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 دراسة تحليلية لموقع شبكة األلوكة –أدب الدعوة اإلسالمية عبر المواقع اإللكترونية 
  د. وحيدة بوفدح بديسي
  قسم الدعوة واإلعالم واالتصال 
  خمرب الدراسات الدعوية واالتصالية
  جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة

  

   

  مقدمة:

والبه نشاطا غري حيادي، ُوظف قدميًا وحديثًا يف خدمة القيم، يعد األدب مبختلف أشكاله وفنونه وق

والعقائد، واملذاهب. إذ جند يف آداب كل أمة ما يعرب عن واقعها بآماله وآالمه، وقلما جند أدبا غري منتمي. 

فع فقد رافق األدب ثورات الشعوب ودعواا الفكرية املختلفة على مر العصور، فحمل أفكار تلك الثورات ودا

عن  آراء تلك الدعوات، حيث ميكن القول أن الفضل يرجع إىل األدباء والشعراء يف نشر  العقائد واملذاهب 

 واألفكار بنفس القدر الذي يرجع إىل أرباب الفكر والقادة والساسة.

وليست الدعوة اإلسالمية يف عالقتها باألدب بدعا يف عامل الدعوات، بل لقد ظهرت أول أمرها يف   

جعلت من الشعر ديوانا للعرب، بيئة تقدر الكلمة املبدعة وتبجل قائلها وتوقره، حىت وصل ا األمر إىل  بيئة

: أبو عمرو بن العالء-تعليق أبدع القصائد على سور أقدس البيوت واألماكن. حىت قال شيخ القراء والعربية 

   "مم"كانت الشعراء عند العرب يف اجلاهلية مبنزلة األنبياء يف األ

 حسانوقد كان للشعر دورا بارزا  يف الدعوة اإلسالمية فنرى الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم خياطب 

( اهجهم وروح القدس معك ) فلقد كان الشعر سالحًا مهما يف بداية الدعوة اإلسالمية، وكانت  بن ثابت

. ومن عناية الذي كان يهتم بالشعرسلوب العصر الدعوة حباجة إىل اللسان الناطق بامسها واملعرب عنها بأ

يف  كعب بن زهيرالرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم بالشعر أنه أثاب على قوله كما نرى ذلك يف اعتذار 

. ولقد كان أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم حيبون الشعر وحيفظونه ويقولونه "بانت سعاد"قصيدته 

رضي اهللا عنه: ( أحفظوا األشعار، وطالعو األخبار، فإن الشعر  بعمر بن الخطافهو منبع الثقافة، يقول 

رضي اهللا  عبد اهللا بن عباسيدعو إىل مكارم األخالق، ويعلم حماسن األعمال، ويفتق الفطنة...)، ويقول 

  ، فإن الشعر ديوان العرب).غريب القرآن، فالتمسوه يف الشعر إذا سألتموين عن شي منعنهما: (
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زلته يف اإلسالم الذي هذبه واختار السُبل النّرية فيه كـ ( احلكمة ، ومكارم األخالق) ومن هنا كانت من

والغزل املتهتك، واهلجاء املقذع (قصة عمر بن اخلطاب مع  ،الشر كـ (املفاخرات، واملنافراتواستبعد طرق 

  .)حلطيئةا

ل، حىت تشكلت مالمح استمرت مرافقة األدب للدعوة اإلسالمية على مر العصور ويف خمتلف املراح

أدب خاص بالدعوة اصطلح عليه مصطلح أدب الدعوة اإلسالمية، ومع التطور الذي يعرفه عصرنا من ظهور 

وسائط االتصال اإللكرتونية احلديثة، عمد القائمون على الدعوة اإلسالمية إىل استغالل هذه الوسائط يف نشر 

د، فتنوعت أساليب الدعوة واستخدمت أشكال وقوالب الدعوة والتعريف باإلسالم ومرافقة املسلمني اجلد

متنوعة على مستوى الفضاء اإللكرتوين الرحب، كاملواد املسموعة واملواد املكتوبة واملواد املرئية، والصور 

والفيديوهات والتعليقات واخلطب والفتاوى واملقاالت واألحباث العلمية، فظهرت مئات املواقع اإلسالمية 

أن نكشف عن واقع  أدب الدعوة اإلسالمية من خاللها، وعن حاولنا من خالل حبثنا هذا الدعوية، اليت 

من اإلبداع الذي كان في خدمة الدعوة اإلسالمية منذ أيامها  مدى اهتمام تلك المواقع بهذا النوع

  األولى.

  :أهمية االنترنت والمواقع اإللكترونية في الدعوة اإلسالميةأوال_

يالحظ خ الدعوة اإلسالمية ويف ممارسات الداعني إىل اهللا يف خمتلف األمكنة واألزمنة يف تاري إن املتأمل

 الوسيلة كانتيقول البيانوين: "أم استخدموا يف الدعوة خمتلف الوسائل اليت أتاحتها هلم بيئام وجمتمعام، 

 يف الكتابة ظهرت وعندما ،لوالقو  املشافهة والسالم الصالة عليهم واملرسلني األنبياء من الدعاة لدى املتبعة

 مكتوبة السماوية والصحف الكتب بعض ونزلت والسالم، الصالة عليهم األنبياء استخدمها الناس، حياة

 يف املتوفرة الوسائل استخدام الوسائل، جانب يف والسالم الصالة عليهم والرسل األنبياء منهج فكان وهكذا،

  )1("خلقا وال شرعا ختالف ال مادامت عصرهم

لوسائل تتغري بتغري الزمان وتتبع التطور يف حياة الناس، واملسلمون مأمورون بإعداد القوة ملعلوم أن اوا
للحفاظ على الدين ونشره يف العاملني، والقوة ال تعين القوة العسكرية فقط وإمنا تعين كل أنواع القوة ومنها القوة 

لدعوة ونشرها يف كل أصقاع العامل، ومل تعرف البشرية خالل املعرفية وامتالك الوسائل املساعدة على تبليغ ا
إذ  تارخيها وسيلة أهم من االنرتنت يف قدرا على الوصول إىل خمتلف فئات املدعوين بسرعة كبرية وجبهد قليل،

                                                           

  .340ص ، 1421، 01مؤسسة الرسالة، بريوت، ط دخل إىل علم الدعوة،املأبو الفتح البيانوين:  )1( 
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من مل تنل وسيلة من وسائل نقل ونشر املعلومات يف تاريخ البشرية ما نالته شبكة اإلنرتنت مما ال شك فيه أنه 
سرعة يف االنتشار والقبول بني الناس، وعمق التأثري يف حيام على خمتلف أجناسهم وتوجهام ومستويام، 
وما مييز اإلنرتنت هو تنوع طبيعة املعلومات اليت توفرها، وضخامة حجم هذه املعلومات اليت ميكن الوصول 

  . عقبات مكانية أو زمانية إليها دون
 وهو ،الدعوة وسائل يف املهم األصل ذلك حتت يندرج تعاىل اهللا إىل الدعوة يف نرتنتاال استخدام إن
 يف الدولية الشبكة استخدام مشروعية يؤكد ومما. عصره يف املتاحة املشروعة الوسائل جلميع الداعية استخدام

 اإللكرتوين ربيدال: فمثال سابقة لوسائل امتداد هي على االنرتنت الدعوية الوسائل أن تعاىل اهللا إىل الدعوة
 فقد تعاىل، اهللا إىل الدعوة وسائل من أصيلة وسيلة واملراسلة، للمراسالت حديث وأسلوب عصرية صورة

 العربية اجلزيرة داخل يف عاصرهم الذين واألعيان امللوك إىل كتب حينما وسلم عليه اهللا صلى النيب استخدمها
 ممن مجع أسلم حيث طيبة مثارا االستخدام ذلك أمثرو ، للجزيرة متامخة ممالكهم كانت ممن ، خارجها ويف

 )1(.يسلم مل ولكنه مجيال ارد ورد وسلم عليه اهللا صلى النيب صدق بعثة عرف من ومنهم ، راسلهم

مليار مستخدم يف إحصائية  أربعة عدد مستخدمي االنرتنت الذين بلغ عددهم أكثر منويف ظل ارتفاع 

ستخدام هذه الوسيلة يف الدعوة إىل اهللا، ألا تتيح الوصول إىل أعداد غري تبدو األمهية البالغة ال  )2(،2018

أسباب رئيسية  ستةإىل باختصار مسبوقة من خمتلف أصناف املدعوين بسهولة وبدون تكلفة، وميكننا اإلشارة 

م، اانية، الالمكان، الالزمان، التفاعلية، سهولة االستخدا :هي جتعل من االنرتنت وسيلة فعالة يف الدعوة

  تنوع التطبيقات.

فاملواقع اإللكرتونية هي وسيلة تنقل مضامني متنوعة من خالل قوالب متعددة جتمع بني الكلمة 

والصوت والصورة، وفق أساليب إقناعية ومناهج عقلية وعاطفية، ختاطب خمتلف أصناف املدعوين، ومن ضمن 

ن املنهج العاطفي خمتلف الفنون األدبية من نصوص نثرية املضامني اليت قد تنقلها تلك املواقع مما يدخل ضم

ونصوص شعرية، إذ تعتمد بعض املواقع على هذا النوع من النصوص  اليت ختاطب وجدان املتلقي وتؤثر يف 

مشاعره، وهي نصوص هادفة تتنوع موضوعاا، تنتمي إىل ما يعرف بأدب الدعوة اإلسالمية، وهي تدخل يف 

بالدعوة إىل سبيل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال باليت هي أحسن، وبالتايل هي إطار األمر اإلهلي 

                                                           

شورة، جامعة الطائف، اململكة أطروحة دكتوراه غري منيف شبكة املعلومات الدولية،  تعاىل وسائل الدعوة إىل اهللا يم بن عبد الرحيم عابد:هاإبر ) 1(

متاح على موقع: . 27ص  العربية السعودية،

https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single/ar_wsaal_ald3woh_to_allah.pdf  
 https://taqnia24.com/2018/01/30مليار مستخدم، اإلحصائية متاحة على موقع:  4االنرتنت يف العامل:  عدد مستخدمي) 2(

)08/10/2018(  
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لقى وإمنا اجلديد هو نشر تلك النصوص عرب مواقع الويب، بعدما كانت تُ  ،ليست أسلوبا جديدا على الدعوة

لة اجلديدة أتاحت يف اخلطب العامة أو التجمعات الدعوية أو  تنشر يف الكتب والدوريات، إذ أن هذه الوسي

   هلذا األسلوب فرصة االنتشار الواسع، وسهلت على املتلقي الوصول إليها يف أي وقت ويف أي مكان.

 

وكذلك املدعو يستفيد مما فيها من  الدعوة،ونشر  لبث شبكة االنرتنتكن للداعية أن يستفيد من إذ مي

ومن فوائدها   ، وغري ذلك من الربامج النافعة،ابأو خط االعلوم الشرعية، سواء كانت كتبا أو حماضرات أو دروس

كذلك دراسة برامج تعليمية عديدة يف علوم الشريعة املختلفة (الفقه، التفسري، أحكام التالوة، احلديث، اللغة، 

مقاصد الشريعة...) عن طريق منصات التعليم اإللكرتونية اليت انتشرت بشكل ملحوظ خالل سنوات قليلة، 

ملثال ال احلصر: منصة زاد، منصة رواق، منصة إدراك... بعضها متخصص فقط يف مقررات منها على سبيل ا

  ومساقات العلوم الشرعية، وبعضها اآلخر يضم علوما خمتلفة باإلضافة إىل العلوم الشرعية.

  وقد اجتهد بعض الدعاة يف تصنيف أساليب الدعوة عرب االنرتنت، حيث قسمها إىل:

 اليت القصرية الدعوية بالكتيبات تعىن اليت واقعامل األسلوبذا  واملقصود : ية_ كتب ومقاالت ورسائل نص
 هذه قراءةللمتصفح  يتيح وهو اإلسالمية، الكتيبات، مثل موقع سهل بأسلوب حمددة قضايا على تركز

مواقع مثل  للغري وإرساله به واالحتفاظ هازاجل على الكتيب لزينت خالل من أو املوقع، خالل من الكتيبات
 مكلفة وغري وهي ،املكتبات اإللكرتونية كاملكتبة الوقفية أو مكتبة املصطفى أو مكتبة صيد الفوائد وغريها

 ظهور قبل الدعوي الواقع يف األساليب أنفع من األسلوب وهذا ،عظيم ونفعها واملستقبل، املرسل :للطرفني
  )1(.قبل من لنجاحه امتداًدا االنرتنت خالل من توظيفه فكان االنرتنت،

 حماضرة يلقي أن اهللا، إىل الدعاة عليها تعود اليت الدعوية األساليب أشهر هو األسلوب وهذا_ المحاضرات: 
 أو القاعات يف الناس جتمعات يف أو املساجد يف تكون احملاضرات أن والغالب حمدد، موضوع يف دعوية

 احملاضرة كانت سواء وسائل، بعدة ألسلوبا هذا ختدم لكي االنرتنت شبكة جاءت وقد ،الدعوية املخيمات
 هذه على والغالب ختدمها، أن لالنرتنت ميكن فكلها مسجلة، أو مباشرة كانت وسواء ،ةمصور  أو صوتًية

 وهناك ذلك؛ غري أو احلوار، غرف أو التليفزيونية، احملطات أو املساجد، من مسجلة تكون أن احملاضرات
 فرسان موقع اإلسالمية، الشبكة موقع اإلسالم، طريق موقع منها دعويال األسلوب هذا خبدمة تشتهر مواقع

                                                           

https://muslim- ، متاح على موقع:70عبد الرمحن بن معاضة الشهري: الدعوة إىل اهللا عرب االنرتنت: أساليبها ووسائلها، ص  )1( 

library.com/books/ar_Call_to_God_through.pdf ) :24/09/2018تاريخ الزيارة(  
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 على حترص الدعاة لبعض الشخصية واملواقع ب،يوتيو  مثل امللفات مشاركة مواقع على الدعاة قنوات ،السنة
  .عليها اموحماضر  دروسهم وضع
 وهذا االنرتنت، باستخدام الرأي يف املخالفني حماورة األسلوب ذا واملقصود والمناظرة: والبحث الحوار_ 

 غرف يف كما فقط صوتًا تكون أو ، احلوارية املنتديات يف كما كتابة تكون قد واملناظرة والبحث احلوار
ا صوت تكون أو ،اصوت واحلديث الكتابة اليت تتيح غرف الدردشة الصوتية يف كما بينهما جتمع أو احملادثات،

  .سكايب موقع مثل دمةاخل هذه تقدم حمددة برامج عرب وصورة

 من قربة به والعمل فهمه يف إليه حيتاجون وما دينهم يف الناس أسئلة عن اإلجابة: واالستشارات الفتاوى

ا وصوت كتابة واالستشارات الفتاوى لنشر مصراعيه على الباب هذا االنرتنت فتحت وقد القربات، أعظم
 مواقع وهناك، واالستشارات الفتاوى يف متخصصة اقعمو  إلنشاء الدعاة من عدد بادر وقد ذلك، وغري وصورة

 العامل بلدان لبعض الرمسية الفتاوى ومواقع، وجواب سؤال اإلسالم موقع مثل املوثوقة؛ الفتاوى بتقدمي مشهورة
  )1( .اإلسالمي

  :أهمية األدب في خدمة الدعوة اإلسالميةثانيا_

إن املؤمن جياهد بسيفه ولسانه. والذي : «كلكعب بن مال -صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا 
صلى اهللا عليه  الدعوة اإلسالمية يف حياة النيب ومعىن ذلك أن )2(»نفسي بيده لكأن ما ترموم به نضح النبل

لدفاع عنها باللسان من قد قامت على هذين األمرين: اجلهاد بالسيف من جهة، وا -بصفة خاصة- وسلم 
يم الذي جاء ملقابلة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عام الوفود من أهم احلوادث وتعد حادثة وفد مت جهة أخرى.

الدالة على تأثري األدب وخدمته للدعوة، حيث أسلم الوفد بعدما اعرتف بأن خطيب الدعوة اإلسالمية 
قد هزما خطيب وشاعر بين متيم، حسان بن ثابت ، وثابت بن قيس بن الشماس الخزرجيوشاعرها آنذاك 

  )3(، فكانت الكلمة املؤثرة نثرا وشعرا هي حجة املسلمني يف إقناع وفد متيم.الزبرقانوارد بن حاجب عط
والدعوة اإلسالمية اليوم حباجة إىل تلك احلجة اليت مل تعد تقتصر على اخلطابة والشعر فقط فقد 

عر املسرحي واإللياذة أو ظهرت أجناس أدبية كثرية مل تكن معروفة يف صدر اإلسالم، كالقصة والرواية والش

الشعر امللحمي، وكلها فنون من القول املؤثر، إن مل يكن هلا داعي اليوم يف دعوة غري املسلمني من غري العرب 

 بعد انتشار اإلسالم يف العامل العريب، فلها كل داع يف دعوة املسلمني للتمسك باإلسالم والرجوع إليه والنهوض

واكب أدب الدعوة اإلسالمية من  املعريف، فقد ة التخلف احلضاري والتقهقرمن حالوانتشاهلم  ،باملسلمني

                                                           

  .08السابق، ص رجع امل )1( 
  .4707ر صحيح ابن حبان، ص احلديث إسناده صحيح على شرط الشيخني، أخرجه شعيب األرنؤوط، املصد )2(
  .46 -42ص ، 1988ت، ، مكتبة املعارف، بريو 06ط ، 05ابن كثري: البداية والنهاية، ج )3(
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خالل شعرائه وكتابه وخطبائه معركة حترير األوطان من اجلهل إعدادا هلا للتحرر من مستعمريها، وال بد أن 

   .يواكب اليوم معارك التحرر الثقايف واالنعتاق السياسي والتغيري احلضاري

اإلسالمية: "التعبري الفين اجلميل اهلادف، منطوق أو مكتوب، صريح أو ضمين، املقصود بأدب الدعوة 

نابع عن جتربة عاطفية وشعورية وفكرية حصلت لدى املبدع من خالل التصور اإلسالمي باجتاه اخلالق 

ف الشبه واملخلوقات والعالقة القائمة بينه وبينها، يبلغ املتلقي خربة جديدة مرتبطة حبقيقة دين اإلسالم، وكش

حوله والدفاع عنه بأسلوب خاص مع متعة واإلبداعية والتخييل واالنفعال الوجداين ما يضفي على التعبري قيمة 

باقية، ومن خالل القوة اجلاذبة احملركة اليت تدفع املتلقي إىل اختاذ موقف والقيام بنشاط ما وحتوله إىل شخصية 

   )1(إسالمية".

لى أنفسنا هو: ما املهمة اليت ميكن أن يقوم ا األدب يف عصرنا السؤال الذي ينبغي أن نطرحه عو 

ليست احلايل يف نفس هذا املوقع وهو تعزيز الدعوة اإلسالمية والوقوف ضد اخلصوم واملناهضني؟ اإلجابة 

سهلة يسرية، ألن تعقد املوضوع يف وقتنا احلايل يستدعي تشابكا يف اإلجابة، وتعمقا يف الرؤية، وتفريعا يف 

ابة كما كان احلال يف عهد الرسول صلى اهللا عليه املسائل. فاألدب يف وقتنا الراهن ال يقتصر على الشعر واخلط

ر تالية ظهرت خالهلا كتب مثل الكامل ، أو ميتد ليشمل فنون القول اموعة كما حدث يف عصو وسلم

للمربد، واألغاين أليب الفرج األصبهاين، والعقد الفريد البن عبد ربه وغريها فضًال عن بعض األجناس والظواهر 

عر إن الش«األدبية األخرى. الوضع اآلن أكثر تعقيدًا بكثري. فالشعر اآلن مل يعد فن العربية األوحد، ومقولة 

أن  - على سبيل املثال- مشكلة مثرية للجدل واخلالف، ألن كثريين يرون  ت متثل حالياصار » ديوان العرب

الرواية اآلن هي ديوان العرب، إضافة إىل تعدد التيارات واملذاهب خبصوص األجناس األدبية املختلفة. وهلذا 

  نرى أن فنون الكتابة حاليا ميكن أن تندرج فيما يلي: 

من الشعر العمودي، وما تبعه من شعر اإلحياء مث  ومبذاهبه املتعددة بدءاالشعر بنوعيه القدمي واجلديد  - 

الريادة لتصل إىل ما الشعر االبتداعي أو الرومانسي، مث الشعر احلر مبدارسه املتعددة اليت تنطلق من شعر 

ن شعر ، وهي قصيدة يرفضها الكثريون حىت من بني شعراء التفعيلة أنفسهم. ولك"قصيدة النثر" يسمى حاليا

الناس يرفضونه. وهناك هو اآلخر، ومازال هناك قطاع كبري من  لة كان يف وقت من األوقات مرفوضاالتفعي

                                                           

)1( لة حممد أرشد احلسن: إشكالية مفهومي "أدب الدعوة اإلسالمية و"األدب اإلسالمي" حنو مقاربة تأصيلية الستجالء أهم األبعاد والفروق، ا
  .103، 83، ص ص 2017، جوان، 18، بنغالديش، مجالعريب، جامعة داكا
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ولكن أبلغ رد على الرافضني هو هذه املناقشات الدائرة » األدب اإلسالمي«يرفضون بشدة تيار  أناس أيضا

فيه يف العصر احلديث إبداعات مرموقة حول هذا التيار. هناك كذلك الشعر املسرحي وهو جنس أديب كان لنا 

وسواهم، كما أبدع فيه كتاب فاروق جويدة وصالح عبد الصبور وعزيز أباظة و أحمد شوقيومتميزة عند 

 وغريه. علي أحمد باكثير يصنفون عادة ضمن التيار اإلسالمي مثل 

ة اليت كان القصة القصرية اليت خطت خطوات واسعة وتطورت بشكل الفت للنظر، وكذلك الرواي - 

 . وغريمها علي أحمد باكثيرفيها بوصفه كاتبا إسالميا دور متميز، وكذلك  نجيب الكيالنيل

املقال الصحفي واألمهية اليت حاز عليها يف العصر احلديث، إضافة إىل نظريات األدب اليت تطورت  - 

 حمل الفلسفة.  -يف رأي كثري من النقاد- بشكل كبري، وحلت 

موعة واملرئية مبا فيها من أفالم ومسلسالت وبرامج حتتاج إىل نوع جديد أجهزة اإلعالم املس  - 

نت، كذلك ال ننسى أحدث أنظمة املعلومات مثل الكمبيوتر واإلنرت » السيناريو«من األدب هو ما يسمى 

  )1(وما سوف جيد يف املستقبل.

  :أدب الدعوة اإلسالمية من خالل موقع شبكة األلوكةثالثا_

موقعا إسالميا دعويا يف صدارة املواقع اإلسالمية األكثر  عشرينواقع اإلسالمية جند وفقا لدليل امل

جمتمع داونلود إسالميات، موقع شباب مسلم، موقع اإلعجاز النبوي، موقع طريق اإلسالم،  مشاهدة وهي:

ة، موقع موقع شبكة العدل اإلسالمية، شبكة نور اإلسالم، موقع رمحاك ريب، شبكة إسالمك، موقع األلوك

اإلسالم اليوم، موقع قصة اإلسالم، موقع واحة اإلميان، موقع مداد، موقع اإلسالم ويب، شبكة طريق احلق، 

شبكة اإلسالم احلق، شبكة نور اإلميان، شبكة إميان القلوب اإلسالمية، موقع إسالم أون الين، موقع نور 

 الرمحن.

ا ما خيدم دراستنا، حيث افتقرت تلك املواقع إىل وبعد االطالع على حمتويات تلك املواقع مل جند فيه

على حتليل  املضامني األدبية مبختلف ألواا وأجناسها، عدا موقعا واحدا وهو شبكة األلوكة هلذا قصرنا دراستنا

  حمتوياته.

  شبكة األلوكة: التعريف ب

                                                           

  )02/010/2018تاريخ الزيارة: ( http://midad.com/articleحامد أبو أمحد: األدب يف خدمة الدعوة، متاح على موقع:  )1(
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موقًعاً، يشارك فيها خنٌب شبكة إسالمية دعوية، إعالمية، ثقافية، علمية، وأدبية، تتألف من ثالثة عشر 

م، تدعم الشبكة اللغتني العربية واإلجنليزية، 2006هـ / 1427من الكّتاب واملفكرين، مت تأسيسها عام 

     . http://www.alukah.netة وحتتوي على الكثري من املواد باللغات العاملي

بن عبد اهللا بن عبد العزيز احلمّيد وهو من علماء احلديث يف اململكة  يشرف على املوقع الدكتور سعد

وتضم الشبكة جمموعة من املواقع املتنوعة، اليت تظهر كأقسام رئيسية على الشاشة الرئيسية  العربية السعودية.

  للشبكة.

  :أدب الدعوة من خالل موقع األلوكة

الدعوة، حتت مسمى حضارة الكلمة، وهو يتميز موقع األلوكة بكونه خيصص قسما مستقال ألدب 

موقع أديب وثقايف ولغوي عام، يضم يف رياضه أزاهَري فواحة من بساتني األدب املختلفة؛ من شعر، وقصة، "

   )1("ومقالة، ونقد، إضافًة إىل التعريف بالكتب واألعالم، مع تتبع أخبار املعرفة واحلركة األدبية واللغوية.

اطالعنا على حمتويات الشبكة ودخولنا إىل الصفحات املتعددة ضمن املوقع املخصص ألدب بعد 

  الدعوة صنفنا تلك احملتويات حسب أربع فئات أساسية منها فئتان تتعلقان باحملتوى وفئتان تتعلقان بالشكل: 

 فئات احملتوى: املوضوعات، اجلمهور املستهدف. �

 لكاتب.فئات الشكل: األجناس األدبية، جنس ا �

حمتوى فرعي حييل على صفحات  وقد اكتفينا يف التحليل بالصفحة الرئيسية ألا غنية باحملتويات وكل

 جديدة، مما يصعب حصره يف هذه الدراسة املختصرة. 

 أوال: فئات المضمون

قسمنا هذه الفئة إىل املوضوعات الفرعية اآلتية: املوضوعات فئة الموضوعات الدعوية:  -1

 ، املوضوعات العقدية، املوضوعات التعبدية، املوضوعات الرتبوية، وأخريا املوضوعات التارخيية.األخالقية

: قسمنا اجلمهور املستهدف وفقا للمحتوى الذي مت حتليله إىل مجهور فئة الجمهور المستهدف -2

 الكبار ومجهور األطفال.

 ثانيا: فئات الشكل:

                                                           

  )02/010/2018تاريخ الزيارة: ( http://www.alukah.net/literature_languageموقع األلوكة، صفحة حضارة الكلمة: )1(
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 فئة الذكور وفئة اإلناث لنكشف عن إسهامات كال وقسمناها إىلفئة جنس الكتاب واألدباء:  -1

 اجلنسني يف أدب الدعوة على موقع األلوكة.

وقسمناها إىل املقال النقدي واملقال األديب والقصة القصرية والقصيدة  فئة األجناس األدبية: -2

  الشعرية واخلاطرة األدبية. 

  ة ملوقع األلوكة توصلنا إىل النتائج اآلتية:من خالل البحث النظري والدراسة التحليلي: نتائج الدراسة

قلما جيد الباحث موقعا دعويا يهتم بأدب الدعوة وخيصص له مساحة من احملتوى املنشور، فمن ضمن _ 1

عشرات املواقع اإلسالمية اليت اطلعنا على حمتوياا مل جند موقعا ملختلف األجناس األدبية اليت ختدم الدعوة 

  امني يف تلك املواقع تركز على املقاالت والفتاوى واخلطب املسموعة أو املرئية.اإلسالمية، فجل املض

األلوكة للتحليل وذلك لتوفره  بعد االطالع على عينة من املواقع اإلسالمية الدعوية اخرتنا موقع شبكة_ 2

 على قسم خاص بأدب الدعوة.

عن شبكة دعوية تضم جمموعة من فهو عبارة  يتميز موقع األلوكة عن غريه من املواقع الدعوية بالشمولية_ 3

  املواقع، وقد أفردت الشبكة ألدب الدعوة موقعا مستقال امسه حضارة الكلمة.

أقسام كاآليت: اللغة والقلم، أدبنا،  يتوزع مضمون أدب الدعوة من خالل موقع حضارة الكلمة على أربعة_ 4

  روائع املاضي، روافد.

أدب الدعوة على شبكة األلوكة وتأيت املوضوعات األخالقية يف مقدمة تتنوع املوضوعات يف حمتوى  _5

باملئة مث املوضوعات  25باملئة، تليها املوضوعات الرتبوية بنسبة  32املوضوعات املنشورة على املوقع بنسبة 

باملئة.  08بة ية بنسباملئة وأخريا املوضوعات التارخي 16باملئة مث املوضوعات العقدية بنسبة  19التعبدية بنسبة 

هذه النتائج بكون هذا النوع من األدب موجه للمسلمني الناطقني بالعربية، وبالتايل فاهتماماته  وميكن تفسري

  تركز على إصالح األخالق والرتبية ومها من أكثر ااالت اليت تعاين من اخللل يف جمتمعاتنا العربية.

مجهور  :الدعوة يف موقع حضارة الكلمة إىل قسمني ينقسم اجلمهور املستهدف من خالل حمتويات أدب_ 6

باملئة من احملتوى  30باملئة من احملتوى، ومجهور األطفال وهو يشكل نسبة  70الكبار وهو الذي يشكل نسبة 

 على الصفحة الرئيسية.
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 يشكل الكتاب من الذكور النسبة الغالبة للكتاب الذين ينشرون إبداعام على صفحة حضارة الكلمة_ 7

ملوقع شبكة األلوكة، مقارنة باإلناث اللوايت يسامهن يف إثراء حمتوى أدب الدعوة بذات املوقع، حيث بلغت 

  باملئة لإلناث. 17باملئة مقابل نسبة  83نسبة الذكور 

تنوع األجناس األدبية املستخدمة يف أدب الدعوة على صفحة حضارة الكلمة ملوقع شبكة األلوكة، ما بني  _8

وعيه األديب والنقدي والقصة القصرية والقصيدة الشعرية، وتغيب أجناس أدبية أخرى كالرواية وذلك املقال بن

بسبب طوهلا رغم أنه باإلمكان نشرها على حلقات أو مقاطع، كما تغيب املسرحيات سواء النثرية أو الشعرية.  

باملئة يليه املقال  39ل التحليل بنسبة ويأيت املقال النقدي يف مقدمة األجناس األدبية على الصفحة الرئيسية حم

باملئة وأخريا اخلواطر  11باملئة مث القصائد الشعرية بنسبة 15باملئة مث القصة القصرية بنسبة  31األديب بنسبة 

 باملئة من احملتوى.  04بنسبة 

  خاتمة: 

ليب اخلطاب يهتم أدب الدعوة اإلسالمية مبخاطبة عواطف املدعوين، فهو يعد أسلوبا من أبلغ أسا

الدعوي الذي يعتمد على املنهج العاطفي، وقد رافق هذا النوع من األدب الدعوة اإلسالمية عرب خمتلف 

العصور واملراحل التارخيية، حيث متيزت كل مرحلة منذ بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم بانتشار ألوان من الشعر 

أدباء وشعراء نافحوا عن اإلسالم وسامهوا يف إشعال قبس والنثر القيم املبدع، ويف العصر احلديث ملعت أمساء 

  .الصحوة اإلسالمية، بدعوة املسلمني إىل التمسك بتعاليم الدين والتحرر من أغالل اجلهل وقيود االستعمار

لكن هذا النوع من األدب بدأ يعرف تراجعا كبريا يف أيامنا رغم انتشار وسائط االتصال احلديثة اليت 

نتشار والذيوع، وقد وقفنا على هذه احلقيقة من خالل متابعتنا ألكثر املواقع الدعوية اإلسالمية متنحه فرصة اال

تعهدت ، حيث يغيب عن صفحاا أدب الدعوة اإلسالمية، فلو أن كل تلك املواقع اليت تعد باملئات تابعةم

عوين من خمتلف الفئات يف ذو املضمون الدعوي لكان هلا أبلغ األثر على املدألوان الشعر والنثر  بنشر

جمتمعاتنا العربية اإلسالمية، ذلك ملا للكلمة من سحر على القلوب وإقناع لأللباب، وصدق نبينا صلى اهللا 

  عليه وسلم إذ قال: "إن من البيان لسحرا وإن من الشعر حلكمة."
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