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  اجمللةتعريف 
 ، هي اسم املخففة عن إجنليزیة للبحوث اخلالقة( اسم اخلاص جمللة العربية الدولية أجسر)

IAJCR) ) الشيئنيأجسر مجع جسر وهي نقطة االتصال بني مبعنی . 
هتدف هذه اجمللة إىل إنتاج املعرفة وتطویر معارفها وخرباهتا يف جمال التخصص واألحباث املتعلقة 
بالظواهر اللغویة واألدبية، فضالً عن البحوث األصلية واجلدیدة يف جمال العلوم واألدب املختلفة، ونشر 

ملتعلقة بالفكر لغویة واألدبية، واألساليب ااملعرفة واملوضوعات املتخصصة. واملشاكل املتعلقة بالظواهر ال
واملرتبطة يف إطار   احلدیثيف األدب العريب، القدمي و  نقدیةوالتحليل والتجزیة لقضایا اللغة وظواهرها ال

 نظریات جدیدة.
 

 :أهداف اجمللة
 

ألدباء لعلی جلب األساتذة والباحثني إىل جمال البحث العلمي مع موضوعات متخصصة هتتم اجمللة 
واملثقفني والباحثني، مّكنت اجمللة نشر االنتاجات العلمية والبحثية، حيث تتوفر شروط البحث العلمي، 
واملتابعة بسياسة اجمللة. تلك اليت تأخذ يف االعتبار ظروف البحث العلمي هلا األسبقية من حيث أصالة 

اء وقت نخفضة واجلدیة يف تقدمي وإعطالفكر ووضوح األسلوبية واألصالة واجلودة املمتازة والكمية امل
 .للتعدیل
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 النشر شروط
 

 ية القيمة من صرية اليت تتعلق باملقاالت العربعهي جملة اللغة العربية واألدب الالدولية لة العربية اجمل
 عرويني.املعلماء األساتذة والباحثني و 

 .لغة اجمللة هي العربية واإلجنليزية والفارسية 
  ع مرات يف السنة.بستكون اجمللة يصلية تنشر أر 
  البلد خارجيتم احلكم على املقاالت من قبل اثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانيهما. 
  قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة ييما يتعلق بالنشر، ستكون مجيع قواعد وأنظمة 
 .هيئة حترير اجمللة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن أي قرار 
 بآراء احثني بسيكون للمجلس احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص املادة املرسلة. سيقوم احملرر بإبّلغ ال

 يتعلق بأي تغيري.اخلرباء ييما 
  .ليس من الضروري أن يوايق جملس اإلدارة على آراء الكاتب 
  مسؤولية املقاالت ستكون يقط على املؤلفني وليس علىIAJCR .أو هيئة التحرير 
 لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال.مبجرد استّلمها ، 

 رئيس التحرير         
 احلقول الدراسية:

 العربية لغريالناطقني هبا قضايا تعليم اللغة 
 املراجعات العلمية للدراسات والنظريات 
 حوسبة اللغة العربية وأداهبا 
 النظرية األدبية واللغوية 
 الدراسات اللسانية النظرية والتطبيقية 
 األدب العريب القدمي واألدب العريب احلديث 
 مشكّلت املصطلح والتعريب 
 املقارنة بني األدبني العربية والفارسية 
 األدب املقارن ودراسات الرتمجة 



 

 رئيس التحرير                                                      م2021 السادسدد ، العثاينكلمة التحرير للمجلد ال 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 ه    :0132ISSN-1133        2222 -6(2) 2 حزيران -ةبحوث الخّل

 
 

 

 

 
 

 هيئة التحرير العاملية
 

 األستاذ الدکتور عمر عبد الرحيم محزاوي
 جامعة األزهر، القاهرة، مصر

 

 األستاذ الدکتور مؤيد ياضل
 اجلامعة اإلسّلمية العاملية، إسّلم آباد

 

  األيغاينالدکتورة هنی  ةاألستاذ
 باينر بروييسور أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة 

 

 األستاذ الدکتور عبد اجمليب جميب
 اجلامعة اإلسّلمية العاملية، إسّلم آباد

 

 األستاذ الدکتور سامي حممد عبابنة
 رياد للدراسات واألحباث، األردن

 

 األستاذ الدکتور منتهی أرتاليم زعيم
 اجلامعة اإلسّلمية العاملية، ماليزيا

 

 مسيع هللا زبريياألستاذ الدکتور 
 جامعة عّلمة إقبال املفتوحة، باکستان

 

 األستاذ الدکتور يردوس أمحد بت العمري
 جامعة علي کره اإلسّلمية، هند

 

 األستاذ الدکتور إمساعيل عمارة عقيب
 اجلامعة اإلسّلمية العاملية، إسّلم آباد

 هيئة التحرير املستشارية 
 

 عبد الکبري حمسن األستاذ الدکتور
 دراوالبندي، إسّلم آبا، الکلية احلکوميةأستاذ 

 

 عبد القاهر عابد األستاذ الدکتور
 أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة کابول

 

 کفايت هللا محداين  األستاذ الدکتور
 منل، إسّلم آبادأستاذ قسم اللغة العربية، جامعة 

 

 ل حممد باسلگ  األستاذ الدکتور 
 أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة کابول

 

 دل آقا وقار األستاذ الدکتور
 أستاذ کلية الشريعة، جامعة ننجرهار

 

 عبد اجمليد البغدادي األستاذ الدکتور
 جامعة عّلمة إقبال املفتوحة، باکستان

 

 عبد الرمحن شريزاد األستاذ الدکتور
 أستاذ کلية الشريعة، جامعة ننجرهار

 

 عبد الصبور يخري األستاذ الدکتور
 أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة کابول

 
 

 عبد هللا نورعباد األستاذ الدکتور
 کابول، جامعة  الدراسات اإلسّلميةأستاذ قسم 

 
 

 شريف هللا غفوري املساعداألستاذ 
 ختارأستاذ قسم اللغة العربية، جامعة 

 



 

 رئيس التحرير                                                      م2021 السادسدد ، العثاينكلمة التحرير للمجلد ال 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 و    :0132ISSN-1133        2222 -6(2) 2 حزيران -ةبحوث الخّل

 
 

ق  )دورية، علمية، حمكمة، مفهرسة(  ةاجمللة العربية الدولية للبحوث اخلّلا
Issue 2 0،  Vo0   No 03 (0203/3661): 3020/1366 -ثانيال العدد – ثانيال المجلد –لثانيا اإلصدار  

 كلمة التحرير...
 األستاذ الدكتور عمر عبد الرحيم محزاوي

 

 مناهجها(و  أهدايها عن حتليلية )دراسة األيغانية اجلامعات يف العربية اللغة تدريس واقع

 األستاذ املساعد شریف هللا غفوري
 األستاذ املساعد حممد هللا حقجو
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 نأيغانستا يف ةالدمیوقراطي ءجمي بعد اإلسّلمي األدب
 هبروز هللا جاراألستاذ املساعد 
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 الفاعل إعراب حول النحو علماء آراء
 211-215                                                     األفغاين األستاذ املعيد نور حممد شهریار 

 (بدخشان مدينة دروس أئمة املساجد )دراسة ميدانية يفيف رغبة الشباب 
 123-111                                                         األستاذ املساعد صنعت هللا جویا 
 

  القرآنية يف تفسري بعض األلفاظاإلضاءات اللغوية 
 األستاذ عنایت الرمحن مهت 
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 ية املعاصرةضوء القواعد الفقه ام البورصة يفكحأ

 ذبيح اهلل زاهد  األستاذ
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file:///E:/IAJCR%20%20Journal/Message%20of%20Chief%20Editor.pdf
https://iajcr.com/wp-content/uploads/2020/11/IAJCRv4-1.pdf


 

 رئيس التحرير                                                      م2021 السادسدد ، العثاينكلمة التحرير للمجلد ال 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 ز    :0132ISSN-1133        2222 -6(2) 2 حزيران -ةبحوث الخّل

 
 

 کلمة التحرير 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

رآن تتّم الصاحلات وبشکره تزداد النعم والربکات، واحلمد هلل الذي أنزل القبنعمته احلمد هلل الذي 
ها ع انتشار وتوسيها ر تطویعمل علی و بلساٍن عريّب مبني، والصلوة والسالم علی أفصح من نطق بالعربية، 

 ! بني األمة املسلمة وعلی آله وصحبه أمجعني. وبعد
الكرام  األردن. أن یضع بني أیدي قرّائه - عمانیسر اجمللة العربية الدولية للبحوث اخلالقة يف

م، وهو عدد حيمل بني طّياته ثراء معرفيًّا، ألنه ميثل ملتقى 1112العدد الثاين من اجمللد الثاين للعام 
ألقالم خمتلفة، إذ اتسعت حلقول معرفية شّّت، لتشمل باقة من املقاالت املتنوعة، یتقدمها يف حقل 

غویة، متمثلة يف اللغة واألدب والنحو، إىل جانب اإلحياءات الصوتية والدراسات الدراسات األدبية والل
 امليدانية.

م للسنة الثانية يف موضوعات شّت يف الليسانيات 1112فيخرج هذا العدد من شهر حزیران
واألدبيات؛ حيث اجتهدنا قدر اإلمكان يف تنوع املوضوعات اليت تدور يف حمورین األساسيني: 

ت النصية وعلوم الليسانيات، والثاين األدبيات املعاصرة النثریة والشعریة إىل قضایا من جانب الليسانيا
 العلوم اإلنسانية.

وليست الدراسات األدبية بأقل حضورًا يف هذه اجمللة، إذا ما قورنت حبظ الدرس اللغوي منه، إذ 
رغبة  ویة وكذا  االحصائيات يفیسجل القارئ فيه مقاالت من الدراسات امليدانية، مث األدبية والنح

الشباب على دروس أئمة املساجد يف مركز املدینة بدخشان وإىل جانب هذا مقاالت أخرى يف قضایا 
 اللغویة.

والشك يف أن الثراء املعريف يف هذا العدد، وتنوع املقاالت اليت یشملها مع كون مؤلفيها من أقطار 
لى إمياهنا ة واضحة املعامل على االنفتاح الذهين ألسرة اجمللة. وعخمتلفة البالد يف أفغانستان الغايل، ألدل

بالبحث العابر للحدود اجلامعات وللتخصصات العلمية، كما إهنا مؤشرات على أن غایة اجمللة أن خيطو 
خطوة إىل األمام على طریق إفساح مكان للمجلة بني اجملالت الدولية العربية. والعمل مازال جاریًا 
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وات أخرى تؤكد املكانة العلمية هلذه اجمللة بوصفها جملة علمية رصينة تسهم إسهاما حقيقيا الختاذ خط
يف رفد احلركة العلمية يف العامل اإلسالمي والعريب برافد علمي حيوي ال یهتم بزیادة الكّم مبقدار ما 

 یسعى إىل تكریس حركة حبث علمي رصني يف اجملال العلوم اإلنسانية والعربية.
إهنا مؤشرات علي أن غایتنا يف واقع األمر ليست إرضاء قرّاء اجمللة األعزّاء فحسب، إمنا أن كما 

 یسهم قدر جهده أیًضا يف ترقية البحث العلمي يف الوطن األفغاين.
الیتسع حيز هذه الورقة لذكر ما یعانيه القائمون على اجملالت من صعوبات خمتلفة األلوان، وما 

، قبل أن یرى عدد منها النور، لذلك من االلتزام األديب إن مل یكن من الواجب یصيبهم من وجع الدماغ
أن نرفع أیات الشكر اخلالص إىل املشرفني علي اجمللة، والقائمني على إخراجها يف حّلتها النهائية، بكل 

ثني، أما حمن فيهم اهليئات االستشارة، العلمية والتحریریة، إىل جانب التوجه بوافر الشكر إىل كل البا
 حتية التحيات فهي جلمهور قرّائنا الكرام الذین لوالهم ملا كان للمجلة أي معىن.

كان اهلدف األول الذي اعتمد واطلع عليه قراء العربية ومن حيب أن یقرأ الدراسات العربية اليت 
ة كثريًا فيما يتصدر عن أبناء األفغان. واهلدف الثاين كتب الباحثني األفغان عن تطویر الدراسات العرب

سبق فجاءت مقاالهتم سوف تليب حاجة عصرهم، وملا انتشرت اإلجنليزیة صار الناس يف غربة عن 
العربية وبالغته حبيث ال یعرفون كيفية أخذه ألباب العرب الفصحاء والبلغاء كمثل عبد القاهر اجلرجاين 

 الذي نشأ وترىب يف املهد الفارسي.
لهم قراء العربية، ال یسعنا إال أن نستشعر الكثري من الغبطة إذ نعترب عمهؤالء املقاالت النافعة إىل 

هذا إحدى مثرات األمة اإلسالمية اليت نتوقع هلا إخوة وراء إخوة بفضله تعاىل ومنه، إنه نعم املوفق 
 واملستعان، واحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم على مصطفاه األمني للناس أمجعني.

سأل ن لُعجمة وصلْت بنا معشر قراء العربية إىل أن نظن ذلك يف هذا السرد اجملرد!!فال أظن أن ا
هللا تعاىل أن یبارك يف جهود مركز أجسر العلمية، وأن یطيل عمرها وعمر اجمللة، وهللا من وراء القصد 

 وهو اهلادي إىل صراط املستقيم.
 رئيس التحرير
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 نأيغانستا يف ةالدمیوقراطي ءجمي بعد اإلسّلمي األدب
 

 1 دانش يونس حممد، 2 هبروز هللا جار
 )الکاتب املسؤول( بدخشان/ جامعة  علوم اإلنسانيةکلية اللغات والبقسم اللغة العربية  يف املساعداألستاذ .2

 بدخشان/ جامعة  علوم اإلنسانيةاللغات والکلية بقسم اللغة العربية  يف عيد.األستاذ امل1
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 َلَخصم املم 
إن األدب اإلسالمي مما شرفه هللا بأن یكون ثوباً یلبس... وحلية یتحلى هبا األدب و یتجلى نوره 

ر بعد أن كان اإلسالم باهتا يف كثري من العامل ... وخامالً يف جل أقطا االدنيا كلهإىل املأل َعَلَمه وعلى 
الدنيا. األدب اإلسالمي یهتم بقضایا األمة ویواجه مشكالهتا بطریقة جادة یلتزم فيها نظرة اإلسالم إىل 

هتدف  .ةاحلياة، ویعرض بالكلمة الطيبة املعربة واملؤثرة ما یراه ویوجه حنو ما جيب أن یكون برؤیة إسالمي
خالل مخس  ةيف أفغانستان احلدیث ةالدميوقراطي ءاألدب اإلسالمي بعد جميقضایا  إىل معرفةهذه املقالة 

وفق تصنيف القياس للمجال املعريف، وقد استخدم الباحثان  ،م1112 إىلم 1126سنوات تبدأ من 
ختصاص ساتذة وأصحاب االاملنهج الوصفي التحليلي يف إعداد املقالة. رمبا مت االستفادة من آراء األ

يجة كون نتتفالدراسة يف األدب اإلسالمي  مضوا أعمارهم يف هذا احلقل العلمي واألديب.أالذین 
تنظر قائق ، وكلما تأملت ترانا يف مجع احلاتطلب توضيحًا للرأي، وبرهنة عليهت يالبحث املنظم، وه

إىل بيان  نتيجة البحثبعد ذلك جلأت ما یكون نظرة احملاید احملقق الذي یبحث ویتحرى وال یهمه 
 عدم تطور األدب اإلسالمي ظّل نظام الدمقراطية يف أفغانستان فحسب.

 ، الشعر، الشاعر.ةاألدب اإلسالمي، الدميوقراطيالکلمات الرئيسية: 
 

http://www.iajcr.com/
mailto:jarullahbehrooz8@
file:///C:/Users/sharif/Desktop/IAJCR04.pdf
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 املقدمة
خلطابة اعنه، واألدب یضم الشعر والنثر و  األدب هو وسيلة من وسائل الدعوة إلی اإلسالم والدفاع
ته علی املعایري قص بىنشعره وی أن ینظمواملقالة والقصة واملسرحية وغريها. فالبد للشاعر أو الكاتب 

مهما  لشاعر، فلدع. والشعر أحاسيس ومشاعر داخلة ا یكتب ویبة، ألنه مسؤول عمّ يعواألسس الشر 
ة؛ أما إذا  اإلسالمي ةلعقيداا ة، یكون إبداعه وكتابته وفقيعملتزما بالقوانني والضوابط الشر  كان الشاعر

 آخر، فيكون شعره خمالفا لإلسالم.  أكان ملتزما بفكر ومبد
تأثر الشاعر أو األدیب یرجع إلی عقيدته املوجودة يف باطنه، مث إلی النظام احلاكم يف بلده،  ؛أوال

لب الشعر، كما كان ام احلاكم يف قالنظاب ة متأثراه إسالميا، یفرز تأثراته الفكریإذا كان النظام يف بلد
المي وحماسنه، فكر اإلسبال ینت رایة الدولة اإلسالمية، متأثر الذین یعيشون حت -أدباء اليهود والنصری

 وكان هذا واضحا يف أدهبم يف ذلك الوقت.
نظام احلاكم غري نظام اإلسالم، فيتأثر األدیب منه وینعكس تأثره يف شعره ونثره.  الوأما إذا كان 

يد هذا یدح وتأمي الباطل، وأنشدوا أشعارهم يف نظام الدميوقراطبالتأثر معظم الشعراء األفغانيني كما 
 ة بطریقة غري مباشرة حينا، وحتی مباشرة يف حني آخر.يعالنظام ورفض األحكام الشر 

 وغريهم. يف فنيثقمو  سياسنيو  اءبیر والتكدیر يف أذهان الناس من أدفللنظام تأثري كبري من التنو 
تبلور تأثرهم يف و  ةالدميوقراطيبعراء األفغانيني الذین تأثروا شللاملقال سوف نقدم بعض األمثلة  هذا

  -إن شاء اهلل– ةاملشكل هیق احلل وامللجأ واملنجأ من هذ، ويف النهایة سوف نقدم طر أدهبم
دهبم. مما ال أأحد العوامل اليت متيز اجملتمع بأنه حي، هو انعكاس عقائد شعبه يف أمهية البحث: 

شك فيه أن أحد العوامل اليت تؤثر علی األدب بشكل مباشر، هو اجلو السائد يف اجملتمع. وفق الطبيعة 
املتغرية للحكم يف بلد ما، یتغري اجلو السائد فيه كذلك. بعد اهنيار النظام الشيوعي يف أفغانستان 

عد قواعد الدینية. لألسف الشدید، بووصول اجملاهدین إلی السلطة، كان األدب یتحدث عن القيم وال
د إقامة ضایا الدینية تدرجييا. بعمن الق اً يف هذا البلد، أصبح أدهبا خالي ةالدميوقراطي إقامة النظام

الدميوقراطية يف هذا البلد، تغريت املنهجية واملعایري يف األدب. لذلك، فإن النقاش حول هذه االختالفات 
 ضروري ومهم.املنهجية بني الشعراء، أمر 



 

 عبد الحفيظ دانش  جار هللا بهروز  و                                نأيغانستا يف الدمیوقراطي جمي بعد اإلسّلمي األدب 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:    161-1133        2222 -6(2) 2 حزيران -ةبحوث الخّل

 
 

دراسة آراء الشعراء من قبل الباحثني يف خمتلف العصور  تكما هو واضح، قد مت  أهداف البحث:
 والبلدان. وكان الغرض من هذه الدراسات والبحوث هو إجياد أوجه التشابه والتباین بني الشعراء.

 األفغان. الشباب شعراء قال سنذكر كأمثلة قصائد عدد من يف هذا امل
كتابة هذا املقال هو االعرتاف بأن األدب يف هذا البلد یتغري بشكل سليب. أرید أن   اهلدف من

ج اجلهاد هبذه ا نتائال خيسرو ن هذا الوقت. وجيب أأنبه الشباب املسلم كي یدركوا مسؤوليتهم الكبرية يف 
سياسية إلی لوال ینبغي أن یؤدي االنغماس يف القضایا ا ،يت أدت إلی مقتل اآلالف من الناسالسرعة ال

 إمهال القضایا األدبية، ألن األدب ميكن أن یكون له تأثري مباشر علی أفكار الناس. 
 مشكلة البحث: 

 هل للنظام تأثري علی األدیب واألدب؟ .2
لی األدب يف ع ةقراطيو م ال؟ یعنی هل أثر النظام املدميهل تغري األدب يف بلدنا أفغانستان أ .1

 أفغانستان؟ 
 الدميوقراطية أن متحو الفكر اإلسالمي من األدب؟هل استطاعت  .3
 هل اختفی األدب اإلسالمي متاما من اجملتمع األفغاين؟ .4
 هل هناك صراع بني احلق والباطل يف جمال األدب؟ .5

 

 منهج البحث: 
عن عن األدب اإلسالمي، قيمته وأثره، و  ناذا املقال منهجا وصفيا، حيث حتدثه إعداديف  ناسلك

نبع احلكم فيه، مث وم ةوقراطيبشرح خمتصر عن الدمي ناوعالقته باجملتمع واحلياة. مث قماألدب اإلسالمي 
عض الشعراء عدة شواهد من ب ناطوائف اجملاهدین فيه، وذكر عصر اجلدید و العن أفغانستان يف  ناحتدث

 يف أفغانستان. ةيف عصر الدميوقراطي
من كتاب  ت ولن ميوت، ألنه منبثق، وعن األدب اإلسالمی بأنه مل ميعن طریق احلل ناوأخريا حتدث

 اهلل وسنة رسوله صلی اهلل عليه وسلم.
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 ، قيمته وأثرهاألدب اإلسّلمي

نا  ومن ه "الفن املصور للشخصية اإلنسانية من خالل الكلمة املؤثرة"ن األدب حسب علمي إ
اهتا نطلقكان األدب بنظري هو ضابط االرتباط بني جوانب احلياة اإلنسانية على االختالف م

ة احلضارة البشریة ري ستتضح قيمة هذا الفن وآثاره يف م يتال ه النبذة املعرفيةوتصوراهتا.. ويف ضوء هذ
 على امتداد وتعدد مذاهبها.

االكتفاء  ىة يف تنكرهم للكالم، وحتریضهم علضجيج الذي حيركه ذوو النوایا الطيبالومع كل 
مفعوهلا العميق يف إثارة العقول والقلوب، مث التوجيه إىل األعلى أو األدىن من بالعمل، سيظل للكلمة 

ينة ذلك يف رساالت النبيني، اللذین كانت الكلمة املب ة. وغري خاٍف على أويل العلم أمثلمسالك احلياة
هلا هللا ىل أعماق اإلنسان، وقد جتلى ذلك على أمته يف املعجزة الكربى اليت أنز البليغة وسيلتهم الفضلى إ

على قلب حممد، صلى هللا عليه وسلم، قرآناً یهدي لليت هي أقوم، وسنًة خُترُج الناَس من الظلمات إىل 
 (.263 هـ:2412اجملذوب، النور. )

مًة ومثالً، العرب، شعراً وخطابًة وحك وهبذین الرافدین من أدب السماء بدأ التغيري األكرب يف أدب
مث ترسُّاًل وتصنيفًا وقصًة وملحمًة.. وما إىل ذلك من أساليب وفنون أدت مهمتها يف تبليغ الرسالة، 
وتوسيع املدارك، ونشر الثقافة العليا يف كل جمال وصلت إليه الفتوح اإلسالمية، أو أظله الفكر احلّي 

 اجلدید.
وقد استمر ذلك األدب عريبَّ اللسان رباينَّ املضمون، حّت بدأ اخللل يف مسرية احلياة السياسية، 
فاختلف مَحََلُة الرسالة حّت االقتتال، وكان مستحيال على األدب أن یقف على احلياد يف ذلك املعرتك 

يقًا يف كثري من شعره عم الصاخب، فإذا هو مأخوذ ِبَرَهِجِه، یضطرب بني املختلفني يف حتيز ترك أثَره
ونثره على السواء، مث تتابعت األحداث، وتفاقمت املشكالت، وإذا حنن خالل عصور األدب التالية 
تلقاء ركاٍم من الكالم، قليل منه املتماسك يف نطاِق املواریِث العلُيا، وأكثره الزائغ اخلطى هنا وهناك.. 

سالمي ربني املتضادین من األلوان، فهو يف بعضه إحّت إن األدیب الواحد ليجمع يف نتاجه بني الض
الرؤیة ال یفارق َخطَّ النور، ولكنه يف بعضه اآلخر مدخول اهلویة ال ميت إىل املنظور القرآين بأي صلة، 



 

 عبد الحفيظ دانش  جار هللا بهروز  و                                نأيغانستا يف الدمیوقراطي جمي بعد اإلسّلمي األدب 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:    161-1133        2222 -6(2) 2 حزيران -ةبحوث الخّل

 
 

، فلم واصلت حركتها يف هذا الطریق املضطرب -خباصة-سرية األدب العريب مواملؤسف بل املبكي أن 
فق، مل تكن السليم، حّت إذا فوجئت بطالئع الزحف الغريب الدا الطریقتردها إىل  تـَُقيَّْض هلا القوة اليت

لدیها املقومات القادرة على مواجهته بالوعي الذي یفرق بني الغث والسمني، فكان من نتائج هذه 
املواجهة تراكم العقبات يف طریق الفكر اإلسالمي، وطُغيان الضجيج الصادر عن املبهورین بتلك 

ج باإلعراض الكلي عن املنه جيٍل ال یرى سبياًل للتقدم إالَّ ع.. وهكذا وجدنا أنفسنا أمام الطالئ
 اإلسالمي األصيل، والذوبان التام يف تيارات الفكر الواغل الدخيل.

لقد أثبت األدب اإلسالمي وجوده حّت اليوم شاخماً متألقاً يف كل فنون األدب، ففي حلبة الشعر 
عداه من أصوات الشعراء العامليني، ليس فقط باألسلوب الفين الذي تستأثر  یعلو صوت إقبال كل ما

ر يف القلوب، رتق بأسراره جدران الباطل ليستقخت يتال ةبه لغة الشعر يف كل لسان، بل بالروح اإلمياني
 يف نورًا یضيء، وطاقًة حُتَّرِك، وُحبًّا تتالشى يف طریقه احلواجز، ليشعر كل مسلم يف األرض أنه عضو

جسد یشمل كل مسلم على وجه األرض، وعلى َسَنن إقبال تنطلق مواكب الشعر اإلسالمي لتوقظ ما 
غفا من مشاعر اإلميان، وتُثري العزائَم الفتية لالندماج يف كتائب اجلهاد الزاحف ملكافحة الطغيان يف كل 

 .(263 هـ:2412اجملذوب، )مكان وزمان. 
ده هللا، مث هبمم الصفوة من موهويب املؤمنني، الكثري مما فق ن األدب اإلسالمي قد استعاد بفضلإ

ْهِديُّ بنور هللا، على 
َ
من أسباب التفوق، وال تزیده التجارب اليومية إالَّ نشاطًا وَدأْباً يف هذه السبيل امل

ة ر الرغم من مئات العقبات اليت تقيمها يف طریق احلق األیدي امللوثة جبراثيم الشيوعية، والقوى املسخ
ألهواء الظُّالم من طواغيت احلكام، وخباصة أن هذه األیدي هي اليت تقبض على خمانق الوسائل 
ر ُكل شيء خلدمة أنصاهبا، حّت  اإلعالمية مقروءًة ومسموعًة ومرئيًة يف معظم بالد املسلمني فتسخِّ

دیس، مث زاد ألوان التقلتجعل من املسخ اهلزیل الكبري العمالقة، ومن ألد أعداء اإلسالم داعيًة، یستحق 
اضطراب الرؤیة لدى اجلماهري املتأثرة باإلعالم املضلِّل، ذلك التكرمُي الذي توجهه السياسة املكيافيلية 
لقادة الفكر التخریيب، إذ یدعون املشاركة يف كل مؤمتر حيمل اسم اإلسالم، مث ینفضُّون ليستأنفوا حرهبم 

اصلة ماً، وكأهنم أخذوا من وجودهم يف تلك املؤمترات تفویضًا مبو لإلسالم شریعًة وتربيًة وتعليمًا وإعال
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مساعيهم الشيطانية لتهدمي كل ما هو إسالمي، وتنشيط وتشجيع كل ما هو مضاد حلقائق اإلسالم 
 (.264 هـ:2412اجملذوب، )

ال بد من قصر داللة )األدب اإلسّلمي( على معناه احلقيقي، يإذا وجدت عن كاتب أو 
متفقا  مع روح اإلسّلم اعتربناه من األدب اإلسّلمي، وكل إنتاج له شذ عن ذلك اخلط  شاعر نتاجا  

 تعريف منفصّل  عن اجلانب اإلسّلمي.الأعطيناه حقه من 
للقلم املسلم جوالته املشرقة يف كل جانب من عامل اإلسالم، فهناك القصة اجليدة، واملقالة البارعة، 
والبحث النافع، واملؤلف الفخم العميق، ومن الظلم هلذا اإلنتاج الكرمي أن حُيبس يف نطاق اللغة اليت 

ف لغات مجة إىل خمتلأنشئ فيها. ومن فضل هللا أن كثريًا من هذه الكرائم قد أخذت سبيلها للرت 
املسلمني، وكان هلا الفضل الكثري يف توثيق عرى األخوة بني أعضاء اجلسم اإلسالمي، وهذا ما یؤكد 

 .(264 هـ:2412اجملذوب، )احلاجة إىل املزید من هذا اجملهود احملمود. 
 حداثة الرمزية يف األدب اإلسّلمي

ماً لرمزیة. إال أن الرمزیة كانت لدى العرب علأما يف العربية االسالمية، فالصوفية أبني مظاهر ا
وليست فناً؛ وبني العلم والفن فارق معروف، ولذلك مل تفرض طابعها على كثري من األدب اإلسالمي، 
وإن استقامت هلا طریقة يف شعر )اخليام( وأمثاله، ومن أخذ عنهم، أو حنوا حنوه والرمزیة عند )اخليام( 

يها عبقة روحانية ولعل السبب يف أن األدب العريب مل ینحرف إىل ضرب من الفورة احلسية حلت ف
الرمزیة الغامضة يف كثري من نتاجه، وخيرج عن الواقعية و )الكالسيكية( یرجع إىل الطبع البدوي الذي 
مييل إىل الوضوح والبساطة، وإىل طبيعة البالد اليت نشأ ودرج وشب فيها، حيث الشمس تسطع من 

جالء  خره يف مساء صافية متدخلة يف الثنایا والشقوق، كاشفة عن ظواهر األشياء يفأول النهار إىل آ
ساطع، كما أن األدب اإلسالمي مل خيرج عن األوضاع الذي أورثه إیاها األدب اجلاهلى، واقتصر أمر 

سالمي إلالتوليد فيه على التنميق يف الصيغ الشكلية ویقيين أننا نتحرج إذا قضينا بأن األدب العريب أو ا
مل یعرفا الرمزیة يف تراثهما الكبري، إذ أن معني هذین األدبني هو نفس املعني الذي أخذ منه األدب 
األوريب، أال وهو النفس البشریة. وما برح البحث واالستقراء یتعقبان خملفات األدب العريب واإلسالمي، 

ني ضوءاً با وأمریكا ليلقيا كل حوهى خملفات، ویالألسف، ما برحت مشتتة يف دور الكتب ما بني أور 
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هذا والرمزیة كما أسلفنا شئ كامن يف النفس، تبدو صرحية كلما استشفها الرغبة الذهنية . جدیداً عليها
إىل التطلع إىل ما وراء احملسوس، وهو الباطن الغائر يف أعماق النفس، أو كلما أحست النفس هبزمية 

والء يف القرن العشرین، وهو قرن اصبحت للعلم فيه دولة، العقل أمام الغامض من األمور. وها حنن أ
ومع ذلك فقد قامت نظریات جدیدة تدحض نظریات علمية وفلكية اتفقت عليها اآلراء وقطعت 
بصحتها منذ مئات السنني. وهناك بدیهيات عدیدة ما برح للعقل فيها حرية. ومل یبالغ )بوانكاریه( 

عجيب، إال أنه عجز عن أن یكشف الكشف الكامل عن كثري حينما قرر أن تقدم العلم تقدم آيل 
 (.25-24م: 2131طليمات، ).من احلقائق

 األدب اإلسّلمي.. وعّلقته باجملتمع واحلياة
عاجلت كتب الدراسات األدبية ذلك املوضوع القدمي واجلدید معاً، أال وهو عالقة األدب )أو 

 البارزین ومؤرخي األدب، ورّواد املدارس األدبية املختلفة، ندركاألدیب( باحلياة. وعندما نقرأ آراء النقاد 
أهنم یقرتبون كثرياً يف مفاهيمهم العامة، وان بدت اخلالفات عميقة جداً يف بعض األحيان، كما حيدث 

داً مثاًل، أو كما حيدث بني الواقعيني والرمزیني، لكن یظل األدب دائما وأب واقعينيبني الكالسيكيني وال
الصلة باحلياة، سواء احتفي بالعقل كما هو عند الرومانسيني، أو ركز على العاطفة مثلما حيدث  وثيق

لدى الرومانسيني، وسواء ارتبط بالواقع احملسوس امللموس، أو اهتم باملثاليات والغيبيات والسمو الروحي  
 ا.یؤمن هب كالذي یفعله الرمزیون، فلكل أدیب حياته اخلاصة والعامة، وله معتقداته اليت

ما نرید أن نقوله أن احلياة واسعة وعميقة، وهي تشمل ما هو داخُل "الذات "أو خارجها، وتنصهر 
كة يف بوتقتها املظاهر العدیدة، والثقافات املتنوعة، والتقاليد الراسخة، واملعتقدات املتباینة، واحلياة يف حر 

ة، ومما ال باالنفعاالت والتفاعالت الصاخب موارة دائبة، تزدحم باألحداث، وترتج بالصراعات، وتضطرم
إجياز كبري فإن مادة وب ،شك فيه أن كل عصر یرتك بصماته على البيئات، ویؤثر على األفراد واجلماعات

اً ملزاجه العناصر الالزمة لعمله الفين، وفق -أّي أدیب مهما كان منزعه-احلياة غنية، حبيث جيد األدیب 
 ه.وتصوراته ومعتقداته وأهداف
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األدیب إذن یستمد من احلياة، وینهض أدبه وینمو ویتحرك مبا فيه من عناصر تلك احلياة، باعتبار 
األدیب كائنًا حياً. ویؤثر ذلك األدب تأثريًا متفاوتًا يف األفراد واجلماعات، فلكم مسعنا أو قرأنا عن 

ة، وقد یتناول التغيري تغيري كبري أدیب أو كتاب معني ساهم يف دفع احلياة وتوجيهها، وكان سبباً يف حركة 
 .أو التأثري مستویات ثقافية بعينها، أو یتناول القاعدة الشعبية العریضة ككل..

تعبري عن احلياة وسيلته اللغة، إال أنه ال یقدم لنا صوراً فوتوغرافية،  -كما یقال-وإذا كان األدب 
یب للحياة"، أو ینقدها، أو ینقل إلينا فهم األدأو فعالً حرفياً لتلك احلياة، "لكنه یعرب عنها أو یفسرها 

 فضاًل عن عملية التأثري يف املتلقي، إذ أهنا هدف أساسي وإجيايب لألدیب اجلاد.
من هنا نستطيع أن نقول إن األدیب احلق هو األدیب الذي یتخذ موقفًا عقائدیًا أو فكریًا من 

األديب  األدیب ملوقفه الفكري أو ملضمون عمله اجملتمع، ویؤثر يف ذلك اجملتمع، وهكذا نرى أن اختيار
 إمنا یستند على دعامتني، أساسيتني:
 حتياجاتهالثانية: التشخيص الصحيح ملشاكل اجملتمع وسلبياته وا؛ و األوىل: املعتقد الفكري لألدیب

صل فاالرتباط بني الدعامتني ارتباط عضوي، ومن مّث من الصعب ال. واألسلوب األمثل حلركته الشاملة
 .(123 -162 هـ:2413، الکيالينبينهما، ملا بني الدعامتني من عالقة متبادلة، وتأثري متبادل أیضا. )

واألدب اإلسالمي یتواءم مع هذه املفاهيم االجتماعية لألدب، بل إن هذه العالقة بني األدب 
، ویعي أبعاد رسالتهواحلياة، أو األدب واجملتمع، عالقة واضحة يف فكر األدیب املسلم، الذي یدرك 

جتاربه احلضاریة، ویفهم التالحم الوثيق بني املبادئ اإلسالمية وحركة احلياة على مدار العصور، ولقد 
حفل الفكر اإلسالمي بعناصر القوة والتجدد واحلركة واالبتكار طوال حقب التاریخ، ولو مل یكن األمر  

ّد واتصال عملية االجتهاد والتجاوب مع ما جي كذلك ملا كانت تلك احلركة العلمية، والرتاث الفكري،
من أحداث احلياة وصورها، وملا سامهت هذه األصول احلضاریة يف إثراء الفكر الغريب، وإثارة احلماسة 
لنهضته احلدیث، وال ما فتحت الثقافة اإلسالمية من قبل نوافذها وأبواهبا أمام ترمجات الرتاث العاملي 

وغريها، وملا قامت حبركة التقييم والتصحيح ملا احنرف من هذا الرتاث القدمي، من اليونان واهلند وفارس 
أو ضل الطریق، ومن مث أخرجت فكرًا إسالميا مؤثرًا متمّيزا مازال یتأّلق بروائعه، يف شّت الفروع، حّت 

 عصرنا هذا ...
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ن  تكویواألدب اإلسالمي، حتت مظلة العقيدة اإلسالمية الشاملة، یهدف أول ما یهدف إىل
أمراضهم األخالقية  اجلعوكبرية لألفراد واجلماعات، ویتالفرد املسلم، مث اجملتمع املسلم، ویهتم بكل صغرية 

واالجتماعية واالقتصادیة والسياسية والثقافية، ویثري يف النفوس الرغبة للعمل اجلاد، والبناء الصامد، 
عبادة ل من التفكري والتأمل أیضًا فرعًا من الوجيعل من ذلك العمل قيمة ال تقل عن العبادة، بل وجيع

"ال عبادة كالتفكر"، وميارس يف الواقع فعل اخلريات والتمسك باإلیثار واحلب والعدل، وحماربة الرذائل 
واملفاسد واملظامل، وصور االستغالل والتحلل واإلباحية، ویربط حياة الفرد، وحركة اجلماعة بآداب ونظم 

 اس اإلميان الصحيح، والطریق إىل مرضاة هللا.وشرائع حمكمة، هي مقي
ذلك هو املضمون الفكري لألدب اإلسالمي، سواء أكان قصة أو روایة أو مسرحية أو قصيدة 
أو فيلماً سينمائياً أو تليفزیونياً، وخيطيء من یظن أن األدب اإلسالمي الصحيح ینافق اجملتمع، أو ميايلء 

د والتخلف والرجعية الفاسدة، أو یعتسف حلواًل لقضایا الناس السلطات اجلائَرة، أو یعتصم باجلمو 
وعللهم ال متّت إىل الواقع بصلة، فالعالقة بني املعتقدات وبني حركة احلياة كما قلنا عالقة فهم وتبادل، 

 وليست عالقة جهل أو تعسف.
ع ومفكر نواملسلم احلق ال یعيش يف برج عاجي، أو یعتزل موكب احلياة الصاخب، فهو عامل وصا

وعامل وطبيب ومهندس وفالح وحريف، وهو باحث اجتماعي، وقوة سياسية فاعلة، وباحث نفسي 
متعمق، واجملتمع املسلم هو اجملتمع الذي یكون لبناته أفراد مسلمون، لكن هذا الذوبان االجتماعي، ال 

يلسوف حممد إقبال الف یلغي شخصية الفرد املسلم، وال یقضي على متّيزه أو فردیته، ورحم هللا الشاعر
 إذ یقول يف إحدى قصائده:

 اجملمع خالٍ  يف  هو            وهو يف احلشد طليق            
 لآمثل مشع احلفل يف            رفيق حفل: فرید و            

وإذا تعّمقنا هذا التصور تعمقًا صحيحاً، جند أن األدب كقيمة اجتماعية، هو يف الواقع قيمة 
ة، نعم قيمة إسالمية من ناحية املضمون الفكري، ومن ناحية اجملتمع اإلسالمي املثايل الذي إسالمي

ینشده ذلك األدب اإلسالمي، وال افتئات يف ذلك، أو جمافاة لواقع احلَياة وحقيقتها، وعلى الرغم من 
أو الغربية، إال أن  ةنشوء تَيارات وفلسفات فكریة خمالفة يف اجملتمعات اإلسالمية، ويف اجملتمعات الشرقي
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التيار اإلسالمي یبقى راسخًا صامداً، یواجه تلك النزعات املنحرفة، على ضوء التجارب التارخيية 
َواملعاصرة، ومن خالل املمارسات اليت أفرزت الكثري من الكوارث العاملية، على صعيد السياسة واألخالق 

مع جرمية كل ثالث ثوان، یعين أن ذلك اجملتواالقتصاد، إّن جمتمعا كاجملتمع األمریكي حتدث فيه 
واجملتمعات املشاهبة له تقف على أبواب فاجعة كربى، وهناك مالیني األطفال الذین ميوتون جوعاً، يف 
الوقت الذي تقذف فيه الدول الغنية مبالیني األطنان من املواد الغذائية يف البحار، للحفاظ على السعر 

يا وأمریكا روب العنصریة، واجملازر الطائفية يف اهلند وأفغانستان والفلبني وآساملرتفع لتجاراهتا، وهناك احل
 الالتينية وروسيا ...

فليس بدعًا أن یقف األدب اإلسالمي يف هذا العصر، ویدین بقوة تلك املآسي املدمرة، وحياول 
نفوس، موحيا إليهم الأن یفسر وحيلل وینقد ویؤثر، ویزرع األمل يف  -عرب األشكال الَفنية املستحدثة-

 باحلياة الفاضلة اليت دعا إليها اإلسالم، وإىل التجربة احلضاریة الفذة لعصور اإِلسالم املزدهرة.
 فهل إذا أّدى األدب اإلسالمي هذه الرسالة یكون منافياً لروح العصر؟؟.

 أو یكون جمافياً الحتياجات الواقع االجتماعي؟؟.
 یقّدم احلل اإلسالمي؟؟.أو یكون متعسفاً وجائراً عندما 

إّن صدق التعبري ال یعين الرضا بالواقع املریر، وتكریس ما هو كائن، والسري يف ركاب االحنراف 
حبجة العصریة واحلریة؟؟ إّن جتسيد تلك املأساة على أسس ومقایيس إهلية موضوعية هو الصدق، وإن 

بناء ن إزالة األنقاض واخلرائب، متهيداً لشفاء األرواح والقلوب والعقول هدف أمسى، وبدایة صحيحة، وإ
صحي شامخ هو احلل، وملا یوظف األدب اإلسالمي الصحيح يف تأدیب العنصریة والطبقية واإلباحية، 

 لكنه دائماً وأبدا مشعل حق، ومبعث هدایة وعامل بناء وسعادة ورفاهية وطاعة، وتآلف وتراحم.
ة يأس أحياناً، فالفساد قد تسلح مبختلف األسلحإّن األوضاع الراهنة قد توحي باحلسرة بل وال

احلدیثة من فكر وإعالم وفيالق مدربة وقوى خفية تعمل من وراء ستار، وأنوار النيون الرباقة قد غّطت 
واحلب واملغریات قد غزت عقول الناس وأرواحهم، فتحّولت األشواق العلویة إىل  ،على مسات الفضيلة

احتفت اآلداب العاملية بالغرائز وعنفها واشتعاهلا، وركّزت على إشباع مطالب مادیة، وملذات جسدیه، و 
الرغبات الرخيصة، وأمناط احلياة املرتهلة الكسلى، واملتع الزائلة، وأصبح ذلك كله هدفًا يف حد ذاته. 
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وهذا ليس جبدید على تاریخ البشریة، فالناظر يف صفحات املاضي، سوف جيد مثياًل أو شبيهاً له فيما 
ى من حضارات ومدنيات وأحداث، وال یصح أن خندع باختالف العصر واألمساء واألزیاء ووسائل مض

 احلرب واحلياة اجلدیدة.
لكن یبقى أن یكون األدب اإلسالمي كما نقول دائماً، على وعي كامل بنشوء تلك الظواهر 
الشاذة، وأسباب تلك اأَلمراض االجتماعية وأعراضها، وأن یكون لدیه حصيلة كافية من املمارسات 

رية، وأن یكون عن وعي وبص -أعين الدیين-والتجارب وخمتلف الثقافات، حّت یلعب دوره االجتماعي 
ندًا حلملة األقالم يف أي موقع، حملياً كان أم عاملياً، ولسوف جيد األدیب اإلسالمي حافزًا قویاً، حيّرك 

ُقْل ِإنَّ َصالِت ﴿مشاعره، وجيلي موهبته، وینشط فكره: وليرتمن دائمًا بذلك التعبري القرآين اإلهلي: 
. )األنعام: ﴾ِلِمنيَ أَنَا أَوَُّل اْلُمسْ  َوِبَذِلَك أُِمْرُت وَ  ُ ،ال َشرِیَك َله ،َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَاِت هلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

261- 263). 
ك یقول "مؤلفات كبار الكتاب هتدي إىل السلو  -عز الدین إمساعيل كتورد الإن أحد نقادنا الكبار 

بأوسع معانيه، ألهنا تكشف عن النظام الدقيق، وعن احلكمة والتوافق بني العناصر املختلفة، وأال تبدد 
دیدة من الفهم عالقات ج احلياة أجزاء ال معىن هلا. والعمل األديب یرتاد بنا احلياة وخيلق بيننا وبينها

 .(123 -162 هـ:2413، الکيالين)... عرفةوامل
 : ةالدمیوقراطينظام 

 )دميوس(، أي: الشعب، والثانية: وهي: ينتیونان الدميوقراطية هي كلمة مشتقة من كلمتني
( بعد امتزاج هاتني كلمتني یصبح معناها )حكم الناس(، 6م:1111جان، )كراتيا(، أي: حكم. )

 الناس.یعين حكم الناس علی الناس بواسطة 
 ة الدميوقراطينبع احلكم يفم، ألن املرجع أو ةاإلسالم والدميوقراطي نظامنيالمن هنا یبدأ اخلالف بني 

هو الناس؛ أما يف اإلسالم املرجع و املنبع هو كتاب اهلل وسنة رسوله )صلی اهلل عليه وسلم(، یعين حكم 
 اهلل علی الناس بواسطة الناس. 
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اإلسالمية وغري اإلسالمية اليت سادت وقادت فيه  العاملنعرف يف كل دولة من دول كما 
من العقل القاصر  ةقيم اإلسالمية وقویت قيم اخلرافات من العقائد املذومة واملفروز الالدميوقراطية، ضعفت 

 .كآهلةالذین عّرفوا أنفسهم إلی الناس   لفالسفة واجلبابرةل
اآلخرة من  راطيني، أذهلم اهلل يف الدنيا وهم يفوالذین یتبعون األحكام الدميوقراطية ودستور الدميوق

مل خيلق كي یتبع هوی الناس، وجيعل نفسه عبيدا هلم؛ بل خلق لعبادة اهلل  اخلاسرین. ألن اإلنسان
 سبحانه وتعالی والقيام بتطبيق حدود اهلل وأحكامه.

 .(56آلیة: )سورة الذاریات، ا ﴾وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون﴿كما یقول اهلل تعالی:
 .(31)سورة البقرة، اآلیة:  ﴾وإذ قال ربك للملئكة إين جاعل يف األرض خليفة﴿

ماملراد باخلليفة؟ الذي یقوم بدعوة الناس إلی اإلسالم وتطبيق الشریعة اإلسالمية يف الدنيا لكافة 
 الناس مجيعا.

ني املسلمني واحملبة ب مع األسف الشدید، بعد جمیء الدميوقراطية يف أفغانستان، نشاهد االهتمام
ور اإلسالمي ( یكتب يف كتابه: مقومات التصه اهللللقوانني املصنوعة البشریة. الشهيد سيد قطب )رمح

یقول: ال یقبل اهلل إميان مجاعة من الناس يف اجملتمع، ألهنم یریدون أن یتحاکموا إلی الطاغوت ال إلی 
 .(21م: 2112قطب،  والرسول. )شریعة اهلل، وال یرجعون فيما اختلفوا فيه إلی اهلل

فاحلكم هلل ﴿هناك تأِت اآلیات متوفرة ومبينة بأن احلكم هلل سبحانه وتعالی فقط. قال اهلل تعالی: 
 .(21)سورة الغافر، اآلیة:  ﴾العلّي الكبري

)سورة  ﴾إن احلكم إال هلل أمر أاّل تعبدوا إال إیاه ذلك الدین القيم ولكن أكثر الناس ال یعلمون﴿
 .(41یوسف، اآلیة: 

  .(1)سورة التني، اآلیة:  ﴾أليس اهلل بأحكم احلاكمني﴿
قل اهلل أعلم مبا لبثوا له غيب السموات واألرض أبصر به وأمسع ماهلم من دونه من ويّل والیشرك ﴿

 .(16)سورة الكهف، اآلیة:  ﴾يف حكمه أحدا
 .(51)سورة املائدة، اآلیة:  ﴾وقنونأفحكم اجلاهلية یبغون ومن أحسن من اهلل حكما لقوم ی﴿
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صلح وات واألرض، فهو یعرف مایَ اإن اهلل سبحانه وتعالی خالق كل شيء، وهو عامل مبا يف السم
جل ذلك إذا ، ألأمثاهلممصلحة البشر  ون وشریعة. والبشر ال یعرفنيانو هلم وما ُیصلحهم من أحكام وق

وسع ساد واالحنطاط الفكري واحنالل األخالق والتحكم وشرّع البشر يف جمتمع، ال یبقی فيه إال الف
 اخلرافات.
يف دین ملوكهم"، إذا كان امللك أو الزعيم أو السلطان،  رعيةی كل حال، هناك قائل یقول: "العل

فاسد، یفسد األمة، وإذا كان صاحل یصلح األمة. أقصد بإفساد أو إصالح الزعيم، نظامه الذي یطّبق 
 يف اجملتمع. 

دي الناس إلی طریق احلق؛ وأما النظام الفاسد، یسوقهم إلی الظلمات احل واحلق، یهالنظام الص
يف الدنيا وإلی اجلحيم يف اآلخرة. يف هذا املقال نتحدث عن تأثري النظام الدميوقراطي علی األدب 

  –إن شاءاهلل – عناوین التاليةالسه يف اجملتمع يف اإلسالمي يف أفغانستان، وانعكا
  مياألدب اإلسّل

األدب اإلسالمي هو األدب الذي ینبع وینبثق من القيم اإلسالمية وتصورها. كما ذكر استاذ 
جنيب كيالين يف كتابه )مدخل يف األدب اإلسالمي(، أن األدب اإلسالمي، هو لسان من ألسنة الدعوة 

َواْلَمْوِعظَِة  بِاحلِْْكَمةِ بَِّك ادْعُ ِإىَلٰ َسِبيِل رَ ﴿: فيها يف اإلسالم، ومّثل هبذه اآلیة الكرمية اليت یقول اهلل عزوجل
 (.21هـ:2411)الكيالين، ( 215)سورة النحل، اآلیة:  ﴾احلََْسَنةِ 

قوهتم، املسلمني ویقوی ب یضعف بضعفاألدب اإلسالمي عنصر من عناصر احلضارة اإلسالمية، 
 .باقيانولن ميوت أبدا مادام القرآن والسنة 

ین اإلسالم، یوجد اختالف كبري بني هذ يءاألدب قبل اإلسالم، ونقيسه بعد جم ننظر إلیكلما 
 األدبني. فما االختالف وملاذا خيتلف هذان األدبان؟ 

عد عن احلياة والكون؛ أما ب يءطاوتصور خعقيدة الشركية الدب اجلاهلي كان ینبثق من األألن 
  وجدیدة إلسالم بأفكار متنوعةاحلياة. جاء ا فاهيممغريت األوضاع وتغريت العقائد و ظهور اإلسالم، ت

 كان مرجعها القرآن واحلدیث. 
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إذا التفتنا إلی أشعار حسان بن ثابت وعبداهلل بن رواحه وأمثاهلما قبل اإلسالم وبعد اإلسالم، 
رسهم، . هؤالء كانوا یفتخرون بقبيلتهم، وبفعن حمتواه مفاهيمقراءت اآلراء ودرك  جند اخلتالف يف

 و... وبإبلهم
وكانوا حياربون مدة طویلة ألجل إبل أو بئر، ودائما كان شخص یهجو شخصا وهتجو القبيلة 
قبيلة أخری، والخيرجون عن قبائلهم وبيئاهتم وأفكارهم احملددة والصيقة. أما بعد جمئ اإلسالم توسعت 

واألدیب،  لشاعراألفكار وتُرك اهلجو واالفتخار بآباء وأجداد؛ بل جاء شئ جدید تسيطرعلی أفكار ا
 أال وهو عقيدة اإلسالمية العریقة.

قواعد والقيم اإلسالمية، كما یقول اهلل للسالم الشعر الذي یُنشد خمالفا ألجل ذلك رفض اإل
والشعراء یتبعهم الغاوون أمل تر أهنم يف كل واد یهمون وأهنم یقولون ماال یفعلون إال  ﴿تبارك وتعالی: 

وذكر اهلل كثريا وانتصروا من بعد ماظلموا وسيعلم الذین ظلموا أّي منقلب الذین آمنوا وعملوا الصلحت 
 .(112-114)سورة الشعراء، اآلیة:  ﴾ینقلبون

يف هذه اآلیات الكرمية، استثين الذین قاموا بالدفاع عن اإلسالم، والدعوة إليه بشعرهم. فاإلسالم 
 یقبل الشعر الذي یكون دافعا عن القيم اإلسالمية. 

كيالين یذكر يف كتابه )مدخل يف األدب اإلسالمي(، قول الشاعر )نزار قباين( الر جنيب الدكتو 
بأنه یقول: "الشعر خنجر یغمده الشاعر يف صدر اخلرافات والعاهات، واالحنرافات بكل أشكاهلا 

 .(45هـ: 2411الكيالين، السياسية واالجتماعية". )
املنكر، وسهم يف عني الباطل. لكن مع األسف لشاعر أن یكون شعره خنجر يف قلب لفالبد 

األمر،  رئيس اجلمهور السابق )حامد كرزي(، انقلبيف أفغانستان مبقدم  ةلدميوقراطيبعد أن جاء النظام ا
 به. ضعف نور مصباح الدعوة يف جمال األدب وقام مقامه اخلرافات واجملون والدعوة إلی املنكر والفخر

 :عصر احلديثاليف  أيغانستان
عرف الشعب األفغاين بشدة التمسك بدینه، كما ُعِرَف ببسالته يف جلهاد، وبرفضه لكل أنواع 

 .لاالستعمار واالحتال

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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بظهور  ،أفغانستان وهو الذي ثار على ملكه وخلعه "هو أمان هللا" حني حاول إدخال السفور إىل
 .سالميزوجته سافرة خالعة عنها الزي الشرعي اإل

م 2111لقد تعرضت أفغانستان لالضطرابات السياسية على مدار التاریخ املعاصر، فمنذ عام 
قتل ملكها،  2121ُخلع أحد عشر قائدًا بطریقة غري دميقراطية: أي بواسطة العنف والدم. ففي عام 

ه، ويف نفسم اضطر للتنازل عن العرش بالقوة، وامللك الذي حل حمله أُعدم يف العام 2111ويف عام 
خلع آخر ملك هلا عن العرش )ظاهر شاه( وراح یعيش م 2123م اغتيل ملكها، ويف عام 2133عام 

 أعدم قائدها أو رئيسها ألهنا كانت قد أصبحت مجهوریة. م2121يف املنفى يف روما، ويف عام 
احلبل و  م، حيث قتل زعيمها األول والثاين خالل فرتة قصرية،2121وهذا ما حصل أیضاً يف العام 

على اجلرار. وبالتايل فلم تعرف البالد أي استقرار سياسي يف الثالثني سنة املاضية، وهذا ما زادها فقراً 
 على فقر وتقهقراً على تقهقر. مل تعرف أفغانستان يف تارخيها املعاصر فرتة استقرار طویلة نسبيًا إال يف

م، ولكنها كانت 2123-2133بني عامي عهد ملكها ظاهر شاه، فقد حكم البالد ملدة أربعني سنة 
تعيش آنذاك يف ظل نظام اقطاعي متخلف بل وینتمي إىل العصور الوسطى، فامللك مل یفعل شيئاً یذكر 

 (.336 م:1115 ،إجنيلولتحدیث البالد أو لرفع مستوى الشعب وتعليمة. )

 :طوائف اجملاهدين يف أيغانستان
 یغریه ذلك هنا طوائف خمتلفة بينها تنافر وتناقض، ومن مَثَّ قد یبدوا للسياسي "العادي" أو احملرتف أ

 .بالصيد يف املاء العكر، لكن األمر غري ذلك، كما سنشري بعد قليل
ویرتأَّسها األستاذ برهان الدین  أفغانستانب ةسالمياإلمعية اجل هاداجل وأثقل هذه الطوائف يف ميدان

 .رباين، ویتميز برجاحة عقله، وسعة صدره، وحلمه وذكائه، ومجاعته هلا شعبية كبرية
، احلزب اإلسالمي الذي یرتأَّسها املهندس كلبدین "أفغانستانب ةسالمياإلمعية اجلویأِت بعد"

 .حكمتيار ومعىن اإلسم األول يف لغة الفارسية: زهر الدین
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ویتميز أمري احلزب بصالبته وذكائه، ویشارك يف  ب املسلم يف ميدان اجلهادالشا میتأمَّر عليه
يل "حممد نيب"، لاجلعامل الامليدان بنفسه، ویأِت بعد ذلك "حزب االنقالب اإلسالمي"، وهو حتت قيادة 

 .وقد شارك ویشارك يف عمليات جهادیة واسعة
ى ویرتأسها عامل جليل یسمَّ  ویأِت بعد ذلك مجاعة أخرى حتت نفس اسم "احلزب اإلسالمي"

ول ، رغم أنه یربو على الستني، ویبدي عزوفًا عن التنازع حاجلهاد حممد نيب خالص، شارك بنفسه يف
 (.215 م:2116جریشة، ) .اإلمارة والریاسة

وهناك طائفة  .وتأِت بعد ذلك مجاعات وأحزاب أخرى أقل أمهية مثل مجاعة "األفندي" الصوفية
هلا ثقل كبري يف امليدان، وإن مل تكن منظمة، وهي القبایل، وهي ُتِكنُّ للعلماء استجابة سریعة وقویة، 

روفة مثل "صبغة هللا لشخصيات املعوتبدي استبسااًل وتضحية يف ميدان اجلهاد، ويف النهایة تأِت بعض ا
 .اجملددي"، أمحد سريت، وآخرون یتناثرون بني قارات أوربا وأمریكا، وآسيا

 :ترابط اجملاهدين -1
اإلسالمي إن مل  اجلهاد عندما ینظر املسلم إىل خریطة اجملاهدین قد یأخذه اإلشفاق على حركة

لك ، ويف مستقبل ]أفغانستان[، ومن ناحية أخرى فقد یغري ذاجلهاد جياوزه إىل التشاؤم يف مستقبل
بسهولة إجهاض أو إحباط، أو على األقل حتویل جمراه عن هدفه يف  أفغانستان القوى املعنية بشئون

 .إقامة "حكم إسالمي" كما سوف نشري بإذن هللا
 :لكن النظرة اإلسّلمية املتعمَّقة تتنفس التفاؤل وحتسه إذا اعتربت ما يلي

 .اعدةيف القمَّة وال یصل إىل الق بل هو إن االختالف القائم على السطح وليس يف األعماق، -2
هللا صلي عدو ترابطًا قویًّا، وتتعاون تعاونًا جليًّا، وت -بفضل هللا ومحده-إنَّ هذه القاعدة ترتابط و 

وعدوها نارًا حامية، تسحقه بإذن هللا ومتحقه، وعندما یلتقي اجملاهدون من كافَّة الطوائف خيتارون من 
 .بينهم أصلحهم للقيادة؛ ليمضوا يف جهادهم، یبيعون أمواهلم يف سبيل هللا

 .بل إنَّ القاعدة جاوزت ذلك إىل الضغط على القيادة لتتحد يف مواجهة العدو الواحد الكافر
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ون یتحلَّون خبلق إسالمي رفيع، ویتنافس -جلهم إن مل یكن كلهم-وإن قادة هذه الطوائف   -1
قون يف الغایة، ، لكنهم یتَّفویتسابقون يف اخلريات، وخيتلفون يف االجتهادات واألساليب ،اجلهاد يف

 .ویلتقون على نفس الرایة، ومن مَثَّ فهم أقرب إىل االئتالف منهم إىل االختالف
 .احدبإذن هللا جتدهم على قلب رجل و  -فلسوف-ویوم حيّسون باستفادة العدو من اختالفهم 

عها ینبئ عن لكن وقو  وإن ألوانًا من االئتالف واالحتاد مَتَّت وتتّم، وهي وإن تبدَّل بعضها،  -3
 .إمكان الوقوع وليس استحالته

أو جلعل  ،اجلهاد وإنه ال قدَّر هللا إذا ركب الشيطان رءوس بعض القيادات لالحنراف عن خط -4
اهدین بداًل من أن یكون مع الكافرین الظاملني، فإنَّ القاعدة القویة الفامهة الواعية سوف اليأس بني اجمل

تلفظ هذه القيادات، ویومئذ لن یكون رد الفعل رحيًما، بل سوف یكون أليًما شدیًدا؛ ليكونوا عربة 
 (.212 م:2116جریشة، )لكل قيادة تتسلَّق على مجاجم الشهداء، وختون أمانة رهبا وأمانة شعبها. 

 :انتهوا سياسيًّا وانتهوا حربيًّا وانتهوا شعبيًّا
بانفضاض الناس عنهم، وباحنيازهم للجانب اآلخر احنيازًا بلغ أوج القوة يف املعارضة، وليس بعد 

وانتهى احلزب احلاكم "الشيوعي" سياسيًّا بعد أن تعرَّى إسالميًّا،  !دوي القنابل ما هو أقوى يف التعبري
وتعرًّى شعبيًّا، وانتهى معه كذلك احلزب الشيوعي اآلخر، الذي وإن مل یكن مشارًكا يف احلكم، ففشل 

 !رفيقه حكم عليه كذلك بالفشل املؤبَّد
آالف احلدود، واملشارك بفربغم احلقن الدائم من االحتاد السوفييت الرابض على ألف ميل من 

اخلرباء واملستشارین، واألسلحة املتطورة اليت مل تستعمل بعد يف أي ميدان حرب، فنزیف احلكومة 
الشدید يف ميدان القتال مل یعد یفلح معه احلقن، بل ال یفلح معه نقل الدم كذلك، إن كان لدى 

 !بإذن هللا-م اإلسالمي أقوى وأوىف الشيوعية دم تستطيع أن تنقله، ویوم حتاول ذلك فلسوف جتد الد
ویكفي أن یعرف الناس أنه برغم كل ما قدَّمنا ذكره، فاجملاهدون قد سحبوا من حتت أقدام الشيوعية 

 .، ومل یبق إاّل الثلث، وذلك يف عام أو حول عامأفغانستان الكافرة الغاصبة ثلثي أرض
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وإن  .ویكفي أن یعرف الناس أن اجملاهدین حييطون بكابول، یطرقون أبوهبا، بل یقتحمون أسوارها
ورحََّل  ،احلاكمني بأمر روسيا قد رحَّلوا عائالهتم إىل الدولة األم يف موسكو، بعد أن أحّسوا قرب هنایتهم

 (.35 م:1115إجنيلو ) قبلهم املستشارون واخلرباء الروس عائالهتم استعداًدا،بل عودةإیيها.
 ،واإلسالم فلم یعد الشعب األفغاين األصيل الذي قدَّم آالف الشهداء يف معركة الشرف واحلریة

مل یعد هذا الشعب یقبل أن حتكمه الشيوعية، أو أن یوجد بني صفوفه شيوعي، ویوم یتم التمكني 
تصفيًة هلا مل حتدث يف أي مكان أو زمان آخر، ویظهر  أفغانستان ل فلسوف جتد الشيوعية يفالكام

اليت جتمَّع عليها كل الطوائف احملاربة، وهو أنَّ األسري إن كان روسيًّا أو شيوعيًّا  السياسة من اآلن يف
 .فال شيء له إاّل القتل، أمَّا إن كان غري ذلك فإطالق سراحه

مثانني ألف  م2121إبریل منه االنقالب الشيوعي العسكري يف إن الشعب األفغاين الذي قتل
ائه برصاص اجملرمني، وداخل السجون واملعتقالت، ال ميكن أن تنسيه آالمه مسلم، والذي یفقد أعزَّ أبن

آالَم إخوانه يف خبارى ومسرقند والقوقاز، الذین استأصل منهم حكام روسيا عشرین مليونًا على األقل يف 
 (.211م: 2116)جریشة،  .أعوام الثورة الشيوعية األوىل

 

 يف أيغانستان:  ةالدمیوقراطي يءجم األدب بعد
بعد انتصار اجملاهدین واهنزام احلكومة الشيوعية، قامت الدولة بزعامة صبغة اهلل جمددی وبعده 
بربوفيسور برهان الدین رباين، كان األدب يف ذلك الوقت أدبا إسالميا، ومناهج الدراسة يف املدارس 

ية يف ذلك الوقت لدریة يف املرحلة االبتدائالثانویة واإلبتدائية كذلك. علی سبيل املثال نذكر منهج اللغة ا
هذین  ن بنيباء كما تبدأ اآلن؛ ولكملوضوعات تبدأ حسب حروف األلف و ويف وقتنا هذا، كانت ا

 ، ذلك املنهج كان یبدأ باأللف مع )اهلل(، واجليم مع )اجلهاد(، ولكن يفاملنهجني اختالف كبري ووسيع
 وحرف اجليم بــ )جواري(، وأیضا بقية احلروف.هذا املنهج یبدأ حرف األلف بــ)أنار(، 

م، فتحت أبواب الرتحيب 1112بعد اهنزام حكومة )طالبان( و جميء حكومة حامد كرزي سنة 
. وظهرت الفروق املختلفة لألفكار واألغراض، هدیة سيئة من النظام ةوالتحية للنظام الدميوقراطي

 وحریته املطلقة. ةالدميوقراطي
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رضا  بملنحرفني ظهر الشعراء اجلدد من الشباب الذین كتبوا أشعارهم حسمع ظهور هؤالء ا 
جو القيم اإلسالمية مباشرة وهب ة. بدایة قاموا بتمجيد الدميوقراطيةن الدميوقراطيمأنفسهم وأفكارهم املتأثرة 

اهلل(  ل: كانوا یستقبلون احلریة واألمنية الكاذبة، ویرفضون القتال )اجلهاد يف سبي. مثالً مباشر بشكل
 والتحدد الفكري )عدم استطاعة اخلروج من اإلسالم وقبول العقيدة األخری(. 

د األشعار املنحرفة اليت االشعراء بإنش ، وتنفيذ حریاته األربع، بدأة الغربيةيطراقالدميو  ربعد استقرا
 قيم اإلسالمية اختالفا بواحا، وواضحا، وصرحيا.عن الختتلف 

شعر من ال اتموضوعإلسالمية إطالقا، مثال: واملدنية اليت ختالف العقيدة ابدأت احلركات األدبية 
فقط،  ةلون، وشفتيها املاسودلها ايصف وجه املرأة وعنقها األبيض، وعينو حّت یكون  ذكوالشعراء ال
  والنساء!!! ذكورال جانب املتغينمرد من األ طفلإلناث یصفن الرجال، حتی وصف والشعراء ا

ني صورهتا خروج عن البيت، وتزیللم والمقاهلم إال تشجيع النساء رهم وال قصصهالتوجد يف أشعا
كان الذي الیناسبها، وكل هذا دليل علی تسویة حقوقها بالرجال. ألجل ذلك املوبدهنا، واشتغاهلا يف 

 ُنسيت القواعد اإلسالمية، وتُرك إطاره األديب.
ا، وبرنامج )ستاره ية وغريهاملسلسالت اهلندیة والرتككثرت القنوات الصوتية والتصویریة، وكثرت 

د األخالقية وتدعو سا( اليت تعد من األدب، ولكن كلها هتتم جبوانب املفاألفغاينالغناء  م جن= أي أفغان
الدولة،  قدم أخباره النقدیة علیإليها وحتی املسرحيات. مثال: هناك شخص باسم )نيب روشن(، كلما ی

(، من تية و...ما در ناحية ... اهلسالعربية بقوله: قسميكه در نقشت امليبينية  ستهزئ ویسخر اللغةی
جانب هذا یفيد فائدة وهي النقد احلكومة؛ أما من جانب آخر ُیضحك اآلخرین علی اللسان العربية، 

فجأة  ،وفيه تأثري كبري يف اجملتمع، ألننا مهما نتحدث باللغة العربية ویستمع حتدثنا باللغة العربية شخص
 یذكر )نيب روشن( وأقواله املضحكة، فيضحك ویسخر منا. 

شعر تغّنيها مغّنية باسم )غزل عنایت( مع مغيّن تاجيك باسم )صدر الدین جنم  كرذ هناك أ
 الدین(، وتقول:

 جان من بادا فدای دیدنت و خندیدنت     لب به لب بنهادن و از شور دل لرزیدنت
 على شفتيك وترجتف بشغف.ترمجة: روحي تضحي لرتى وتضحك 
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ومغّنيه  هذا الشعر وقائلهماذا یقصد الشاعر هبذا الشعر، وكيف نؤوله ونوّجهه؟ هل توجد بني 
 لقوانني والتصورات اإلسالمية شيئا؟!باعالقة 

وهناك أشعار )كرميه شربنگ( دائما حتكي عن عدم رضاها من احلياة يف أفغانستان، ال ألجل 
 جل احلریة املطلقة اخليالية اليت رمّسها وترمّسها نفسها يف داخلها. كما هياحلرب والفقر فقط، بل أل

 تقول: 
 )امسحوا يل أن أفسر سر عيونك املؤملة( از چشم های دردمندت را تفسري كنمر  بگذار

 )يف طریق اجملرات والغيوم الكئيبة( ها و ابر های دلگريدر مسري كهكشان 
 دع السماء تبكي على قدري()بگذار آمسان بگرید به سرنوشت من 

 )وعلی قدرك( به سرنوشت تو
 )دع أزرار قميصك مفتوحة( بگذار دگمه های پريهنت باز باشد

 )ال تدعين أصوم ، أدفئ العناق( ار روزه دار مبامن گرمی آغوشت راونگذ
 )دع أزرار قميصك مفتوحة( بگذار دگمه های پرياهنت باز باشد

 عين أنظر يف عينيك()د بگذار به چشم هایت نگاه كنم
 )التايل أقل قليال( بعد كمی پایني تر

 )فسر درجة حرارة الشمس بني ذراعيك(  ی خورشيد را در آغوشت تفسري كنم وسعت گرما
شاعرة أخری باسم )ساغر(، هلا أشعار عدیدة، فارغة من املضمون اإلسالمي ككرميه شربنگ، 

 ذكرت قطعة صغرية من شعرها: 
 )تعرفين بأنين كأس مليء باخلمر( خودت می دانیساغر پر زشرامب 

 )أحيانا أكون نارا و أحيانا ماء( گهی آتش گهی آمب خودت می دانی
 )یزید عطشك من شفيت( عطش ات از لبم افزوده شود
 سراب( ال)تعرفين بأنين شكل غامض من  ی دانی شكل مرموز سرامب خودت م

قلنا إن الشعر عنصر من عناصر األدب اإلسالمي، فكيف هذه األشعار ومثلها یعد ما سبق و 
 من قبل كثري من الناس؟ هبم شعرا إسالميا؟ فلماذا هؤالء یشجعون ویرحبون 
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صالتنا وشرفنا أن عبعدنا ت ةعلی هؤالء املسلمني. الدميوقراطي ةكل هذا نتيجة التأثري الدميوقراطي
 وعزتنا، یوما بعد یوم.

ن مثلنا شاعرتني، مع أن هناك آالف من الشعراء الرجال والنساء الذین سقطوا يف هذه الظلمات حن
 عة اإلسالمية.یشر الأ منها إال التمسك واالعتصام بالفكریة اليت الملج

 األدب اإلسّلمي لن میوت: 
، ءً احيااألدب عنصر من عناصر احلضارة اإلسالمية، ولن ميوت هذا األدب مادام القرآن والسنة 

، ولكن ةضعف هذا األدب يف عصر الدميوقراطي ةعف املسلمني ویقوی بقوهتم. حقيقبل یضعف بض
 حتی اآلن یتنفس ویرزق.

وجد كثري من الشعراء املسلمني الذین یقابلون الفكرة الدميوقراطية والرأمسالية بأدهبم اإلسالمي، ی
ويف  ما فعل حسان بن ثابت مبشركي العرب.وحيرّكون املسلمني ضد هذه األفكار املنكرة الغریبة، ك

 احلقيقة هذا حرب بني احلق والباطل بسالح القول.
متی یری ضمري احلي وجود املنكرات وتوفرها، والفخر هبا، یتحرك وحيّرك صاحبه بأخذ املوقف 
 أمام اخلرافات واالحنرافات. ألجل ذلك جند شخصا ینادي املسلمني، ذكرا لقوهتم وصالبتهم، ویبني

 ضعف عدوهم، وقوة خالقهم، ألن الذكری تنفع املؤمنني.
 كما أبدع )داد حممد داعي( شعره خطابا لالستعمار وأفكاره املنحرفة، بقوله:  

 تو آن مردی كه طاغوت از شعارت سخت می لرزد
 زتيغ آتشينت خسروان و قيصران را ختت می لرزد
 نشاید مر ترا آسوده گی اندر فراش معصيت ایندم

 و خوابی اینك برضعيفان خبت می لرزدكه ت
 توفریاد حنيفان با دو گوش مسع بشنفتی

 چه شد آخر ترا كه پنبه در گوش و به جانت رخت می لرزد
 به پا خيز ای عزیزم، با تو آن باشد كه ِدی هم در كنارت بود

 ترا باكی نباشد از اجل، ليكن رقيبت سخت می لرزد 
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ليت اتل األفكار الباطلة اقیقابل و یاإلسالمي باقي حي، و  أن األدبعلى دل تكل هذه األشعار 
 الدول اإلسالمية. تسود

 طريقة احلل: 
 كيف خترج األمة اإلسالمية من هذا اجلّو املنحرف املتعب؟ 

فعلی املسلمني عاما وعلی الشباب األمة اإلسالمية خاصا أن تعودوا وتراجعوا إلی أصالتهم 
ها ر الغریبة املنحرفة اليت ختدش وتنحرف األذهان یوما بعد یوم وتسوقالفكریة، وحتارب وجتادل األفكا

إلی الباطل. ألن كل ظلمة تنعدم بالنور، وكل ظلم واستبداد خيتم بالقسط والعدل، فال تتحقق هذه 
 األهداف واملقاصد العليا إال بالتمسك واالعتصام بكتاب اهلل وسنة رسوله )صلی اهلل عليه وسلم(. 

يف بلدنا أفغانستان، توجد احلركات اإلصالحية لألمة املسلمة وتنویر أفكارهم بنور اإلميان 
حقيقي الذي أخرج اإلنسان من الدونية إلی مدارج العلياء،  السالمالرجوع لإلواإلسالم، والدعوة إلی 

جمتمعنا من و ج أنفسنا وأوالدنا علينا أن منشي مشيهم ونأخذ موقفهم ونتحرك معهم كي خُنر  فال بدّ 
 وسع احلق. ضيق الباطل إلی ال

 األدب اإلسّلمي والواقع
من الشعارات اخلادعة اليت تلوكها األلسنة كثرياً، وحيلم هبا بعض الذین حيملون أفكاراً نظریة خيالية 
شعار )السالم العاملي(. فهو من جهة خمالف لسنة من السنن اليت أودعها هللا يف الكون وهي سنة 

يف  َلْوال َدْفُع اهللَِّ النَّاَس بـَْعَضُهم بِبَـْعٍض لََّفَسَدِت اأَلْرُض[ . وهو من ناحية أخرى مل یتحققالصراع ]و 
 عامل الواقع. ومّت كان القوي یعطي فرصة السالم للضعيف عندما تكون شریعة الغاب هي السائدة.

جلنوبية أوجدت ، ففي كوریا اترید الوالیات املتحدة دائماً سرقة اهلویة الوطنية للشعوب أینما حلت
بيئة خصبة للمسيحية على حساب األدیان الشامانية ويف العراق أظهرت وجهاً بشعاً للدميقراطية أكدته 
الفوضى األمنية اليت حتولت إىل هویة دینية مثلتها املليشيات الشيعية، ويف أفغانستان أعطت واشنطن 

اب سلمة للشعب األفغاين بدعوى احلرب على اإلرهمساحة كبرية للفوضى الدینية وقمعت اهلویة امل
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الذي مضی زمن طویل علی هذه الدعوی، ومل یفوز يف إدعائه. حتی تقدم العرض إلی املصاحلة واملعاملة 
 علی تقسيم السلطة بني الدولة وحشد الطالبان.

ولة برئاسة أشرف ديف إطار الدور الریادي للجنة املصاحلة األفغانية من أجل املصاحلة الوطنية بني ال
مریكية إیاالت املتحدة األ إمارة اإلسالمي طالبان األفغانية يف قطر بني مندوبغين أمحدزي و مندوب 

سلطة على أفغانستان وتفویض األمور ال فیوالطالبان العام املاضي بإخراج القوات األمریكية وحتالفها 
وضعها  دة الصلح بينهما إىلاإع یتفقا علسم الطالبان، حيث االحة بالقوات األفغانية و قوات املس

 الطبيعي وبذلك یتم وضع هنایة إلراقة دماء املسلمني وحتقيق اخلري والسالم يف هذه الوطن اجلریح.
 

 النتيجة
عناصر املهمة للحضارة اإلسالمية. واألدب مع اليف النهایة نستنتج بأن األدب هو عنصر من 

لم(، للدعوة اإلسالمية.  كان لرسول اهلل )صلی اهلل عليه وسشعره وقصته ومسرحيته وخطبته وسيلة 
املسلمني سالم و الدفاع عن اإلإىل هم كي سول )صلی اهلل عليه وسلم( یدعو شعراء وخطباء، وكان الر 

اوون أمل والشعراء یتبعهم الغ﴿بقوله: ، من جهة أخرى یذم القرآن الشعر والشعراء بأشعارهم وخطبهم
 .(116-114)سورة الشعراء:  ﴾همون وأهنم یقولون ماالیفعلونتر أهنم يف كل واد ی

أما هذا الرد إما یكون بالنسبة إلی الشعراء املشركني والكافرین الذین الیؤمنون باهلل عزوجل 
ویشركون به شيئا، إما لرد الشعراء املسلمني املنحطني املتأثرین من النظم غري اإلسالمية كالدميوقراطية، 

 علی املسلمني الذین یدافعون عن اإلسالم بأشعار هم وخطبهم وكتابتهم، دفاعا صرحيا والرأمسالية، ال
 دون تردد، والیبالون قوة الكفر وأنصارهم، والخيافون لومة الئم. 

عراء، یستثين سورة الشلتالية بعد اآلیات املذكورة يف ألجل ذلك اهلل سبحانه وتعالی، يف األیة ا
ملوا الصلحت إال الذین آمنوا وع﴿املسلمني الذین یقومون بالدفاع عن اإلسالم وقيمه وثقافته، بقوله: 

 .﴾وذكروا اهلل كثريا وانتصروا من بعد ماظلموا وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون
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القدم، ، وهو جماهد القلم و من اجلدیر أن أذكر الذي أحبه يف اهلل، ویكون قدوة حسنة يف حياِت
(، فدی ماله وجسمه وروحه خالصا هلل سبحانه وتعالی، وكان األدب ه اهللالشهيد سيد قطب )رمح

 اإلسالمي سالحا من أسلحته يف كفاحه، حتی يف السجن.
 سيد قطب، إقبال الهوري، خليل اهلل خليلي، وغريهم من الشعراء :فأمتنا حتتاج إلی األدباء مثل

 لی اإلسالم واألدب اإلسالمي.الدعاة إ
رغم من ة بالزمناألالذي أرید أن اذكره يف النهایة، هو كون األدب اإلسالمي حيا يف كل  يءوالش
وتان وال هجان ال مي، ألن خلود األدب اإلسالمي یتعلق خبلود القرآن والسنة، وهذان مناليت ميّر هبا
 یفنيان أبدا.
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