكحا.وفي العرخ العباسي عمت دعػة أبي العتاىية إلى الدى
 


