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  مقدمة :

يعترب األدب اإلسالمي من عناصر احلضارة اإلسالمية املتوازنة اخلالدة، حيث يقوم يف األساس 
كما قال اهللا عز   وينهل من املصدر األول للوحي متمثال يف القرآن الكرمي الذي يعترب النموذج املثايل لألدب

ة من جوامع الكلم. وهذا ما ، وكذلك ما حوته السنة النبوي1 چ�  ھ  �  ھ   �  ے  �  � جل: و 
سالحا ذو تأثري قوي ونفاذ أوسع إىل ما قد يوهم معه بأن احلق باطل والباطل حق وذلك ملا  كلمةجيعل ال

ن فقهاء وعلماء يف البيان من السحر كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ولذلك اهتم به كل م
   وفالسفة اإلسالم حيث ظهر جليا ذلك عند ابن سينا والشافعي وابن املقفع.

فتوحات يف نشر اإلسالم والذوذ ال كانت ترافق  م جيد أن الكلمةكما أن الناظر يف تاريخ اإلسال
  .والزمت الدعوة اإلسالمية منذ بداياا عن محاه

صون واألسوار يف الكيد لإلسالم واملسلمني إىل أما يف الوقت احلاضر، فقد تعدى األمر احل 
ن إليه أخطر من القوة العسكرية، حيث استغل اإلعالم واألدب يف ذلك وجتاوز الغزو الفكري سعي اإلنسا

وهذا ما جيب إدراكه حيال قوة  تفرض نفسها على العقول يف عقر البيوت. وتعداه حىت أصبحت وسائله 
. األمر الذي جعل الدعاة املسلمني من تنهض به األمم، كما تنهار ا وأا سالح خطري ونفاذ الكلمة

تسعى إىل سد الشرخ الذي  شكال فنية متنوعةأدباء مفكرين يسعون إىل فرض البديل اإلسالمي العاملي يف أ
أحدثه الغزو الفكري يف األمة اإلسالمية ، وتنهض بأدب الدعوة اإلسالمية وجتعله وسيلة لإلصالح 

  . والتغيري

                                                           

  1 	ورة �و	ف، ا��� 02. 



وذا الصدد، تتناول هذه الورقة البحثية األشكال األدبية وما تضمنته من فنون سامهت يف إبراز 
أدب الدعوة اإلسالمية. وكيف اصطبغت هذه األنواع بالطابع الدعوي اهلادف، األمر الذي يعطي وزنا 

  لألدب عامة من مسو ونبل مضمونه ومجال صورته وشكله. 
  ل، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. فإن أصبت فمن اهللا عز وج

  

  اإلشكالية: 

وغريها يؤكد على  فنون األدبية من قصص ورواياتإن إقبال اجلماهري على القراءة يف خمتلف ال
لثقافية والفكرية الوسائل اخلطرية اليت تستعمل يف تشكيل الرؤية العقائدية وتكوين الشخصية ا هذه أمهية 

لضرب اإلسالم. لوال أن قيض اهللا عز وجل  وعقائده أفكارهنشر ذا السالح له الغرب للفرد، وقد استغل
وكمصطلح هلذه األمة من العلماء الذين سعوا جاهدين لتأسيس بديل إسالمي متثل يف " األدب اإلسالمي" 

له، ويطرح بذلك مضامني أدبية من متخذا من مصادر الوحي معينا بديل " أدب الدعوة اإلسالمية " 
باختالف األذواق  اليت ختتلف نواع أدبيةاأل ، بقالب شكلي  وصورة مجالية مستخدماسالميمنظور إ

  . وهذا ما جيعلنا نطرح اإلشكالية التالية:واإلبداع 
 هي األنواع األدبية اليت وظفها أدب الدعوة اإلسالمية ؟  ما - 

  وميكن اإلجابة عن هذه اإلشكالية يف احملاور اآلتية: 
 في مبصطلحات الدراسة. مدخل تارخيي وتعري - 
األنواع األدبية اليت يقوم عليها أدب الدعوة اإلسالمية من حيث املفهوم واملوضوعات، ومناذج  - 

 .عنها
تكمن أمهية هذا املوضوع يف كونه يسلط الضوء على أسلوب من أساليب الدعوة اإلسالمية 

ا وسائل فعالة يف الدعوة اإلسالمية، واملتمثل يف األدب، وما يتضمنه من قوالب فنية أدبية ميكن اعتباره
بإمكاا أن تسد الثغرات يف وجه األدب الغريب الذي حيمل عقائد ضالة وأفكار منحرفة، مما ميثل بديال 

  نقيا وسويا يغين عن الوارد من األفكار املستوردة. 
أدب الدعوة دف هذه الورقة البحثية إىل التعرف على األنواع الفنية األدبية اليت تشكل منها 

القائم على االنتقال من تفاصيل ما ورد يف املصادر  1اإلسالمية وذلك باالعتماد على املنهج االستقرائي
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واملراجع  اليت تناولت أدب الدعوة اإلسالمية للتعرف على األنواع الفنية اليت تشكل منها هذا النوع من 
  األدب اإلسالمي. 

  هم مصطلحات الدراسة :بأ مدخل تاريخي تعريفيالمحور األول: 

 القرن بدأ استعماله يف اخلمسينيات من حيث ،مصطلح " األدب اإلسالمي"حديث العهد يعد

يعترب من عناصر  كما أنه. 1فهو قدمي قدم اإلسالم ، أما من حيث وجود موضوعاته وآثارهتاسع عشرال

مبختلف األنواع األدبية ها افع عنود ها ، حيث واكب نة الدعوة إىل اهللاحلضارة اإلسالمية، ولسان من الس

  . 2" التعبري الفين اهلادف عن احلياة والكون واإلنسان وفق التصور اإلسالمي ولذلك هومن شعر ونثر، 

بالغرية على  من كبار املثقفني واملفكرين يكمن السبب وراء ظهور هذا املصطلح إىل شعور خنبةو 

ستيالب الغزو الفكري عقول الناشئني ، وغسل أدمغتهم ، وإحساسهم خبطورة حتول القيم وا اإلسالمدين 

اإلسالمية من اضطراب أحواهلا يف مجيع  األمةشهدته  ماعن طريق التعليم واألدب واإلعالم وذلك جراء 

ااالت بعد احلرب العاملية الثانية، وما قام به االستعمار الغريب من استغالل للوضع بكل ما ميلكه من قوة 

ميان يف م اإلباعتباره العدو األول له، وذلك قصد حتطيم شوكته بتحطي اإلسالمة للنيل من عسكرية وفكري

تأثر املسلمني مبا روجه طته إىل أغلب مساعيه ؛ حيث نتج عن ذلك ني. حيث وصل يف خقلوب املسلم

ومن أبرز  لسفتهم احلضارية.املبشرون واملستشرقون وانبهارهم مبنهج حياة الغربيني وثقافتهم وفكرهم وبف

 ألعضاء؛ أبو احلسن الندوي، حيث طرحها كفكرة أول مرة األدبيف ظهور هذا  سامهواالعلماء الذين 

روائع إقبال". كما طرحه سيد قطب يف  وشرحه يف كتابيه: "نظرات يف األدب" و " جممع اللغة العربية.

، رغم مبدأ هذا املصطلحعلى  رابطة األدب اإلسالمي أنشئتكتابه" يف التأريخ فكرة منهاج". وقد 

ملؤسسه األول؛ إذ هناك من يرى أنه نشأ على يد  حماولة نسبتهو ، 3االختالف حول أول من أتى باملصطلح

يف إبداع هذا األدب. وهناك من يرى أنه ظهر مع مؤسس رابطة األدب سيد قطب  وذلك أن له الفضل 
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واحدا، وهو البحث عن أدب خيضع للقيم  اإلسالمي سابقة الذكر أبو احلسن الندوي إال أن هدفهم كان

  . 1اإلسالمية

املختصون يف  أورده؛ التعريج على ما ىل املوضوع قيد الدراسة ا جتدر اإلشارة إليه قبل التطرق إومم

ظهر يف اخلمسينات من القرن التاسع اإلسالمي كمصطلح  األدبجمال األدب اإلسالمي ، حول عالقة 

طرح ألول مرة يف الساحة ذلك ألن هذا املصطلح لقي معارضة عندما ؛ل وحول ما طرح معه من بدائ عشر

وضعت له وفيما يأيت تفصيل وبني رفض البدائل  اليت  بني رفض املصطلح يف حد ذاتهاألدبية تراوحت 

  لذلك: 

فبحجة  أن فيه تضييق ملصطلح األدب العريب أو بديال عنه، حبكم  ؛من يرفض املصطلح أما 

  إسالمي وال حاجة أن يوصف باإلسالمية.  أدب األدب العريب هو

وغريها من املسلم"  األدب، االجتاه اإلسالمي"" ،لدعوة"أما من رفض البدائل مثل" أدب ا

ومن بني البدائل . 2املصطلحات، فحجتهم بأن كثرة املصطلحات تدخلهم يف متاهة ال جمال للخروج منها

من منطلق ، - املصطلح قيد الدراسة –مي؛ أدب الدعوة اليت تعرضت للرفض كبديل ملصطلح األدب اإلسال

أنه حيصر األدب اإلسالمي يف زاوية حمدودة، وذلك لكونه يشمل كل ما يتعلق بالتجارب اإلنسانية 

؛ حيث يقول يف ذلك عبد القدوس صاحل: " األدب اإلسالمي ال ينبغي ان والكونية من منظور إسالمي

  . 3أي موضوع وأي جتربة إنسانية تتعلق بالكون"   الدعوة فقط، فهو يشمل أدبحيصر يف 

لسان من ألسنة الدعوة اإلسالمية يذوذ عنها ويفرض يف رأيي، مبا أن األدب اإلسالمي هو 

البديل اهلادف الذي يبين اإلنسان، وبدوره يعمر الكون وحيقق اهلدف من خلقه من عمارة وخالفة يف 

ة والعاملية والكونية وأخذت هذه الصفات من اإلسالم يف حد األرض، فالدعوة اإلسالمية تتسم بالشمولي

 األدبذاته كدين وعقيدة ومنهج حياة. ومنه فاستعمال مصطلح أدب الدعوة اإلسالمية كبديل ملصطلح 

  اإلسالمي يضيف وزنا هلذا الفن وحيدد شرف رسالته ونبل غايته وهدفه. واهللا أعلم. 
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أغراضه وفنونه عن وظيفة األدب مبعناه العام النافع إن األدب اإلسالمي ال خيتلف يف عموم 

والسليم، ذلك الن األدب من منظور إسالمي يتمثل يف حماولة وضع الشيء يف مساره الصحيح شكال 

 1ومضمونا. وهلذا توجب على األديب املسلم أن يسلك الطريقة املثلى يف العطاء األديب وأسلوب التأثري

  دبية اليت يتقنها يف التعريف باإلسالم والدعوة إليه. باستعماله األنواع الفنية األ

  األنواع األدبية التي يقوم عليها أدب الدعوة اإلسالمية المحور الثاني : 

يف  أما املعين العام، هو كل ما أنتجه العقل (و خاص:   عاميعرف املختصون األدب مبعنيني  
وأحدث يف نفسك لذة فنية أو مل يثر ومل حيدث. أما جمال املعرفة حىت الطبيعة والنحو، سواء أثار شعورك 

املعىن اخلاص، فهو الكالم اجليد من الشعر أو النثر الذي يثري شعور القارئ أو السامع وحيدث يف نفسه 
لذة فنية(.. ) وهو التعبري اجلميل عن معاين احلياة وصورها، هو مأثور الشعر اجلميل أو النثر البليغ املؤثر يف 

  .2)ثري للعواطفالنفس امل
بعد التعرف على ماهية األدب باختصار، جيدر التأكيد على أن األدب اإلسالمي ليس أدبا 

جمانبا للقيم الفنية اجلمالية، فهو حيرص عليها متام احلرص، بل ينميها ويضيف إبداعات إليها، والرتاث 

خر، وال تستحوذ عليها امة دون اجلمايل ملكية شائعة كالدين والفلسفة والعلوم، ال حيتكرها شعب دون آ

  . 3باقي األمم، على الرغم من اختالفات اللغات الفنية، وخصوصيتها يف التعبري

وقد  - شعرا أو نثراً  -كل أدب يصدر عن عاطفة اإلسالم يعرف أدب الدعوة اإلسالمية بأنه  

استمر أدب  ،دينه وان يقصد به وجه اهللا تعاىل وخدمةأو محاسة ، أو حكمة ، يكون مدحاً أو هجاء 

، بل كان كلمة توحد صر االزدهار ، أو عصور االحنطاطالدعوة اإلسالمية على مر العصور ، سواء يف ع

األمة وتوقظها يف عصور الضعف، وبقي هذا األدب مستمرا إىل العصر احلاضر، يربز يف كتابات بعض 

  بية متنوعة. واختذ أشكاال أد.4األدباء الرساليني رغم التحديات اليت يواجهها
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حيث دعا مكانة بالغة األمهية يف أدب الدعوة اإلسالمية،  والقوالب الفنية ألنواع األدبيةا تتخذ

املوضوع سيؤثر بالضرورة  ن أي تشويه يف طبيعةراعاة الشكل واملضمون معا وذلك ألعليه إىل م القائمني

اط وثيق بني طبيعة املوضوع وطبيعة على طبيعة القالب. ويقول سيد قطب يف هذا الصدد:" إن هناك ارتب

يتأثر بالقالب وقد تتغري طبيعته ويلحقها التشويه، إذا عرض يف قالب خمالف لطبيعة القالب، وإن املوضوع 

وجب على املشتغلني ذا األدب حتري الشكل واملضمون معا، فال جيعلون دورهم وعليه ذلك القالب". 

يغين املضمون اإلسالمي وال يشفع يف  إلسالمي؛ إذ الا للتصور االكتابة وفق أوحمصورا يف معاجلة قضية 

  .1التقصري من ناحية مجالية الشكل وال يف التجويد الفين

ينقسم أدب الدعوة اإلسالمية إىل شطرين كبريين يتمثالن يف الشعر والنثر، وينقسم كل منهما و  

دم الشعر على النثر عامة ومكانته غري أن الشعر قد استحوذ على معظم الكتاب؛ بسبب تق.2إىل عصور

  . 3عند العرب

 أوال الشعر: 

هو الكالم املوزون املقفى الذي يعرب عن املشاعر واألحاسيس والعواطف واالنفعاالت، ويعتمد (: تعريفه

على اخليال والعاطفة أكثر من العقل واملنطق، فإذا حتكمت فيه العاطفة واألحاسيس كان شعرا  

ثاء أو الفخر أو العتاب، وإذا حتكم فيه العقل كان نظما؛ كألفية ابن مالك يف كقصيدة املدح أو الر 

  . 4النحو، أو نظمية التحفة لألطفال واليت يتعلمون منها أحكام والتجويد)

شأنه يف العصر اجلاهلي، ولكن تطوراً كما كان املنزلة األوىل يف صدر اإلسالم،  الشعر  لقد تبوأ 

تضاءل شأن طائفة من أغراض الشعر اليت كانت سائدة يف  ؛ إذغراض واملعاينجادًا أمل به من حيث األ

اجلاهلية كالشعر القبلي القائم على العصبية القبلية واملتصل باأليام والوقائع واملفاخرات والشعر املتصل 
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دة، تسوس فقد ألغى اإلسالم دواعي الشعر القبلي حني وحد القبائل العربية يف أمة واح .بالغزو والغارات

جديدة كشعر اجلهاد والفتوح والزهد والوعظ والشعر  اإلسالم أغراضوظهرت مع  أمورها دولة واحدة،

؛ حيث أسهموا يف حسان بن ثابت، عبد اهللا بن رواحهومن أمثلة الشعراء يف صدر اإلسالم:  .السياسي

على شعراء املشركني. ومن أمثلة  إظهار حماسن اإلسالم وإيضاح تعاليمه، كما أم دافعوا عن اإلسالم وردوا

لى اهللا مبقام رسول اهللا ص عبد اهللا بن رواحهشعر هذه الفرتة نذكر على سبيل املثال ال احلصر، افتخار 

  عليه وسلم بينهم  فقال: 

    وفينا رسول اهللا يتلو كتابه

  إذا اشق معروف من الفجر ساطع                        

  وبنارانا الهدي بعد العمى، فقل

  به موقنات أن ما قال واقع  

انصرف شعراء احلواضر حيث  كما ظهرت أنواع وبرز شعراء يف الفرتات اليت تلت هذه املرحلة؛

إىل أغراض تالئم بيئتهم املرتفة فاجتهت طائفة منهم إىل الشعر الغزيل الذي بلغ الغاية من التألق واالزدهار 

وهذا ما يؤكد أن هذا الفن استفاد .لشعر الديين والوعظييف عصر بين أمية، واجتهت طائفة أخرى إىل ا

الشعر استمر على مدى القرون  أن. كما اإلسالمبل ازدهر واعتدل باعتدال و  وأفاد من عصر اإلسالم

 . 1املاضية يقوى بقوة اإلسالم ويضعف بضعفه

وة الدع شعر(، يتضح أن اإلسالمية كمصطلح يف العصر احلديث ةالدعو  أدب أما مع ظهور

قد أدى رسالته خالل أربعة عشر قرنا يف تصوير مشاعر القلوب املؤمنة، وإرواء عواطف  اإلسالمية

النفوس املتدينة، وإهلاب محاسة اجلماهري املسلمة، وحشد طاقات األمة املسلمة للوقوف يف وجه  الغزاة 

. غري أنه أمهل بعد ذلك لعدة والصليبيني والتتار وتعبئتها لرد عادية أعداء اإلسالم من زنادقة ومنحرفني

  أسباب منها:
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اإلسالم يف الشعر كان ضعيفا باهتا ولذلك فهو ال ما أشاعه املؤرخون واملستشرقون من أن أثر _ 

  يستحق العناية والدراسة..

إىل أغراض الشعر التقليدية اليت وضع أسسها اجلاهليون _ انصراف مصادر األدب وموسوعاته الكربى 

  شعر اإلسالمي ومل تصبح مصادر له ، وإمنا كانت مصادره كتب السرية والرتاجم والتاريخ، فلم حتفل بال

  . 1_ غمور شعر الدعوة اإلسالمية ومل يقله شعراء حمرتفون ورمبا مل يقولوا غريه)

يف شكل قصائد طوال وقصار . وقد برز الشعر أدب الدعوة اإلسالمية  أما يف العصر احلديث فقد ظهر يف

أمحد شوقي وحافظ إبراهيم ، وأمحد حمرم ، وحممود غنيم ، وإبراهيم القطاين ، وعمر اء  :لفنيف هذا ا

 2حديث الروح""قصيدة  ؛ال احلصر  بعض النماذج  على سبيل املثال، وحممد إقبال، وفيما يلي األمريي 

م األدب اإلسالمي الذي يعترب من أعال محمد إقبالشاعر اهلندي للرغم أا مل تكتب باللغة العربية، 

:" حيث جتلى فيها النموذج الراقي لألدب اإلسالمي الذي متتزج فيه  وباألخص شعر الدعوة اإلسالمية

املناجاة الذاتية باألشواق انحة اليت تتوق إىل املثل األعلى، حيث احلوار متصل مظاهر الكون ، حيث 

  يقول الشاعر: 

  دركه األرواح بال عنـــــــــــــاءحديث الروح لألرواح يسري             وت

  وشق أنينه صدر الفضـــــــــاء  هتفت به فطار بال جــــــــــــــناح

ـــــــــــــــــــــعدنه ترابي ولـــــــــــــــكن    جرت في لفظه لغة السماء  ومـــــــــ

  حديثا كان علوي النــــــــــــــداء    لقد فاضت دموع العشق مني 

  ن يقول:إىل أ

  فقد جعل الفناء لها قرينا   ومن رضي الحياة بغير ديــــن        

  ولن تبنوا العال متفرقــــــــيــنا   وفي التوحيد للهمم اتحـــــــــــــــاد

  يوحدكم على نهج الوئـــــام  ألم يبعث ألمتكم نـــــــــــــــــــــــبي

  ــــــــــــــــــــسالم منار لألخوة والـــ  ومصحفكم وقبلتكم جميعا 

                                                           

  . �013د 9 �ن .�د ا�.�د، ر$* 	��ق، ص  1 
  م ا�/�وي 0-� ���ن، وھو ن 0#ون ا�A/�@د ، 6.د�ث ا�روح ن +/�د��ن �+��ل ھ� ��وى و$واب ��وى. ھذه ا��	��  �-#�ظ 2 



   امـــــــــــــــــــــــــــإله واحد رب األن  وفوق الكل رحمن رحيــــــــــم 

ميكن اعتبار هذه القصيدة  منوذجا متميزا من مناذج األدب اإلسالمي. حيث يتضح جليا فيها  

  يات األدبية. اخلشوع والتوسل إىل اهللا عز وجل والتنزيه له جل وعال، مع مراعاة اجلمال

. " عظمة الخالق" املوسومة ب النابغة الجعديقصيدة والنموذج الثاين لشعر الدعوة اإلسالمية؛ 

  واليت يقول فيها: يكاد يقرتب من النظم منه إىل الشعر 

  من لم يقلها فنفسه ظلما  هــــــــــــــــــــــــــــــالحمد هللا الشريك ل

  اــــــــــــالليل نهارا يفرج الظلم  يــــــــالمولج الليل في النهار وف

  األرض ولم يبن تحتها دعما   الخافض الرافع السماء على 

  إىل قوله: 

  واعتصموا إن وجدتم عصما  ماآلن ما بدالكـــــــــــــــــــــــــ فأتمروا

  عصمة منه إال لمن رحمــــــــــــــــــا   في هذه األرض والسماء وال

  فارس بادت وخدها رغمـــــا     ل ترون إلــــــــىيا أيها الناس ه

   كأنما كان ملكهم حلمـــــــــا  ثم أمسوا عبيدا يرعون شاءكم 

هذه القصيدة منوذج حي لاللتزام احلريف بالرؤية اإلسالمية، وتغيب فيها  يرى بعض النقاد أن 

ياغة اجلمالية اليت تنم عن الصاألساليب اإلنشائية و النقص من حيث وكذلك التجربة احلية للشاعر 

  . 1شعور األديب عن نفسه وعن جمتمعه

      ، بعنوان: عبد الرحمن صالح العشماويكما نذكر عنوانا لقصيدة من العصر احلديث ل 

  نأخذ منها األبيات األخرية على سبيل االستئناس حيث يقول:  " رسالة إلى خالد بن الوليد"

  انــــــــــــــــــــوإن زهدتم ففي حي بن يقض                     م ـــــــــــــــإذا اغتنيتم ففي قارون قدوتك

  ان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه تعيشون في أمن و إيم   ــــــــــــــــــطأما لكم منهج في دينكم وس

  ــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوصدعوا بيد األحقاد بنيان  ما لي أرى القوم حادوا عن مبادئهم 

   ان ـــــــــــــــببعض ما كان في دار ابن جدع  يا ليتهم خرجوا من ألف مؤتـــــــــــــــمر 
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" فتح مكة" ألحمد محرم، "محنة  :كما برزت أمثلة كثرية لشعر الدعوة اإلسالمية منها:قصيدة

  .1وغريها  من القصائدحرار " البراهيم فطاني،، " صوت األ العالم اإلسالمي " لمحمود غنيم

  

  ثانيا : النثر 

 اخليال والعاطفة، يتحكم فيه العقل والفكر أكثرهو الكالم املنثور ال املنظوم، يعتمد على الفكر واملنطق ال 

. وقد 2من املشاعر واخلواجل واألحاسيس،ومنه القصة والرواية واملسرحية واخلطبة والرسالة واخلاطرة واملقال

حيث برزت أقالم الدعاة واخلطباء يف  توفرت أغلب هذه األنواع األدبية النثرية يف أدب الدعوة اإلسالمية

  وفيما يلي تفصيل لذلك:  شىت الفنون النثرية 

   القصة:-  

ف ، تكتب بأسلوب نثري وهلا أنواع ختتلتصور عددا من الشخصيات واألحداث هي حكايةتعريفها: 

  منها القصة القصرية والرواية. . اص يف الكتابةباختالف توجه الق

حيث دف  أما القصة يف أدب الدعوة اإلسالمية، فقد احتلت مكانة مهمة يف اآلداب احلديثة،

وقد دار حوهلا جدل طويل بني كتاب األدب  إىل إبراز الشخصية اإلسالمية والوجه احلضاري لإلسالم.  

حول يف كتابه:  نجيب الكيالنيمستقلة حول هذا املوضوع منهم  اإلسالمي، وانفرد بعضهم بكتابة أحباث

يف جملة  ومحمد خير الدين الحلواني، نحو قصة إسالمية:  ليوسف العظم، ومقالة القصة اإلسالمية

ويراد ا ذلك األداء األديب احملكم الذي يركز على العربة يف إطار مجايل حمبب ال مثيل . حضارة اإلسالم

مى باجلمالية واملتعة الفنية، والقصة بذلك متثل وسيلة من وسائل نشر الدعوة اإلسالمية إذا له. وهو ما يس

  عصره استيعابا يقضا دقيقا. ما استوعب كاتبها 
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حيث عاجلت . 1أمنوذجا متميزا للقصة اإلسالمية حنان لحاملألديبة  بيت العنكبوتوتعترب قصة 

الزوجة على الزواج تكافؤ بني الزوجني دينا وخلقا وعدم إكراه من خالهلا قضية اجتماعية تتمثل يف ضرورة ال

حماولة استخدامها يف إضفاء جو  باالستشهادكره من وجهة نظر إسالمية، مدعمة سردها لألحداث ممن ت

  . 2إمياين وإبراز الرؤية اإلسالمية، غري أا أمهلت كثريا من فنيات القصة

 الرواية :  

قصص غري أا  متتاز عن القصة القصرية بكثرة أحداث وتعدد شخصيات هي أطول أنواع ال :تعريفها

اليت تربز من خالل سرد األحداث. ويظهر فيها القصة كما أا تثري قضية كربى أو عدد من القضايا 

منو الشخصيات ويقوم   وطريقته يف ربط األحداث.كما أن الراوي يتحكم يف  أسلوب الكاتب

 . 3 يراهابتوظيفهم حسب الطريقة اليت

ودف إىل إرساء قيمة من قيم اإلسالم أو رؤية إسالمية والرواية يف أدب الدعوة اإلسالمية حتمل 

 .واإلصالحمينها إىل نشر اإلسالم تدعو إليها وتسعى مبضا

" قاتل الذي كان له الكثري من الروايات متثلت يف:   نجيب الكيالنيالروايات اإلسالمية  ومن أبرز كتاب

اختذت من صدر اإلسالم مادة   اليت، هذه األخرية،  " نور اهللا"رواية  و"عمر يظهر في القدس"و"حمزة

مستوى الفن تقائها إىل عدم ار وهذا ما عرضها للنقد  حبجة هلا بغية تأكيد وإبراز بعض املفاهيم اإلسالمية، 

ك ال ينفي  حد كبري غري أن ذلالروائي يف جتلياته اجلمالية املتقدمة؛ حيث ظلت القيمة الفنية متواضعة إىل

رواية على سبيل املثال نذكر وكذلك . الروائية من خالل العرض اجلذاب واملؤثر للتاريخ اإلسالمي قيمتها

  .4"الباحث عن الحقيقة"بعنوان :لمحمد عبد الحليم عبد اهللا 

  مسرح : ال
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لفنون اليت عرفها اإلنسان يف تارخيه، أحد أشكال الّنثر األدّيب ومن أقدم افن من فنون األدب، و  هو :تعريفه

مثّلون 
ُ
ؤّلف وُميثّلها امل

ُ
يقوم هذا الّشكل األدّيب على جتسيد قصة أو رواية على خشبة املسرح، يكتبها امل

   .1ضمن حوار أدّيب.

ب أن يؤدى وفقا لعام يف تقنياته وعناصره ولكنه جيفال خيتلف عن املسرح ا أما املسرح اإلسالمي      

التشريع والقيم و  اإلسالمي الصحيح للكون واحلياة واإلنسان، وأن ال يصطدم جبوهر العقيدة للتصور

، بل عمل مسرحي ميكن أن سرح اإلسالمييتجسد فيه امل وحسب إطالعي، ال يوجد مثالاإلسالمية.  

وىل يف وقد كان املسرحية الدينية اال" أهل الكهف" بعنوان لتوفيق الحكيميطلق عليه املسرح الديين، 

  املسرح العريب.

  الخطابة:

   .2هي قوة تتكلف اإلقناع املمكن يف كل واحد من األشياء املفردة تعريفها:

كانت اخلطابة يف اجلاهلية ارجتالية، ولكن مع ظهور اإلسالم قوي شأا وذلك العتمادها وسيلة   

اء مثل: اإلمام علي بن أيب يف احلض على اجلهاد ونشر الدعوة اإلسالمية. فظهر بذلك الكثري من اخلطب

اإلجياز وإرسال طالب، قتيبة بن مسلم، وغريهم من اخلطباء كثري. وقد كان طابع كالمهم ف اخلطابة 

بعدها، كثر السجع يف األسلوب اخلطايب واحنصر يف القول على السجية والبعد عن التكلف يف السجع. 

واسم أو اجلمعة لتقوية اإلميان يف قلوب املسلمني املساجد واقتصر على إلقاء املواعظ يف أيام حمددة بامل

  وتدعوهم إىل اجلهاد يف سبيل اهللا. وكان ذلك بعد القرن اهلجري الثالث. 

يف منتصف خذ هذا النوع األديب يف القوة واالزدهار حينا والضعف حينا آخر. لكن، أ ، بعدها

جد بل اتصلت بكل نواحي اتمع القرن التاسع عشر، ازدهرت اخلطابة ومل تبق حمصورة يف املسا

وموضوعاته. ومت ذلك على يد مجلة من األدباء مثل: عبد اهللا ندمي، أديب إسحاق الذين كان هلم الفضل 

  . 3على هذا النوع األديب يف العصر احلديث لشهرة وقفاما اخلطابية
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اخلطابة كوسيلة أما يف ما خيص موقع هذا الفن األديب من أدب الدعوة اإلسالمية، فقد برزت 

يف النفوس، وذلك كوا تعتمد  كوا تلمس واقع احلياة اليومية للناس و سهولة التأثريللدعوة اإلسالمية  

واستمالتهم مث محلهم على  أفكارهمعلى اإلثارة العاطفية لإلقناع، واستمالة مجهور املدعوين والتأثري على 

خطب و من أمثلة خطب أدب الدعوة اإلسالمية:  اهللا. التصديق والتطبيق والعمل، وهذا عماد الدعوة إىل

راوي، محمد البشير اإلبراهيمي، محمد محمد الغزالي، ابن باز، محمد الشعالدعاة املعاصرين مثل: 

اليت ضمنها هذا األخري، نذكر فيما يلي أمنوذجا من خطبه املوسومة " وصايا وإرشادات" بن عبد الوهاب، 

وجل، واحلث على التزام الطريق املستقيم والتوبة إىل اهللا عز وجل وغريها من  الدعوة إىل تقوى اهللا عز

  . 1التوجيهات الدعوية

  المقال: 

فكرة من األفكار أو موضوعا من املوضوعات بأسلوب تعريفه: هي قطعة نثرية حمدودة يعرض فيها صاحبها 

  .  2أديب

 الكاتب ما يشاء من املوضوعات العصر احلديث يشبه يف حرية العرض واختيار قال يفإن امل

، األمر 3حيث أن كتابة املقال تعليق الكاتب الشخصي على جمريات ومشاهد احلياةالرتسل األديب القدمي، 

الذي يفتح له مصادر الوحي املسطور والكون املنظور واتمعات البشرية، كلها تصبح جماال للكتابة 

يف  ويفيد ا. إن املالحظ حلركة التأليف يرى بروز فن املقالة واستخالص العرب واملواعظ اليت يستفيد منها

، نور األزهروظهرت صحف وجمالت تساند الدعوة اإلسالمية : منها: جملة املنار، جملة  األدب العريب عامة 

سيد قطب، مصطفى صادق : أمثالاإلسالم، جريدة البصائر، اليت سطرها ثلة من الدعاة املسلمني 

وغريها من االت واملؤلفات لدين اخلطيب، عبد احلميد ابن باديس، البشري اإلبراهيمي، الرافعي، حمب ا

  اليت تعىن بشؤون الدعوة إىل اهللا تعاىل واإلصالح والتغيري. 
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مما جتدر اإلشارة إليه أن كل األنواع األدبية  ميكن أن تستغل يف أدب الدعوة اإلسالمية، إذا 

ة حمددة دون وذلك ألن للدعوة إىل اهللا تعاىل غايهداف الدعوة اإلسالمية. توافقت أهدافها ومضامينها و أ

ذلك ألن الوسائل فتواكب األجيال وتساير العصور؛  ؛ وذلك لتنطبق على كل زمان ومكان،حتديد الوسيلة

  . 1حسب جمريات الظروف ومقتضياا الزمنية للدعوةواألساليب تتغري 

  الخاتمة: 

بحث يف موضوع األنواع الفنية ألدب الدعوة اإلسالمية إىل النتائج ويف األخري خنلص بعد ال

  التالية: 

يعود ظهور األدب اإلسالمي عامة وأدب الدعوة اإلسالمية خاصة إىل صدر اإلسالم واستمر   - 

 احلاضر. حىت العصر

هد ، بدأ استعماله منذ منتصف القرن التاسع عشر مصطلح األدب اإلسالمي حديث الع  - 

 وطرحت له بدائل كثرية من بينها: أدب الدعوة اإلسالمية. امليالدي، 

 . شعرا أو نثراً  -أدب يصدر عن عاطفة اإلسالم  أدب الدعوة اإلسالمية هو كل - 

مما  تأخذ القوالب الفنية أو ما يسمى باألنواع األدبية مكانة بالغة األمهية يف أدب الدعوة اإلسالمية - 

ي الشكل واملضمون معا، فال جيعلون دورهم حمصورا يف يستوجب على املشتغلني ذا األدب حتر 

معاجلة قضية أو الكتابة وفقا للتصور اإلسالمي؛ إذ ال يغين املضمون اإلسالمي وال يشفع يف 

 . التقصري من ناحية مجالية الشكل وال يف التجويد الفين

حتتهما من أنواع  يتشكل أدب الدعوة اإلسالمية من شطرين كبريين مها الشعر والنثر وما انطوى - 

 فنية. 

وذلك ملكانته قبل وبعد اإلسالم. وتطور من حيث شّكل الشعر أغلب أدب الدعوة اإلسالمية  - 

أشهر األغراض واملعاين ؛ فاختفى بذلك الشعر القبلي وظهر شعر الفتوح والزهد واجلهاد. ومن 
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صر احلديث: حممد الشعراء على مر العصور: حسان بن ثابت، عبد اهللا بن رواحة، .. ويف الع

 إقبال، أمحد شوقي، إبراهيم حافظ...

احتوى أدب الدعوة اإلسالمية على معظم األنواع األدبية النثرية مثل القصة، الرواية، اخلطابة،  - 

 املسرحية، املقالة. 

احتلت القصة يف أدب الدعوة اإلسالمية مكانة مهمة هدفت من خالهلا إىل إبراز الشخصية  - 

 احلضاري لإلسالم، ومن أبرزها، قصة بيت العنكبوت حلنان حلام.اإلسالمية والوجه 

ودف إىل إرساء قيمة من قيم اإلسالم أو حتمل الرواية يف أدب الدعوة اإلسالمية رؤية إسالمية   - 

.ومن أبرزها : روايات جنيب الكيالين: تدعو إليها وتسعى مبضامينها إىل نشر اإلسالم واإلصالح

 عمر يظهر يف القدس...نور اهللا، قاتل محزة، 

 يعترب املسرح مغيبا يف أدب الدعوة اإلسالمية.  - 

برزت اخلطابة كوسيلة للدعوة اإلسالمية كوا تلمس واقع احلياة اليومية للناس و سهولة التأثري يف  - 

النفوس، وذلك كوا تعتمد على اإلثارة العاطفية لإلقناع، واستمالة مجهور املدعوين والتأثري على 

هم واستمالتهم مث محلهم على التصديق والتطبيق والعمل، وهذا عماد الدعوة إىل اهللا. و من أفكار 

مثل: حممد الغزايل، ابن باز،حممد أمثلة خطب أدب الدعوة اإلسالمية: خطب الدعاة املعاصرين 

 عبد الوهاب ...

سالمية : وظهرت صحف وجمالت تساند الدعوة اإل يف أدب الدعوة اإلسالمية بروز فن املقالة - 

منها: جملة املنار، جملة األزهر، نور اإلسالم، جريدة البصائر، اليت سطرها ثلة من الدعاة املسلمني 

أمثال: سيد قطب، مصطفى صادق الرافعي، حمب الدين اخلطيب، عبد احلميد ابن باديس، البشري 

 تعاىل واإلصالح وغريها من االت واملؤلفات اليت تعىن بشؤون الدعوة إىل اهللاإلبراهيمي، 

 . والتغيري

كل األنواع األدبية  ميكن أن تستغل يف أدب الدعوة اإلسالمية، إذا توافقت ويف األخري، إن  

أهدافها ومضامينها و أهداف الدعوة اإلسالمية. وذلك ألن للدعوة إىل اهللا تعاىل غاية حمددة دون 

 حتديد الوسيلة. 
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