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   : اإلشكالية -1
األدب أحد أهم وأرقى األساليب التعبريية اليت يستعملها اإلنسان للداللة على احلقائق يكون أن 

ينسب و  هذا األدب بالظاهرة الدينية يرتبطأما أن هذا من املسلمات ، الكونية واألفكار واملشاعر واألحاسيس ، 
، فيصطلح على مسمى " أدب الدعوة اإلسالمية " ؛ بأخص وظيفة دينية ؛ وهي وظيفة الدعوة  ويقرتن،  هاإلي

      !فهو أمر حمل جدال 
وملا كانت الساحة الدعوية تعرف العديد من املصطلحات ذات العالقة ذا املصطلح ؛ من قبيل 

اإلجابة على  لتحاولالورقة البحثية صطلحات ، جاءت هذه ا من املاألدب اإلسالمي ، واألدب امللتزم ، وغريمه
   : تساؤل رئيس مركب هو

  ؟ األدبالنوع من هذا  ةنشأ وما هي ظروف ؟ ملقصود بأدب الدعوة اإلسالميةا ما - 
  المنهج المتبع في هذا البحث: -2

ن خالل م، مت توظيف املنهج االستقرائي التحليلي ضبط مفهوم " أدب الدعوة اإلسالمية " ومن أجل 
واملراحل اليت األدب النوع من اليت نشأ فيها هذا يف إطار الظروف وحتليلها  ما أمكن من التعريفات املتداولةمجع 

    .ضبط املفهوم ، مع اعتماد املدخل اللغوي واملنطقي القائم على تفكيك عناصر هذا املركب اإلضايف لمر ا 

  ؟ " أدب الدعوة اإلسالمية "ماذا نعني بـ
كما سبق اإلشارة إليه ،  مفككة يتم التعريف مبفردات هذا املركب اإلضايف سوف و إنه مركب إضايف ، 

  مركب املصطلح، رغم أن هذا على حدة اإلسالمية حدة ، والدعوة  نعرف األدب علىس، مع التنبيه إىل أننا 
   شهرته وكثرة تداوله .وذلك ل ، إضايف

ْدبَُة، واألُ  . ، فـََتَأدبَ  َعلَمه : وأدبَه . وُحْسُن التناُول ، ْرفُ الظ  : اَألَدبُ  :؛ ففي اللغة األدب  أماف
  1واألْدُب، بالفتِح: الَعَجبُ  وآَدَب البالد إيداباً: َمَألَها َعْدًال. َطعاٌم ُصِنَع لَدْعَوٍة أو ُعْرٍس.بالضم، واملْأدبَُة:
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حاِمد،مسَُي أََدباً ألَنه يَْأِدُب الناَس ِإَىل وقد 
َ
صِنيع يُْدَعى ويـَْنهاهم َعِن املَقاِبح. وَأصل اَألْدِب الدعاُء، َوِمْنُه ِقيَل لل  امل

  .1إِلَْيِه الناسُ 
اُل َواْلَباُء َأْصٌل َواِحٌد تـَتَـَفرُع َمَسائُِلُه َوتـَْرِجُع إِلَْيهِ  « :البن فارساللغة  في معجم مقاييسو  اْهلَْمزَُة َوالد 

: َمْن  فـََقاَل أَبُو ُعبَـْيدٍ »  ِإن َهَذا اْلُقْرآَن َمْأُدبَُة اللِه تـََعاَىل فـَتَـَعلُموا ِمْن َمْأُدبَِتهِ  « : َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعودٍ  ِديثُ فََأما حَ 
ْنَساُن يَْدُعو ِإلَْيِه ال        قَاَل  ناَس. يـَُقاُل ِمْنُه أََدْبُت َعَلى اْلَقْوِم آِدُب " َمْأُدبٌَة " فَِإنُه أَرَاَد الصِنيَع َيْصنَـُعُه اْإلِ
  .2»أَْدبًا
منها : ؛  هذه الّتعريفات الّلغوية الّسابقة الذّكر، يّتضح أّن لفظة أدب قد تحمل عّدة معانيخالل ومن    

،  ) أّدبني رّبي فأحسن تأديبي (،  آداب األخالق، وحسن الّسلوك، كما أّن األدب بمعنى تهذيب الّنفس
  .الجمع على المحامد كذلك و 

   اصطالحا :أما  -ب
 ول النثري والشعري وكل ما نتج عنأثر عن  العرب من فنون القما أطلق يف بادئ األمر على  «فقد 

  .3»القرائح
  .4»األدب فن مجيل غايته تبليغ الناس رسالة ما يف احلياة والوجود من حق ومجيل بواسطة الكالم : «وقيل 

تعبري عن جتربة شعورية  «وأنه  ،5»فن الكلمة، سواء الكلمة املقروءة والكلمة املسموعة  « :أنه بـوعّرف األدب 
  . 6» يف صورة موحية

رياضة  : واألدب،  دعاهم إىل مأدبته : آدب القوم «: المفاهيم اإلسالمية موسوعة  وجاء في 
 : دبواأل،  ) أّدبين رّيب فأحسن تأدييب يف (الّنفس بالتعليم والتهذيب ، وقد ورد هذا املعىن يف احلديث الشر 

أدب  : وقد ظهرت بعض الكتب حتمل هذه الداللة يف عناوينها مثل ، من النظم والنثر كما يف الوسيط اجلميل
الدعوة إىل  والعالقة بني املعىن اللغوي (، وكتاب األدب يف صحيح البخاري وغريمها كثري، الكاتب البن قتيبة 

ويف ،  غذاء للعقل والروح : ، والثاين ّن األول غذاء للجسمأ،  ) فنون القول ( ىن االصطالحي) واملع الطعام
 والتصوراتالبليغ الذي حيمل الكثري من األخيلة  اإلنشائيالعصر احلديث قصرت كلمة "األدب" على الكالم 

يه األوربيون اآلن ، فيشمل يطلق عل بل ذلك يطلق على كل ما تنتجه القرائح على حنو ماوكان ق،  واإلحياءات
 .7»لتاريخ والفلسفة والرواية والقصيدفنون القول مجيعاً اخليايل والعقلي كا
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تاج فّني " هو كل إنالّتعريفات االصطالحية الّسابقة الذّكر ، يتبّين أّن معنى"األدب"هو:هذه ومن خالل   
  .وجميل في الكتابات الشعرية والنثرية" راق

ال شك أن هذا املصطلح مركب إضايف ، يعين ابتداء اختصاص  :اإلسالمية " الدعوة" تعريف  -3
    الدعوة باإلسالم ، الدين الذي ختمت به مجيع الرساالت ، والذي أنزل على نبينا حممد صلوات ريب وسالمه

  عليه . 
 ؛ م َممْدوداً بالض  الدعاءُ : يف لسان العرب  جاء، فقد  الّلغوي االستعمال" يف  الدعوة " أما لفظ 

ادعوا رَبكم َتَضرعًا ﴿:فيَما عْنَده ِمن اخلْريِ واالبِْتهال إَِلْيِه بالسَؤاِل؛ َوِمْنه قْولُه تـََعاَىل  ) (الرْغَبُة ِإَىل اللِه تـََعاَىل 
ا ُسْبحاَنك َدْعواُهم ِفيهَ ﴿يَْدُعو، ُدعاًء، وَدْعَوى، َوِمْنه قْولُه تـََعاَىل: َدعا،] 55﴾[األعراف:وخْفَية
 10﴾[يونس:اللُهم ناصِر َعَلْيِهم، (والّنيبِه)؛ ِإَىل تـَْوحيِدِه ] وَدعا بعُضهم بـَْعًضا ِإَىل التداِعي الل

َؤذِن)أَْيضاً،ألنه َيْدُعو ِإَىل اللِه، 
ُ
اِعي(على امل راِب، ودَ و (ويُْطَلُق)الدوالش ،(عاِمعاُء ِإَىل الطالد):ْعَوُة ُجُل َدْعواً: الدعا الر

  )1(ناَداُه وصاَح بِِه، والدعاُء: الِعباَدُة واالْسِتغاثَُة، والدعاُة: قـَْوٌم يَْدُعوَن ِإَىل بـَْيعِة ُهدًى أَو ضالَلةٍ 
اُل َواْلَعْنيُ َواحلَْْرُف اْلُمْعَتل َأْصٌل َواِحٌد،َ ـب :معناه ؛ بقوله ابن فارس  خلصوقد  غريك وهو أن متيل  الد

  .) 2(إليك بصوت يكون منك
  : منها ، صطلح الّدعوةملوردت تعريفات كثرية ، فقد اصطالحاً  أماو 

الّدعوة اإلسالمية هي: الدين الذي ارتضاه اهللا للعاملني، وأنزل تعاليمه وحيًا على «  : أحمد غلوش"":تعريف
  .)3(»وحفظها يف القرآن الكرمي وبّينها يف السّنةرسول اهللا

  .              )4(»تبليغ اإلسالم للّناس، وتعليمه إيّاهم، وتطبيقه يف واقع احلياة«:"فقاليانونيبال":عرّفهاكما    
ومّما تقّدم من الّتعريفات االصطالحية الّسابقة، وعلى ضوء المعاني التي يتضّمنها الّتعريف          

ج معرفي قائم على ٌأسس منهجية وعلمية برنام " االصطالحي لكلمة الّدعوة ، يتبّين أّن الّدعوة هي:
  مشروعة، لترشيد الّناس وتبصيرهم إلى طريق اهللا".

ذا هكذا تعريف اصطالحي ألدب الدعوة اإلسالمية على يف حدود اطالعي القاصر ، مل أقف و 
سالم كل أدب صدر عن عاطفة اإل«  :إنه  : قوهلم ؛ ومن أشهر التعريفات املتداولة يف هذا الشأن ،املسمى 
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وأريد به وجه اهللا وخدمة دينه, وهذا األدب قد يكون مدحا أو هجاء أو محاسة أو حكمة شعرا كان أم نثرا، لكنه 
  .1»مهما اختلفت موضوعاته وأشكاله ال يصدر إال عن مشاعر إسالمية

 كل أدب يصدر عن عاطفة اإلسالم شعراً أو نثر وقد يكون مدحًا أو هجاء أو محاسة، « : قوهلمأو 
  .2»أريد به وجه اهللا وخدمة دينهو  حكمة، املهم فيه أنه: صادر عن عاطفة اإلسالم أو

، ومما ال شك فيه أن  ينطبق أيضا على مصطلح " األدب اإلسالمي "  وسابقه وواضح أن هذا التعريف
  !كليهما مصطلح معاصر

يتطّور وحمطات تاريخ ومبا أّن لكل لشيء ، فهوم " أدب الدعوة اإلسالمية " أكثر ملومن أجل ضبط 
حمطّات تارخيية انعكست على مدلول  - يف حد ذاته  –ابتداء ملصطلح "األدب"  ين أعتقد أنفإنّ  ؛ويتحّول اعربه

يف مدلوهلا الّلغوي منذ اجلاهلية معىن دعوة الّناس إىل  إذا كانت لفظة" أدب" قد محلت «:ذلك أنه  هذه اللفظة،
أّدبين رّيب فأحسن  ( �معىن اخللق الكرمي والفضائل الّنبيلة ومنها قوله ء اإلسالم وبعد جميالطّعام، ومعىن املأدبة، 

قد حتّول يف القرنني األول والثاين اهلجريني إىل األدب الذي يتأّدب به  "أدب"لفظة هذه ال، فإّن مدلول  ) تأدييب
خمتلف  ع املفهوم ليشمل االطالع علىاألديب من الّناس، ألنّه يقودهم إىل احملامد وينهاهم عن املقابح، ّمث اتس

األخذ من كل علم  : ة والرياضيات والفلك واألخبار واألنساب وأشعار العرب، أو ما أطلق عليهيالفلسف العلوم
  ، أي ما يقابل مصطلح املثقف يف عصرنا .3»بطرف

كثرية تتصل  اعلوموتناول منذ البعثة احملّمدية، األدب" قد عرف اتساعًا مصطلح "أّن وهذا يعين 
ولكن مفهوم األدب بعد عّدة قرون استقّر على  « يف جمال معّني،ومل ينحصر ، شىت املعارف و باإلنسان والكون، 

العناية بالشعر والّنثر إبداعًا ودراسة ، وأريد به بصورة عاّمة، الكالم البليغ اجلميل املؤثّر يف الّنفس، الذي يصّور 
  .4» فكرة ويعّرب عن عاطفة

لمجال ه ، ولشموليته لفي اإلسالمعن حمورية  يعّرب احملمدية من البعثة  األوىلالقرون ن األدب يف كاوقد  
وينطلق من عّرب عن عاطفة اإلسالم هذا األدب يُ ، واألخالقي ، وللداللة كذلك على أن ، والتشريعي العقدي 

  النزعة العصبية واحلمية والذود عن اإلسالم.
شائعًا يف عصور األدب مل يكن ألنه لح أدب الدعوة اإلسالمية مصطلذلك يعرتض البعض على و 

 ؛ يف كثري من  كان جوهره إسالمياً   ألن األدب العريب طوال هذه الفرتةو العريب القدمية اليت سبقت العصر احلديث، 
وخصائص فيه من تصّور عقدي  كان يعّرب عن جمتمع إسالمي بكل ماّمدية حىت يومنا، و ، منذ البعثة احمل مناذجه

ت أو فكرية وممّيزات إنسانية، ومل يكن على أرضه يف املراحل الّسابقة على العصر احلديث ما يعارض هذه املمّيزا
تمع كان مسلمًا يف فكره وسلوكه وعاداته وتقاليده ، ومل يكن قد أثّر يف اف  ،تلك اخلصائص أو ذاك التصّور
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تد، بكتائب الفكر والثقافة والرؤى املغايرة لطبعة اإلسالم وتصّوراته معتقداته وتصّوراته مستعمر غاِز أو مستوطن مع
  .1ومفاهيمه

ذا املسمى بالتحديد ؛ وإن كان حديثا ، فإنه ال ينفي اإلسالمية أدب الدعوة مصطلح ظهور  غري أن
عدم وجود هذا  و"،  احلديثة النثرية والشعرية، ومبختلف صوره الفّنية البتة غيابه من الناحية الواقعية ، بأشكاله

فثّمة مصطلحات كثرية يف األدب مل يعرفها ، ديننا يف شيء ياملصطلح عند أجدادنا اليدينهم ، واستحداثنا له ال 
الشكل ، والصورة ، واإليقاع ، واملوسيقى  أجدادنا ومع ذلك حنن نستخدمها اليوم يف األدب والنقد ، مثل:

  .2»رية الّداخلية ، والتجربة األدبية أو الشعو 

  متى نشأ هذا النوع من األدب ؟ وما هي المراحل التي مر بها ؟

استنادا إىل تعريفات الدعوة اإلسالمية اللغوية واالصطالحية السالفة الذكر ؛ واستنادا إىل املنطق   
ة ، وهو كذلك ، ميكننا أن نعترب بكل موثوقية أن أدب الدعوة اإلسالمية ، نشأ مع ظهور اإلسالم والبعثة احملمدي

  مستمر باق ما بقي أديب قائم على نشر الدعوة اإلسالمية .
لقد بدأ األدب  «إن أدب الدعوة اإلسالمية كان مبثابة العدة اليت رافقت رسالة اإلسالم ودعوة احلق،         

اإلسالم وينطلق مّثل هلما منذ بدأ حّسان بن ثابت رضي اهللا عنه يتمثل ملنافح عن العقيدة والشريعة واملاإلسالمي ا
وصاحبته ، ونافحت دفاعًا عنه، ومنهم عبد اهللا ابن رواحه وكعب -  �منه مع الكتيبة املسلمة اليت رافقت الّنيب 

وقد روي عن ابن عّباس رضي اهللا عنه أنّه حينما نزلت آية –بن مالك وكعب بن زهري  رضي اهللا عنهم مجيعًا 
أنزل اهللا تعاىل هذه اآلية فقالوا  يانيب اهللا  �ة يبكون إىل النيب الشعراء جاء حّسان وكعب بن مالك وابن رواح

ِإال الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت َوانـَْتَصُروا ِمْن بـَْعِد َما  ﴿وهو تعاىل يعلم أنّنا شعراء، فقال:اقرءوا ما بعدها
ال تقولوا إّال حقا، وال تذكروا اآلباء وال انتصروا و  �قال النبي  –أي بالرد على المشركين  –أنتم ظُِلُموا﴾
 .3»األمهات

، ومن مث فقد كن ذا املصطلح يف بداية الوحي اإلسالمي وإن مل تنشأة األدب الدعوي  وقد كانت
إّن للقرآن الكرمي  « من منبع القرآن حيث استمد منه األساليب البديعية والذوق اجلمايل يف أدب الدعوة استقت

يدًا واسعًة يف تغيري مفهوميه الّنثر فّنياً، بعد أن كان مفتقرًا إىل السبك  والبناء،  مرسال على غري سّنة أو قانون 
مقطع األوصال قّلما يربط بني مجله رابط أصبح بفضل القرآن وبفضل ما أتى به اإلسالم من توسيع آفاق حيث 

 ج الدّقة واإليضاح ويعمد صاحبه فيه إىل الصنعة يف قصد واعتدال، والصنعة السبك فصيح األسلوب يسري على
  .4» فيه وسيلة ال غاية، ومرّكب للمعاين تزيد به رونقاً وشّدة ، وقّوة وقع
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عوة منه زاده املعريف والفين هو القرآن والسّنة من خالل داملصدر األول الذي أخذ أدب ال لقد كان
 يهتم باللفظ املعرب والكلمة املؤثرة واألسلوب البليغ، الذي يرتك أثراً يف نفس السامعحيث كان  �توجيهات النيب 

وبذلك كان الشعر تعبريًا عن الدعوة يف مّكة ودور العصبية يف محايتها ومحاية الرسول كما كان تعبريًا عن  «
تهزوا هذا الضعف وبالغوا يف شخصية املسلمني اليت أخذت طابع االستيالء والضعف يف مواجهة الكّفار الذين ان

  . 1»إيذائهم

شعراء على أيدي  شهد حتوالوقد مع الدعوة اإلسالمية حيث سارت، هذا النوع من األدب وسار 
،  عبد اهللا بن رواحهو ، حّسان بن ثابت  : أمثال، من الدعوة اإلسالمية يف املدينة املنّورة بعد اهلجرة الكربى إليها 

   ... ، كعب بن زهريو 
قد نشأ هذا األدب من اليوم األول الذي أشرق فيه نور الرسالة احملمدية, ألن القرآن الكرمي هو النور ل «         

الباعث القوي الذي أمد هذا األدب النبيل بروحه وهديه ، ورسم له منهجه ومسريته، وانضم إىل القرآن الكرمي 
ل قومه،فكونا معا املنبع املبارك الذي استمد منه أدب احلديث الشريف، وخطب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حماف

وظل كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ميدان هذا األدب بأعظم القيم  .الدعوة اإلسالمية تياره وروافده
  . الروحية والفضائل االجتماعية واملثل اإلنسانية منذ أن صدع النيب صلى اهللا عليه وسلم بدعوته

وإذا راجعت تاريخ الطربي أو ابن كثري أو ابن األثري أو  وة ميأل كتب التاريخ اإلسالمي،إن أدب الدع
غريهم وجدت تارخينا أدبا إسالميا، ووجدت أدبنا تارخيا شريفا، وهذا األمر قد جعل تاريخ اإلسالم أمجل التواريخ 

كب جيوش الفتح، فكان لسان الدعوة بشاشة وأعظمها أثرا ووقعا. وأخريا فإن أدب الدعوة اإلسالمية هو الذي وا 
فكم من شعوب دخلت اإلسالم حينما مسعت بالغة الدعاة وما تسوقه إىل  .احملمدية ووسيلة إيصاهلا إىل القلوب

العواطف والعقول من روائع البيان،على هيأة وعظ يستدر الدمع،وقصص ز أوتار القلوب،وخطب تقنع العقول 
  .2» يف القلوب مشاعر اخلري بصفاء التوحيد ،وشعر مؤثر حيرك

علماء تاريخ األدب حبسب الزمن ، وأطلقوا وعلى هذا األساس ميكننا االستئناس بالتقسيم الذي وضعه 
  : عصراً على الوجه اآليت زمنيةعلى كل حقبة 

 عصر النبوة واخللفاء الراشدين. اإلسالم ويشمل :صدر عصر  - أ
 .هـ132 سقوطها عام دولة بين أمّية حىتيبدأ بقيام و العصر األموي  - ب
  هـ.656سقوط بغداد على أيدي التتار عام  هـ إىل 132العصر العّباسي، ويبدأ بقيام دولتهم عام  - ج
  .هـ1230العصر اململوكي: ويبدأ من سقوط بغداد مث ينتهي بظهور النهضة احلديثة سنة  -د     
  ىل اآلن. ملصر ، وما يزال إالعصر احلديث ويبدأ حبكم حمّمد علي  - ه     

                                                           

  )451(ص م، 1981عبد الرمحن خليل إبراهيم، دور الشعر يف معرفة الّدعوة إىل أيّام الّرسول ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،  - 1 
  م2018- 10-05سا،   22:49تاريخ الدخول:  https://www.gomhuriaonline.com مهورية أونالين:، اجلد.رفعت برهام- 2 



 

 

 ايف صور تتأثّر  اليت ة وغريه من االجتاهات األدبيةاإلسالميالدعوة أدب متّيز بني مثّة ضوابط غري أن 
من األعراف والتقاليد واملوضوعات واألغراض اليت خضع هلا األدب  توقيمه ، وحترر مببادئ اإلسالم  اومعناه

إىل ودعا ، جاء به اإلسالم  الذينصرة احلق  واستهدفومست معانيه، ه، فعّفت ألفاظ . اجلاهلي شعرًا ونثراً 
  . الفضائل واألخالق الكرمية

فني ، التزم أدبي كل نتاج يف  ذا الضابط يتمثل أساسا يف حصر مفهوم أدب الدعوة اإلسالميةوه
، وعليه  وحاول جمع الناس عليه اعتقاد وعمال،  بتوجيهات اإلسالم شكًال ومضموناً، وناصر قضاياه

التقسيم الزمين من أحد حسب رغم أا من األدب اإلسالمي أبدا تعد ال  باملردانيات أيب نّواس وغزله فخمر 
  .عصوره 

، فكانت الكتابات النثرية املعاصرين  األدباء الدعاة من طرف ابالغ اعوة اهتمامأدب الد قد لقيو 
ونشر حقائقه وتعاليمه ،  اإلسالمفاع عن يف الدالدعاة األدباء  ألشعار قّوة فكرية اختذها أولئكوالّندوات وا
  .واالستالب احلضاري  لغزو الفكريميع مظاهر اوالتصّدي جل

اختذ اجتاهات خمتلفة معات العربية واإلسالمية ، و دب مع التغريات احلاصلة يف اتاأل تفاعل هذاوقد 
د خصوصا ملناقشة املؤمترات تنعقأصبحت الندوات و عليه ، و وتستجيب ملقتضيات كل مرحلة  تساير واقع املسلمني

توقف االهتمام بأدب الدعوة بالنثر والشعر بل تعداها اىل عقد ندوات علمية أفرزت يمثل هذه القضايا، فلم 
ه 1405ولقد تأّسست رابطة األدب اإلسالمي العاملية عام  « : قرارات تدعو إىل تكثيف اجلهود يف هذا اال

إلسالمي حتاول أن تدرسه من كافّة جوانبه، وعقدت ندوات يف اهلند وقد أصدرت عّدة كتب عن األدب ا
والقاهرة وتركيا لدراسة املصطلح وحتديده ودراسة بعض جوانب أدبنا القدمي واحلديث يف إطاره، ولعّله يرجع إىل 

د الباسط بدر، صاحل ، وعب ب واملقاالت اليت كتبها األساتذة والدكاترة: عبد الرمحن الباشا وعبد القدوس أبو تالك
   1» وتطبيقه على أعمال أدبية متفّوقة وغريهم كثريون ولعّله واجد بغيته، وواجد حتديد املصطلح نظرياً 

  الخاتمة:

اليت من خالهلا تعّرضنا إىل "أدب الدعوة اإلسالمية"من ناحية و بعد أن حاولنا يف هذه الورقة البحثية و 
حتمل يف أّن أدب الدعوة اإلسالمية مفهوم له داللته االصطالحية نتج ة والتحليل نستاملصطلح والّنشأة ، بالدراس

فمنهم من يشرتط يف أدب  ؛املفهومهذا اختالف حول وقد كان  معاين بروز هذا املفهوم منذ فجر اإلسالم.طّياا 
ول الدعوة باعتبار أنه هناك أدب تنا الدعوة خصائص اللغة العربية ومنهم من يراه من زاوية حمورية اإلسالم.

ني من يعترب األدب اإلسالمي ياإلسالمية بالّلغة الفارسية والرتكية واألردية وغريها من الّلغات، ومن النّقاد األدب
  يعّرب عن حمورية اإلسالم خبالف أدب الّدعوة الذي يتناول اإلسالم من زاوية واحدة.  شامال امفهوم

العصر اجلاهلي وكانت فصاحة الّلغة العربية قد كما أن نشأة مصطلح "األدب" قد امتّدت جذوره يف 
األدب مجاًال يف فنونه برزت يف أشعار العرب، ّمث جاء اإلسالم الذي أضفى عليها صبغة جديدة زادت هذا 
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وقد عرف تطّورًا  واّتسع مفهومه، وكان هلذا األدب دورًا بارزًا يف محاية معامل الّدعوة اإلسالمية، وعذوبة أساليبه. 
وتنقيته من الشوائب ة التحديات أعداء اإلسالم.وما يهم هو االعتناء واالهتمام ذا الرتاث اإلسالمي ، ومواجه

ويعترب  «الدخيلة اليت حتاول أن تدفع به اىل الصراعات العقيمة وإفراغه من حمتواه وإبعاده عن مساره الرسايل.
 دب اإلسالمي ينطلق من عقيدة كتب اهللا هلا األدب اإلسالم من بني ما أنتجته احلضارة اإلسالمية "ألن األ

  .1»اخللود ، ومل ينطلق من فكر بشري 
      : المصادر والمراجع
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