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اإليجاز
ٌطلق على اإلعالم فً المصطلحات الحدٌثة(السلطة الرابعة)لما لهو من قوة
 لعظم دوره فً ترسٌخ الـقٌم وتعدٌل السلوك وؼسل, فً التأثٌر وتجاوز الحواجز
 كما وٌعـد,وذلك لتعدد وسابله وكثرة قنواته وطرق اتصاالته مع الجمهور,األدمؽة
 ولـذا فان ولوجه,  له أسسه وركابزه،  واحترافا فنٌا،  وعمال مهنٌا,علما مستقال
.بارتجالٌة لن تؤدي الؽرض والمطلوب
,واإلعالم فً اإلسـالم كان وما زال األسـلوب األول لنشر اإلسالم منذ البعثة
وؼٌرها من الوسابل التً كان,وكانت له وسابله الدعوٌة الكثٌرة كالسفراء والشعراء
واجتثاث,وتعدٌل السلوك,وترسٌخ قٌم الدٌن,لها األثر الفاعل فً نشر الخٌر والفضٌلة
.بوقع ال ٌقل أهمٌة عن الجهاد وقوة السالح,الشر والرذٌلة
Abstract
The media in terms of modern ( The authority of the fourth )
Strength in influencing and overcome barriers The magnitude of its
role in upholding the values and behavior modification . and brain
washing .and that the multiplicity of means and the large number of
channels and methods of communication with the public . media is
the independent and act professionally ,and professional technicians
.therefore random access is not linking to the objective.
Media in Islam was and still is the way to preach the first since the
mission . he had the means advocacy many ambassadors and poets..
and other means that have had impact active in spreading goodness
and virtue and values of religion .and behavior modification .and the
uprooting of the evil and vice .the impact is no less important for the
jihad and force of arms.

3

الملخص
تعٌش األمة اإلسالمٌة الٌوم حالة من حٌرة الحلٌم,فسلكت جحور الؽٌر,وتعانً
من انقضاض األمم علٌها كما تنقض األكلة الجٌاع إلى قصعتها,وخاصة من الناحٌة
اإلعالمٌة,ذلك السالح القدٌم الجدٌد ,ذات األثر الفاعل على أصحاب الفهوم والعقول
قبل ؼٌرهم  ,وحٌث ٌمر اإلعـالم اإلسالمً الٌوم بحالة من الوهن والضعؾ حـال
األمـة كلها  ,كان قـد أدى دورا عظٌما  ,منـذ بداٌة الـدعـوة ومـرورا بعصور إزدهـار
دولـة اإلسالم المختلفة  ,فكان هنـاك اإلعـالم الـدعـوي عـن طرٌق المسـجد
والسـفراء وتلقً الركـبان والحجٌج  .واإلعـالم المضـاد الـذي وكل بـه رسول هللا-
صلى هللا علٌه وسلم –شاعره حسان بن ثـابت الـذي تعهد لنبً هللا أن ٌفرٌنهم فري
األدٌـم .ومن هنا هدفت الدراسة إلى :
بٌـان دور اإلعـالم اإلسالمً فً ترسـٌخ القـٌم  ,وتعـدٌل السـلوك ،والـذود عن
حٌاض اإلسالم.
وجاءت لإلجابة على السؤال التالً :
مـا دور اإلعـالم اإلسـالمً فً ترسـخ القـٌم وتعـدٌل السـلوك ؟
وجاءت بفصلٌن وخاتمة:
الفصل التمهٌدي  :وٌتضمن المقدمة,مشكلة الدراسة,أهمٌة الدراسة,أهدافها
حدودها,الدراسات السابقة,خطة الدراسة,ومصطلحاتها .
الفصل الثانً  :أثر اإلعالم على القٌم والسلوك  .وفٌه مبحثان .
المبحث األول  :المدخل العام للدراسة .وفٌه ثالثة مطالب.
المطلب األول  :مفهوم اإلعالم فً اللؽة واالصطالح .
المطلب الثانً :مفهوم القـٌم فً اللؽة واالصطالح .
المطلب الثالث :اإلعالم اإلسالمً فً بـداٌة الدعوة .
المبحث الثانً:منهجٌة اإلعالم اإلسالمً التربوٌة .وفٌه ثالثة مطالب.
المطلب األول  :أهـداؾ اإلعالم اإلسالمً المنهجٌة.
المطلب الثانً :خصابص اإلعالم اإلسالمً .
المطلب الثالث :رسالة المسـجد اإلعالمٌة .
= الخاتمة :النتابج والتوصٌات .
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الفصل التمهٌدي
المقدمة والتمهٌد
ٌطلق على اإلعالم فً المصطلحات الحدٌثة (السلطة الرابعة)()1لما له من قوة فً
تجاوز الحواجز ,والوصول إلى كل فرد فً المجتمع,وعظم دوره فً ترسٌخ القـٌم
وتعدٌل السلوك ،وؼسل األدمؽة.لتعدد وسابله,وكثرة قنواته وطرابق اتصاالته مـع
الجمهور.
وٌؤدي اإلعالم رسـالة عظٌمة ,وٌقوم بأدوار فاعلة فً السلم والحرب  ،وفً كافة
المجاالت الحٌاتٌة.فبعد الحرب الباردة وفناء العقٌدة الشٌوعٌة  ,وظهور الرأسمالٌة
كأكبر قوة فً العالم,وقٌام كثٌر من الدول بالدوران فً فلكها,وتتبع ؼرزها؛عـادت
من جدٌد لتعلنها حربا ضروسا على دٌن هللا فً بالد اإلسالم,وأٌن ما وجد المسلمون
لعلمها بأن هذا الدٌن هو المشروع الحضاري المتجدد لإلنسانٌة جمعاء,فأخذت تجند
جل طاقاتها اإلعالمٌة,من وسابل مسموعة ومربٌة ومقروءة ,لالفتراء على اإلسالم
ونبٌه,والتشكٌك بدٌن هللا وأهله,وأخذت تنشأ القنوات الفضابٌة,واإلذاعات التً تبث
بإسلوب مشوق,وتكتٌك متقدم,ممزوج باإلؼراءات المادٌة كالمسابقات ,واإلؼراءات
الجنسٌة  ,واإلعالنات  ,والتً تعمل من خاللها إلى تؽٌٌر أنماط السلوك  ,واختراق
المنظومة القٌمٌة,وطمس الهوٌة اإلسالمٌة,والعبث بعقٌدة األمة وثقافتها.
وقد استطاع اإلعالم الؽربً أن ٌحقق الكثٌر من أهدافه فً بالد اإلسالم,فأصبح المرء
ٌسٌر فً شوارع وأسواق بالد المسلمٌن وكأنه ٌسٌر فً بالدهم ،لما ٌراه وٌشاهده
من تشبه أبناء وبنات المسلمٌن بهم,من حٌث الزي وتصفٌؾ الشعر والعري,وخلط
اللؽة العربٌة بمصطلحات ومفردات إنجلٌزٌة وفرنسٌة ,حٌث أقنعتهم وسابل اإلعالم
الؽربٌة الموجهة بعجز لؽتهم عن مواكبة العصر,وقد رافق ذلك قـٌم تربوٌة دخٌلة
أخذ الشباب ٌتمثلها فً سلوكٌاتهم,وٌرون أنها نوعا من الرقً والتحضر.وهذا الؽزو
اإلعالمً الؽربً كان دابما سٌاسة وتكتٌكا مسبقا للؽزو العسكري,فقد رأٌنا وسمعنا
فً بعـض الـدول التً دخلتها الجٌوش الصلٌبٌة  ,قامت بالترحٌب بهـم ورمٌهم
بالورود ,بعد أن مهدت لهذا بتشكٌكهم بأنظمتهم السٌاسٌة  ,وتفرٌؽهم من ثقافتهم
وقـٌمهم الدٌنٌة.
وحتى ال نظلم أنفسنا بأنفسنا  ,فقد تنبه المسلمون لهذه األخطار ,فظهرت كثٌر من
المحطات الفضابٌة التلفزٌونٌة التً تعمل على تنبٌه المسلمٌن لهذا الخطر الـداهم،
وأخذت تقدم العلماء الربانٌٌن الذٌن ٌذكرون األمة بدٌنهم وقٌمهم ,وتعلٌم كتاب هللا
وتالوته وتفسٌره ,وحدٌث رسول هللا-صلى هللا علٌه وسلم -وتعمل بأسلوب مضاد
لإلعالم الداخلً الهابط  ,أو اإلعالم الؽازي القادم من الخارج .إال أن هذه المحطات
تفتقد للدعم السٌاسً والمالً ,وتعمل بانفرادٌة وؼٌرة وحماس ؼاب عنه التخطٌط
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فً كثٌر من األحٌان ,مما أضعؾ قدرتها على المواجهة الشرسة لإلعالم المعـادي
وؼرس وتعمٌق القٌم التربوٌة الموجبة فً النفوس  ,وإحاللها محل القٌم السالبة
التً تسللت إلٌنا من خالل اإلعالم األخر,وأخذنا نتمثلها فً سلوكٌاتنا.
كما أن اإلعالم عمل مهنً,واحتراؾ فنً ,له أسسه وأسالٌبه ,وركابزه
وسٌاسته المحكمة .فؽٌاب ذلك والعمل بارتجالٌة لن ٌؤدي المطلوب  ,وال ٌحقـق
األهداؾ والؽاٌات التً تعٌد األمة إلى جادة الحق ,وتـعمق فٌها المبادئ والمفاهٌم
والقٌم الحضارٌة واإلنسانٌة لإلسالم.لٌبقى مؤثرا باألخرٌن كما هو بحقٌقته .
مشكلة الدراسة  :تسعى هذه الدراسة لبٌان دور اإلعالم اإلسالم فً ترسٌخ القٌم
وتعدٌل السلوك  ،لما لإلعالم من أهمٌة عظمى جعلت منه سـلطة كبـاقً
السلطات*فً قوة التأثٌر.وٌمكن صٌاؼة مشكلة الدراسة بالسؤال التالً:
مـا دور اإلعـالم اإلسـالمً فـً ترسـٌخ القـٌم وتعـدٌل السـلوك ؟

أهمٌة الدراسة :
-1تكتسب أهمٌتها من أهمٌة اإلعالم ذاته لما له من أثـر فاعل فً تقلٌب القلوب
وإقناع الفهوم والعقول .
-2الواقع االجتماعً لألمة حٌث تنكبت قٌم اإلسالم وسلوكه القوٌم  ،لتسلك جحور
الؽـٌر وتتبع ؼـرزهم .
 -3تـزوٌد المؤسسات ذات االختصاص بنتابج هـذه الدراسة لتقوٌم االنحـراؾ
وتصوٌب األوضـاع .
-4إبـراز دور اإلعالم اإلسالمً القابم على ثوابت الشرع الربانً فً ترسٌخ القٌم
الموجبة ,واجتثاث القٌم السالبة  ,بما ٌرقى بالمجتمع إلى مكانته التً الصحٌحة
التـً أردهـا هللا لألمـة .
أهـداؾ الدراسة  :تتطلع هـذه الدراسة إلى إبراز دور اإلعالم اإلسالمً الفاعل
فً ترسٌخ قٌم الخٌر والفضٌلة  ,واجتثاث قٌم الشر والرذٌلة .وفً ضوء
هـذا الطموح ٌـرجو الباحث تحقـٌق األهـداؾ التالـٌة :
-1بٌان الحاجة إلعالم إسالمً منظم ,فً الوقت الذي ٌشن فٌه اإلعالم األخر حربا
ضروسا على قٌم اإلسالم ورموزه .
 -2السعً إلى الـرقً المنشود الـذي أراده هللا سبحانه وتعالى ألمـة الشـهود
الحضاري ,فالشاهد العدل البد وأن ٌكون حسن السلوك ,متمثال لمنظومة قـٌم
اإلسـالم .
-3بٌان الدور الكبٌر الذي لعبه اإلعالم اإلسالمً فً بداٌة الدعوة  ,والحاجة لهـذا
اإلعالم فً وقتنا المعاصر ,لما ٌتمٌز به من مٌزات ومنهجٌة تفتقدها المؤسسات
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اإلعـالمٌة المؽاٌـرة .

حـدود الدراسة :
-1تقتصر هذه الدراسة على البعد المتصل باإلعالم اإلسالمً،والجانب القٌمً
والسـلوكً .

الدراسات السابقة :
تـزخر المكتبات بالعـدٌد من المؤلفات فً اإلعـالم عموما واإلعـالم
اإلسـالمً خصوصا.لكن فً حدود إطـالع الباحث  ,ومن خالل االستفسار لعـدد
من األساتذة المختصٌن  ،ومراجعة مـراكز البحوث المتخصصة من خالل خـدمة
اإلنترنت  ،لم ٌجد الباحث دراسة عالجت الموضوع بشكل مباشر  ،ولم ٌقؾ على
دراسة تحمل ذات العنـوان .

خطـة الدراسة :
جاءت الدراسة فً فصل تمهٌدي وأخر بحثً وخاتمة.وذلك على النحو التالً:
الفصل التمهٌدي  :المقدمة،مشكلة الدراسة،أهمٌة الدراسة،أهداؾ الدراسة ،حـدود
الدراسة ،الدراسات السابقة  ،وخطـة الدراسة .
الفصل األول  :أثر اإلعالم اإلسالمً على القٌم والسلوك .
المبحث األول :المدخل العام للدراسة .
المطلب األول :مفهوم اإلعالم فً اللؽة واالصطالح .
المطلب الثانً :مفهوم القٌـم فً اللؽة واالصطالح .
المطلب الثالث :اإلعالم اإلسالمً فً بداٌة الدعـوة.
المبحث الثانً :منهجٌة اإلعالم اإلسالمً التربوٌة .
المطلب األول :أهـداؾ اإلعالم اإلسالمً .
المطلب الثانً :خصابص اإلعالم اإلسالمً .
المطلب الثالث  :رسالة المسجد اإلعالمٌة .
الخـاتمة :
أوال  :النتابج والتوصٌات .
ثانٌا  :المراجع .
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الفصل األول
أثر اإلعالم اإلسالمً على القٌم والسلوك
لإلعالم عموما أثره الكبٌر على المستهدفٌن به ،وذلك لمقدرته على االتصال بهـم
فً كافة أماكن تواجدهم ،ولقلة تكلفته ومجانٌته أحٌانا,بأنواعه المختلفة المـربٌة
والمسموعة والمقروءة  ،وألسالٌبه الفنٌة فً تجمٌل األفكار والمفاهٌم التً ٌـرٌد
إٌصالها للجمهور ،والستعماله الفنون المختلفة المحببة لألخرٌن كالتمثٌل والؽنـاء
وخاصة فً الدعاٌات التجارٌة.
وإذا كان لإلعالم عموما ذلك التأثٌر ,فإن لإلعالم اإلسالمً تأثٌره األعظم,
ألنه حٌن ٌخاطب المسلمٌن ,إنما ٌخاطب فٌهم العقـٌدة اإلٌمانٌة  ,فٌهٌج ما استقر
بأنفسهم  ,وٌوقظ تلك العقٌدة التً هً مبعث السلوك والفاعلٌة القٌمٌة  ,فالكلمـة
لها وقعها على النفس المؤمنة التً تخشى وعٌد هللا عز وجل  ,قال تعالى " فذكـر
بالقرآن من ٌخاؾ وعٌد"سورة ق،45وللكلمة التً هً سالح اإلعالم وقعها وقرعها أٌضا
على النفس الؽافلة التً تعٌش فً الظلمة فتأخذ بها لتخرجها إلى النور ,قال تعالى
" الر كتاب أنزلناه إلٌك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور"سورة إبراهٌم.1

المبحث األول
المدخل العام للدراسة
المطلب األول :مفهوم اإلعالم .
اإلعالم فً اللؽة مشتق من الفعل علم وأعلم بمعنى أخبر(.)2وبالالتٌنٌة
معناه الشا المشترك  ,ومنه خرج االتصـال الجماهٌري  ,ولذا اعتبر كثـٌ ٌر مـن
الباحثٌن أن اإلعالم واإلتصال بمعنى واحد ,ومنهم من فرق بٌنهما على أسـاس أن
االتصال أوسع وأشمل ,فٌعبر عن اتصال اإلنسـان بنفسه واألخرٌن من حٌـوانات
وجمادات  ,أما اإلعالم فٌنحصر باالتصال البشري بالحصول على المعلومات ونقلها
ما بٌن اإلنسان واإلنسان ,وال ٌشترط بالمعنى المجرد أن ٌكون اإلعالم معتمدا على
أخبار ومعلومات صادقة ودقٌقة  ,فقد ٌشمل أخـبار كاذبة ,أو تعرٌضٌة تدخل فٌها
التورٌة اللؽوٌة بقصد التضلٌل والحـرب النفسٌة )3(.
وجاء اإلعالم فً القرآن الكرٌم بسبعة معان هـً :
 -1األذان :ومنه قوله تعالى" ثم أذن مؤذن أٌتها العٌر إنكم لسارقون"سورةٌوسؾ71
وقوله تعالى" وأذن فً الناس بالحج ٌأتوك رجاال وعلى كل ضامر ٌأتٌن
من كل فج عمٌق"سورةالحج27.
 -2البالغ :ومنه قوله تعالى "ما على الرسول إال البالغ"سورةالمابدة.99وقوله تعـالـى
"ٌأٌها الرسول بلػ ما أ نزل إلٌك من ربك"سورةالمابدة.67
 -3اإلذاعة  :ومنه قوله تعالى"وإذا جاءهم أمر من األمن أو الخوؾ أذاعوا به ولو
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ردوه إلى الرسول وإلى أ ولً األمر منهم لعلمه الذٌن ٌستنبطونه منهم"
سورة النساء83

 -4اإلشاعة :ومنه قوله تعالى"إن الذٌن ٌحبون أن تشـٌع الفاحشة فً الذٌن أمنوا
لهم عذاب ألٌم"سورة النور.19
 -5اإلعالن :ومنه قوله تعالى"ثم إنً أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا"سورة نوح9.
 -6األنباء  :ومنه قوله تعالى"ذلك من أنباء الؽٌب نوحٌه إلٌك" سورةآل عمران. 44
 -7األخبار :ومنه قوله تعالى"قل ال تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا هللا من أخباركم"
سورة التوبة.94

وأما من السنة فقد استعمل رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -اإلعالم التدوٌنً ,
كرسابله إلى الملوك والقٌاصرة ,واإلعالم الشفهً كعرضه للدعوة على القبابل فً
مواسم الحج ,واالتصال الشخصً باألفراد)4(.
وأما المعنى االصطالحً:فلٌس هناك اتفاق ممن كتبوا بهذا الموضوع على معنى
موحد لإلعالم  ,سواء من العلماء المسلمٌن أو ؼٌرهم  ,وقد فرق كثٌر من
الباحثٌن بالمعنى االصطالحً بٌن أنـواع اإلعالم ,فذكروا أن هناك اإلعالم الفطري
الذي كانت تمارسه الجماعات البدابٌة كمعرفة مناطق الكأل  ,ومنابع المٌاه ،ومطالع
النجوم .واإلعالم القدٌم كالخطابة ,والشعر,ودق الطبول  .واإلعالم الحدٌث كوكاالت
األنباء والتلفزة والصحؾ ,والشبكة العنكبوتٌة)5(.
واإلعالم بمفهومه المعاصر ٌعنً االسـتعالم عن الحوادث واألخبار  ,و ٌعنً الخبر
والرواٌة ,كما وٌعنً الدعاٌة والتوجٌه واإلرشاد)6(.
وفً االصطالح اإلسالمً فهناك تعرٌفات كثٌرة ٌورد الباحث اثنٌن منها ارتا فٌها
الدقة.أولها للباحث محًٌ الدٌن عبدالحلٌم( )7وٌعرؾ اإلعالم اإلسالمً بأنه ":تزوٌد
الجماهٌر عامة بحقابق الـدٌن المستمدة من كتاب هللا وسـنة نبٌه مباشرة أو ؼٌر
مباشرة من خالل وسٌلة إعالمٌة دٌنٌة متخصصة أو عامة  ,بواسطة قابم باالتصال
لدٌه خلفٌة واسعة فً موضوع الرسالة التً ٌتناولها,وذلك بؽٌة تكوٌن رأي صابب
ٌعً الحقابـق الدٌنٌة وٌدركها وٌتأثر بها فً معتقداته وعباداته ومعامالته" وأمـا
التعرٌؾ الثانً فهو للباحث الفتٌانً()8فقد عرفه بأنه" :بٌان للحق  ,وتزٌنه للناس
وكشؾ الباطل وتصحٌحه بالطرق المشروعة,بقصد جلب العقول إلى الحق"
أما التعرٌؾ األول فٌرى الباحث بأنه طوٌل جدا ،كما أنه حصره بقضاٌا الدٌن فقط ,
فً حٌن أن اإلعـالم اإلسالمً أشمل من ذلك ,فهو ٌتناول كل ما ٌهم المسلمٌن من
أمور دٌنهم ودنٌاهم .
وأما التعرٌؾ الثانً مع دقته وقصر عباراته ,إال أنـه جاء فضفاضا ٌ ,ـدخل فٌه
اإلعالم وؼٌره ,كالدعوة مثال والتً هً أخص من اإلعالم.
وبناء علٌه ,فٌرى الباحث أن اإلعـالم اإلسالمً هـو" :منظومة العملٌات البشرٌة
والفنٌة المستخدمة لتوجٌه األمة,بتزوٌدها بالمعلومات الحقة,لترسخ لدٌها القناعات
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فً الوقابع المختلفة".

المطلب الثانً  :مفهوم القٌم .
أوال :المعنى اللؽوي :القٌمة واحدة القٌم  ,وأصله الواو ألنه ٌقوم مقـام
الشًء(،)9وقد أوردت المعاجم اللؽوٌة مجموعة من الدالالت والمعانً لمفردة(قٌمة)
والمشتقة من الفعل(قوم)من خالل ورودها فً كتاب هللا وسنة نبٌه-صلى هللا علٌه
وسلم-وكالم العرب ,وتراوحت بٌن المعانً والدالالت التالٌة:
-1االستقامة والصالح:قال تعالى"ذلك الدٌن القٌم"سورةالتوبة.36أي المستقٌم والمقوم
ألمور الناس .
-2قٌمة األشٌاء(الثمن)ٌ :قال قٌم المتاع قدر ثمنه  .وقد أورد الهٌثمً بمجمعه عن
أبً سعٌدالخدري قال:ؼال السعر على عهد رسول هللا-صلى هللا علٌه وسلم-فقالوا
لو قومت لنا سعرنا,فقال:هللا المقوم  ,إنً ألرجو هللا أن أفارقكم ولٌس أح ٌد ٌطلبنً
بمظلمة فً مال أو نفس.)11(.وجاء فً المعجم الوسٌط:قٌم الشًء أي قدره)11(.
-3األحكام القٌمة:قال تعالى"فٌها كتب قٌمة"سورة البٌنة .3قال الرازي فً تفسٌره الكبٌر
"كتب قٌمة أي أحكام قٌمة ال عوج فٌها ومستقلة بالحجة والداللة")12(.
-4السٌاسة والرعاٌة :قال تعالى "الرجال قوامون على النساء"سورة النساء .34قال ابن
كثٌر فً تفسٌره"الرجل قٌم على المرأة أي ربٌسها وكبٌرها والحاكم علٌها ومؤدبها
إذا اعوجت"()13
-5عماد األمر ونظامه:ومنه قولهم:قوام األمر أي عماد األمر ونظامه)14(.
-6الثبات واالستمرار:قال تعالى"إن المتقٌن فً مقام أمٌن" سورةالدخان51أي فً الجنة
الدابمة اإلقامة .
وهذه المعانً تدخل جمٌعها فً إٌضاح المعنى االصطالحً إلى حد كبٌر.

ثانٌا:المعنى االصطالحً .
لقد تناول العلماء على مختلؾ تخصصاتهم معنى القٌم  ,فً محاولة إلٌجاد تعرٌؾ
جامع مانع لها  ,لكن األمر أفرز تعرٌفات كثٌرة  ,مما زاد فً تعقٌـدها أكـثر من
توضٌحها ,وذلك بسبب كثرة الفلسفات  ,والعلوم التً تطرقت لذلك  ,إضافة لخلفٌة
الباحث العقـدٌة أو الفكرٌة التً انطلق منها  .فعلماء النفس اعتبروها محـددات
سلوكٌة ,وعلماء االجتماع اعتبروها محكات ومقاٌٌس للحكم على األمور من حٌث
الحسن والقبح.وعلماء التربٌة تناولوها من زواٌا عدٌدة فاختلفوا فٌما بٌنهم,فمنهم
من اعتبرها اتجاهات أو معتقدات ترتبط بالفرد ,ومنهم من اعتبرها حاجات ,ومنهم
من اعتبرها دوافع.مما حدا بكثٌر من العلماء أمثال (توفلر) أن ٌطلق على القٌـم
بسبب هذه االختالفات فً تحدٌد مفهومها (الطفل ؼٌر السعٌد الذي ٌعانً من بؤس
وشقاء عدم علمنا به))15(.
أما من الناحٌة اإلسالمٌة,فقد بحث علماء اإلسالم قضٌة القٌم تحت مسمٌات مختلفة
كاألخالق والفضابل واآلداب,منطلقٌن بذلك من كتاب هللا وسنة نبٌه -صلى هللا علٌه
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وسلم .-وٌرى الباحث القٌسً()16أن أول محاولة كانت لدراسة القٌم وجمعها بدأت
على ٌـد اإلمام البٌـهقً ( )17حٌن اسـتقرئ الكتاب والسنة لجمع القـٌم منطلقا من
حدٌث أبً هـرٌرة عن رسول هللا – صلى هللا علٌه وسلم -أنه قال :
(اإلٌمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة  ,أعالها ال إله إال هللا وأدناها
إماطة األذى عن الطرٌق))18(.
ثم توالت الدراسات اإلسالمٌة للموضوع ,فً حٌن ال ٌوجد إجمـاع أو اتفـاق على
تعرٌؾ محدد للقٌم من الوجهة اإلسـالمٌة أٌضا ,ومع االختالؾ فً تحدٌد المفهوم
إال أن هناك قضاٌا ربٌسة متفق علٌها بٌن الباحثٌن,أبرزها :
-1أن القٌم هً محكات وأحكام معٌارٌة ٌ,تم بموجبها الحكم على السلوك اإلنسانً
حسنا أو قبحا,فهً تشكل مرجعٌة لتحدٌد ما مرؼوب به أو مرؼوب عنه ,وذلك
بحسب الفلسـفة فً التربٌات األخرى  ,أو بحسب الحكم الشـرعً من الناحٌة
اإلسالمٌة )19(.
-2إن مفهوم القٌم ٌنضوي على خاصٌة االنتقابٌة,من خالل حرٌة االختٌار,وتفضٌل
سلوك على أخر.قال تعالى"وهدٌناه النجدٌن"سورةالبلد11
-3إن أهمٌة القٌم تختلؾ من فرد ألخر,ومن أمة ألخرى,بحسب الثقافة أو مصدرٌة
تلك القٌم ونسقها وترتٌبها)21(.
 -4إن القٌم هً عملٌات سـلوكٌة قوال أو فعال,إٌجابا أو سلبا  .فالصدق مثال قٌـمة
قولٌة إٌجابٌة,وإكرام الضٌؾ قٌمة عملٌة إٌجابٌة.فً حٌن أن الكذب قٌمة قولٌة
سلبٌة,والؽش فً االمتحان أو التجارة قٌمة عملٌة سلبٌة.
-5إن القٌم ٌترتب علٌها نتابج وأثار إٌجابٌة أو سلبٌة تنعكس على الفرد والمجتمع
وٌترتب على فاعلها الثواب أو العقاب ,فالقٌم السالبة هً فً حقٌقتها مخالـفات
شرعٌة واجتماعٌة)21(.
-6إن المنظومة القٌمٌة سوا ٌء من رؤٌة إسالمٌة أو ؼٌر إسالمٌة ,هً منظومـات
تتفق فً قضاٌا كثٌرة جدا,فال توجد منظومة قٌمٌة تقبح الصدق والوفاء أو طلب
العلم .كما ال توجد منظومة تحبذ الظلم أو سفك الدماء .لكن الذي ٌمٌز المنظومة
اإلسالمٌة هو ربانٌة مصدرها ,فالمسلم ٌتعبد خالقه بفعل قٌم الخٌر وصبره على
ترك قٌم الشر)22(.
وبناء علٌهٌ,رى الباحث أن القٌم هً(المقاٌٌس والمحكات التً ٌتبناها نظام تربوي
ما  ,بصفتها معاٌٌر للحكم على األفكار واألشـخاص واألشـٌاء من حٌث الحق
والباطل  ,والصواب والخطأ  ,والفضٌلة والرذٌلة  ,وما إلى ذلك فً مٌادٌن الحٌاة
المختلفة ).

المطلب الثالث:اإلعالم فً بداٌة الدعوة اإلسالمٌة.
لم ٌكن اإلعالم فً الماضً بوسابله وطرابقه ٌباري اإلعالم المعاصر,
وإن كان اإلعالم قدٌما أو حدٌثا ٌؤدي دورا فاعال فً بث الخٌر أو الشر على حـد
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سواء,وقد كان اإلعالم قدٌما ,وخاصة لدى العـرب منحصرا فً الرحالت التجارٌة
ونقل األخبار ,وكانت أبرز وسابله الشعر والخطابة  ,فكان لكل قبٌلة شـاعر ٌمثل
(الناطق الرسمً)باسمها ,وكأنه المركز الصحفً الرسمً بالنسبة للقبٌلة كما للدول
واألحزاب الٌوم .وما ٌكاد الشاعر ٌلقً بقصٌدته ,حتى ٌتلقاها السامعون  ,وٌحدوا
بها الركبان,ثم تشٌع بٌن الناس,أٌا كان ؼرضها من أؼراض الشعر المختلفة )23(.
ولما كان الشعر دٌوان العـرب ,ولما له من القبول لدى الناس  ,وأثـر
فً رفع المعنوٌات وإلهاب المشاعر ,وثقل وطأته على العدو ,فقد عمد رسول هللا
صلى هللا وسلم -على استخدامه ضد قرٌـش ومن تبعهم من ملة الكفر  ,لٌكونمنافحا عن الدعوة ضد أعدابها  ,ومرسخا لقٌمها لدى أتباعها  ,مؤثرا باألخرٌن ,
جالبا لهم إلى حٌاضها  .جـاء فً الحدٌث عن عابشة أم المؤمنٌن  -رضً هللا
عنها -أن رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم -أرسل إلى ابن أبً رواحة أن ٌقول
الشعر فً أمة الكفر,وقال له:أهج قرٌشا فإنه أشد علٌها من رشق بالنبل ,فهجاهم
ٌرض  ,فأرسل إلى كعب بن مالك  ,ثم أرسل إلى حسـان بن ثابت  ,فلما دخل
فلم
َ
علٌه قال حسان :والذي بعثك بالحق ألفرٌنهم بلسانً فري األدٌم  ,قالت عابشـة:
فسمعت رسول هللا-صلى هللا علٌه وسلمٌ -قول لحسان":إن روح القدس ال ٌـزال
ٌؤٌدك ما نافحت عن هللا ورسوله"(.)24فكان أشد مدافعا عن الدعوة بشعره,شدٌدا
على الكفار بأثر ٌماثل شدة السٌوؾ والرماح حتى لقب بشاعر الرسول .
ولما للشعر من أثر إعـالمً فاعل ,قام الٌهود بالمقابل بتوكٌل ثالثة من
شعرابهم بمهاجمة دعوة اإلسالم ,وهم كعب بن األشرؾ ,وأبو عفك ,وأبو رافع بن
دماءهم ,فقتل الصحابً الجلٌل سالم بن عمٌر أبا عفك
أبً حقٌق,فأهدر رسول هللا
َ
وقتل محمد بن مسلمة األوسً كعب بن األشرؾ  ,وقتل عبدهللا بن عتٌك ابن أبً
حقٌق)25(.
وعاد التارٌخ الٌوم من جدٌد لتقوم وسـابل اإلعـالم الٌهودٌة والصلٌبٌة
فً الدنمارك والسوٌد وأوروبا قاطبة تهاجم شخص رسـول هللا -صلى هللا علٌه
وسلم-ودعوة اإلسالم  ,مما ٌحـتم على أجهزة اإلعالم اإلسالمٌة أن تقوم بدورها
وواجبها اإلعـالمً بالرد على أمة الكفر  ,الذٌن ال ٌرقبون فً دٌن هللا وأهله إال
وال ذمـة ,وأن تعمل على إظهار الحق ,وتعرٌة المنكر وأهله ,وتربً الناس على
الخٌر والفضٌلة ,وقٌم الدٌن الربانٌة,فدورها ال ٌقـل أهمٌة عن المنافحة بالسالح.

المبحث الثانً
منهجٌة اإلعالم اإلسالمً التربوٌة
اإلنسان هو محور وهدؾ العملٌة اإلعالمٌة برمتها  ,وتؽٌٌره هو الدلٌل على نجاح
وسابل اإلعالم ,فبناء اإلنسان بقٌم الخٌر الموجبة ,وتؽٌره بتعدٌل سلوكه ,هو أٌضا
دلٌل صحة الرسـالة اإلعالمٌة  ,وإن تحلله من قٌم الخٌر هو دلٌل فساد المضمون
اإلعالمً بالمنظور اإلسالمً على وجه العموم )26(.
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فالقٌم التربوٌة تأخذ قٌمتها من ذاتها سلبا أو إٌجابا,كونها حكما شـرعٌا
واإلعالم الموجه إلٌصال هـذه الؽاٌة إلى الجمهور هو قٌمة وسٌلٌة,كما أن تأكٌـد
اإلعالم بطرابقه المختلفة على سلبٌة القٌمة أو إٌجابٌتها ٌؤدي بالجمهور لرفضها أو
قبولها  ,فهو بالتالً ٌشارك بفاعلٌة كبٌرة فً العملـٌة الـتربوٌة بترسٌخ القـٌم
وتعـدٌل السلوك.وٌظهر ذلك جلٌا من خالل أهداؾ اإلعالم من المنظور اإلسالمً.

المطلب األول :أهـداؾ اإلعالم اإلسالمً.
 -1حمـل قٌـم الدعـوة اإلسالمٌة وخصابصها اإلنسانٌة إلٌصالها إلى المسلمٌن
خصوصا وأهل األرض عموما ,لتصحٌح الخطأ والتشوٌه  ,ودفع الباطل ودرء
المفاسد,بمنهجٌة إسالمٌة,وأسلوب إعالمً رفٌع,بعٌدا عن الخرافات واالختالفات
الفقهٌة والمذهبٌة,أو الهجوم على األخر بطرٌقة سافرة تفتقد للحجة,أو المساس
باألدٌـان والعقابـد)27(.
-2تحصٌن األمـة من اإلعالم المضاد  ,بالعمل على حث األمـة للتمسك بهوٌتها,
واالنتماء لعقٌدتها ,ومواجهة األخر الذي ٌحاول طمسها,بالتوجٌه الموضـوعً
واإلفـادة من أدوات األخـر)28(.
-3العمل على تـوجٌه األمة للتماسك,والتضامن  ,والتعاون,من أجل بناء اجتماعً
متٌن  ,وتنمٌة إسـالمٌة شاملة مستدامة مستمدة من دعـوة اإلسـالم وقٌمـه
الـتربوٌة)29(.
-4العمل على نشر الثقافة اإلسالمٌة  ,والتعلٌم  ,وبث المعلومة المهمة,بما ٌـربط
األمـة بماضٌها ,وٌبصرها بواقعها  ,وبما ٌعٌنها على استشراؾ مستقبلها.
-5إخضاع البرامج اإلعالمٌة وخططها لعقٌدة األمة:بحٌث ٌصدر اإلعالم منها وٌعمل
على ترسٌخها,لٌكون رافدا تربوٌا فٌاضا ورقراقاٌ,قوم على منهجٌة تصوغ القٌم
وتضعها فً إطارها الصحٌح  ,فتنمً فً األمة نوازع الخٌر ,وتوقظ فٌها ضمٌر
اإلسالم,وتبعدها عن متاهات الفتنة,والفكر الخارجً,والبهرجة الخالٌة من اإلنتاج
وتستمد المضمون والمحتوى من مصادره اإلسالمٌة ,باستخدام الفنون اإلعالمٌة
الحدٌثة,الجتذاب المشاهد والسامع والقارئ ,والبعد عن الوعظ المباشر بأسلوب
التشهٌر,والندوات التقلٌدٌة ,وأسلوب نشر األخطاء,وبلؽة سلٌمة ,وتحسٌنات لؽوٌة
وأدبٌة راقٌة,مع التركٌز على الجانب الترفٌهً الهادؾ الملتزم ,بحٌث ٌقبلها الكبٌر
والصؽٌر,والعالم واألمً,وبطرٌقة عرض ال فرض على عقولهم وأفكارهم)31(.

المطلب الثانً:خصابص اإلعالم اإلسالمً.
ٌتمـٌز اإلعـالم اإلسـالمً بمجموعة من الخصابص التً ٌتمٌز بها عن ؼٌره من
المنظومات اإلعالمٌة األخـرى ,وأبـرز هذه الخصابص ما ٌلً:
-1نـبل الؽاٌة ٌ:عتبر اإلعالم اإلسالمً بوسابله المختلفة  ,الوسٌلة المهمة لحمل
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الدعوة اإلسالمٌة لألخرٌن ,فهو ٌحمل ؼاٌة نبٌلة ,وأهدافا سامٌة,تتمثل
بنشر رسالة اإلسالم اإلنسانٌة,وعقٌدته الصافٌة ,وقٌمه وأخالقه العالـٌة
إلخراج الناس من الظلمات إلى النور,فدوره األساسً وؼاٌته األولى هً
جاءكم رسولنا ٌبٌن لكـم
هـداٌة الناس)31(.قال تعالى" ٌا أهل الكتاب قد َ
جاءكم من هللا نـور
كثٌرا مما كنتم تخفون من الكتاب وٌعفو عن كثٌر قد َ
وكتاب مبٌن* ٌهـدي به من اتبع رضوانه سبل السـالم وٌخـرجهم من
الظلمات إلى النور بإذنه وٌهدٌهم إلى صراط مستقٌم "سورة المابدة16.-15
-2مشروعٌة أسالٌبه :إن نبل ؼاٌته جعلته ٌعتمد األسالٌب المشروعة ,فال ٌمـكن
أن تكون الهـداٌة إلى هللا سبحانه وتعالى ,معتمدة على قٌم تنافً ربانٌتها
كالكذب والؽش والتعري وتزوٌر الحقابق,مما ٌعتمده اإلعالم األخر.فالدعوة
إلى هللا مضمون سام  ,واإلعـالم عمـلٌة وسٌلٌة مهنٌة إلٌصال الدعـوة
لألخرٌن,فارتبطت الوسابل بالمضمون ارتباطا شرعٌا ٌقوم على قٌم الدعوة
الخاتمة ,واألخالق النبٌلة التً جـا َءت بهـا)32(.
-3قـوة تأثٌره :وذلك لما ٌحمله من حقابق أكٌدة,وبراهٌن ساطعة  ,وبما ٌبؽٌه من
تكوٌن رأي صابب ,ولتحرٌه الصدق واإلخالص والحق ،فحٌن أعلم الصحابة
رضوان هللا علٌهم-النجاشً حٌن هاجروا إلى الحبشة,بحقابق دٌنهم اإللهًوبما جاء عن السٌد المسٌح وأمه-علٌهما السالم -ما كان منه إال أن أسـلم
وأكرم وفادتهم ورفض إعادتهم إلى قرٌش)33(.
-4دقة معلوماته ٌ :نطلق اإلعالم اإلسـالمً من صدق الدعوة وإخالصها هلل  ,مما
ٌجعله دقٌقا فً نقل المعلومة ,شفافٌا فً البٌان ,بعٌدا عن التهوٌل والمبالؽة,
فالكالم الصادق الطٌب ٌدخل العقول قبل القلوب  ,والحدٌث المزور الفارغ من
اإلخالص ال ٌجاوز اآلذان .قال تعالى "ما كان حدٌثا ٌفترى ولكن تصدٌق الذي
بٌن ٌدٌه وتفصٌل كل شًء وهدى ورحمة لقوم ٌؤمنون".سورةٌوسؾ111
-5تنوع طرابقه  :فقد استعمل القرآن الكرٌم وسـابل وطرابق محببة للنفس  ,ذات
سلطان باإلقناع ,ومخاطبته للعقل والوجدان معا  ,كالحوار,واإلتٌان بالبراهٌن
واألدلة الدامؽة ,والقصص الهادفة ,وؼٌرها.
كما واستعمل رسول هللا-صلى هللا علٌه وسلم-االتصال المباشر باألفراد والجماهٌر,
والحوار,والقصة,واألمثال ,والكتابة للملوك والحكام ,والسراٌا االستخبارٌة والعٌون
بما ٌسمى الٌوم(بالمراسلٌن الحربٌٌن)أو مندوبً األخبار.
كما ال ٌمانع الشـرع من استعمال األدوات الحدٌثة والتقنٌات المعاصرة  ,بل وحث
العلمـاء علٌها كاستعمال مكـبرات الصوت لـرفع األذان والخطب ودروس العلـم,
وخدمات اإلنترنت والمحطات الفضابٌة,وكافة الوسابل التً تحمل دٌن هللا ودعـوته
للناس فً شتى أصقاع المعمورة .
 -6الواقعٌة فً تفسٌره لألحداث  :ومن هذا القبٌل رفع األذان,والهدي المقلد,وزي
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اإلحرام,ورفع األصوات لفً التلبٌة,ومن خالل العثور على نوى التمر وأبعار
اإلبل ,ذات الدالالت على الوقابع واألحداث)34(.
-7المرونة الصادقة  :السهولة والتٌسٌر -ما لم ٌكن إثما-سنة إلهٌة ومنهج نبوي,
فاإلعالم اإلسالمً ال ٌهمل أي جانب من جوانب الحٌاة المختلفة ,فكما ٌعتنً
بالدعوة ٌعتنً بالجانب الترفٌهً,لكن بشرط الصدق والحقٌقة وإن تداخل فٌها
التعرٌض والتورٌة ,جاء فً الحدٌث عن أنس بن مالك-رضً هللا عنه-عن
النبً–صلى هللا علٌه وسلم":-روحوا القلوب ساعة بساعة"()35وكان رسول
صلى هللا علٌه وسلمٌ-مازح أصحابه,جاء فً الحدٌث عن سعٌد بن المسٌبأنه سأل عابشة,أكان رسول هللا ٌمازح؟ قالت :نعم أتته عجوز من األنصـار
فقالت:ادُّع هللا أن ٌدخلنً الجنة ,فقال :ال ٌدخل الجنة عجوز .فلما رجع أتته
عابشة فقالت :لقد لقٌت خالتك من كلمتك مشقة شدٌدة .فقال الرسول –صلى
هللا علٌه وسلم"-إن شاء هللا تعالى إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا"()36
-8شمولٌته الدنٌا واألخرة :مهمة اإلعالم ال تنحصر بنقل األحداث اإلخبارٌة اآلنٌة
فقط  ,بـل هـو رسـالة عظٌمة ذات شمولٌة واسعة تستوعب كافة مناحً
الحٌـاة ,واإلعـالم اإلسالمً حٌن ٌتصل بالجماهٌر إنما ٌهدؾ إلى تزوٌدهم
بما ٌنفعهم فً دنٌاهم وأخرتهم.وتعتبر الخطابة والندوات والدروس والمواعظ
وؼٌرها من األسالٌب اإلعالمٌة ,وسابل لحمل دعـوة هللا لعباده فً األرض,
لٌتزودوا بما ٌصح دنٌاهم وٌربطهم بأخراهم .
-9التمٌز الرقابً ٌ :تمٌز اإلعـالم اإلسالمً بأن رقابة هللا سبحانه وتعالى القابمة
على الورع والتقوى وقٌم الدٌن,هً الجهاز الرقابً الذي ٌحكمه  ,مع أهمٌة
ووجوب طاعة اإلمـام حٌث أنها قربة إلى هللا ,ألن مكـر الشٌطان البن أدم
وتزٌٌن المعاصً له مهمته التً ال تتوقؾ ٌ ,قول شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة"إن
السلطان ظل هللا فً األرض ,والواجب اتخاذ اإلمارة قربة ٌتقـرب بها إلـى
هللا "()37
سبعََ سنٌن دأبـا
-11حسن التخطٌط واستشراؾ المستقبل :قال تعالى " :تزرعون
ِ
فما حصدتم فذروه فً سنبله إال قلٌال مما تأكلون"سورة ٌوسؾ .47فلقد علمنا
كٌؾ نفٌد من المعلومة اإلعالمٌة فً حسن التدبٌر والتخطٌط  ,وحشـد
الطاقات الستشراؾ المستقبل,والتحرك لمواجهة األخطـار قبل وقوعها,
وتحـدٌد األولوٌـات )38(.

المطلب الثالث :رسالة المسجد اإلعالمٌة.
المسجد لؽة مكان السجود  ,واصطالحا مكان الصالة  ,وشرعا كـل
موضع فً األرض لقـوله  -صلى هللا علٌه وسلم": -جعلـت لً األرض
مسـجدا وطهورا")39(.ولعظم دور المسـجد بصفته مصدر إشـعاع لنور هللا ودعـوته
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فً األرض,كان أول عمل لرسول هللا-صلى هللا علٌه وسلم-حٌن وصل المدٌنة
المنورة
مهاجرا من مكة المكرمة,فكان المسجد مركزا إعالمٌا,ومنطلقا فكرٌا,ومعقدا لراٌات
الجهاد,ومعهدا علمٌا ودعوٌا,ومجلسا قضابٌا,ودارا الستقبال الوفود وعقد المواثٌق
ومجلسـا شـورٌا)41(.
ولقد كان المنبر وما زال القناة اإلعالمٌة األولى للمسلمٌنٌ,نهلون من
معارؾ الخطباء أمور دٌنهم ودنٌاهم ,وأخبار عدوهم  ,وما ٌـدور فً المجتمع من
ظواهر ومستجدات تحتاج لتفسٌر وحكم الشرع فٌها ,أو سلوكٌات موجبة ٌعمل على
ترسٌخها,أو سـالبة ٌعمل على تشخٌصها وعالجها .ومن هنا ٌـرى الباحث بـأن
أبـرز األؼـراض اإلعـالمٌة التً ٌـؤدٌها المسـجد مـا ٌـلً :
 -1نشـر الدعـوة اإلسالمٌة داخلٌا وخارجٌا :فً الـداخل بتفقٌه المسلمٌن بأمور
دٌنهم  ,وخارجٌا ببث دعـوة هللا لعباده فً شتى أصقاع األرض .فنقرأ
ٌومٌا أن الكثٌرٌن من الؽربٌٌن ٌرتادون المساجد فً بالدهم إما إلشهار
إسالمهم,أو لإلطالع على معارؾ الدٌن اإلسالمً .فكان المسجد وما زال
مصدر إشعاع لدٌن هللا إلخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن ضٌق
الدنٌا إلى سعة الدنٌا واألخرة  ,وتفٌد اإلحصابٌات الصادرة عن المعهـد
المركزي لبحوث الشؤون اإلسالمٌة فً المانٌـا,بأن عـدد المسلمٌن فً
أوروبا وصل إلى أكثر من ثالثة وخمسٌن ملٌونا منهم أربعة عشرة ملٌونا
ٌعٌشون فً اإلتحاد األوروبً)41(.
 -2مقر إعالن االتفاقٌات والحرب :فكان رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم – ٌعـلم
الصحابة الكرام بالحرب فً المسجد ,فتنطلق منه الفـرق الحربٌة وتعود
إلٌه وتوزع فٌه الؽنابم ,وٌعلم فٌه المسلمون عن سٌر المعركة ,وبنـود
االتفاقٌات السٌاسٌة ,فقد كان الصحابة ٌستمعون لحسان بن ثابت كناطق
إعالمً وهو ٌلقً قصابده التً ضمنها مجرٌات المعركة أو بنود االتفاقٌات
السٌاسٌة )42(.
 -3التصدي إلى التشوٌه لحضارة اإلسالم :حٌث عملت وتعمل المؤسسات اإلعالمٌة
الؽربٌـة والصهٌونٌة على تشوٌه صـورة اإلسـالم الحنٌؾ وتعالٌمه
وأتباعه ,وقد استطاعت فً السابق أن ترسم للؽربٌٌن صـورة المسلم
باإلنسان البدابً المتخلؾ ,وعملت الٌوم على إقناعهم بحبه لإلرهـاب
والتخرٌب وسفك الدماء ,وؼٌر ذلك الكثٌر .
 -4ترسٌخ قٌم الخٌر والفضٌلة واجتثاث قٌم الشر والرذٌلة:وذلك بإماطة اللثام عن
القٌم الدخٌلة التً أخـذت تؽـزو المجتمعات اإلسالمٌة ,والتً لسـعة
انتشارها جعلت الناس ٌنظرون إلٌها وكأنها قٌم أصٌلة مشروعة .
 -5التوجٌه نحو اإلنتـاج والتنمٌة الشاملة والتكامل اإلسالمً فً مختلؾ شـؤون
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الحٌاة.لمحاربة الفقر والبطالة,لتعود األمة إلى مكانة الخٌرٌة التً أرادها
هللا لهـا .

الخاتمة
النتابج والتوصٌات:
فً نهاٌة هذا البحث أحمد هللا على توفٌقه بإتمامه ,وفٌم ٌلً سردا للنتابج التً تم
التوصل إلٌها وهـً :
ٌ -1طلق على اإلعالم(السلطة الرابعة)لعظم دوره فً ترسٌخ القٌم وتعدٌل السلوك.
ولعلم أعداء اإلسالم بأن هذه األمة هً المشروع الحضاري المتجدد لإلنسانٌة ,
ولعلمها بأثـر وقـوة اإلعالم,اتخذته نهجا موجها نحو هذه األمة إلخراجها من
جلدتها,حٌث وصل االفتراء إلى شخص رسول هللا-صلى هللا علٌه وسلم. -
 -2عمـد أعـداء األمة إلى اإلعالم كخطوة مسبقة للؽزو العسكري ,فأصبح المرء
ٌسٌر فً بالد المسلمٌن وكأنه ٌسٌر فً بالدهم  ,من حٌث الزي ,وخلط اللؽـة
العربٌة بمفردات إنجلٌزٌة وفرنسٌة  ,حٌث أقنعت الشباب بأن لؽتهم قاصرة عن
استٌعاب المستجدات الحضارٌة ومواكبة العصر,ورافق ذلك قٌم تربوٌة دخٌلـة
بقصد تفرٌػ النشء من هوٌتهم وثقافتهم وقٌمهم اإلسالمٌة .
 -3تنبه المسلمون ألخطار اإلعالم القادم من الؽرب,فعملوا على إنشاء إعالم إسالمً
مضاد,من خالل بعض المحطات الفضابٌة والصحؾ والشبكة العنكبوتٌة ,إال أنها
بانفرادٌه وحماس ؼاب عنه التخطٌط,ووضوح األهداؾ,والدعم الرسمً المادي
والمعنوي ,حٌث إن اإلعالم عمل مهنً,واحتراؾ فنً,وعلم له أ سسه وأسالٌبه
وسـٌاسته المحكمة .
 -4لعب اإلعالم اإلسالمً فً بداٌة الدعوة وعصور ازدهار الدولة اإلسالمٌة دورا
فاعال فً نشر دٌن هللا,من خالل أسالٌبه المختلفة كالسفراء والشعراء واالتصال
المباشر بالناس,ورسابل الرسول-صلى هللا علٌه وسلم-إلى الملوك والحكام وؼٌرها
من األسالٌب,ولإلعالم اإلسالمً أثره الكبٌر فً ترسٌخ قٌم الخٌر والفضٌلة واجتثاث
قٌم الشر والرذٌلة فً كل عصر ومصر.
ٌ -5عتبر المسجد المؤسسة اإلعالمٌة اإلسالمٌة الفاعلة فً بٌان الحقابـق,وكشؾ
المكابد,وتعرٌة الباطل,وتكوٌن رأي سدٌد باألحداث والمستجدات لدى المسلمٌن.
وبناء على النتابج التً أسفرت عنها الدراسة ٌ ,وصً الباحـث باألمور التالٌـة
والمرتبطةبالدراسةونتابجها آمال اإلفادة منها حٌث إن األخطار تولد المنجزات,وهً:
 -1طرح دراسات بحثٌة ,ومؤتمرات متخصصة,لوضـع األسـس لحشد الطاقـات
اإلعالمٌة اإلسـالمٌة بمنهجٌة علمـٌة دٌنامٌة  ,للتوجٌه واإلرشاد نحو تحقٌق
أهداؾ الدعوة المتمثلة بتحقٌق العبودٌة هلل,واالستخالؾ فً األرض واستعمارها
وفق منهج هللا سبحانه وتعالى .
 -2جمع شتات المؤسسات اإلعالمٌة اإلسالمٌة ببوتقة واحدة ٌ ,كون لها ضوابطها
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ومرجعٌتها وتوجهاتها المنبثقة من الثوابت الشرعٌة .
 -3استحداث كلٌات وأقسام أكادٌمٌة لإلعالم اإلسالمً فً الجامعات اإلسالمٌة,لرفد
المؤسسات اإلعـالمٌة بإعـالمٌٌن متخصصٌن ومتضلعـٌن بالعلمٌن الشرعً
واإلعـالمً معـا .
 -4اإلفـادة من الموروث الحضاري,والتقنٌات الحدٌثة ,من أجـل إعـالم إسالمً
أصٌل ال ٌتجاوز الثوابت ,وٌعٌش الحاضر ,وٌستشرؾ المستقبل .

=انتهى بحمد هللا=
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