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ملخ�س
يه���دف هذا البحث اإىل معرفة الدور الرتبوي لالأدب الإ�س���المي يف مواجه���ة ظاهرة الإرهاب وحتقيق اأمن 
املجتمع امل�س���لم، من خالل الإجابة عن الأ�س���ئلة التالية: )1( ما املق�س���ود بالأدب الإ�س���المي، وما اأبرز اأغرا�سه 
الرتبوي���ة العامة؟  )2( ما اأبرز خ�س���ائ�ض الأدب الإ�س���المي ودللتها الرتبوية؟ )3( ما ال���دور الرتبوي لالأدب 
الإ�سالمي يف مواجهة ظاهرة الإرهاب وحتقيق اأمن املجتمع امل�سلم؟ ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�سفي التحليلي، 
الذي يقوم على و�س���ف الظاهرة، والعمل على حتليلها وتف�س���ريها، وقد ثم الو�س���ول اإىل ال�س���تنتاجات املطلوبة.
م انطالًقا  ًة عن فكر و�سلوكه الإن�سان ال�سوي املُكرَّ وقد خُل�س���ت الدرا�س���ة اإىل اأن الأدب الإ�سالمي ُيعد و�سيلًة ُمعربِّ
مما للكلمة الأدبية من اأغرا�ٍض وخ�س���ائ�ض ودللٍت تربويٍة ُت�س���هم يف جمموعها بدوٍر فاعٍل يف احلياة؛ فهي ذات 
دوٍر اإيجابٍي وفاعٍل متى ا�س���ُتخدمت ا�س���تخداًما نافًعا �س���احًلا موجًها للخري والنماء، وهي يف الوقت نف�س���ه ذات 
دوٍر �س���لبٍي ُمدمٍر اإن ا�س���تخدمت ا�ستخداًما خبيًثا منحرًفا موجًها لل�س���ر والف�ساد، من خالل ما ميكن اأن تقوم به 
خمتلف الأمناط والفنون الأدبية من دوٍر رئي�ٍض يف ت�س���كيل الراأي العام، اأو اإثارته وتوجيهه جتاه خمتلف الق�س���ايا 
الجتماعية والأُممية. اإ�سافًة اإىل دورها الفاعل والإيجابي يف احلث على التم�سك بالقيم الإ�سالمية ومن اأهمها: 
العدل والإح�س���ان حيث العالقة بني الإن�س���ان واأخيه الإن�سان هي عدٌل واإح�س���ان، وعندما يتحقق العدل والإح�سان 
بني النا�ض؛ فاإن ذلك ُيعالج ظاهرة الإرهاب الناجت عن فقدانهما.اأما اأبرز الأدوار الرتبوية لالأدب الإ�س���المي يف 
مواجهة ظاهرة الإرهاب، فُيمكن الإ�س���ارة لها يف ما يلي: ا�ست�س���عار م�س���وؤولية الكلمة واأمانتها، وا�ستثارة احلمية 
وا�ستنها�ض الهمم، وت�سجيل املواقف اخلالدة يف حياة الأفراد واملجتمعات، ون�سر ثقافة الأمن والأمان يف املجتمع، 
والعم���ل على التغيري الإيجابي يف حياة الأف���راد واملجتمعات، واإعداد اأفراد املجتمع ملواجهة التحديات املُعا�س���رة 

واملُ�ستقبلية. وقد اختتم الباحثان البحث بعدٍد من النتائج والتو�سيات واملقرتحات ذات العالقة.

Abstract
          This Research aims at knowing the educational role of Islamic Literature 

in facing the phenomena of terrorism and achieving the safety of Islamic (Muslim) 
society through answering the following questions: (1) what is meant by Islamic Litera�
ture? What are its most distinguished general educational objectives? (2) What are the 
most distinguished characteristics of Islamic literature and its educational significance? 
(3) What is the educational role of Islamic literature in facing the phenomena of ter�
rorism and achieving the safety of Muslim society? The researchers used the analyti�
cal descriptive curriculum that depends on describing the phenomenon analyzing and 
interpreting it and then reaching the required conclusions. The study found that the 
Islamic literature is an expressive means of one’s thought and behavior because literal 
word has educational objectives, characteristics and reflections that can contribute in 
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increasing the effective role in life. When it is used in good and beneficial for develop�
ment it is with positive role. It is in the same time with negative role if it is used for evil 
through what it can perform as an essential role in forming public opinion or directing it 
to different social and national cases. As to the most distinguished educational roles of 
Islamic literature in facing the phenomena of terrorism, they are represented in: Feeling 
the responsibility and honesty of “word”, pushing enthusiasm, registering the mortal 
situations in the lives of individuals and societies, publishing the culture of safety in 
the society working for positive change in the lives of individuals and societies, prepar�
ing the individuals of the society to face the contemporary and future challenges. The 
research concluded with a number of related results and recommendations.

مقدمة
احلمد هلل الذي خلق الإن�سان، وعّلمه البيان، وال�سالة وال�سالم على اأف�سح اخللق 
واأم���ري البيان، وعلى اآله و�س���حبه والتابعني لهم باإح�س���اٍن يف كل زم���اٍن ومكان، اأما بعد؛ 
فُتع���د ظاهرة الإره���اب من اأبرز الظواهر الجتماعية اخلط���رية التي تهدد اأمن الأفراد 
وا�س���تقرار املجتمعات، ول�سيما يف واقعنا املعا�س���ر الذي برزت فيه هذه الظاهرة ب�سكٍل 
لفٍت للنظر. وتت�سح خطورة هذه الظاهرة فيما حتدثه من الأ�سرار الدينية، والنف�سية، 
والجتماعية، والقت�س���ادية، والأمنية، والتنموية، وغريها، اإ�سافًة اإىل ما ينتج عنها من 
اآثاٍر �س���لبيٍة، ومفا�س���د عظيمٍة ماديًة كانت اأم معنوية، ت�س���هم بطريقٍة مبا�س���رٍة اأو غري 
ًة عن  مبا�س���رة يف الإخالل باأمن املجتمع كله.وحيث اإن الأدب الإ�سالمي ُيعد و�سيلًة ُمعربِّ
فكر الإن�س���ان و�س���لوكه ال�س���وي املُّكرم، فياأخذ بيده اإىل طريق اخلري والنماء، ُمعلًيا من 
مكانته، وحُمرتًما مل�س���اعره، الأمر الذي مينحه العزمية للُم�س���ي يف الطريق ال�س���حيح، 
وُي�س���يء له الطريق ليجتاز م�س���اعب احلياة وُمن�زلقاتها انطالًقا مم���ا للكلمة من دوٍر 
فاع���ٍل يف احلي���اة ، اإذ اإنه���ا ذات دوٍر اإيجابٍي وفاعٍل متى ا�س���ُتخدمت ا�س���تخداًما نافًعا 
�ساحًلا موجًها للخري والنماء، وهي يف الوقت نف�سه ذات دوٍر �سلبٍي ُمدمر اإن ا�ستخدمت 
ا�س���تخداًما خبيًثا منحرًفا موجًها لل�س���ر والف�ساد من خالل ما ميكن اأن تقوم به خمتلف 
الأ�س���كال والفنون الأدبية من دوٍر رئي�ٍض يف ت�س���كيل الراأي العام، اأو اإثارته وتوجيهه جتاه 
خمتلف الق�س���ايا الجتماعية والأمُمية. من هنا، فقد كان من الواجب العناية بت�س���ليط 
ال�س���وء على الدور الرتبوي لالأدب الإ�سالمي، ومعرفة مدى اإ�سهامه يف مواجهة خمتلف 
الظواهر ال�سلبية التي ياأتي من اأبرزها ظاهرة الإرهاب الإجرامية، واحلث على الت�سدي 

لها، والعمل على حتقيق اأمن املجتمع امل�سلم يف اأي زماٍن وكل مكان. 
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مو�صوع البحث 
معرف���ة الدور الرتبوي ل���الأدب الإ�س���المي يف مواجهة ظاهرة الإرهاب والت�س���دي 
لها، بو�س���فه اأداًة للتغيري الفكري عند اأبناء املجتمع من خالل خمتلف اأمناطه )�س���عًرا 
ونرًثا(، ومن خالل م�س���امينه الرئي�سة،كالقيم الفا�س���لة، والأخالق الكرمية، والتكافل 

الجتماعي، والبناء النف�سي ال�سوي للفرد امل�سلم.

اأ�صئلة البحث
ميكن �صياغة ال�صوؤال الرئي�س لهذا البحث فيما يلي:

• ما الدور الرتبوي لالأدب الإ�س���المي يف مواجهة ظاه���رة الإرهاب وحتقيق اأمن 	
املجتمع امل�سلم؟ 

اأما الأ�صئلة التي تتفرع عن هذا ال�صوؤال الرئي�س فتتمثل يف التايل: 
• ما املق�سود بالأدب الإ�سالمي، وما اأبرز اأغرا�سه الرتبوية العامة؟	
• ما اأبرز خ�سائ�ض الأدب الإ�سالمي ودللتها الرتبوية؟	
• ما الدور الرتبوي لالأدب الإ�س���المي يف مواجهة ظاه���رة الإرهاب وحتقيق اأمن 	

املجتمع امل�سلم؟ 

اأهمية البحث 
تت�س���ح اأهمي���ة البح���ث يف معرفة )الدور الرتب���وي( الذي مُيكن لالأدب الإ�س���المي 
اأن ُي�س���هم ب���ه ، ومن خالله يف حماي���ة اأبناء املجتمع من خماطر الإره���اب، والعمل على 
مواجهته والت�س���دي له لتحقيق اأمن املجتمع امل�سلم بعامة، ول�سيما اأن الأدب الإ�سالمي 
ميتاز بني العلوم والفنون الأُخرى بخ�سائ�ض ل توجد يف غريه؛ فهو يتميز بكرثة معايريه، 
وتنوع و�سائله، الأمر الذي يكون له تاأثرٌيبالٌغ على النف�ض والقلب والوجدان، واإقناع العقل 
والفكر بالقيا�ض والربهان احل�س���ي م���ن خالل خماطبته لكٍل م���ن: )العقل والعاطفة(، 

بينما ل تتمكن العلوم الأُخرى اإل من خماطبة العقل وحده.
منهج البحث

يعتمد البحث على املنهج الو�سفي التحليلي، وهو منهٌج يقوم على و�سف الظاهرة املراد 
درا�ستها، والعمل على حتليلها وتف�سريها، ثم الو�سول اإىل ال�ستنتاجات املطلوبة التي ميكن 
من خاللها معرفة )الدور الرتبوي( الذي مُيكن لالأدب الإ�س���المي من خالله اأن ُي�س���هم يف 

حماية اأبناء املجتمع من خماطر ظاهرة الإرهاب، والعمل على مواجهتها والت�سدي لها.

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )١( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



240

الإجابة عن اأ�صئلة البحث
ال�صوؤال الأول:ما املق�صود بالأدب الإ�صالمي؟ وما اأبرز اأغرا�صه الرتبوية؟

املق�صــود بــالأدب الإ�صالمي:ينطل���ق م�س���طلح )الأدب الإ�س���المي( يف الأ�س���ل من 
م�س���طلح )الأدب( الذي ميكن اأن نلحظ اأنه بالعودة اإىل الأ�س���ل الُلغوي لهذا امل�سطلح؛ 
جن���د اأنه يعن���ي: »الذي يتاأدب ب���ه الأديب من النا�ض؛ �ُس���مي اأدًبا لأنه َي���اأِْدُب النا�ض اإىل 
املحاِم���د، وينهاه���م عن املقاب���ح« )ابن منظ���ور، د.ت: 206(. ولكون م�س���طلح )الأدب 
الإ�س���المي( ُيعد م�س���طلًحا حديًثا ومل يكن معروًفا ول �س���ائًعا يف ع�سور الأدب العربي 
القدمية، فاإنه ميكن القول: اإنه م�سطلٌح مركٌب من كلمتني هما: )الأدب( و )الإ�سالمي(. 
���ع الأدب ملقيا�سني: مقيا�ٌض اإ�سالمٌي ياأخذ اأ�سوله من  وهو بذلك »م�س���طلٌح حديٌث ُيخ�سِ
الت�س���ور ال�س���امل للكون واحلياة والإن�س���ان، وينطلق من كتاب اهلل و�ُس���نة ر�سوله )�سلى 
اهلل عليه و�س���ّلم(. ومقيا�ٌض فنٌي ي�س���تقي اأ�س���وله من اللغة العربية وبالغتها و�س���حرها 
الأخاذ، بل ومتُيَزها« )�س���عيد، 1413: 6(. اأما تعريف م�سطلح الأدب الإ�سالمي فُيمكن 
ف باأنه »التعبري اجلميل عن الكون واحلياة والإن�س���ان من خالل ت�س���ّور الإ�سالم  اأن ُيعرَّ
للكون واحلياة والإن�س���ان« )قطب، 1403: 28(. وقد يكون املق�س���ود بالأدب الإ�س���المي 
»تعبرٌي جمايٌل موؤثٌر بالكلمة عن الت�س���ور الإ�س���المي للوج���ود« )خليل، 1408: 69(.كما 
اأن هناك من ُيق�س���د به: »التعبري الفني الهادف عن وقع احلياة والكون والإن�س���ان على 
وجدان الأديب تعبرًيا ينبع من الت�سور الإ�سالمي للخالق عّز وجّل وخملوقاته« )البا�سا، 
1405: 92(.وق���د ُيطلق م�س���طلح الأدب الإ�س���المي على: »الأعمال الأدبي���ة التي ُتعالج 
ق�سيًة ما بروؤيٍة اإ�سالميٍة �سافيٍة �سواًء كانت مكتوبًة باللغة العربية اأو بغريها من الُلغات« 
فه باأنه: »ذلك اللون م���ن الأدب الذي يحمل عاطفًة  )ب���در، 1405: 83(.وهناك من ُيعرِّ
اأو نزعًة اإ�س���المية، وُيَعربِّ ويدّل على مفهوٍم فكرٍي اإ�س���المي، اأو يدعو اإليه«)بيلو، 1405: 
78(. ولي�ض هذا فح�س���ب، فهناك روؤًى متعددة ومتباينة حول املق�س���ود مب�سطلح الأدب 
الإ�س���المي »ولعل ال�س���بب يف عدم اتفاق الأُدباء الإ�س���الميني - حتى الآن - على تعريٍف 
�س���امٍل لالأدب الإ�س���المي )رغم اتفاقهم على م�سمونه(، اأن الأ�س���كال الفنية يف الأدب 
ل ت���كاد ت�س���تقر على حال، وتختل���ف فيه���ا الأذواق والأفهام باختالف الزم���ان واملكان، 
ولختالف الثقافات والهتمامات وامليول« )�س���عيد، 1413: 20(.ومما �س���بق يت�س���ح اأن 
املفهوم ال�سحيح مل�سطلح )الأدب الإ�سالمي( يوؤكد اأنه مفهوٌم »اأكرث �سموًل ودقًة ودللًة 
على اأنواع الأدب التي ُينتجها الأديب امل�سلم يف املجالت كافة« )القاعود، 1428: 141(.

الدور الرتبوي لالأدب الإ�صالمي يف مواجهة ظاهرة الإرهاب
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ونخُل�ض مما �س���بق اإىل اأن معظم املفاهيم ال�س���ائعة واملُ�ستهرة لالأدب الإ�سالمي جاءت 
زًة )يف العموم( عل���ى التعابري الأدبية واجلوانب الفنية اجلمالية الإبداعية، ولكنها  ُمركِّ

مل ُت�سر اإىل جانبني مهمني و�سروريني لكتمال هذا املفهوم، هما:
ل . 1 �س���انع وُمبدع هذا الأدب، وهو )الأديب امل�س���لم( الذي - ل �س���ك - اأنه ُي�س���كِّ

جزًءا مهمًا ورئي�ًسا من هذا املفهوم. 
البيئة التي ينطلق منها هذا الأدب ويتفاعل مع معطياتها ومالحمها واأحداثها، . 2

ويعمل على ت�سويرها والتعبري عنها بكل �سفافيٍة وو�سوح.
اأبرز الأغرا�س الرتبوية العامة لالأدب الإ�صالمي:لالأدب الإ�س���المي اأغرا�ٌض تربويٌة 
عامٍة تتجلى يف خمتلف فنونه التي ميكن لالأديب امل�س���لم من خاللها اأن ُينتج اأدًبا رفيًعا 
�سامًيا متميًزا، ول�سيما فيما يخ�ض بناء وتنمية وتربية واإ�سالح املجتمع وتنمية وتربيته 
واإ�س���الحه مبن فيه وما فيه، والت�س���دي لكل ما ُيهدد كيانه اأو ُيخل باأمنه وا�ستقراره، اأو 
يوؤثر يف م�س���ريته احل�سارية من م�سكالٍت اأو حتدياٍت اأو ظواهر ونحوها. وياأتي من اأبرز 

الأغرا�ض الرتبوية العامة لالأدب الإ�سالمي ما يلي: 
اأن يك���ون هذا الأدب بكل فنونه واأمناطه املتنوعة و�س���يلًة لتحقي���ق الغاية الُعظمى . 1

والرئي�س���ة لالإن�سان امل�س���لم واملجتمع امل�س���لم، وتتمثل هذه الغاية يف حتقيق معنى 
)العبودية احلقة هلل تعاىل( يف كل �ساأٍن من �سوؤون احلياة وكل جزئيٍة من جزئياتها، 
ذلك »اأن الأديب الإ�س���المي ل يجعل الأدب غايًة لذاته كما يدعو اأ�س���حاب )الفنُّ 
للفن(، واإمنا يجعله و�سيلًة اإىل غاية. وتتلخ�ض هذه الغاية يف تر�سيخ الإميان باهلل 
عّز وجلَّ يف ال�س���دور، وتاأ�س���يل القيم الفا�س���لة يف النفو�ض، وتفجري ما يْكُمُن يف 

الذات الإن�سانية من طاقات اخلري وال�سالح« )البا�سا، 1405: 116(.
اأن يكون اأدًبا قادًرا على �س���ياغة الوجدان الإ�س���المي والتعبري عن ال�سخ�س���ية . 2

امل�س���لمة، واملجتمع امل�س���لم، والأمة الإ�س���المية يف كل �ساأٍن من �س���وؤون احلياة، 
ويف كل ظ���رٍف م���ن ظروفها؛ اإذ اإن »الأدب مبا فيه م���ن قيٍم جماليٍة، وموؤثراٍت، 
له اأكرث مما ينفذ  وت�س���ويٍق، وجاذبي���ة ينف���ذ اإىل الوجدان )الإن�س���اين(، وُي�س���كِّ
اإىل العقل، ومن هنا تاأتي اأهمية الفنون )الأدبية( بالن�س���بة لت�س���كيل الوجدان« 

)الكيالين، 1412: 108(.
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اأن يعم���ل يف جممله على �س���بغ ال�سخ�س���ية امل�س���لمة يف كل اأحواله���ا ومراحلها . 3
بال�س���بغة الإ�س���المية املتوازن���ة، وطبعه���ا بالطابع الإمياين املعت���دل من خالل 
تق���دمي الأمنوذج الإ�س���المي الواقع���ي الوا�س���ح، والقدوة الرتبوية ال�س���حيحة 
لل�سخ�س���ية امل�سلمة التي ميكن اأن جتعل الإن�س���ان امل�سلم قادًرا على »اأن مي�سي 
يف رحلة احلياة ُم�س���لًحا بالوعي والثقة، �س���جاًعا يف جمابهة الزيغ والنحراف، 
قادًرا على الت�س���دي ملُغريات الت�س���يب والنفالت والإباحي���ة، بعيًدا عن نزوات 
التع�س���ب للجن����ض والل���ون، ويف ماأمن م���ن الُعقد النف�س���ية التي تهدم �س���مود 

ال�سخ�سية واتزانها« )الكيالين، 1412: 114-113(.
اأن ي�س���عى اإىل تنمي���ة اجلانب )اخل���ريي( عند الإن�س���ان، وتربيت���ه عليه وعلى . 4

التزامه يف كل �س���اأنه على اعتبار اأنه املخلوق املُك���ّرم الذي يجب اأن ُيعلي الأدب 
منزلته ومكانته، ويحرتم �س���عوره وم�س���اعره، ويرعى حقوق���ه وواجباته، ويربيه 
عل���ى كل قوٍل جميٍل، وفعٍل جليٍل، ونيٍة ح�س���نة. ويف ذلك حتقي���ٌق لغر�ٍض رئي�ٍض 
يتمث���ل يف »اأن الأدب الإ�س���المي ه���و الأدب ال���ذي يهت���م بالإن�س���انية، ل نفاًقا، 
ول ت�س���ويًها؛ واإمن���ا يهتم بها؛ لأنها مو�س���ع التكرمي والهتمام، ومو�س���ع حتمل 

امل�سوؤولية والقيام بها« )بريغ�ض، 1416: 133(.
اأن يتناغ���م ه���ذا الأدب مبا ميكن من ال�س���فافية وال�س���دق والواقعية مع كل ما . 5

يعي�س���ه الإن�س���ان واملجتمع والأُمة من الظروف والق�س���ايا والأحداث من خالل 
حتويلها من حالتها الواقعية اإىل ن�س���و�ٍض واأعماٍل اإبداعيٍة اأدبية من �س���اأنها اأن 
ا لتمرير وتبليغ ر�سائل ذات اأبعاٍد خمتلفة حتت غطاٍء اأدبٍي ميكن من  تتيح فر�سً
خالل���ه حتقيق ما مُيك���ن حتقيقه من الأهداف الجتماعي���ة والوطنية والأُممية 

ونحوها. 
اأن يتكي���ف باإيجابيٍة ووعٍي مع خمتلف املُ�س���تجدات والق�س���ايا املُعا�س���رة، وهو . 6

اأم���ٌر ل يتحق���ق اإل باتخ���اذ موقٍف حُمدٍد م���ن كل ما يجري يف واقعنا املعا�س���ر 
م���ن املتغريات، وهذا يعني اأنه ل ُبد لالأدب الإ�س���المي من امل�س���اركة الإيجابية 
الفاعل���ة التي حُتقق م���ا ُيعرف بالنفتاح املن�س���بط على الآخ���ر، وتبني مواقف 
حُمددة واعية من حماولت الهيمنة الثقافية وال�س���يطرة العاملية، وعدم القبول 

بالتهمي�ض وعدم الفاعلية.  
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اأن يكون اأدًبا قادًرا على توظيف كل ما ميكن توظيفه من الو�س���ائل والأ�س���اليب . 7
املعا�سرة خلدمة ق�ساياه، واأن يحر�ض على التجديد والتطوير باأن يكون حا�سًرا 
وم�س���تعًدا لإي�سال ر�س���الته الإيجابية من خالل هذه الو�سائل املتجددة اإىل كل 
مكان ويف كل منا�س���بة، وبخا�س���ٍة اأن كل و�س���يلٍة من و�س���ائل التقنية والت�سال 
احلديثة يف حاجٍة ما�س���ٍة اإىل الن�ض الأدبي املنا�س���ب ال���ذي ميكن للنا�ض تلقيه 

وا�ستيعابه من خالل هذه الو�سائل بكل ي�سٍر و�سهولة وو�سوح.
ال�صوؤال الثاين: ما اأهم خ�صائ�س الأدب الإ�صالمي، ودللتها الرتبوية؟

ل �س���ك اأن جم���الت الأدب الإ�س���المي عدي���دٌة ومتنوعة، فهي ت�س���ع حياة الإن�س���ان 
باأكملها، وت�سع كل ما يف املجتمع الذي يعي�ض فيه الإن�سان مبن فيه وما فيه، بل اإنها تت�سع 
لت�س���مل الكون كله مبا فيه ومن فيه من كائناٍت ومكونات، وعوامل وخملوقات، و�س���واهد 
وغيبيات. ولأن هذه املجالت متعددة ومتنوعة فاإن هذا يعني اأن لالأدب الإ�س���المي عدًدا 
من اخل�س���ائ�ض وال�س���مات التي مُتيزه عن غريه م���ن الآداب التي عرفتها الب�س���رية يف 

املا�سي واحلا�سر، وياأتي من اأبرز تلك اخل�سائ�ض ما يلي:
)1(الأدب الإ�س���امي اأدٌب ملت���زٌم: وه���ي خا�س���يٌة ُيجم���ع كل م���ن كتب يف مو�س���وع 
الأدب الإ�س���المي على اأهميتها واأوليتها، حيث ُيق�س���د بكونه ملتزًما اأن هذا الأدب يقوم 
على العقيدة الإ�س���المية ال�س���افية، وينطلق م���ن منطلقاتها الإميانية الثابتة الرا�س���خة 
التي جتعل منه اأدًبا ُيراعي يف كل �س���اأٍن من �س���وؤونه ويف كل جزئيٍة من جزئياته خمتلف 
الق�س���ايا )العقدي���ة، والإمياني���ة، والأخالقية( للمجتم���ع، التي جتعل منه اأدًب���ا ملتزًما 
»ينطلق عن وعٍي واإدراك، ويلتزم يف �س���راٍط م�ستقيم، فال يتفلَّت يف متاهات اجلاهلية، 
ول يهب���ط اإىل وح���ل الأهواء« )النحوي، 1407: 34(.وهذا معناه اأن على الأديب امل�س���لم 
مراعاة خ�سو�سية املجتمع امل�سلم يف اأي زمان ومكان، وهو ما ميكن حتقيقه متى كان يف 
عطائه الأدبي متفًقا مع عقيدته و�سريعته، ومتوائًما مع مبادئه وقيمه، وملتزًما �سوابطه 
وحدوده، واأّل يخرج عليها ب�س���كٍل من الأ�س���كال اأو �سورٍة من ال�س���ور، ول�سيما اأن كثرًيا 
من الأحاديث النبوية قد جاءت لتوؤكد تربية الإن�س���ان امل�س���لم على مبداأ اللتزام يف قوله 
فال ينطق اإل باحلق، ويف عمله فال ياأتي اإل باخلري، فعن اأبي هريرة )ر�س���ي اهلل عنه(، 
عن الر�س���ول )�سلى اهلل عليه و�سّلم(، اأنه قال: »من كان يوؤمن باهلل واليوم الآِخر فليقل 
خرًيا اأو لي�سمت« )البخاري، احلديث رقم 6018، �ض 1052(. وياأتي من اأهم الدللت 
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الرتبوي���ة خلا�س���ية اللت���زام يف الأدب الإ�س���المي اأن عل���ى الأديب امل�س���لم يف اأي زماٍن 
ومكان اأن ُيربي نف�سه على مبداأ اللتزام والتم�ُسك بتعاليم العقيدة الإ�سالمية، واحرتام 
�س���وابطها الرئي�سة، وهو ما يعني اأنه يف اإنتاجه وعطائه الأدبي »�سيحمل الفكرة، وُيب�سر 
ر من ال�سر،  بالعقيدة، وُيزين للنا�ض ما ُيحب الكاتب والأديب، اأو ُينبه على اخلطر، وينفِّ
وُيحذر النا�ض من ال�سوء« )بريغ�ض، 1405: 37(. كما اأن هناك دللٌة اأُخرى تتمثل يف اأن 
على الأديب امل�سلم مهما كان جماله اأو فنه الأدبي اأن »ي�سع يف اعتباره اأنه اأديٌب اإ�سالمٌي 
حقيق���ٌي م���ن جانب، واأنه فرٌد يعي�ض يف جمتمٍع م�س���لٍم من جانٍب اآخ���ر، وعليه اأن ُيراعي 
القيم الأ�سا�سية يف هذا املجتمع«)�سعيد، 1413: 76(. ويف ذلك تربيٌة على قوة الرتباط 
ب���ني الف���رد واملجتمع، ودور ذلك يف ن�س���ر الوعي والثقافة الجتماعية التي ت�س���تهدف يف 
جمموعها اإيقاظ لوعي الفردي والجتماعي، وتنمية الإح�س���ا�ض بامل�س���وؤولية الجتماعية 
عند اأفراد وفئات املجتمع، ومن ثم الت�سجيع على اأداء الواجب الوطني املطلوب. وهناك 
دللٌة ثالثٌة توؤكد اأن خا�س���ية اللتزام يف الأدب الإ�س���المي ُتربي امل�سلم تربيًة ذاتيًة على 
حما�س���بة نف�سه قبل اأن ي�سرع يف عطائه الأدبي �سواًء اأكان قولًيا اأم عملًيا، ولعل من اأبرز 
ال�س���واهد على هذه الدللة الرتبوية التي ُتنبه الإن�س���ان اإىل �س���رورة اللتزام وحما�سبة 
الذات ومراقبتها قوله تعاىل:)َما َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل اإِل َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد()�سورة ق: الآية 18(. 
وما �س���ّح عن اأبي هريرة )ر�س���ي اهلل عنه(، عن النبي )�س���لى اهلل عليه و�سّلم( اأنه قال: 
»اإن العبَد ليتكلُم بالكلمة من ر�سوان اهلل ل ُيلقي لها باًل يرفع اهلل بها درجاٍت، واإن العبد 
ليتكل���م بالكلمة من �س���خط اهلل ل ُيلق���ي لها باًل يهوي بها يف جهن���م« )البخاري، احلديث 
رقم 6478، �ض 1123(. واملعنى النهائي لهذه اخلا�سية يتمثل يف اأن التزام الأديب امل�سلم 
ل ميكن اأن يكون التزاًما م�س���طنًعا اأو مظهرًيا، ولكنه التزاٌم ياأتي نابًعا من ذاته ومنطلًقا 
من قناعاته الداخلية، وهو ما ُي�سري اإليه اأحد الباحثني بقوله: »اإن التزام الأديب الإ�سالمي 
ينبع من اأعماق نف�سه، وُيعد مقوًما من مقومات وجوده، حتى اإنك لو حاولت اأن حترفه عنه 
ملا انحرف، اأو اجتهدت يف اأن ت�س���رفه اإىل ما ُيعار�س���ه لع�ساك فيما حُتاول، ذلك لأن ما 
األزم نف�س���ه به اإمنا هو جزٌء من عقيدته، والعقيدة تعدل احلياة عند امل�سلم، بل اإن احلياة 

كثرًيا ما ُتبذل رخي�سًة يف �سبيل العقيدة« )البا�سا، 1405: 131(.
الأدب  اأن  ومعن���ى ه���ذه اخلا�س���ية  اأدٌب �س���ادق وواقع���ي:  الإ�س���امي  الأدب   )2(
الإ�س���المي ل ُبد واأن يقوم على �سفتي ال�س���دق والواقعية حتى ي�ستطيع اأن ُيعطي املتلقي 
�س���ورًة حقيقيًة و�س���ادقًة عن واقع احلياة وجمرياتها دومنا تزييٍف اأو مغالطٍة اأو تزويٍر، 
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وهذا يفر�ض على الأديب امل�سلم اأن يكون يف اإنتاجه الأدبي �سادًقا وغري خمالٍف للواقع، 
كم���ا اأن���ه ي�س���تلزم »اأن ين�س���جم الأديب امل�س���لم مع نف�س���ه وحقيقته، وكل اأدي���ٍب مطالب 
بال�سدق مع ذاته، فكيف يكون اأدُب الأديب اإن مل يكن واقعه وحقيقته ال�سعورية والعملية 
نابعٌة من الإ�س���الم« )بريغ�ض، 1405: 38(. اأما اأبرز الدللت الرتبوية يف هذه اخلا�سية 
فه���ي الدللة التقوميية التي ُيعربِّ عنها الأديب بكل �س���دٍق وواقعية من خالل فنه الأدبي 
لأي �س���لوٍك اإن�س���ايٍن غري مقبول، »فالأدب الإ�سالمي ُي�س���ور ما يف الإن�سان من نقائ�ض، 
و�س���عٍف، و�سقوٍط، وهبوط، على اأ�سا�ض اأنها �س���روٌر يجب البتعاد عنها والتخل�ض منها، 
ل عل���ى اأ�س���ا�ض اأنها واق���ٌع لزٌم ل حميد عن���ه، ول اأمل يف الفكاك من���ه اأو الرتفاع عليه« 
)�س���عيد، 1413: 79(.كما اأن هناك دللًة اأُخرى توؤكد اأن الأدب الإ�س���المي يف اأية �سورٍة 
م���ن �س���وره يجب اأن يكون �س���ادًقا يف ت�س���ويره، وواقعًيا يف طرحه، وهو م���ا ل مُيكن اأن 
يتحقق اإل باأن يقول هذا الأدب للُمح�س���ن اأح�س���نت مدًحا وت�س���جيًعا، واأن يقول للُم�س���يء 
اأ�س���اأت ُن�س���ًحا وتقومًيا، وهو ما يتفق مع منهج الإ�س���الم والرتبية الإ�سالمية التي جتعل 
من كل اإن�س���اٍن م�س���وؤوًل اأم���ام ربه جل وعال، ثم اأم���ام جمتمعه، واأمام نف�س���ه عن كلمته 
 الأدبي���ة مكتوبًة كانت اأم منطوقة اأو غري ذل���ك، انطالًقا من قوله تعاىل لعموم املوؤمنني: 
اِدِقنَي( )�سورة التوبة: 119(. وقوله )�سلى  ُقوْا اهلّلَ َوُكوُنوْا َمَع ال�سَّ ِذيَن اآَمُنوْا اتَّ )َيا اأَيَُّها الَّ
اهلل عليه و�س���ّلم(: »رحم اهلل عبًدا تكلَم فَغِنم، اأو �س���َكَت ف�َسِلم« )البيهقي، احلديث رقم 
4934، ج 4، �ض 241(.كما اأن من الدللت الرتبوية اأن الأديب امل�سلم يختلف عن غريه 
من الأدباء الذين عرفتهم الأُمم واحل�س���ارات ال�س���ابقة والالحقة؛ فهو اأديٌب تربى على 
ر فن���ه الأدبي لغري  �س���فة ال�س���دق يف اأدبه ق���وًل كان اأم عماًل اأم نيًة، ول مُيكن اأن ُي�س���خِّ
ال�سدق يف اأي �ساأٍن من �سوؤون حياته، »فهو كما يتحرى ال�سدق يف اأدبه ويلتزم بالت�سور 
الإ�س���المي يف اأهدافه واأحالمه واأ�س���واقه، فاإنه ل ُيجانب ال�سلوك الإ�سالمي يف معا�سه، 
فالإمي���ان فك���ر، وعمل ال�س���احلات تعبرٌي عنه، وذكر اهلل ح�ًس���ا وعقاًل وت�س���وًرا تطبيٌق 
�س���لوكٌي والنت�س���ار للحق �س���لوٌك منهجٌي اإيجابي، وكل ذلك ترجم���اٌت عمليٌة ملا وقر يف 

القلب« )علّيان، 1405: 12(.
)3( الأدب الإ�صالمي اأدٌب هادٌف ومثمر:فهو اأدٌب يحمل ر�س���الًة عظيمة، وي�سعى اإىل 
حتقي���ق غايٍة اأو غاياٍت معينة، ول مُيكن اأن يكون يف اأي �س���ورٍة من �س���وره اأدًبا عابًثا، اأو 
ُمهِدًرا لالأوقات وُم�س���يًعا للجهود والطاقات �س���واٌء اأكانت خا�س���ًة بالأديب اأم بالأدب اأم 
باملُتلق���ني لهذا الأدب يف املجتم���ع، وانطالًقا من هذا املعنى كان على الأديب امل�س���لم اأن 
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يحر�ض على تنزيه اأدبه وتنقية عن كل ما قد ي�س���ينه، اأو ُي�س���قطه، اأو ي�س���وهه، اأو ُيفقده 
م�س���داقيته، واأن ينظ���ر اإىل ما ميك���ن اأن ينتج عن اأدبه من نتائج وتبعات، ول�س���يما اأنه 
»اأدٌب يحمل ر�س���الًة، ومي�سي على نهج ، وي�س���عى اإىل هدف« )النحوي، 1407: 37(.اأما 
اأبرز الدللت الرتبوية لهذه اخلا�سية فيمكن الإ�سارة اإليها يف اأنها ُت�سهم بدوٍر فاعٍل يف 
تربية النفو�ض على م�س���داقية الأدب الإ�س���المي الذي ي�سعى اإىل اأهداٍف معينٍة وغاياٍت 
حُمددة؛ ول مُيكن اأن ُي�سّيع جهد �ساحبه، ول ُجهد قارئيه وم�ستمعيه دون فائدٍة ومنفعٍة، 
فالأديب امل�س���لم من هذا املنطلق ينبغي اأن يطرح على نف�سه ِعّدة اأ�سئلة ياأتي من اأبرزها 
اأ�س���ئلة اللت���زام الثالثة: ماذا اأكت���ب؟ وملاذا اأكتب؟ وملن اأكتب؟ وميكن اأن ُي�س���اف اإليها 
ال�سوؤال التايل: كيف اأكُتب؟. واإىل هذا املعنى اأ�سار اأحد الباحثني بقوله: »بهذه الت�ساوؤلت 
والإجاب���ة منه���ا ُين�س���ىء الأديب امل�س���لم فّنه، ويكت���ب اأدبه، وله هدٌف وا�س���ٌح مق�س���وٌد 
وحم�سوٌب وغايٍة ُمرادٍة مر�سودة«)بيلو، 1405: 72-73(.كما اأن يف هذه اخلا�سية دللًة 
تربويًة اأُخرى تتمثل يف اأن �ستى فنون هذا الأدب الإ�سالمي وحمتواها الإبداعي ل ُبد واأن 
حتر����ض على تنمية الذوق الرفي���ع واحل�ض اجلمايل البديع عن���د املتلقي عماًل مبا مُتليه 
العاطفة ال�س���ادقة التي تت�سح معاملها يف و�سوح الغاية، و�سدق امل�سمون، و�سمو املعنى، 
فال جفاء يف املفردات ول انحالل يف الألفاظ، بل �س���موُّ يف القيم النبيلة واملُثل الفا�سلة، 
وارتفاٌع بالكلمة اإىل امل�ستوى الذي يت�سح للمتلقي من خالله اأهداف هذا الأدب الكرمية 

وغاياته ال�سامية.
)4( الأدب الإ�صالمي اأدٌب �صامٌل:تتمثل �سمولية هذا الأدب يف كونه اأدًبا يعتني بكل ما 
له عالقٌة بحياة الإن�سان من الكائنات واملكونات، والظروف والأحوال، والأقوال والأفعال، 
والأزمنة والأمكنة، ونحو ذلك من املجريات �سواًء اأكانت العالقة مبا�سرًة اأم غري مبا�سرة. 
ولعل مما يلفت النظر يف خا�س���ية ال�س���مول التي ميتاز بها الأدب الإ�سالمي اأنها �سموليٌة 
ع رقعة احلياة لت�سمل ما بني  تنطلق يف اأ�سا�س���ها من �سمولية الدين الإ�سالمي الذي »يو�سِّ
ال�س���ماوات والأر�ض، وما بني الدنيا والآخرة، وما بني الإن�سان والكائنات جميعها« )بيلو، 
1405: 58(. وياأتي من اأبرز الدللت الرتبوية ل�سمولية الأدب الإ�سالمي اأنه اأدٌب �سامٌل 
ملختلف جمالت احلياة وميادينها، و�س���وؤونها و�سجونها، واأحوالها وظروفها، وكل جزئيٍة 
من جزئياتها، فهو غري حم�س���وٍر يف دائرٍة �سيقٍة من دوائر احلياة، ول جانٍب واحٍد من 
ُب الإن�س���ان يف اجلنة،  جوانبها، فهو غري حم�س���وٍر يف جمرد »الأدب الوعظي الذي ُيرغِّ
رُه من النار« )الع�سماوي، 1408: 18(؛ ولكنه م�سطلٌح وا�سع املعنى والدللة لكونه  وُيحذِّ
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وثيق ال�س���لة بكل ما يف حياة الأفراد واملجتمعات، ويف هذا ُبعٌد تربوٌي يوؤكد قوة العالقة 
بني الأدب الإ�س���المي من جهٍة والرتبية الإ�س���المية من جهٍة اأُخ���رى اإذ اإنهما يتفقان يف 
خا�سية ال�سمولية امل�ستمدة يف الأ�سل من �سمولية الدين الإ�سالمي احلنيف وتعاليمه التي 
جاءت �ساحلًة لكل زماٍن ومكان، ومنا�سبًة لكل جماٍل وميدان. كما اأن من اأبرز الدللت 
الرتبوية خلا�س���ية ال�س���مولية اأنها تفر�ض على الأدب الإ�س���المي بعامة اأن ُيعنى بتحقيق 
ز على اأحد جوانب الإن�سان، واإمنا تعتني بالتن�سئة املتكاملة  الرتبية التكاملية التي »ل ُتركِّ
لالإن�سان ج�سًما وعقاًل و�سلوًكا ووجداًنا، وبالعالقات بني الإن�سان وغريه، وبينه وبني ربه؛ 
ر العقل من الأوهام، وحُت���رر النف�ض من العبودية لغ���ري اهلل، وحترر من الوقوع  فه���ي حُت���رِّ
يف اأ�س���ر اللذات وال�س���هوات، وتقيم عالقات بني النا�ض قواُمها: الأخوة وامل�س���اواة والعدل 
واحُلب« )ال�سمالوطي، 1406: 23(.وهناك دللٌة تربويٌة ثالثة تتمثل يف كون �سمولية الأدب 
الإ�سالمي متتد يف معناها )الغائي( لت�سمل جوانب احلياة كلها دينيًة كانت اأم دنيوية، بل 
اإنها متتد لت�سمل الدارين، وهو ما ُي�سري اإليه اأحد الباحثني بقوله: »وهذا الأدب الذي يت�سم 
بهذه ال�سفة ي�سع يف ح�سابه الغايات البعيدة للحياة الإن�سانية، وُيدرك اأنها ُمرتبطة بحياة 

اأُخرى تتعدى حدود الدنيا اإىل الآخرة« )بريغ�ض، 1416: 133(.
)5( الأدب الإ�صالمي اأدٌب م�صتقل الهوية:وتت�سح هذه اخلا�سية من كون الأدب عند 
كل اأُمة ُيعد منبع حيويتها، ومنطلق اأ�س���التها، ومراآة فكرها، وعالمة ا�ستقالليتها، ومن 
هنا فاإن ا�س���تقاللية هوية الأدب الإ�س���المي تنطلق من كونه اأدًبا له م�سدريته الفريدة، 
وهويته املتميزة التي حتمل روح الإ�س���الم واأ�سالته ومبادئه، وتت�سم ب�سفاته و�سماته، اإذ 
»اإن الإ�س���الم ُين�س���ئ اأدبه من منطلقاته هو، وبت�سوراته هو، ول باأ�ض من اأن ي�ستفيد من 
كل مذه���ٍب وكل مدر�س���ة؛ ولكنه ل ينه���زم اأمامها اأبًدا، ول ينطلق منه���ا اأبًدا« )بريغ�ض، 
1405: 66(.ويف هذه اخلا�سية دللٌة تربوية تتمثل يف انفراد الأدب الإ�سالمي باملنهجية 
الرتبوي���ة الإلهي���ة التي جاءت معاملها الرئي�س���ة وا�س���حًة جلي���ًة يف اآيات الق���راآن الكرمي 
والأحاديث النبوية ال�س���ريفة التي مُتيز هذه املنهجية الرتبوية عن غريها من املنهجيات 
القائمة على الآراء والفل�سفات والنظريات واملذاهب الب�سرية التي رمبا تكون م�سيبًة يف 
بع����ض اجلوانب وخُمطئًة يف جوان���ب اأُخرى. وهناك دللٌة تربويٌة اأُخ���رى تتمثل يف اأنه ل 
ميكن تطبيق منهجية الأدب الإ�س���المي، والإملام باأبعادها وت�س���وراتها وحقائقها اإل من 
خ���الل النتاج الأدبي لالأديب امل�س���لم الذي يعي�ض تلك املنهجية بقلبه، وفكره، و�س���لوكه، 
وم�س���اعره ويرتبى عليها يف كل �س���اأنه حتى ميكن له اأن ُيعربِّ بها ومن خاللها عن ظروف 
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حياته، وحتى يكون قادًرا على ت�س���وير م�س���اعره وجتربته من خالل )ت�سوره الإ�سالمي 
امل�س���تقل( دومنا تكلٍف اأو ت�س���نع اأو افتعال، ول�س���يما اأن »الأديب امل�س���لم حني ُيعربِّ عن 
حيات���ه تلك، وعن جتربته من خالل هذا الت�س���ور ل مُيكن اأن ينطق بل�س���ان الآخرين اأو 
ي�س���تعري اأدواتهم؛ لأنه ميل���ك اأدواته، وميل���ك موهبته، وميلك ت�س���وره« )بريغ�ض، 1416: 
106(.كما اأن من الدللت الرتبوية خلا�س���ية ا�س���تقالل هوية الأدب الإ�س���المي ومتيزها 
عن غريها تلك املنهجية الربانية وال�س���بغة الإميانية التي ينطلق منها الأديب الإ�س���المي 
يف عطائه ونتاجه الإبداعي نتيجًة لكون »غايات الأدب الإ�س���المي تنبثق عن فكٍر اإ�سالمٍي 
ثابٍت ل ي�س���عه اإن�س���اٌن له م�سلحٌة خا�س���ٌة فيه لُيحقق عن طريقه اأهدافه ومراميه، واإمنا 
ر فيه ما ي�ساء« )الع�سماوي، 1409: 23(. و�سعه خالق هذا الكون الذي يعلم اأ�سراره، وُيقدِّ
)6( الأدب الإ�صالمــي اأدٌب عفيــٌف نظيف:ومعن���ى ذل���ك اأن���ه اأدٌب رفي���ع و�س���اٍم يف 
اأغرا�س���ه، وهو ما يتحقق من خالل ترجمة الأدب الإ�س���المي ل�سلوك امل�سلم يف كل �ساأٍن 
من �س���وؤون حياته، ومرد ذلك اإىل عناية الإ�س���الم باجلانب الأخالقي الكرمي الذي ميثل 
جانًبا مهمًا ورئي�ًس���ا يف تربية املجتمع امل�س���لم بعامة وبخا�سٍة اأنه جانٌب له دوٌر كبرٌي واأثٌر 
فاع���ٌل يف حياة الأفراد واملجتمعات والأمم، ولي����ض اأدل على ذلك من اأن اهلل تعاىل جعل 
اجلانب الأخالقي واحًدا من اأهم اأركان بعثة النبي )�س���لى اهلل عليه و�س���ّلم(، فقد �سحَّ 
عن الإمام مالك )رحمه اهلل( اأنه قد بلغه اأن ر�سول اهلل )ر�سي اهلل عنه(، قال: »ُبعثُت 
َم ُح�ْس���َن الأخ���الِق« )مالك، احلديث رق���م 1609، ج 2، ����ض 904(.وياأتي من اأبرز  لأُمتِّ
الدللت الرتبوية لهذه اخلا�س���ية اأن اجلانب الأخالقي الطاهر النظيف العفيف لالأدب 
الإ�س���المي ينطلق يف الأ�سل من عناية الدين الإ�سالمي وتربيته الإ�سالمية بهذا اجلانب 
الرتبوي ال�س���لوكي الذي تنعك�ض اآثاره الإيجابي���ة الفاعلة على حياة الأفراد واجلماعات، 
فه���و جانٌب ُيربي الأف���راد واملجتمعات على تقوى اهلل تعاىل وما ينت���ج عنها من اللتزام 
بالف�س���ائل، والُبع���د عن الرذائ���ل، والدعوة اإىل م���كارم الأخالق وحما�س���نها، واجتناب 
رذائلها و�سفا�س���فها،ويف هذا تربيٌة على »اأن يكون الأدب الإ�س���المي �س���ورة من �س���لوك 
امل�سلم يف القول والعمل، مبعنى اأن يرتفع يف اأ�سلوبه وُلغته وبنائه الفني للعمل الأدبي عن 
البتذال والفجاجة وال�س���وقية والإثارة اأو الإباحي���ة« )القاعود، 1428: 39(. اأما الدللة 
الرتبوية الثانية لهذه اخلا�س���ية فتتمثل يف كونها تدفع الأديب امل�س���لم للتحلي بال�سفات 
ي على ال�سلوكيات املحمودة قوليًة كانت اأم  احل�س���نة، والتخُلق بالأخالق الفا�سلة، والرتبِّ
عملي���ة يف كل جزئيٍة من جزئيات حياته حت���ى ينعك�ض ذلك على خمتلف مظاهر حياته؛ 
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اإذ اإن���ه بق���در ما يكون الأديب متحلًيا بالأخالق احل�س���نة والقيم النبيل���ة، فاإن ذلك ل ُبد 
واأن يظه���ر وا�س���ًحا جلًيا يف اإبداع���ه وعطائه واإنتاجه الأدبي، فال ي�س���ُدر عنه اإل الأدب 
الراقي امللتزم بالأخالق الرفيعة وال�س���لوكيات احل�سنة قوليًة كانت اأم فعلية، وخري دليل 
على ذلك اأن »الأديب امل�سلم ل ينطق بُفح�ٍض، ول ُيغري بقوٍل اأو عمٍل فيه ُظلٍم اأو اعتداء، 
ول يج���اأر ب���زوٍر اأو ُبهت���ان، ولكنه يح���ث باأدبه - بطريقٍة غري مبا�س���رٍة - على الف�س���يلة 
وُينف���ر من الرذيلة« )�س���عيد، 1413: 78-79(. وهناك دللًة اأخ���رى تتمثل يف اأن الأدب 
الإ�س���المي الرفيع بكل اأ�س���كاله وفنونه ُيعد اأداًة تربويًة لبن���اء املجتمع الواعي من خالل 
توجيه النا�ض يف اأي زماٍن اأو مكان اإىل العتزاز بالإ�سالم، والدعوة اإىل اأن يكون التعامل 
فيم���ا بني اأفراده قائًما على ف�س���ائل الأخالق ومعايل الأمور. اإ�س���افًة اإىل اأن ذلك يعمل 
على تربيتهم على التحلي بالعفاف الذي ميالأ النفو�ض بالأمل الرحب، ويبعد عنها �س���بح 
الياأ�ض فتكون بذلك نفو�ًس���ا طيبًة يف كل �س���اأنها، وتكون اإىل جان���ب ذلك فاعلًة واإيجابيًة 
يف بناء املجتمع وتنميته، ول�سيما اأن »ث�مة ارتباًطا قوًيا بني الأدب وبناء اأخالق املجتمع« 

)القاعود، 1428: 159(.
)7( الأدب الإ�سامي اأدٌب بناٍء وتنميٍة وتطور واأ�سالة:ويت�سح ذلك من كون الأدب 
الإ�س���المي يف حقيقته اأدب بناٍء وتعمرٍي، وو�س���يلة تنميٍة وتطويٍر وُرقٍي ح�س���ارٍي لالأفراد 
واملجتمعات، وهو اإىل جانب ذلك حري�ٌض على اأن يكون هذا النمو والتطور والُرقي �سواًء 
اأكان للف���رد اأو املجتم���ع اإيجابًي���ا وفاعاًل من خالل ما يت�س���م به من املرون���ة يف التفاعل 
احلياتي، وما يتحلى به من ُح�س���ن التجاوب مع معطيات التنمية احل�س���ارية يف خمتلف 
جوانب احلياة، وبخا�سٍة اأنه ينطلق من اأ�سوٍل ثابتٍة م�ستمدٍة من اأ�سالة الدين الإ�سالمي 
احلني���ف، ومنهجيت���ه، وحدوده، ومميزاته، اإ�س���افًة اإىل قدرته عل���ى التحليق يف اأجوائه 
واآفاقه الرحبة التي ت�س���مل خمتلف جوانب احلياة الدينية والدنيوية. ويف هذه اخلا�سية 
دللٌة تربويٌة توؤكد اأن الأدب الإ�س���المي ل ير�س���ى مبجرد النخراط يف م�س���رية التنمية 
والتطور؛ ولكنه يلتزم بالعمل على ح�س���ن توظيفها وتنميته���ا وترقيتها نحو اأعلى املراتب 
واأ�س���مى الدرج���ات، مع عدم الغفلة عن �س���رورة املحافظة على كل م���ا يربطه بعقيدته، 
واأ�س���الته، وتاريخه، وما�س���يه الزاهر املجيد، وبذلك يكون الأدب الإ�س���المي »اأدًبا ينمو 
ته وامتداده، ينمو يف اأُ�س���لوبه واأداته، ينمو يف مو�س���وعاته وميادينه، ولكنه مع منوه  يف قوَّ
يظل يحتفظ بخ�سائ�س���ه الإميانية كلها، لتكون �س���بًبا من اأ�س���باب منّوه، وم�س���دًرا من 
م�س���ادر حياته وعطائه. ويحتف���ظ كذلك بقواعده وُجذوره واأ�س���وله، ل يتقطع عنها ول 
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لت منها » )النحوي، 1407: 38(.كما اأن هذه اخلا�س���ية دللٌة تربويٌة اأُخرى توؤكد اأن  يتفَّ
الأدب الإ�س���المي مبختل���ف فنونه واآدابه واأمناطه واإبداعات���ه، اأدٌب فاعٌل وموؤثر يف حياة 
الأف���راد واملجتمع���ات والأمُم؛ لكونه ينبع من داخل النف�ض وينطل���ق من اأعماقها، فيكون 
بذلك متجاوًبا مع الفطرة ال�سوية التي ُخلق عليها الإن�سان يف اأ�سل ِخلقته، وُمتناغًما مع 
القيم الرتبوية الكرمية التي ربى الإ�س���الم عليها اأبناءه يف كل زماٍن ومكان والتي جعلها 
مرك���وزًة يف اأنف�س���هم ف���ال توؤتي اإل ث�ماًرا طيب���ًة انطالًقا من معنى قوله تع���اىل: )َواْلَبَلُد 
ُف الآَياِت ِلَقْوٍم  ���رِّ ِه َوالَِّذي َخُبَث َل َيْخُرُج اإِلَّ َنِكًدا َكَذِلَك ُن�سَ ْذِن َربِّ ���ُب َيْخُرُج َنَباُتُه ِباإِ يِّ الطَّ

َي�ْسُكُروَن( )�سورة الأعراف: 58(.
)8( الأدب الإ�صالمي اأدٌب اإن�صاين النزعة عاملي النت�صار:وتتاأكد هذه اخلا�سية عندما 
نعلم اأن الأدب الإ�سالمي ل مُيكن اأن يكون اأدًبا �سعوبًيا، اأو اأدًبا قومًيا، اأو اأدًبا اإقليمًيا، اأو 
نحو ذلك لأنه اأدٌب ينطلق يف الأ�سا�ض من العقيدة الإ�سالمية ال�ساملة التي جاءت للب�سرية 
جمعاء، والتي جعلت غايتها بناء ال�سخ�س���ية الإ�سالمية ال�ساحلة امل�سلحة يف كل زماٍن 
واأي م���كان؛ فهو بذل���ك اأدٌب ملزٌم مبخاطبة هذه ال�سخ�س���ية الإن�س���انية بعامة، وجتاوز 
احل���دود الزمانية واملكانية، وبخا�س���ٍة اأنه »امت���داٌد ل ينتهي، و�س���موٌل ل ُيحد« )علّيان، 
1405: 14(. ويف هذه اخلا�سية دللٌة تربويٌة بارزٌة تت�سح يف كون الأدب الإ�سالمي ميتاز 
بالنفتاح على الآخر والتوا�س���ل الإيجابي معه، فهو اأدٌب غري منغلٍق على نف�سه، ول يوؤمن 
بالتقوقع حول الذات والنعزال عن الآخر، كما اأنه ل يوؤمن - يف الوقت نف�سه - بالنفتاح 
املطلق املت�س���يب الذي ل حتده احلدود ول ت�س���بطه ال�س���وابط؛ ولكنه اأدٌب مرٌن ُيخاطب 
الإن�س���انية وينت�سر يف كل مكاٍن من العامل بروؤيته اخلا�سة، وهويته امل�ستقلة، وم�سدريته 
املتميزة التي جتعل منه اأدًبا اإن�سانًيا عاملًيا »يُحث الفرد واملجتمع على اإتباع احلق ، وقول 
احلق ، وال�س���هادة باحلق يف كل �س���يء« )الدبل، د.ت: 111(. كما اأن هناك دللًة تربويًة 
اأُخ���رى توؤكد اأن الأدب الإ�س���المي مبختلف فنون���ه واآدابه واأمناطه غ���ري متعار�ٍض مع ما 
ميكن اأن ُي�س���مى بالتوجه الأدبي العاملي اأو الإن�س���اين يف كثرٍي من اجلوانب احلياتية؛ فهو 
اأدٌب قادٌر على الت�س���وير والتعبري الذاتي ال�س���ادق الوا�سح ال�سريح، وتوجيه اخلطاب 
الرتب���وي الإن�س���اين الفاعل املثمر لكل مكان يف العامل بُلغٍة جميل���ٍة راقية، وتدفٍق اإبداعٍي 
متناغٍم ُيحقق الن�س���جام والتاآلف بني الأفراد واملجتمعات والأُمم، وهو اأمٌر يتحقق »اإذا 
تهياأت له الأدوات الفنية املُتمر�س���ة، واخلربة العميقة على خلق وت�س���كيل اأدٍب عاملٍي يهم 
الإن�س���ان يف اأقطار املعمورة، ومُيكن اأن يفر�ض ترجمته اإىل كل لغٍة حية« )خليل، 1408: 
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165-166(. وبعد؛ فهذه جملٌة من اأبرز خ�س���ائ�ض الأدب الإ�س���المي مع بع�ض دللتها 
الرتبوية التي جتعل من الأدب و�س���يلًة من اأهم واأكرث الو�س���ائل قدرًة على التاأثري يف حياة 
الأفراد واملجتمعات والأمُم، �س���واًء اأكان ذلك التاأثري ب�س���ورٍة مبا�س���رٍة اأو غري مبا�سرة، 
ول�س���يما اأن���ه اأدٌب رفيٌع يت�س���ف بكل معاين ال�س���مو الفط���ري الذي ينطل���ق من الإميان 
اخلال�ض، ويتناغم مع ال�س���فاء الروحي، ويتفق مع ال�س���تقامة ال�س���لوكية التي ل تعرف 

النحراف والزيغ وال�سالل.
ال�صــوؤال الثالث:م���ا الدور الرتبوي لالأدب الإ�س���المي يف مواجه���ة ظاهرة الإرهاب 

وحتقيق اأمن املجتمع امل�سلم؟
ميك���ن لالأدب الإ�س���المي ب�س���موليته الوا�س���حة اأن ُيحلق يف �س���ماء خمتل���ف املجالت 
وامليادي���ن احلياتي���ة، واأن يكون وثيق ال�س���لة بها من خالل عناية الأديب امل�س���لم بت�س���خري 
موهبت���ه وقدرات���ه الأدبية اأًيا كان نوعه���ا ملعاجلة خمتلف الق�س���ايا والظواهر الجتماعية، 
���ت م�سجع املجتمع املعا�سر واحتلت م�ساحًة لي�ست بالي�سرية  ولأن ظاهرة الإرهاب قد اأق�سّ
منه، ف�س���وف نعر�ض لعدٍد من الأدوار الرتبوية التي ميكن لالأدب الإ�س���المي من خاللها اأن 
ُي�سهم يف مواجهة هذه الظاهرة والت�سدي لها، والعمل على معاجلتها والق�ساء عليها حتى 

يتحقق للمجتمع امل�سلم اأمنه وا�ستقراره . وياأتي من اأبرز هذه الأدوار الرتبوية ما يلي:
اأول: ا�ست�س���عار م�س���وؤولية الكلمة واأمانتها: فيمكن لالأدب الإ�سالمي بكل مقوماته 
واإمكاناته ومعطياته وفنونه اأن ُي�سهم بفعاليٍة واإيجابيٍة يف بناء خمتلف املجالت وامليادين 
احلياتية وتنميتها، واأن يكون وثيق ال�س���لة بها من خالل ما يحمله الأديب امل�س���لم يف اأي 
فٍن من فنونه واأي �س���كٍل من اأ�س���كاله من معاين ال�ست�سعار والإح�سا�ٍض مب�سوؤولية الكلمة 
واأمانتها مكتوبًة كانت اأم منطوقة، ول�س���يما اأن الإ�س���الم ينطلق يف نظرته اإىل م�سوؤولية 
���َماَواِت َوالأَْر�ِض  ���َنا الأََماَنَة َعَل���ى ال�سَّ ا َعَر�سْ الكلم���ة م���ن كونها اأمان���ٌة لقوله تع���اىل: )اإِنَّ
ُه َكاَن َظُلومًا َجُهوًل( )�سورة  َباِل َفاأََبنْيَ اأَن َيْحِمْلَنَها َواأَ�ْسَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها الإِن�َساُن اإِنَّ َواجْلِ
الأحزاب: الآية 72(. وهذا يعني اأن امل�سوؤولية تعني م�سوؤولية الأديب امل�سلم الإيجابية يف 
اأي كلم���ٍة يكتبه���ا اأو ينطقها اأمام اهلل تعاىل، ثم اأمام نف�س���ه وجمتمعه مبا فيه ومن فيه. 
ومتى حتقق عند الأديب امل�سلم هذا ال�سعور ال�سادق بامل�سوؤولية واأمانتها ودورها الرتبوي 
الفاعل؛ فاإنه ي�ستطيع اأن يجعل من اأدبه اأدًبا تربوًيا وتوجيهًيا م�سوؤوًل انطالًقا من اإدراكه 
وا�ست�س���عاره ملعنى قوله تعاىل: )َما َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل اإِل َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد( )�س���ورة ق: الآية 
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18(. وهذا يعني اأن من اأبرز الأدوار الرتبوية لالأدب الإ�سالمي العمل امل�ستمر على تنمية 
روح امل�س���ئولية لدى الفرد امل�س���لم خا�سًة واملجتمع امل�س���لم عامة، وبخا�سٍة اأن يف اإمكان 
الأديب امل�س���لم توجيه »قلمه ول�س���انه وفكره لتهذيب ت�سرفات ال�س���باب وتربيتهم تربيًة 
هه اإىل نقد بع�ض ال�س���لوكيات، والتحذير من نتائجها  اإ�س���الميًة حقة، وميكن ل���ه اأن يوجِّ
�س���ارًبا املثل ببع�ض النماذج التي �سلكت تلك امل�س���الك وكانت نتيجتها اخُل�سران والبوار 

يف الدنيا والآخرة« )�سعيد، 1413: 72(.  
ثانًيــا: ا�س���تثارة احلمية وا�س���تنها�ض الهمم:وه���و دوٌر رئي�ٌض يتمكن الأديب امل�س���لم 
بوا�سطته من خماطبة الآخرين على اختالف فئاتهم واأعمارهم وم�ستوياتهم باأية �سورٍة 
���ا لهممهم، ومذكًيا  م���ن �س���ور الأدب واأي فٍن من فنونه م�س���تثرًيا حلميته���م، وم�ستنه�سً
مل�س���اعرهم نحو اأهداٍف حمددٍة وغاياٍت معينٍة تخدم م�س���رية البن���اء والرتبية والتنمية 
يف املجتم���ع، وبذل���ك يعمل الأدب على تغيري القناعات وت�س���حيح املفاهيم؛ اإ�س���افًة اإىل 
تدري���ب النفو����ض على مواجه���ة الإحباط والياأ�ض، وعدم ال�ست�س���الم لل�س���ر والت�س���اوؤم، 
ول�س���يما اأن الأديب امل�س���لم كائٌن ح�ّس���ا�ٌض جًدا، فهو مبدٌع يف التقاط كل ما يدور حوله 
من اأحداٍث، ومتغرياٍت، وظروف ومعاي�ستها ليحولها بطريقٍة اإبداعيٍة اإىل ن�سو�ٍض اأدبيٍة 
رائع���ٍة، واإبداعاٍت فنيٍة متميزة لها اأثٌر كبرٌي يف ا�س���تنها�ض الهمم، وبث روح احلما�س���ة، 
وحتري���ك العواط���ف، وه���ذا معناه اأن عل���ى الأديب امل�س���لم اأن يجتهد يف اأن »ي�ست�س���رف 
بنف�س���ه جغرافية البيئة الب�سرية، واأن ي�ست�سف ب�سعوره طبيعة الت�ساري�ض الإن�سانية، واأن 
يتح�س����ض ب�س���فافيته املرهفة مواطن الذوق والفن واجلمال، ومن ث���م العمل على اإيقاظ 
مكامن الإثارة، وا�س���تحثاث دوافع ال�س���تجابة، وحوافز ال�ستقطاب« )ال�سهري، 1418: 
63-64(. ويف ذل���ك ملم���ٌح ترب���وٌي يوؤكد اأن الأديب امل�س���لم اأًيا كان فن���ه وجمال اإبداعه 
قادٌر على تغيري القناعات وت�سحيح املفاهيم من خالل اجتهاده يف �سياغة فنه واإبداعه 
الأدبي يف قوالب اأدبيٍة متنوعة وفق ما ي�س���عى لتحقيقه من اأهداٍف وم�سامني وطموحات 
تربوية �س���واًء اأكانت فردية اأم جماعية لُي�س���ارك بها من حوله الآم���ال والآلم، والأفراح 

والأتراح، وغري ذلك من الأحوال والظروف. 
ثالًثــا: ت�س���جيل املواقف اخلال���دة يف حياة الأف���راد واملجتمعات: وياأت���ي هذا الدور 
انطالًقا من كون �س���ور الفنون الأدبية الإ�سالمية تزخر - يف الغالب - بالتعابري الرائعة 
اجلميلة، وامل�س���اعر الأخوية ال�س���ادقة، والأحا�س���ي�ض الإن�س���انية النبيلة التي ت�س���توطن 
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النفو�ض الب�س���رية؛ فتبقى خالدًة فيها وتكون اأثبت اأثًرا واأعم تاأثرًيا، وبخا�س���ٍة اأن الأدب 
يعّد و�س���يلًة تربويًة ّفاعلًة وموؤثرًة اأكرث من اأية و�سيلٍة اأخرى؛ ملا للعبارة الأدبية وللخطاب 
���ا م���ن دوٍر كبرٍي واأثٍر فاعٍل يف  الأدب���ي من وقٍع �س���ديٍد وموؤثٍر على النفو�ض، وملا لهما اأي�سً
حتريك العواطف، وتاأجيج امل�ساعر، وتهيئة العقول والنفو�ض لقبول ما يهدف اإليه الأديب 
امل�سلم الواعي من اإحداٍث للتغيري يف نفو�ض وعقول امل�ستهدفني، وقناعاتهم، وتوجهاتهم، 
و�سلوكياتهم، وبخا�سٍة اأن ل�سان الأديب وكلماته واإبداعه يكون »�سهًدا حينما يرق ويحلو، 
و�سيًفا �سارًما عندما ُي�سل ويجلو، يربز هذا يف ُخطب اخلطباء الرنانة، وحكمهم البليغة، 
واأمثالهم املح�سوة متونها ببدائع اللفظ، وكرائم ال�سبك، و�سالمة الُلغة، وغزارة الألفاظ، 
فه���ي تاألٌق يف التعبري، وتاأنٌق يف الت�س���وير، وكاأن رقاب الألفاظ واملعاين اآخذًة ببع�س���ها« 
)ال�س���هري، 1418: 52-53(.ولي�ض هذا فح�س���ب؛ فاإن جمرد اندماج الإن�سان مع الأدب 
كة للعواطف واملثرية للم�ساعر،  الإ�سالمي الرفيع ب�س���وره اجلميلة الرائعة املبدعة املحرِّ
�س���واًء بالق���راءة اأو ال�س���تماع اأو امل�س���اهدة اأو نحو ذلك كفيٌل يف معظ���م احلالت بجعله 
اأدًبا متفاعاًل مع ظروف واأحوال جمتمعه الذي يعي�ض فيه، وُمعاي�ًس���ا لق�سايا اأُمته؛ الأمر 
ال���ذي يرتتب عليه - يف الغالب - اأن ُي�س���ّجل بع�ض املواق���ف العملية اخلالدة التي تنطلق 
من منطلق التوجيه والرتبية، وتهدف اإىل احتواء املتغريات الكثرية واملتباينة يف خمتلف 
امليادي���ن واملجالت احلياتية واحلر�ض على ُح�س���ن معاجلتها وبيان حقائقها، وت�س���جيل 
ماآثرها ومفاخرها، وبذلك ُي�س���هم اإ�س���هاًما فاع���اًل يف حماية كيانه���ا، وحفظ تاريخها، 

والعناية بهويتها الأ�سيلة و�سخ�سيتها املتميزة.
رابًعــا: ن�س���ر ثقافة الأمن والأم���ان يف املجتمع:وينطلق ذلك من ك���ون الأدب - على 
وجه العموم - �س���الًحا ذا حّدين، حيث ميكن ا�س���تخدامه للخري كما ميكن ا�س���تخدامه 
لل�س���ّر، اإل اأن الأدب الإ�س���المي - عل���ى وجه العم���وم - لي�ض كذلك اأب���ًدا؛ اإذ اإنه لبّد اأن 
ًه���ا وموِجًها نحو اخلري  يك���ون اأدًب���ا اأحادي الجتاه ف���ال يتوقع منه اإّل اأن يك���ون اأدًبا موجَّ
والف�س���يلة، والبناء وال�س���الم حتى يعّد و�س���يلًة تربويًة فاعلًة، وموؤثرًة، واإيجابيًة يف ن�سر 
ثقاف���ة الأم���ن والأمان يف املجتم���ع، واإن مل يكن ذلك كذلك فما من �س���ك اأنه �س���يتحّول 
اإىل مع���ول ه���دم، واأداة تخري���ب للمجتمع���ات والأمم، وحينها يفق���د دوره الفاعل املوؤثر 
يف تربية الأمم وبناء احل�س���ارات، الأمر الذي - ل �س���ك - اأنه �س���يوؤدي اإىل ظهور بع�ض 
الأمرا����ض الجتماعي���ة، والظواهر ال�س���لبية اخلط���رة التي ل ميكن اأن ينتج عنها �س���وى 
ال�س���ر والف�ساد، وانت�س���ار اخلوف، وانعدام الأمن، وفقدان ال�ستقرار، ونحو ذلك. وهنا 

اد - د. اأحمد بن عبد الكرمي غنوم د. �صالح بن علي اأبو عرَّ
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تت�س���ح اأهمية الأدب الإ�س���المي يف ن�س���ر ثقافة الأمن والأمان داخ���ل املجتمع من خالل 
الرتكيز يف الطرح الأدبي على معاي�س���ة ق�سايا الع�س���ر وم�سكالته وظروفه �سواًء اأكانت 
عامًة اأم خا�سة، والنظر فيها بعني الب�سرية والتدبر، والعمل على التجاوب معها بحكمٍة 
وروية، والإ�س���هام يف حلها حاًل متوازًنا، والجتهاد يف بيان حقيقتها وك�س���ف غمو�س���ها، 
واحلر�ض على ت�سخري خمتلف الو�سائل الإعالمية لن�سر هذه الثقافة، وتعميقها يف نفو�ض 
اأبن���اء املجتمع من خ���الل توظيف خمتلف الفنون والأمناط الأدبي���ة لتوعيتهم باأهميتها، 
وحفزه���م على التفاعل الإيجابي معها وتطبيقها يف خمتلف جوانب حياتهم وجمرياتها، 
ول�س���يما اأن الأدب الإ�سالمي قادٌر على تهذيب نف�س���ية املتلقي يف اأي زماٍن ومكاٍن لُيقبل 
ق م�س���الح الفرد واملجتمع والأم���ة، ويقوم بتنمية  عل���ى العمل البن���اء واملثمر؛ الذي يحقِّ
امل�س���اعر ال�س���ادقة والعواطف النبيلة لدى الفرد؛ والتي توؤدي اإىل دفعه لالنتماء لوطنه 
وجمتمع���ه واأمت���ه، والتاأكي���د على غر����ض مب���داأ النتماء للوط���ن، واملحافظة عل���ى اأمنه 
وا�س���تقراره و�س���المته من كل م���ا ُيهدد وحدته.وبذل���ك يكون كل فرٍد م���ن اأبناء املجتمع 
رجل اأمٍن و�س���مام اأمان يف اأي مكاٍن كاٍن، واإذا ما حتقق ذلك فاإن الأمن النف�س���ي للفرد 
يعني الأمن النف�س���ي عند من حوله من اأبن���اء املجتمع الذين ينعمون جميًعا بنعمة الأمن 
وال�س���تقرار فُيقبلون على عملية البناء الجتماعي الكلية التي تكفل للمجتمع حتقيق كل 

معاين التقدم والرقي.
خام�ًصا: العمل على التغيري الإيجابي يف حياة الفرد واملجتمع: فمن املعلوم اأن »الأديب 
لي�ض م�س���لًحا اجتماعًي���ا باملعنى الوظيفي، ولكن اأدبه قادٌر على الإ�س���هام يف الإ�س���الح 
الجتماع���ي اإذا كان اأدًبا جيًدا ق���ادًرا على الأخذ بالألباب والقل���وب« )القاعود، 1428: 
158(. ويتحق���ق ه���ذا الدور البارز من خالل اجتهاد الأديب امل�س���لم يف ت�س���خري الكلمة 
الأدبية مكتوبًة اأو منطوقًة ملخاطبة الفكر وال�س���عور عند اأبناء املجتمع فيكون ذلك عاماًل 
م�س���اعًدا يف ت�س���حيح املفاهيم اخلطاأ، واحلث على تغيري ال�سلوكيات املنحرفة، ومن ثم 
تخلي����ض املجتمع مبا في���ه ومن فيه من دواعي الكراهية، والعنف، واحلقد، والبغ�س���اء، 
ول�س���يما اأنه »ُيفرت�ض يف الأديب امل�س���لم اأن يحمل روح الإ�س���الم ال�س���افية التي تنعك�ض 
على كل ما يقول ويفعل« )القاعود، 1428: 151(. وبذلك ميكن القول: اإن العبارة الأدبية 
والإنتاج الإبداعي لالأديب امل�سلم منطوًقا كان اأم مكتوًبا ُيعد يف حقيقته اأداة تغيرٍي تربويٍة 
م�سمونة النتائج يف - الغالب - �سواًء اأكان هذا الإبداع مرتبًطا بالقناعات اأو باملُمار�سات 
�س���ريطة اأن يت���م توظيفها التوظيف احل�س���ن الذي ميكن من خالل���ه حتقيق مالمح هذا 

الدور الرتبوي لالأدب الإ�صالمي يف مواجهة ظاهرة الإرهاب
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التغيري الإيجابي النافع املفيد، ول�س���يما اأن »الكلمة حتمل مع الإن�س���ان م�سوؤولية احلياة، 
حتى تغدو يف قيمتها واأهميتها الإن�س���ان ذاته، وحتمل �سخ�س���يته واأبعاده لأنها ُتعربِّ عن 
عقيدت���ه، وعن اأ�س���دق مكنوناته؛ فاإذا �س���درت عن مع���نٍي طيٍب كانت كلم���ًة طيبة، واإن 

�سدرت عن معنٍي خبيٍث كانت كلمًة خبيثة« )بريغ�ض، 1405: 23-22(.
�صاد�ًصا: اإعداد اأفراد املجتمع ملواجهة التحديات املعا�س���رة وامل�س���تقبلية: ُيعد الأدب 
يف اأي جمتم���ٍع من املجتمعات واحًدا من اأبرز الو�س���ائط التي لها اإ�س���هاٌم فاعٌل يف تربية 
اأف���راد املجتم���ع وفئات���ه، واإعدادهم مع غريها من الو�س���ائط الأُخ���رى ملواجهة حتديات 
الع�س���ر �س���واٌء اأكانت حتدياٍت حاليًة اأم م�س���تقبلية، من خالل ما ميكن اأن يقوم به من 
غر�ٍض وتنميٍة للقيم املجتمعية الفا�س���لة، ومراعاة املبادئ الكرمية، والتحلي بال�س���فات 
النبيلة التي ت�س���مو بنفو�ض اأ�س���حابها اإىل معايل الأمور وترتفع به���م عن دناياها. ولي�ض 
ه���ذا فح�س���ب؛ فالإبداع���ات الأدبية اأًي���ا كان نوعها تعمل عل���ى تربية اأبن���اء املجتمع من 
خ���الل ما مُيكن اأن ُي�س���مى باخلطاب الأدبي النا�س���ح الذي يُدل على احلق وُير�س���د اإىل 
اخلري، ويحث على مواجهة خمتلف التحديات وامل�سكالت والظواهر الفكرية، والثقافية، 
والجتماعية، والأمنية التي ياأتي من اأبرزها الإرهاب مبختلف �سوره واأ�سكاله، عن طريق 
تكري����ض الكثري من املبادئ والقيم الرتبوي���ة الكرمية يف نفو�ض املتلقني من اأبناء املجتمع 
وفئاته، �س���ماًنا لن�سر الثقافة ال�سحيحة يف اأو�ساطهم، وتنمية الوعي الإيجابي عندهم، 
وت�س���حيح املفاهيم اخلطاأ لديهم م���ن خالل جمموعة القوالب الأدبي���ة املتنوعة التي ل 
�س���ك اأن لها دوًرا رئي�ًس���ا يف تربية النا�ض، واإيقاظ وعيهم، وحتريك م�س���اعرهم، وتنمية 
الولء والنتماء ال�س���ادق للوطن ولالأمة يف النفو�ض الأمر الذي يرتتب عليه القدرة على 
مواجهة التحديات وامل�سكالت املختلفة بكل ثقٍة واقتدار، اعتماًدا على الرتبية ال�سحيحة 
الت���ي تعمل على ت�س���كيل القيم الفا�س���لة، وغر�ض الأخالق الكرمية، وت�س���حيح املفاهيم 
اخلطاأ اعتماًدا على اجلهود الفردية الذاتية، واملهارات احلياتية املكت�سبة، وبذلك ميكن 
القول: اإن الأدب مبثابة ال�سالح الذي ميكن ت�سخريه ملواجهة الأخطار املحدقة باملجتمع، 
وجمابهة التحديات التي يتعر�ض لها، والت�سدي للظواهر الجتماعية ال�سلبية التي ياأتي 

من اأبرزها ظاهرة الإرهاب وما يف حكمها من الظواهر الأُخرى.
�صابًعــا: ن�س���ر ثقافتي احلوار واملواطنة بني اأفراد املجتمع:�س���بق واأن اأ�س���رنا اإىل اأن 
الأدب الإ�س���المي بعباراته الأدبية واإنتاجه الإبداع���ي املنطوق اأو املكتوب ُيعد يف حقيقته 
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)اأداة تغيرٍي تربويٍة( م�سمونة النتائج، �سواًء اأكان هذا الإبداع الأدبي مرتبًطا باملفاهيم 
والقناع���ات، اأو باملُمار�س���ات والتطبيق���ات، م���ع التاأكيد على �س���رورة اأن يت���م توظيفها 
التوظيف الإيجابي الذي ميكن من خالله حتقيق مالمح هذا التغيري النافع املفيد. وياأتي 
من اأبرز الأدوار الرتبوية لالأدب الإ�سالمي اأنه مُيكن اأن ُي�سهم بفعاليٍة يف مواجهة ظاهرة 
الإرهاب والت�سدي لها من خالل عنايته بن�سر ثقافتي احلوار واملواطنة بني اأفراد وفئات 
املجتم���ع، وهو ما مُيكن حتقيقه م���ن خالل تفعيل اآليات اخلطاب الأدبي واأدواته املتنوعة 
وتوظيفها لهذا الغر�ض يف خمتلف املنا�س���بات؛ فاحلوار و�س���يلٌة فاعلٌة لتو�سيح احلقائق 
وبناء املفاهيم ال�س���حيحة وغر�سها يف الأذهان واملفاهيم، ول�سيما عندما يكون احلوار 
ثقافًيا ُمثمًرا، ويف قوالب اأدبيٍة �سائقٍة وجّذابة ت�سعى يف جمموعها لزرع الثقة يف النفو�ض، 
وحتقيق الإقناع العقلي واملنطقي �سواًء عند املتحاورين اأو امل�ستمعني. ولي�ض هذا فح�سب، 
فُيمكن لالأدب الإ�سالمي العمل على تر�سيخ مبداأ )املواطنة احلقة( يف نفو�ض اأبناء الوطن 
وفئاته املختلفة، والتاأكيد على غر�ض مبداأ )ُحب الوطن(، وما يرتتب على ذلك احلب من 
�س���دق الولء، وقوة النتماء للمجتمع امل�سلم بخا�سة، ولالأُمة امل�سلمة بعامة، ول�سيما اأن 
الأديب امل�س���لم ي�ستطيع خماطبة امل�ساعر والعواطف الإن�سانية املختلفة التي تدفع اأفراد 
املجتم���ع اإىل مزيٍد من التما�س���ك واللحمة، وحتقيق معاين الوح���دة الوطنية النابعة من 
�س���دق الولء الذي »ُيركز على امل�ساعر والعواطف واجلماعة باعتبار اأنه رابطٌة وجدانيٌة 
وا�س���تعداد اإرادي يتخذ العديد من ال�س���ور كالطاعة، واللتزام، والإخال�ض، والواجب، 

وال�سداقة« )يو�سف، 2011: 42(.
ومن كل ما �سبق تكون خال�سة القول: اإن لالأدب الإ�سالمي - بكل فنونه - دوًرا تربوًيا 
مهًم���ا ورئي�ًس���ا يف مواجهة ظاهرة الإره���اب وما يف حكمه من الظواهر ال�س���لبية الأُخرى 

لغر�ض حتقيق اأمن املجتمع امل�سلم، وميكن الإ�سارة اإىل هذا الدور يف النقاط التالية: 
اإظهار و�س���طية الإ�س���الم واعتداله وتوازنه يف معاجل���ة خمتلف جوانب احلياة، . 1

وتر�س���يخ مبداأ النتماء الوطني ال�س���حيح لدى اأفراد املجتمع وفئاته جميعهم، 
ول�س���يما من ال�س���باب الذين ل �سك اأن يف ذلك اإ�س���عاًرا لهم بالعتزاز والفخر 

وحتقيًقا لالنتماء والولء. 
حت�سني اأبناء املجتمع وفئات �سد الكثري من الأفكار املنحرفة واملذاهب اخلطاأ . 2

من خالل ن�س���ر ثقافة الأمن والأمان املجتمعي يف قوال���ب اأدبيٍة زاخرٍة باملعاين 

الدور الرتبوي لالأدب الإ�صالمي يف مواجهة ظاهرة الإرهاب
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ال�سامية التي تهدف يف جمموعها اإىل بيان احلق وغر�سه يف النفو�ض باملناق�سة 
العلمية الهادئة والهادفة، و�سجب خمتلف ال�سلوكيات املنحرفة يف اأي زماٍن وكل 

مكان.
الإ�س���هام يف ن�س���ر التوعية ال�س���حيحة من خ���الل القوالب الأدبية املدرو�س���ة، . 3

والتعريف الوايف مبختلف الأفكار واملذاهب والتيارات اخلطاأ قبل و�س���ولها اإىل 
اأبناء املجتمع، مع احلر�ض على النطالق يف هذا ال�ساأن من املنطلقات العقدية 
الرئي�س���ة الوا�س���حة لغر�ض ت�س���حيح املفاهيم، وتقومي العوجاج الفكري لدى 
ال�سباب با�س���تخدام اأ�س���اليب تربويٍة متنوعٍة كاإقامة احُلجة والإقناع، والن�سح 

والإر�ساد، ودعوة املخطئ اإىل الرجوع عن خطئه، ونحو ذلك.
ت�س���خري الأعمال الأدبية املتنوعة لتنمية ال�س���عور بالوح���دة الوطنية، ونبذ مبداأ . 4

العنف والتطرف والإرهاب والُفرقة والختالف وما يف ُحكمها كاأ�س���اليب فوريٍة 
حل���ل ما قد يواجهه اأبناء املجتمع من م�س���كالت وحتديات، والأخذ بحكمٍة على 
اأيدي الذين وقعوا يف براثن النحراف الفكري، والعمل على اإقناعهم باأخطائهم 
القولي���ة والعملي���ة، ومنعهم من الإخالل بالأمن الفك���ري للمجتمع، ونهيهم عن 

جمال�سة اأهل النحراف والتطرف الفكري.
دعوة املعنيني مبختلف فنون الأدب الإ�سالمي اإىل الجتهاد يف تقييم الأفكار والروؤى . 5

التي ينادي بها عنا�س���ر اجلماعات الإرهابية والتنظيم���ات املتطرفة، والعمل على 
نقدها نقًدا هادًفا، وتعميق التحليل الت�سحيحي الواعي لل�سعارات التي يطلقونها، 

عون تبنيها ، واملزاعم التي يزعمون ال�سعي اإىل حتقيقها. واملبادئ التي يدَّ
العمل تربية الفرد وتنمية املجتمع من خالل احلر�ض على تهذيب الروح وتعديل . 6

ال�سلوك وت�سحيح الفكر من خالل املعطيات الأدبية املختلفة التي تدفع الأفراد 
ق م�س���الح الفرد واملجتمع،  واملجتمع���ات نح���و العمل البناء واملثم���ر؛ الذي يحقِّ
ويق���وم بتنمي���ة العواط���ف النبيل���ة لدى الأف���راد فيتحق���ق انتماوؤه���م احلقيقي 

ملجتمعهم ووطنهم واأُمتهم، ومن ثم املحافظة على اأمنه و�سالمته وا�ستقراره.
و�س���ع خطط �س���املة ومدرو�س���ة ميكن للمعنيني بالفنون الأدبية الإ�سالمية من . 7

خاللها متابعة م�سكالت ال�سباب املعا�سرة، وحماولة حلها يف �سوء اأحكام الدين 
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الإ�س���المي احلنيف وتعاليمة ومنهجية والرتبية الإ�س���المية ال�س���امية، والعمل 
م���ن خاللها على حماية اأبناء املجتمع من خماطر الغلو والت�س���دد والندفاع يف 

خمتلف �سوؤون احلياة.

التو�صيات
ياأتي من اأبرز التو�صيات التي ميكن اأن نخرج بها من هذا البحث ما يلي: 

اأوًل: الت�س���جيع على تبني خمتلف اجلهات الثقافية والأدبية املهتمة بال�ساأن الثقايف 
يف املجتم���ع من حي���ث تنظيم )امل�س���ابقات الأدبي���ة التناف�س���ية( التي يكون مو�س���وعها 
الرئي�ض كيفية توظيف الفنون الأدبية املختلفة للت�سدي لظاهرة الإرهاب والق�ساء عليها 

وتخلي�ض املجتمع من خماطرها.
ثانًيا: تخ�س���ي�ض )جائزة �س���نوية( على م�ستوى الدولة ُتعنى مبجال الإبداع الأدبي 
املتخ�س����ض يف الت�س���دي ملختل���ف الظواه���ر الجتماعية ال�س���لبية كظاه���رة الإرهاب، 

وظاهرة املخدرات، وظاهرة البطالة، ونحوها.
ثالًثا: ت�س���مني املناه���ج واملُقررات الدرا�س���ية يف خمتلف املراحل الدرا�س���ية بع�ض 
الأعم���ال الأدبية املتميزة التي تو�س���ح ماهي���ة الإرهاب، وخطورته، واأ�س���بابه، ودواعيه، 

وكيفية الت�سدي له والق�ساء عليه.
رابًعــا: توظيف الأعم���ال الأدبية املتمي���زة مبختلف اأمناطها عرب خمتلف الو�س���ائل 
الإعالمية املعا�س���رة لن�س���ر الثقافة الإيجابية املن�س���ودة، التي ميك���ن من خاللها معرفة 

التعامل ال�سحيح مع ظاهرة الإرهاب وما يف ُحكمها من الظواهر ال�سلبية الأُخرى.
خام�ًصــا: �س���رورة تفعي���ل دور الأدب الإ�س���المي مبختلف فنونه املُعا�س���رة يف تنمية 
مب���داأ الوحدة الوطنية بني اأبناء املجتمع، واحلر�ض على نبذ كل دواعي الفرقة واأ�س���باب 
الختالف ، والع�س���بيان ونحوها ؛ انطالقًا من ُم�سلمات الدين الإ�سالمي وتعاليمه التي 

تدعو اإىل مل ال�سمل ووحدة ال�سف.واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.
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