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 أمري املؤمنني  عن
 ( :عليه السّلم)اإلمام علي بن أبي طالب 

  

ِِ   َصـ    -لو اهلِل َوَلَقْد َقاَل ِلـ  َرسوـو  )           اهلُل َعَلْيـ

ِِ َوَسلََّو ِْْمنـاو َوال   َخافو َعلى ُأم إنِّ  ال َأ: "  -َم آِل ِتـ  مو

ِِ  م موْشِركاو ؛ َأ ِو اهلُل ِبإمَياِنـ ِْْمنو َفَيْمَنعو ـ َوَأ, ا امُل ا م 

 ِِ ِو اهلُل ِبِشْركِ َخـافو  َولِكنِّـ  أَ . امُلْشِرُك َفَيْقَمعو

ـ  َعَلْيكُْم ُك   ِِ  اِفِق اجَلموَن ِِ   , َنـا , َعـاِلِم اللسَسـا

 َِ َِ َوَيْفَع و َما تو, َيُقولو َما َتْعِرُفو (" ْنِكروو

 

. 

                                                 
 
 . 383ص /  نهج البالغة  - 
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 املقدمـــة
 

احلمــد هلل را العــاملل والوــسال والســس  علــى خــ  األنــا                 

.. حممد وعلى آلـِ الطيـبل الطـانرين     ورسولِ واملرسلل حبيب اهلل

 ..عد أما ب

تلعب الوحافة املقروءال واملسموعة واملرئية الدور الكب  يف               

وتقّد  األمم , مبا متتلكِ من قّوال إيوال املعلومات حركة ونهضة 

, وما متتلكـِ مـن لتلـف قنـوات االتوـاالت والكـوادر       واألخبار 

 ..بة املكتسبة والفطرية املتخووة أو املمتلكة للخربال واملون

ما حتققِ من الدخول إىل أعماق الـنف  البشـرية ,  ـا    منِ و            

 ..إلعس  جزء من تواصلها اإلنسان  أصبح علم نف  ا

احلد من على مستقب  الشعوا واألمم , و مْثرالوبهذا أصبحت             

 ..وأخسق  خطورتها تتأتى من استثمارنا للفرص بشك  إنسان  

لفرص لتتحول إىل املنطقة احملّرمة ِ استغسل اوخبسفِ يكو             

فتتسعب باملشاعر من أجـ  كسـب    وغ  األخسقية , غ  اإلنسانية

األخسقـ  , والسـيما    – مادية وشهرال على احلساا اإلنسان جوانب 

 .أخسقيات مهنة الوحافة 

 الـوع   , ومتطلباتواإلعس   أنمية الوحافة تمن ننا كان               

, ليات اآلرغبات والربات واخلقدرات وتوجيِ الو, وحافية الوادر كلل

 ..املهنية الوحافية وعمق أخسقياتها ورساالتها وأندافها صوا 
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بنـاء كيانـات   نـو   , اخلـرب ما ميكـن صـياغة املعلومـة و   ألِ             

ــ   ــات لتحو  ــذا الكيان ــد  ن ــ، , أو ن ــاو وفو ــى   اجمتم إىل أنق

 ..فكرية لعامة الناس 

وكم من معلومة وخرب , أحدث الوراعات والفو ى واحلـروا             

 ..واملوائب على الشعوا واألمم 

ووقفة السيد العسمة نبة الـدين الشهرسـتان  السـتقراء نـذا                 

جعلـِ يبـدأ مبسـْولية     ـا  , ( العلـم  ) الواق، قب  أِ يوـدر جملـة   

 ..  1 1   ن العدد األول للمجلة عاووع  ِلما ينجزا م

والـذ   , ذلك بدراستِ املنشورال على الوفحات األوىل كاِ و             

كشف بها عن واقـ، الوـحافة بكـ  دـّرد ومو ـوعية , وو ـ،       

للواق، صورتِ احلقيقية , وقارِ بل ما نو عليِ احلال الوحافية يف 

 : الدول النامية والدول املتقدمة , فرتاا يقول 

ــد أ ــ)              حت الوــحافة يف عوــرنا مــن الفنــوِ املهمــة ذات  وق

مو وع ونظا  وشروط وأحكـا  يتدارسـها الغربيـوِ يف مدارسـهم     

العالية وأكثر الوحافيل مّنا يقتحموِ يف أبوابها اقتحا  األعمـى  

ولذا قـد يكـوِ مـا تفسـدا أكثـر  ـا توـلحِ والعاقبـة         , املتهور 

 ( .للمتقل 

نسانية الوحافية مبنية على أساس الدراية ومْشر املهنية واإل             

والتحســ  النفســ  بــاآلخر , إليوــال املعلومــة اخلربيــة كثقافــة 

 ..ووع  وتفاع  مهين أخسق  

غـ   الوـحافة واإلعـس     وتهديدات وننا التنبيِ على خطورال             

وبس رؤى ورسالة يض، من خس ا األنـداف   , املدروس وغ  املخطط لِ

العنـف  الوـراع و ,  ا قد يسبب التمهيد النبعـاث  النبيلة ات والغاي

ـ     امن دواخ  النف  البشرية وبالتسعب وحتريـك العوافـف مبوتجهه

 .  عواقبِ ا ّدامةجمريات والفكر , السليب واملشّوا 
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ِّ موســوعية الوــحافة , و ــا يــراا الســيد الشهرســتان                 بــأ

اجملتم، , أ حت املسْولية الكـب ال   الثقافية امللبية ملختلف شرائح

واَ ْم الوفين واألكادمي  والفـين املسـتندال علـى تـدارس كـ  مـا       

جيول يف ساحتها م، عد  إغفال تنمية املوانـب واخلـربات وتقوميهـا    

 ..اع  واإلسها  احلضار  وتشذيبها بالتوجُِّ الو

الـدين   ما حتويـِ الوـحيفة مـن منـوع ثقـايف يف ؛      فضسو عن              

والسياسـة   الوالفلسفة والتاريخ واألخسق والطـب واالقتوـاد واإلدار  

 ..الوفنية والعاملية واملواعظ والشعر واألدا األخبار املنوعة وما إليها 

ة املخطـط  ا دمعِ الوـحاف , مل( موسوعية ) أفقية  توجِ ومنِ             

 .. ا بشك  صحيح ومناسب 

لكــوِ البنــاء  عــِ الكتــب املتخووــة   ونــو مــا ال دم              

 ..عمودية واملعاجلات تكوِ 

هرسـتان  بـل   ومل يقف عند نذا احلد , بـ  فـّرق السـيد الش                 

 ..لتلف فنوِ الوحافة 

ولذا يرى عنواِ الوحيفة واق، حتـت التقسـيم مـن جهـتل ؛                   

رال , إحــدانما تتحــدد مــن حيــك صــفتها كجريــدال أو جملــة أو نشــ 

وثانيهما من حيـك مـادال ومو ـوع البحـك , كـأِ تكـوِ دينيـة        

 .وعلمية وأخسقية وسياسية ودارية وصناعية وغ نا 

الوـحافة   بـل توجهـات  و, ق بل الشك  واملضموِ وبهذا فر             

اكهـا  رئية , وتعدد منافعها وديناميتها أو حراملقروءال واملسموعة وامل

ــدرجي   ــان   الت ــسف   يف  اجلم ــة , خب ــا املتنوع ــات معلوماته دفع

 .الكتاا امُلتوف بعطاء املعلومات املتخووة كدفعة واحدال 

فضسو عن ما و ـ، ألسـ  ومبـادخ أخسقيـات الوـحافة , بـ                    

تعدانا كنتيجة لألخسقيات الوحافية , أال ون  ما مسّانا بشرفية 

 ..ا أخسقيات الوحافة الوحافة , وأراا عّد الشرفية نتاج وأثر ما توفرز
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ومن نذا وغ ا , كاِ السيد نبة الدين الشهرسـتان  جيمـ،                

بل َنْم الوحافة وَنْم األمة ومسـتقبلها , ومـا يتوجـب تنقيـة املنـا       

وإصسح , واألجواء الوحافية , وتكام  الوورال الفكرية وبلورتها 

, , لتــنهب باألمــة مـا تفســدا األقــس  املــأجورال واجلانلــة واملتخلفــة  

 .وبوحدال كلمتها حنو البناء والنمو والتطور 

ــاك                     ــاِ نن ــك , ك ــاور البح ــسل حم ــن خ ــتِ م ــا د دراس وم

استنتاجات تتعلق بطروحات واق، الوحافة وما يقابلها من فموحات 

العسمة الشهرستان  ملنهجيتها الواعيـة والواعـدال , لتحمُّـ  أعبائهـا     

 .. رية والثقافية واإلنسانية واحلضا ةاألخسقي

 ..واهلل املوفق 
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 املبحث األول
 بني تاريخ الصحافة وأسبقية الصحف

 

البّد من تناول التاريخ على وفق ما يتعلق بالوحافة , من أج              

 ..هم تطور وواق، الوحافة تارخيياو ف

خـر املهـم الـذ  يكشـف عـن      فضسو عن ما يتعلق باجلانب اآل            

وتطـورت يف   ومـا تـت  , وما كانت عليـِ  , تدرُّج وتواص  الوحافة 

 ..الشك  واملضموِ 

ــة  و              ــات الوقائي ــت بالتوجه ــا اده ــة م , والتوــورات  والعسجي

 , ..القائمة عليها آنذاك 

 :لذا سيكوِ حمتوى املبحك كاآلت                

 .عند الشهرستان  تاريخ الوحافة : أوالو 

 .أقد  الوحف عند الشهرستان  : ثانياو 

وقب  الدخول مبضامل املبحك , البّد من اإلشارال إىل أِ العسمة             

حممد عل  بن حسـل بـن حمسـن بـن     ؛ نو , نبة الدين الشهرستان  

 , باحـك مـن أعيـاِ الشـيعة اإلماميـة يف العـراق      .  مرتضى احلسـيين 

 ويكيبيديا . عراق ومورقضى حياتِ يف ال

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A


    

 تاريخ الصحافة عند الشهرستاني: أواًل 
 

نا عرب التـاريخ , حيـك بـدأت عنـد     للوحافة مس تها وتطور               

ـ فتوتوسعت با, الشروع بنق  اخلرب  اح قنـوات النشـر البدائيـة قبـ      ت

 ..تناق  اخلرب والكلمة من خس ا اخرتاع الورق و

و ا تدل عليـِ اآلثـار , أِ األلـواح الطينيـة واجللـود واأللـواح                   

لـة التـدوين   اخلشبية واحلجرية وورق األشـجار ومـا إليهـا , نـ  مرح    

.لبقاء الكلمة أفول مدال تتداول فيها بل الناس 

 

 

ليكوِ  , وتطورت بشك  واس، عند صناعة الورق وتطورا             

, وخفـة  أكثر سهولة للتـدوين واالسـتعمال والعمـ  علـى تداولـِ      

 ..محلِ ونقلِ 

وأصبح أكثر فاعلية حينما د اخرتاع املطاب، احلجرية حتى               

, ( العلـم  ) الوصول إىل املطاب، امليكانيكية الـ  واكبتهـا جملـة    

واخنفاو , وسرعة األداء الطباع  , وارتفاع مستوى جودال الطباعة 

 ..األخطاء الطباعية 

وو ، السيد الشهرستان  نبذال تارخييـة للوـحافة يف  ـ                   

صـدور     زمـن 1 1 / مارت  91واحملدد قب  نذا األجواء , ورأى يف وقتِ 

 :اجمللة , بأنِ 

قد دّلت الوحافة يف عورنا الزانر بز  وكسوال مل يعهدا )               

 541 حد  هورنا يف نذا امللـب  الفـاخر قبـ  اخـرتاع صـنعة الطبـ،       

واملشهور  هور الوحافة يف أوربا يف القـرِ السـاب، عشـر ؛ واختلـف     

                                                 
 
 : للتوسع في هذا الخصوص راجع  - 

- Mencher, Melvin " News Reporting And Writing ", 10
th

 Ed . , McGraw-

Hill Companies, Inc. , New York , Americas, 2006 . 

- Miller , Robert Keith , " Motives For Writing " , 5
th

 Ed . , McGraw-Hill 

Companies , Inc. , New York , Americas , 2007 . 
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الوحف وتقّد  فرنسا  املْرخوِ يف تقّد  بريطانيا على فرنسا إ هار

عليها , وكذلك اختلفوا يف تقدمها على جرمانيا أو تقدمها عليها , 

ب  اختلفـوا يف تقـّد  الغـربيل قافبـة علـى أنـ  الشـرق أو تقـّد          

الشرقيل عليهم يف ذلك , وكذلك اختلفـوا يف تقـّد  العـرا علـى     

ـ    د  أن  الول أو تقّدمهم على العرا ؛ وال يزال النزاع علـى سـاق وق

يف ِقَد  الوحافة بل املْرخل وصـفحات الكتـب كوـفاح اآلثـار     

العتيقة ال حتسم مادال النزاع وال تنف  اخلسف وحب احملمدال وابتغاء 

الشرف النوع  ال يربحاِ من حترك النفوس وبعثهـا إىل جـر النـار إىل    

القرص وإثبات ك  منهما نذا الفضيلة لقومِ , أعين انتساا أقـد   

(دوِ غ نم الوحف إليهم 

 

  . 

 :لتاريخ الوحافة أمور عديدال  املتقد  ويتضح من نذا النص                

,  يخ الوــحافة واملــدوناتا يتعلــق بتــارأو ــح جوانــب  ــ - 

 .( .العلم ) ر جملة د إصداحيك ,   1 1 وامتداد األمر إىل عا  

ازدنار ا يتعلق بتأث  املكننة والتكنولوجيا على تبل   -9

سرعة االنتشار  و, ال الطباعة تقدمها وسرعة وجودالوحف و

لطلـب أوسـ،    كمياتهـا  تفـ  مبـا  و بل األوساط املتنوعة ,

 ..قاعدال مجان ية 

الـركنل الشـرق    مـن  حـد ْرخل حول أسبقية وافرح آراء امل -3

تفــاوت اآلراء حتــى حــول مــا بينــِ مــن والغــرا , فضــسو عــن 

فرنسـا   أسبقية بريطانيا على فرنسا أو بالعك  أسـبقية 

على بريطانيا , ومن جهة أخـرى أسـبقية العـرا علـى أنـ       

 ..الول أو بالعك  

ِّ النزاع قائم  -5 ما دا  االختسف شـارع قلمـِ   , الكشف على أ

بل املْرخل الذين يتفاوتوِ بل آرائهـم إلثبـات الفضـيلة ,    

                                                 
 
 . 7ص /  1 9 عام  –مارت  -29/ المجلد األول / العدد األول / مجلة العلم  - 
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والذ  يعين بطبيعة احلال , إثبات اتساع احلضـارال وفضـلها   

 ..ضارات األخرى على اإلنسانية واحل

ِّ يف الطروحات وواص                  فهم بل قائ  بتقّد  جريدال ) : على أ

  ؛ وقائ  بتقّد  جريدال اجنليزية  هرت  33 فرنسا وبِ  هرت سنة 

  ,؛ وقائ  بتقّد  جريدال أملانية  هـرت يف القـرِ اخلـام     411 سنة 

(عشر 

 

. 

ِّ أمل               نما تسـبق  انيـا وبريطانيـا أحـد   ويعين وفق نذا النص بأ

 ..ى , وال أسبقية لفرنسا خراأل

وقائ  بتقّد  املعلقات السب، وحنونـا يف عوـر   ) : ويضيف                

جانلية العرا بناء على كونها صـحفاو تنشـر علـى رؤوس األشـهاد     

وتظهر أفكار الشعب وتوور أخسقهم ومعال  آدابهم ؛ وقائ  بتقّد  

عاصـمة  " غزتـِ يكـن   " ال  تعرف يف عورنا " او كونغ ب" جريدال 

بسد الول صدرت يف القرِ الثالك من امليسد , وقائ  بتقد  صـحف  

الفراعنة قب  امليسد بقروِ وصلوا إليهـا لـدى البحـك والفحـص عـن      

اآلثار العتيقة واألسرار املودعة يف أنرامات مور فاسـتخرجت كـف   

 أ هر أنليها الراقدين معنـا يف  العلم ما شاء من بطوِ واد  الني  بل

(غفلة 

9

 . 

وننا أو ح األسبقية بل احلضارات م، عد  إغفـال أسـاليب                 

 ..دوين ومساتها واحلضارال وآثارنا النشر والت

فرتى املعلقات  ـا أصـو ا وخووصـياتها الفكريـة وموقـ،                   

لكعبـة املشـرفة ,   نشرنا , فيكوِ التعرف عليهـا باإلقـدا  إليهـا ل   

ونشرنا بطبيعة احلـال علـى صـحيفة مـن اجللـود أو الـرق , والـذ         

ــِ    ــت علي ــا كان ــن م ــف ع ــدال الوــينية ؛ خيتل والوــحف , اجلري

                                                 
 
 . 8 -7ص /  المصدر نفسه  - 
2
 . 8ص /  لمصدر نفسها - 
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ــِ خوائوــِ وأســاليبِ وانطباعاتــِ ومــدى   الفرعونيــة , فلكــ  ل

 ..استمراريتِ التارخيية واآلثارية 

 

 أقدم الصحف عند الشهرستاني: ثانيًا 
 

ِّ قيـا  الوـحف ال ميكنهـا أِ                     وامتدادا ملا تقّد  ذكرا , فـإ

تكوِ إاّل بتوافر عام  الكتابة والقـراءال والوـورال , وقـد تكـوِ     

 ..ن خسل الرؤى والرسالة واألنداف الوورال فكرية , وم

حيتاج إىل قراءال النص وصورال الـنص ومـا وراء الـنص ,     ورمبا              

, واستيعابِ يسه  حقيقة مهـا    فيِ املرئ  ووراء ك  ما منشور مبا

الوحافة والوحف اإلنسانية ؛ كعلم وفن ومهنة , لتكوِ العمـق  

 ..الثقايف واحلضار  للقارخ 

 :ولذا يقول السيد الشهرستان                 

ِّ بهذا التحقيق األساس  يأتلف املتشعبوِ يف اختيار أقد  )                إ

د نطفـة الوـحافة عنـد اخـرتاع الكتابـة      الوحف ويكوِ انعقـا 

(ودل  التقرير بكسوال التحرير يف اإلعراا عما يف الضم  

 

. 

ونذا مقدمات لوجوا بلورال ونشأت الوحف , وما تنتهجِ من                

سلوك بنائ  ثقايف , متطور ونـاب، مـن تطلعـات املتلقـ  , بأسـلوا      

واجمللـة والنشـرال ,   وحمتوى متطلبات الوحافة والوحف ؛ اجلريـدال  

:لذا ينشأ م، نشوء الوحافة عاملل أساسيل ونما 

9

 

                                                 
 
 . 9ص /  نفسهالمصدر  - 
2
هبة الدين الشهرستاني بين اإلصالح والتجديد ؛  مجلة / هاشم حسين ناصر المحنك . د: راجع  - 

المؤتمر العلمي األول لدراسة جهود السيد هبة الدين شارك في بحث / أنموذجًا " العلم " 

بالتعاون مع ( لندن ) معة العالمية للعلوم اإلسالمية الشهرستاني الفكرية واإلسالمية ، أقامته الجا

نيسان /    –آذار /  3المنعقد في جامعة الكوفة للمدة من /  الكوفةجامعة / مركز دراسات الكوفة 

 /21 1. 
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أِ تكوِ الوحافة مبستوى القارخ , ونو ال ينمِّـ   : أحدنما              

قابليات وفموح وتطلعات الوحايف البارع , والوحيفة ذات األنداف 

دال عليِ أِ يتطل، إىل االسـتزا  باإلنسانية النبيلة , والقارخ املستوج

باملعلومات واألفكـار واملعـارف والعلـو  بقـدر اإلمكـاِ وتنميتهـا       

 .وتطويرنا لدفعِ املستقبل  وتفاعلِ م، اجملتم، 

ونـو متكامـ  مـ، مـا تقـّد  ؛ أِ تسـتقر الوـحف        : ثانيهما             

بكــ  اداناتهــا علــى قــرار ونفــ  القــارخ , لتنطلــق يف أنــدافها  

قق رف، مستوى القـارخ أو متلقـ    وغايات وترقيتها باملستوى ال  حت

املعلومة واخلرب واملعرفـة والعلـم واحلكمـة وحتـى صـورال التخيـ        

الفكر  والعلم  , بالتواز  مـ، رفـ، مسـتوى تطلعاتـِ وتطلعـات      

الوحايف البارع والكاتـب الراسـخ يف عقـ  قارئـِ , لبنـاء مسـتوى       

حضار  ينهب باألمـة بـالتزامن مـ، تنميـة وتطـوير الـذوق        -ثقايف 

القيم الرفيعة يف ك  االدانـات واملنـاح  , وتـو وتطـور الـوع       و

 ..املبدع املقوِّ  

ومبنحـــى نشـــأت الوـــحف قبـــ  الوـــحافة , نـــرى الســـيد              

 :الشهرستان  يقول 

ثم نشأت نطفة الوـحافة يف رحـم اإلنسـاِ الكـب  فوـار      )              

(يتحرك جنيناو 

 

 . 

ِّ السـيد الشهرسـتان  نـراا يقسِّـم      واستكماالو               ملا تقّد  ؛ فإ

:املراح  التارخيية لوالدال نذا اجلنل الوحايف باآلت  

9

 

القدماء نق  الكتب بالربيـد  (  الفرس) عند ابتكار ملوك  -

ــن ــة تنظــيم الوــحافة    م ــبسد , وأخــذ الفراعن ــبسد إىل ال ال

 .ونشرنا 

                                                 
 
 . 9ص /  نفسهالمصدر / مجلة العلم  - 
2
 . 1  -9ص /  نفسهالمصدر : راجع  - 
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ش  ونشر ثم ارتقى أمر الوحافة وانتشى وتدرج ر يعها فم -

يف مطاو  صفحاتِ حوادث الشعب ونازالتِ وذلك يف عوـر  

 .ارتقاء الول قب  متدِ العرا بقروِ 

نبغــت دوحتهــا وغوــونها بــل العــرا , عنــد بوابــة ســوق    -

, وبهـذا ميثـ    ( علـى قـد    )ومتـدنهم  ( على ساق ) عكا  

السوق الوحيفة , والتمدُِّ نو مادال ومستوى نذا الوحيفة 

 .الفكر  يف لتلف جماالت

بعدنا يف القروِ الوسطى تسر  إىل أرا   جرمانيا وأملانيـا   -

من بقاع أوربا بوسافة الفلن  العاشر يف القرِ الثالك عشر 

امليسد  , فإنِ كاِ أكرب الوسائط لنق  العلـو  واملعـارف   

ــرنب , والســبب الختسفــِ مــ،    واملدنيــة مــن العــرا إىل اإلف

نـدل  ومـراك، , وتـرجم    األسبانيل ومراودتِ إىل بسد األ

الكتب العلمية من العربية إىل اجلرمانية , ومنِ انتق  إىل 

التمدِ يف أملانيـا   , علم النجو  والفلك إىل أوربا فأنتب نشرا

 ..وصدور الوحيفة منها يف القرِ الراب، عشر 

كاِ اخرتاع صنعة الطب، وتكميلـها , واسـتعمال بلـو      -

أعـا م الرجـال وذلـك مـن      الوحافة لتوَزف إىل من يوحيطها من

صدور قرِ الساب، عشر , قرِ العلو  واملعارف واالكتشافات 

والونائ، , وقرِ فلوع مش  الرتقس  من أفق الغـرا , وقـرِ   

 ..أفو ا وغروبها من أفق الشرق 

ملرحلة , مرحلة ارتقاء الوحافة وصورتها املتمثلة بالوحيفة  -

ائف الرشــد وتــت وســعت ومسنــت فنشــرت يف ملــ، الوــح  

فرائـــف احلـــوادث واملعـــارف , وبهـــا كملـــت علـــومهم ,  

 ..ومتمماتها من الفلسفة والتاريخ والدين 
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وبهــذا كانــت صــورال الوــحف والوــحافة وقــدمهما عنــد                  

, حمطات لدورال حياال تنموية وتطويرية ومنتجة السيد الشهرستان  

,  جــنلكنطفـة , ثـم تونـا لتكـوِ      هـا مـن تكوين وإبداعيـة ,  

 .., لرتى النور والفكر , وتستمد قوامها منها والدال انبعاثها بالو

نمــو , حتــى الوصــول إىل مرحلــة النضــوج منهــا تتجــِ يف الو               

 ..رتقاء عرب لتلف العوور والدول واال

ــ ال                    ــول  , واملس ــاء احلو ــوج  , والبن ــور البيول ــذا التو وبه

كاِ تنمية وتطور العطاء املثمر , لتتفاع  التنموية والتطويرية , 

 ..الكلمة بالعلو  واملعارف 

وبِ كاِ منظارا التحليل  حلياال الوحف والوحافة , مزيب               

احلضار  , وزمانيـة ومكانيـة    –بل إمكانيات الفكر اإلنسان  

  اخلطـى يفواملرونة املعطـاءال  والتفاع  واالنسيابية الفع  وموقفية 

 ..  تقاء واالر
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 املبحث الثاني
 فلسفة الصحافة بني العلم واجلهل

 

ــا                   ــن مضــامل املبحــك األول , وم ــّد  م ــا تق ــد م ــِ د بع تناول

ِ   وـحف يف فروحـات  خبووص تـاريخ الوـحافة وأقـد  ال     ومـا بّينـ

 ..السيد الشهرستان  

مل املوسـوع  مـن   اِ نذا العـ يظهر أمامنا جانب آخر , قد انتم ب              

, ليتبل مـدى دقـة منحـى    ( العلم )  خسل حبثِ يف أول عدد من جملة

طـورال  , ومدى استيعابِ خلووعيِ ِلما أقد  عليِ السيد الشهرستان  

 .. لنهوو باألمة فكرياو إلسها  يف الما سعى من أجلِ 

يف  ومن ننا كاِ نذا املبحك يتناول بشك  لتوـر مفيـد               

 :البحك والتحلي  وباآلت  

 .فلسفة تاريخ الوحافة عند الشهرستان  : أوالو 

 .الوحافة بل العلم واجله  : ثانياو 
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 فلسفة تاريخ الصحافة عند الشهرستاني: أواًل 
 

 ا توجهاتهـا ومفانيمهـا وميادينهـا ,     Philosophyالفلسفة             

ئ  العلمية والتفنن فيها , ونـ  علـم   التأنق يف املسا ؛ تعين ا فه  

..األشياء مببادئها وعللها األوىل 

 

 

وبنظرال أخرى للفلسفة نرانا تأخذ منحى آخـر لتكـوِ ؛ ذلـك               

النشاط الذ  يسعى فيِ النـاس إىل فهـم فبيعـة الكـوِ وفبيعـة      

..أنفسهم والعسقات بل نذين العنورين األساسيل يف التجربة 

9

 

:و يفتل أساسيتل نما  ةأما و يفتها , فللفلسف          

3

 

  الو يفة التحليلية.. 

  الو يفة الرتكيبية.. 

والعسقة بل الفلسفة والعلم , عسقة مزدوجـة تشـم  نـذين               

النشافل معاو , ون  ترتبط بالعلم ومتارس نشافها التحليل  حـل  

 ..حتل  األفكار العلمية 

نظرياو وفكريـاو , وتأخـذ صـورنا    و ننا إنها ترتق  وكما تبد           

عملياو , فه  منطق العلم وكلمتِ وصورتِ احلية إىل جانب تأنقهـا  

 ..ورقتها 

                                                 
 
/ المطبعة الكاثوليكية /  3ط/ اللغة واألدب والعلوم المنجد في / لويس معلوف اليسوعي  - 

 . 626ص / لبنان  –بيروت 

مطبعة / فلسفة اإلدارة المعاصرة والمجتمع / هاشم حسين ناصر المحنك . د: وأيضًا يراجع 

 . 9 -8ص /  991 / العراق  –النجف األشرف / القضاء 
2
دار نهضة مصر /  2ط/ فؤاد زكريا  .ترجمة د/ أنواعها ومشكالتها الفلسفة / هينترميد  - 

 . 23ص /  973 / / للطباعة والنشر 
3
/ مصر  –القاهرة / مطبعة دار نشر الثقافة / مدخل إلى الفلسفة / إمام عبد الفتاح إمام . د - 

 . 67ص /  972 
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وعسقة الفلسـفة العضـوية بـالعلم ليسـت العسقـة الوحيـدال                   

حيـك  , احملددال خلووصيتها , وال ن  البعد املهيمن عليها باسـتمرار  

يف الوقــت نفســِ بضــرا آخــر مــن املمارســات    أِ الفلســفة تتوــ 

..النظرية العملية 

 

 

 جمريـات   ـمن وبوـماتِ  وننا يأت  التاريخ ليض، مْشـراتِ              

ِ   ما جرى مـن األحـداث , ونظرتـِ لألسـبقية ,     و  تتجلـى عنـد حماولتـ

 ..عطاء احلقيقة من خسل مدونيِ إل

ظــرال الذاتيــة والنظــرال ؛ النعنــد نسـبية  لـذا يأخــذ دورا املــْثر             

املو وعية , لتض، بوماتها على الـنص التـارخي  , وننـا تكمـن     

 ..اخلطورال على سسمة تدوين األحداث التارخيية 

, توجهات املدرسة ورمبا يكوِ استقامة جوانب من ذلك املدوِ             

الدراســة والتحليــ  املو ــوع  , وجمريــات , التارخييــة وفلســفتها 

و الوجـِ املـاد    ما يدعمِ الوجِ اآلخر للتـاريخ , أال ونـ  والسيما حين

 ..املتمث  باآلثار 

لوـحافة ,  التارخيية والفلسفية لها  امل جهة أخرى ؛ تظهر منو             

القيا  جبمـ،  منها ما يتعلق باألحداث وجمرياتها وحقائقها , ومنها و

للعمـ   , وحتلي  األخبار , وتقييم جودتها والتحقق مـن موـداقيتها   

 ..على صياغتها بفلسفة معينة 

ق أفض  استقبال وتلق  اخلـرب مـن   يحتق فضسو عن دورنا يف             

, مبا حتملِ من توجِ وحمتـوى عـا  أو    الشرائح اجملتمعيةِقب  أوس، 

خاص يف اجملاالت السياسية واالجتماعيـة واالقتوـادية والثقافيـة    

 .إخل .. واحلضارية 

                                                 
 
العراق  –بغداد / دار الشؤون الثقافية / دراسات فلسفية ؛ العلم في الفلسفة / حمادي بن جاد اهلل  - 

 . 8 ص /  986 / 
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والوحايف  يتداخ  اجلانب التارخي  والفلسف من ننا رمبا و              

, ولرفــ، التنــازع فيمــا بــل املــْرخل يقــول الســيد بوجهــات النظــر 

 :الشهرستان  

وحبثنا الفلسف  يف نذا املقا  جيم، شتات ناتيـك األقـوال   )               

على أنسب نظـا  , وذلـك إِ املنـاط يف معنـى الوـحف وحقيقتهـا       

تا نو نشر الوقـاي، احلادثـة واألفكـار واآلراء املسـتحدثة     كما مّر إ

بل عامة الناس , ونذا املعنى كساير األمور خا ، لنوامي  الرتق  

واالحنطاط والتدرج يف مراق  النمو والـذبول العار ـة علـى كـ      

.. (شخص ونوع من مواليد الكوِ 

 

 . 

خ الوحافة , ِلمـا  وبهذا كاِ األخذ بالبحك الفلسف  يف تاري             

 ..قوال تتضمنِ من جماالت متنوعة من األ

ــنص                     ــتقرأ ال ــتقرائ  , أ  يس ــى اس ــذ منح ــاو يأخ وأراا أيض

 :واحلدث واحملتوى مبدلوالت تارخيية ؛ وبِ يبل نشر 

 ..الوقائ، احلادثة , كمو وعات خربية وأحداث تارخيية  -

ــة ال  - ــل عام ــن  األفكــار واآلراء املســتحدثة ب ــاس , ونــ  م ن

 ..مْشرات املستوى العلم  واملعريف والثقايف واحلضار  

 ..نوامي  الرتقس  واالحنطاط , ونو جانب تقومي   ا  -

خص , التدرج يف مراق  النمو والذبول العار ة على ك  ش -

 ..وننا و ، دورال حلياال الوحف 

ونـو مـن روائـ، إشــاراتِ النابعـة مـن فبيعـة الوــحف                 

هــا مــن حيــك وصــف مــا يتطلــب عليــِ أِ تكــوِ وحقيقت

مــا  وفــق الوــحيفة , ومواصــفات الوــحف املنشــورال علــى 

تتوف بها , أ  ما تشغ  من تطابق الوصف م، املواصـفات ,  
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يعين ما تتطلبِ من احملددات , وما تكوِ عليـِ الوـحيفة   

 ..الفعلية وما املطلوا بيانها وبياِ تارخيها وأسبقيتها 

 ح  التارخييةامن املر ما تقّد  ذكرالسيد الشهرستان  اوحلق             

:بالقول إليوال اخلرب واملعلومة 

  

  

  (      فأول ما ارتقى النـوع البشـر  وا ـذ لنفسـِ االجتماعيـة

الكربى مبادخ التمدِ , كاِ ينشر أفكـارا بـل شـعبِ    

ويشي، احلوادث فيما بيـنهم بطريـق اخلطابـة قبـ  اخـرتاع      

ة منهم يقو  يف جممعهم ويناديهم الكتابة , فكاِ النابغ

خبطابِ العـا  ويلقـ  علـيهم اآلراء وحـوادث األيـا  قاصـداو       

 ( .بذلك انتشار ما نو يف فلبِ 

تـسز  احلـدث    يف نذا املرحلـة التارخييـة ,   وننا يظهر           

البيئـة الداخليـة , واقتوـارا علـى      , وانتشارا  منواخلرب 

, وتركيـزا علـى   لعسقـة  , رمبا حمدد بذو  اجمتم، معل 

 ..( اخلطابة ) املتمث  بـ اجلانب السمع  

  (    ثم ارتقت مبادخ الكمال والتمدِ بل أفـراد اإلنسـاِ مبـر

  ( .العوور والزماِ و هرت صنعة اخلط والكتابة 

وتظهــر عنــد نــذا احلقبــة التارخييــة , جــانيب حــراك             

 ..الكمال والتمدِ وصنعة اخلط والكتابة 

  (متت عاماو فعاماو واتسعت دوائر العقول واألفكار فواروا و

ينشروِ أفكارنم واحلوادث بل احلا رين بنحو اخلطابـة  

من  طريق الكتابة , فكاِ الشخص النابغوبل الغائبل ب

بل األشخاص أو الشعب النابغ يعلـن بأفكـارا وبـاحلوادث    

ـ     ائ  وكتابــات إىل  للبوعــداء والنــائل بإرســال عــدال رسـ

 ( .خاص واملل  األش
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وننـــا يظهـــر الرتاكـــم الثقـــايف , وفاعليـــة العقـــول        

ــة بكــ      واألفكــار  ــال املعلوم ــة إيو ــت مرحل , وانطلق

 ..أشكا ا ومضامينها , ومنِ نشر األفكار واحلوادث 

: , دمـ، بـل   وآلياتهـا املفوـلية   ومسات نـذا املرحلـة            

 ..الكتابة  –اخلطاا , وعد  احلضور  –احلضور 

   (     ثم ارتقى وتى ذلك بنمو ا يكـ  االجتمـاع  الكـب

وتدرج العقول مدارج االرتقاء , فدخ  حتت االنتظـا  , وصـار   

ذلك ينشر للطـالبل علـى نظـا  ويرسـ  حنـو األباعـد يف       

 ( .ة يومياو أو شهرياو أو بغ  ذلك أزمنة معين

هـا  ومجعت نذا املرحلـة بـل النمـو واالرتقـاء , وفاعليت            

 ..اجملتم،  –وانتظامها من خسل العقول 

تأث  العق  الفرد  بقدراتِ ومْنستِ : وميكن القول           

وإبداعاتِ على العق  اجملتمع  من خـسل إيوـال املعلومـة    

 ..واخلرب واحلدث 

 (        ثم من بعد اخرتاع صـنعة الطبـ، ونشـو اإلنسـاِ الكـب

لوـحافة وتفرعـت   االجتماع  نشواو تاماو , تشـعبت أصـول ا  

 (.أغوانها وتنوعت أحباثها وبلغت نذا املرتقى العظيم 

 اخرتاعــاتمــن خــسل  نــذا املرحلــةوأســهمت ومجعــت           

وصـول املعلومـة   وحراك وجودال لانسيابية و , الطباعة آالالت

وكاِ النمو والتطور يف أصول الوـحافة ,  واخلرب واحلدث , 

 ..مود  جيم، يف تشعبِ ما بل األفق  والع

ــِ                عامــ  الزمــاِ واملكــاِ الســيد الشهرســتان  , وّ ــح  وب

واملعلومة , منذ أول بناء الفكر الوحايف االجتماع  وبنـاء  واملوقف 

 ..تناقلِ شك  ونيك  اخلرب و
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وعند تطورا أصبح لِ حركية العام  املكان  واملعلومات                 

ــِ اســتمرار  ــدى واخلــرب  واملســتمد من ــى امل ــان   ية اخلــرب عل ؛ الزم

 ..بالتدوين 

ــر اتســاعاو واســتيعاباو للمكــاِ والز                  ــم أصــبح أكث ــاِ ث م

 ..واإلنساِ واحلدث واملعلومة 

أدوات وآليات الوحافة , أصبح فضسو تطور و, وبتطور احلياال               

ووها , , نناك االنتظا  يف إيوال املعلومة و ذكرا عن ما تقّد  

 ..حلدث واملعلومة وبناء الفكر على وفق ما حيتم ا

ــدوِ واإلنســاِ كمحــور احلــدث                 , واإلنســاِ , واإلنســاِ امل

 ..واملتلق    للخطاا , واإلنساِ املخافـَب املرِس

منـِ  ,  تِسـع و وك  ذلك حتقق مبسـتوى وشـك  الـدعم                 

 ..لطباعة اخرتاع املطاب، وازدنار ااملتمث  ب

, منها وازدنار الطباعة , الكث  , اخرتاع املطاب،  ؛ و ا يعين              

الفكر , ومنها  هرت خووصية مفولية  –بناء املعلومة ما تتعلق ب

 ..احلضارال  –حديثة تتمث  يف الثقافة 

وبذاتها رف، من مستوى بناء نظا  جودال إيوال املعلومـة , مبـا                 

اختزال الزماِ , واتساع املكاِ للمعلومة , وتفاع  : عليِ من تقو  

 .. املوقف م، املنظومة العاملية بشك  أوس، 

دذُّر اإلنساِ الكب  االجتماع  , وتشعبت الوـحافة  منِ و              

وأصو ا , وتنوعت أبوابها ومنافعها ومهامهـا اإلنسـانية تبعـاو لتطـور     

ــاال   ــة الفكــر واحلي ــ , احلضــارال ووالثقاف ــة    ال ارتبطــت باملكنن

 ..واالخرتاعات واإلبداعات والتكنولوجيا 

جريـدال أو جملـة أو   ؛ تشكلت مـن حيـك كونهـا    بالتعاقب و             

 ..شكلها املسموع واملقروء واملرئ  نشرال , وب
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ــاو مـــ، النمـــو والتطـــور , أخـــذ التنـــوع يف األحبـــاث                وتزامنـ

 ..ات والدراسواملو وعات 

وننـا ميكــن أِ نضــ، لطــط تو ــيح  , يــبل الفكــرال               

 :التارخيية لتطور الوحافة باآلت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبل تطور الوحافة التارخي  عند الشهرستان (   ) لطط 

 

للوـحف   والتـارخي   أّما ما ميكن تبيانِ للنظا  الفلسـف                

 ..والوحافة عند السيد الشهرستان  

ولتوــرا الرئيســية  ِجانــب مــن مْشــراتفــيمكن إمجــال             

 :باملخطط اآلت  

 

 

 

 

 

مبادئ 

التمدن 
 البشري

 

 

نشر 
 المعلومة
بطريقة 
 الخطابة

 

اختراع 

الكتابة 

 والخط

 

الجمع 

ما بين 
الخطابة 

 والكتابة

 

إرسال 

ما 

يكتب 

 للمعني

 

انتظام 

ما 

يكتب 

حسب 

 الطلب

 

التوسع 
باختراع 

 الطباعة

 

تنوعت 

وتشعبت 

ل أصو
 الصحافة

 



 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبل فاعلية النظا  الفلسف  للوحف والوحافة(  9) لطط 

 

من مسـتوى النشـر , املـبين علـى وفـق احملتـوى       وننا  ا يربز               

ـ    ن وقـائ، احلـدث   الفلسف  ملعنى الوحف والوحافة , مـا جيتمـ، م

 ..واألفكار واآلراء املستحدثة 

ونتائب مستوى اخلضوع لذلك , بشكلِ اإلجياب  أو السليب               

 ..يْد  إىل إما نوامي  الرتق  , أو الرتاج، واالحنطاط 

وننا تكمن املهمة الفلسفية ومستوى سسمتها بل النمـو أو               

 ..تلق  للمعلومة الرتاج، , وما تْثرا على امل

والبّد من تبياِ أمر من األمور املهمة , أال ونو البنـاء التكـامل                

ق فلسـف  للوـحافة ,   بل حرية الوحافة وحقوق اإلنساِ , كعمـ 

 ..تحكم بِ التمييز الطائف  أو القوم  البعيد عن ما ي

حافة , حلريـة الوـ   املكمـ   اجلانـب وبطبيعة احلال , يوعـد                

حرية الرأ  وحرية التعب  , ونو ما انتمت بِ نيئة األمم املتحـدال إىل  

 ..جانب حقوق اإلنساِ , منذ نشأتها 

المحتوى 

الفلسفي 

لمعنى 

الصحف 

 والصحافة 

 

نشر 

وقائع 

 الحدث

 

نشر 

 األفكار
 

نشر 

اآلراء 

 المستحدثة

 

 

الخضوع 

 لمستوى

 

تأثير على 

األشخاص 

مع الزمان 

 والمكان

 
الذبول 

 العارض

 

التدرج في 
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 الترقِّي

 



 27 

ومْشر فلسفة األنظمة الدميقرافية وركيزتهـا , الوـحافة                 

احلرال الواعية والقائمة على اس  التشريعات والقـوانل , حلمايـة   

مر , وبالتوجهات الرقابية , لتقـويم مسـ ال   مجي، األفراف املعنية باأل

 ..الدول والشعوا واحلراك اجلمان   

ــدال ,                  ــة والواع ــات الوــحافة الواعي ــة األفكــار  وتوجه تنمي

ـّاءال , والرأ  العا  ا ادف , والواحل العا   ..اجلديدال البن

 

 

 والتنظـيم  ا جانب رئيس  ومهم يف بناء النظـ , وما د ذكرا                

الفلسف  للوحف والوحافة ا ادفة واملسـتوعبة للواقـ، , لتنطلـق    

, وتوجهاتها يف النمـو   بالطموح إىل ساحة اإلبداع األخسق  للوحافة

 .. والتطور

 

 الصحافة بني العلم واجلهل: ثانيًا 
 

ــا مســتقبلية                 ــالة ال ميكــن أِ خيطــو أ  نشــاط برؤي ورس

سـسمة األنـداف   وسرتاتيج  املـبين علـى أسـ     وا حة وبعمقها اإل

والغايات , بس علـم وأدوات علميـة وآليـات علميـة , سـواء كانـت       

علــو  ومعــارف عامــة , أو علــو  ومعــارف  ووــية تــدعم املوانــب 

 ..واإلبداعات 

, , بتوجيـِ لطـط لـِ    ونناك حلقات تسهم يف بنـاء الفكـر               

وما تضيفِ اخلـربات ويضـيفِ   , كاداا تعلم  وتربو  وتعليم  

 ..التدريب 

ا الداعمـة  مينطبق على الوحافة واإلعس  , ومسـ ته  ونو ما            

 ..للتوجهات اإلنسانية 

                                                 
 
 اإلسكندرية/  الجامعي الفكر دار/    ط / للصحفي المدنية المسئولية / فهمي خالد: راجع مثاًل  - 
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 , ما يوحسنالوحافة واإلعس   , ومنِمْشر ك  نشاط بهذا و             

 ..ْن يض، خططِ اآلنية واملستقبلية وَم, القائم على مضامينِ 

 ة ما حيددا التقييم, ودقت تنفيذ اخلطط ثمررا  ما حيققمنِ و            

املعلومـات   مـن  , ومـا يسـتثمر  الرقـاب    -األدائـ    والتقويم الو يف 

ــذا وإجنــازا   امل ــا ّد تنفي ــن م ــدال ع ــة  رت ــت واجله باملكــاِ والتوقي

 .. اشر وغ  مباشراملستفيدال أو املنتفعة منِ بشك  مب

أوامـر  اب  السلطو  والتسلط األمـين لتوجيهـات   وال أعين بالرق             

وما يـتم  , خطط لِ ما بل امل وتطابقرقابة ال  تتاب، العروش , وإتا ال

تنفيذا على أرو الواق، , لتض، املْشـرات وحتـدد أسـباا االحنـراف     

 .السليب أو اإلجياب  يف تنفيذ ما لطط لِ 

حتقيق ما دوِ املخطـط   وبطبيعة احلال , فاالحنراف السليب نو           

األداء , مـ،   مسـتوى جـودال  و, لِ للجوانب الكميـة وغـ  الكميـة    

الفكر نتاج , ومدى إفادال املعين واملستهلك لمْشرات البيئة الداخلية 

بعموميــات البيئــة مــا يتعلــق مــن جهــة أخــرى , وواإلنتــاج املــاد  , 

 ..اخلارجية وتغ اتها 

تنفيذ اخلطـة , فهـو مـا يتحقـق علـى      أما االحنراف اإلجياب  ل           

عـن اخلـط   أرو الواق، بارتفاع مستوى اخلط البيان  ِلما د تنفيـذا  

نتاج أو  السلع  ملنتوجا النوع وتوقيتو البيان  للمخطط لِ ؛ بالكم

 ..العلم  واملعريف املستوى جمريات و,  الفكر

وما يدعم قـوال   ,ردوداتِ اإلجيابية للبيئة الداخلية ما يْد  ملو            

ــاحنة       ــرص الس ــتثمار الف ــوافر اس ــعفها , وي ــدد   ــة وحي املْسس

وحيدد أو يوبعد املخافر والتهديدات والتحـديات للبيئـة   , للمْسسة 

 ..اخلارجية , واإلفادال من مْشراتِ وأسبابِ النفعية 

وينطبق ك  ما تقّد  علـى الوـحافة ومْسسـاتها , حينمـا                  

الوحافة بالشك  واملضامل املدروسـة واملنـّورال   تأخذ بأسلوا إدارال 
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والتنسـيق   بالعلم واملعرفة واخلربال , ودقة استقرار املنا  التنظيم  

, ومنـِ جمريـات    اوأجواء الوحافة , مبا فيِ ما تضعِ على صـفحاته 

 .. املقروء واملسموع واملرئ 

وغــ  عــن أســلوا التنفيــذ االردــال   الالبعيــدبتوجهاتهــا و              

 .. اجلدوى , أو بعيدال واخلطط غ  املثمرال, املدروس 

اخلــربات و املــْنست فضــسو عــن إبعــاد اإلدارال الــ  ال متتلــك              

من شأنها , ال  املوجبة لبناء رؤى ورسالة وأنداف و الكفيلة األدواتو

, وما حتملِ من موداقية ما توبو إليِ الوحافة احلقيقية  قأِ حتق

 ..ية وأخسق

ينطبق على ذو  الشهادات األكادميية الـ  ال متتلـك    ورمبا            

النفس  , وال ترتق  ملسـتوى املسـْولية امللقـاال     –ذلك احل  اإلدار  

على كان  املْسسة الوحافية وما حييط بها , مبـا فيهـا اجلوانـب    

مـا  و املادية واملعنوية والبشرية , وال تستثمر القـدرات املتـوافرال  ـا ,   

وصـورال  , سب  استثمارنا إليوال املعلومة بشك  عا  يتطلبِ من 

 ..مية بشك  خاص املعلومة اخلربية والعل

م،  وعسقات اجملتم،, مْثراو بذلك على مستوى ثقافة اجملتم،              

, بعضِ البعب , فضسو عن مستوى الرأ  العا  اداا مو ـوع معـل   

..بية وإمكانيات التفاع  معِ بإجيا

 

 

وباملقاب  , يدعم اجملتم، بثقافتِ العالية أو املناسبة , قدرات                

الوحافة , وذلك بالتمييز بل اإلبداع ومنهجيتِ وتطلعاتِ العلميـة  

                                                 
 
 :لالطالع بشكل معاصر بخصوص الموضوع راجع  - 

/  بغررداد/  دار الشررؤون الثقافيررة العامررة /  دور العالقررات العامررة فرري التنميررة / جي الجرروهرمحمررد نررا -

 .986 /  العراق

 . بغداد/  دار الحرية للطباعة/  دور اإلعالم في التنمية/  محمد عبد القادر احمد -

ار ومكتبة د/ وسائل اإلعالم السعودية والعالمية ؛ النشأة والتطور / محمد فريد محمود عزت . د  -

 . 2118/ لبنان / بيروت / الهالل 
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يف اجملال الوحايف , وبل املتطفـ  جبهلـِ علـى اجملـال الوـحايف ,      

 ..حتى وإِ كاِ حيم  الشهادال 

ات مـــ  أعبـــاء املســـْولية , كـــوادر ذات خـــربوحينمـــا حت             

الوـحافة مبهنيتهـا    ةدمـ واستعدادات ورغبات وقدرات , وتسـعى خل 

لـدى  وعلميتها وما متتلكِ من فنوِ ترف، من مستوى الـذوق العـا    

 ..املتلق  للرسالة الوحافية 

متبادل , يتحقق مـن  تكامل  سيكوِ نناك جمال تنمو  و            

 ..شرتكة خسلِ األنداف امل

وبتحليــ  آخــر ؛ دــاوز أخسقيــات العمــ  ومهنــة الوــحافة ,              

العنـف ,   –وتوجهاتها العلمية واملعرفية , يـْد  إىل صـراع الفكـر    

 .. ومنِ الفو ى  املدمرال 

عليـِ  )وكما قال أمـ  املـْمنل اإلمـا  علـ  بـن أبـ  فالـب                   

 ( :السس 

(ْن َصْوٍل ْنَفذو ِمَقْوٍل َأ روا ) 

 

 

وع بـل  خـط الشـر  نـو  اإلجياب  والسـليب ,   ؛ من وجهلوأنفذ             

 ..صولة احلرا وصولة القول 

ــِ              ــحافة ,    ومن ــا الو ــس  ودمعه ــا اإلع  كــن أِ جيمعه

ومربجمها مستوى علمية وأخسقية املهنة اإلعسمية والوحافية  , مبا 

بشرية من جهة , وما حتملـِ املْسسـة أو   يتوافر  ا من موانب املوارد ال

املشروع اإلعسم  والوحايف من فلسفة وأنداف وغايات , تتضـمنها  

 ..الوياغة اإلسرتاتيجية والتطبيقات اإلسرتاتيجية 

وبوعد آخـر لـِ خطورتـِ علـى الوـحايف والوـحافة , أال ونـو                      

أو  , حايفوـ ال شـخص  سواء كاِ من, يف االوح الفكر  التعوب

                                                 
 
 . 343ص / نهج البالغة   - 



 3  

التسعـب  , تتجـِ فيـِ صـوا    ما حتملِ الوـحف مـن فكـر وأخبـار     

 ..بالعوافف لرف، مستوى التعوب 

خطورال اسـتخدا    ما يرتبط بذلك من وننا يتطلب اإلشارال إىل             

ك  مغرو وفيـِ  بش, اجلانب العافف  والذكاء العافف  توجيِ 

 ..ما يفرق بل الناس 

وجِ بعب الوحف واجملست والنشرات , بهذا تأسباا تتعدد و             

 :أِ يكوِ إما  االداا اخلطر املهدد ألمن الناس والدولة ,

    ألسباا مدفوعة الثمن من جهات مضادال وعـدوال لإلنسـانية

 ..ة أو الشعب املستهدف أو لتلك الدول

  ِالســريعة , املكاســب,  ِأغرا ــتوجهــِ ومنــِ مــا يكــو 

واألمــاِ واألمــن الــوفين علــى حســاا االســتقرار , والشــهرال 

النتيجة احلاصلة  وينوب التوجِ نذا , بتجان , واجملتمع  

, مثلِ كمث  املروِّج والبائ، واملتاجر باملخدرات من جّراء ذلك 

الذ  ال يهمِ غ  األرباح واملكاسـب املاديـة , أو حتـى مثـ      

التاجر بالبضائ، الفاسدال , والبعيد عن مـا يـْثر ذلـك علـى     

 ..صحة الناس 

  رمبا كاِ مبين على الغفلة واجله  يف أصول علم الوحافة

وعلم النف  الوحايف ,  ومْثراتِ على الرأ  العا  واحلـراك  

 ..اجلمان   املدمر 

تـأث  آخـر مـ، حمتـوى     يـربز  تكامسو م، ما تقّد  ذكـرا ,  و              

لفكـر  الكلمة , أال ونو التعوب الذ  يشك  التهديد اجلـامح ل 

 ااسـتقرار والسلوك , ومنِ التأث  على اإلنساِ ومكانتِ و والنف 

 ..ومستقبلِ 

يف اسـتقراءا للتعوـب   ( عليـِ السـس   )لذا يقول اإلما  علـ               

 :وسالك فريقِ ومْثراتِ ولافرا 
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ـ َوَلَقْد َنَظْرتو َفَما َوَجْدتو َأ) ..               ٍء بو ِلَشـ ْ َحداو ِمَن الَعاَلِمَل َيَتَعو 

َِ اجُلَهسِء َعْن ِعلَّ ْشَياِء إالَِّمَن اأَل يُط ِبعوُقوِل ٍة َتِلْو حوج َأ, ٍة َتْحَتِم و َتْمِوي

ـ السَُّفَهاِء َغْيَرُكْم ؛ َفإن  َِ أَلُكْم َتَتَعو  ِو َسـَبب  َوال      بوو ْمـٍر َمـا يوْعـَرفو َلـ

ِِ َب َعلى آَدَ  أَلا إْبِلي و َفَتَعو م َأ. ٌةِعلَّ ِِ  َو, ْصِل ِِ ِف  َخْلَقِتـ , َفَعَن َعَلْي

(ْنَت ِفيِن ٌّ َنا َناِر ٌّ َوَأَأ: َفقاَل 

 

. 

ِ  , وعاملنا املعاصر               ِ  مـن وجيـر    ـا جـرى    , ومـا سـبق  سـريا

أحـداث وحـروا   أدى إىل , واجله  الكلمة  جمرياتتعوب بسبب ال

وصراعات وعنف وفو ـى , يشـهد علـى نـذا احلقيقـة الكائنـة       

تفكـ    عة بل مستوى وفبيعة وتوجِ الكلمة , ومستوىواجلام

 .. تِ وإنساني تِعقسنييهدد وما  اإلنساِ وتفاعلِ معها ,

وجمرياتِ , والسـيما   عن جانب التعوب العلم جملةومل تغف              

ما يرتتب يف ذلك على الوحايف ومهنتِ يف إيوال املعلومة للمعـين  

 ..بها 

؛ عنواِ حيم   عاجلتِ من خسل املو وع الذ  كاِحيك د م            

( .تعوب الوحايف منهم ) 

9

 

, السـلوكية  دا لـى أبعـا  أيضاو وعى السيد الشهرستان  عو               

 : ما ورد يف قولِ على ذلك , والدلي  

ــ      )              ــاء اجله ــن أصــحاا الســقوط وأبن ــرى ونســم، م كــم ن

باا زاعمل اخنراط الوحافة يف سلك والتجان  , والسْال يف نذا ال

(ما ال تنف، فيِ 

3

. 

  :الشهرستان   السيد قول ويتضمن يشم  ا وبهذا                 

  ( نرى ) املرئ  واملقروء ومنحاا  ويأخذ معناا؛.. 

 ( ،نسم  ) املسموع يف ك  اجملاالت  خذ معناا ومنحاايأو؛.. 

                                                 
 
 . 293ص / المصدر نفسه   - 
2
 . 233 -232ص / المجلد األول / العدد السادس / مجلة العلم : راجع  - 
3
 . 3ص / المجلد األول / العدد األول / مجلة العلم  
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, املتلقـ  واملتفاعـ    و, فيهـا   وجانب منـِ الوـحافة والعـاملل              

 ..واملْثر يف الناس  ا تنشرا 

يبل عناصر من البناء ميكن و ، لطط  وبهذا اخلووص ,            

 :اآلت  وك..  اإلعسم  والوحايف

 

 

       

 

 

 

 

 
 

 

 يبل املسموع واملقروء واملرئ  للوحافة(  3) لطط 

 

فسـينطبق علـى   ونسبة حراكـِ ,   , وإذا ما د حتديد مهامِ               

وَمـْن نـو املعـين بالرسـالة الوـحافية ,      , الوـحافة  بَمْن نو يف مساس 

 ..جلهة الوحافية املتبنية للرسالة وا

ــة , يكــوِ مســتو                ــا املتكامل ــر نتائجه ى ونســبة وعلــى أث

 ..حتقيق األنداف والغايات 

الـدور الكـب  يف    ,تهـا  ومكونا وبهذا تلعب نظرية االتوال            

منِ ما تكوِ و, انسيابية وفاعلية ومرنة إيوال الرسالة للمعين بها 

 :  كاآلت

 

 

اإلعس  

 الوحافة 

 
 

 المرئي

 

 

 المقروء

 

 

 عالمسمو
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 (  5) لطط رقم 

 يبل تطبيق نظرية االتوال يف العملية الوحافية

   

, وأ  واملْنست واخلربات ن  احملرك الرئيسـ  لتفعيـ  ذلـك                 

 تعيـق انسـيابية  وحمتوياتهـا ,  , قـات املتقدمـة   نذا احلل خل   من

, أو عــد  الوــحافية وفهمهــا و اإلعسميــة الرســالةنــة وومر وفاعليــة

 ..وغاياتها أندافها  دسيد

الذ   System, أال ونو النظا  وننا يربز جانب آخر تكامل                

ـ    ين عـ أو ي.. ات أو املبـادخ أو األشـياء   يعين الرتتيـب املنطقـ  للمعطي

 الدورال املرتابطة واملنظمة لألساليب أو اإلجراءات 

لنظا  املغلق , والنظا  ؛ ابادانل نما  ومن النظا  ما يكوِ              

 ..املفتوح 

ــة                    ــاالت اإلعسمي ــمن اجمل ــْثر   ــا ميكــن أِ ي وكسنم

مــا , وبشــك  خـاص  بشـك  عـا  , و ــمن اجملـاالت الوـحافية     

ــق مب ــايتعل ــا البشــرية  واردن ــب  وإدارته ــن موان ــا متتلكــِ م , وم

وإبداعات , تتجِ باداا رياد  أو قيـاد  , وسـط جماالتهـا العلميـة     

 ..والفنية واملهنية 

 

 املعلومات املرتدال

 

املْسسة 

الوحافية 

 املرسلة

املرس  

إليِ 

 الرسالة

الرسالة 

الوحافية 

 بأنواعها
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ولتبياِ املكونات املشرتكة للنظا  املفتوح والنظا  املغلـق ,             

 واملْثرات املتبادلة بينهـا وبـل البيئـة الداخليـة والبيئـة اخلارجيـة ,      

 ..والسيما فيما خيص اإلعس  والوحافة 

 التفاع  واالنسـيابية  من و ، لطط لتور يبل ذلكالبّد             

 :وكاآلت   ,( اخلارج   – الداخل  –اخلارج   )؛  على املستوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  4) لطط 

 يبل العسقة العلمية بل الوحافة ونظرية النظا 

 

مــدى الفاعليــة اخلربيــة املبنيــة علــى األســ    وننــا يتــبل             

واحملتويـات  ما قب  املدخست , مروراو باملدخست ؛ ال  تبدأ من العلمية 

مــا , والعمليــات االنتاجيــة كعمــ  وكفكــر , ومنــِ  املتنوعــة 

مــا حتملــِ الوــحف منــِ مســتوى جــودال املخرجــات , ويتحقــق مــن 

 ..واجملست من حمتوى متخوص أو عا  

 

 سيةالتغذية العك

ما قبل 

 المدخالت

المعلومات 

والعلوم 

والمعارف 

.. 

 لمدخالتا

األفكار 

الخبرية 

والمعلومات 

 ..واألحداث 

 

 العمليات

صياغة 

وتطبيقات 

األخبار 

 ..والعلوم 

 المخرجات

مستوى جودة 

األخبار بكل 

تحصصاتها 

 ..ومعالجاتها 
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ــوو              ــا ن ــدخ   ــمن احلــال ,  كم ــا ي ــق  م أشــكال التحقي

:يف  الوحف  املتمث 

 

 

   متطلبات التحقيق الوحايف التحرير. 

  متطلبات التحقيق الوحايف املوور. 

   متطلبات التحقيق الوحايف املرسو. 

دورا املناسـب  , متطلباتـِ و  التحقيق الوحايف واخلرب ويلعب              

 وـص  وواخلـربال واملـْنست ,   وعب العلـم  , حينما يستوفاعليتِ 

ــرب كــ  ــاداخلرب اخل ــو    االقتو ــاع  والرتب ــ  واالجتم   والسياس

 .إخل .. والتعليم  

ومنــِ مــا يوــقلِ التــدريب واملوانــب والقــدرات لــدى املــوارد                

, وما تدعمها من الوسائ  البشرية للمْسسة اإلعسمية أو الوحافية 

، األخـذ بنظـر االعتبـار , مـا حتركـِ الـدواف،       واألدوات واآلليات , م

 ..واحلوافز وأنظمة احلوافز 

وبهــذا يتوــف التحقيــق الوــحف  علــى وفــق املو ــوعات                

 .إخل .. املتنوعة كالتحقيقات السياسية واالقتوادية واالجتماعية 

ويتوجِ التحقيـق بأندافـِ ليأخـذ نـوع التحقيـق , فيكـوِ                    

إعسم  وإعسنـ  وتفسـ   وتشـويق  وتربـو  وإرشـاد       حتقيق 

 ..وعلم  

ومنِ يأخـذ توجهـات التحقيـق كونـِ التحقيـق الوـحف  ؛                    

فضـسو عـن مـا حيملـِ مـن مسـات ؛ الواقعيـة        .. املتخوص , والعـا   

..والو وح والتوازِ والدقة والتجرد 

9

 

                                                 
 
التحقيق الصحفي ؛ أسسه أساليبه اتجاهاته / شلهوب  عبد الملك بن عبد العزيز بن: راجع مثاًل  - 

 . 88 -83ص /  2114/ السعودية  –الرياض / الحديثة 
2
 .     - 98ص / راجع ؛ المصدر نفسه  - 



 37 

ووص , فضسو عن مـا د  أخذت جملة العلم توجهاتها بهذا اخلو              

 مـن خطـورال أصـحاا سـقوط الفكــر    الوقـائ  والعسجـ    ا ديـ دحت

 ..ة , واجله  , والتجان  واإلنساني والعقائد

ِ   ا يربكوِ                مـا تتضـمنِ   وفاعليـة  انسـيابية   أو يوعيقـو

 ..النظا  ونظرية االتوال نظرية 

أو الوحافية وعد  توازِ  وتأث  نْالء على الرسالة اإلعسمية             

ــذكورال , و  ــا امل ــتوى   حلقاته ــى مس ــأث ا عل ــتقبال ت ــة اس املعلوم

 ..بشكلها الوحيح وا ادف 

املعلومـة أو  حمتوى الوسائ  املستخدمة إليوال منها مسات و               

وحتقيــق األنــداف , حتقيــق النفــ،  ىالرســالة الوــحافية , ومســتو

وانسـيابية  ومسـتقب  الرسـالة    اخلطـط ,   ـمن املرسـومة  والغايات 

الوقايـة أو  املتلق   ـا , مـروراو ب  استدامة استقبال وتفاع  ووصو ا , 

لــدى مســتلم أو  مــا يســهم يف التشــوي، عليهــا وتشــويههامعاجلــة 

..متلق  الرسالة أو اخلرب 

 

 

السـيد   علـى وفـق مـا ذكـرا    , وولو تابعنا مـا تقـّد  عمليـاو                 

ِّ واجلان  واملتجانـ  حينمـا    حام  سقوط الفكر الشهرستان  , فإ

يف حمتـوى  يشغلوِ املها  الوحافية , نم َمـْن يضـعوا ويتحكمـوا    

, خطة الرسالة ومكوناتها وتنفيذنا ومتابعتها ومتابعة َمْن يوصلها 

أسـاليبها  ما تكمـن يف تـأث ا علـى    و, ا والقنوات السالك من خس 

 ..وأدواتها احملددال 

ــا             ــة     وم ــرتاتيجية والتكتيكي ــات اإلس ــن التوجه ــدخ  م ي

 ..والتنفيذية , ونتائجها على ك  األفراف 

                                                 
 
مجلررة مركررز دراسررات / دور اإلعررالم فرري نبررذ العنررف / هاشررم حسررين ناصررر المحنررك . د: راجررع  - 

 .2119/ 3 العدد / جامعة الكوفة / الكوفة 

الردار العربيرة   /   ط/ حشرمت قاسرم   . ترجمرة د / االتصال أسراس النشراط العلمري    / جارفي . وليم د -

 .983 / لبنان  –بيروت / للموسوعات 
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علـى  , وما يوحدثـِ  وخطورال ما يتحقق من جّراء أساليب الفهم               

 ..ث ا على الرأ  العا  واداناتِ وتأ, املدى القريب والبعيد 

, تشوِّش علـى  ومشونة لبية مبا فيِ ما يبين من قيم وأذواق س              

ــة للنـــاس وأنشـــطته  ــارنم  مالرســـائ  الوـــحيحة والنافعـ وأفكـ

 ..ونفسيتهم وسلوكهم 

 :ويواص  السيد الشهرستان  فيما يتعلق بـ               

اخنراط الوحافة يف سلك ما ال نف، فيِ , ب  رمبا ذكرونـا  )              

(يف عداد األمور الضارال 

 

 . 

وقد يكوِ جانب رئيس   ا تقّد  ذكرا , وما يْثر نفسيا              

  : الناسعلى 

          إما خبطـأ مـا د إرسـالِ مـن رسـالة , وعلتـِ قـد تكـوِ يف

ــِ أو اجلهــة ا  ملرســلة إليــِ الرســالة أو  مكــوِِّ مــا لطــط ل

 ..كسنما 

     أو تكمن العلة يف مستوى وتأنيـ  املتلقسـ  أو يف التوقيـت

 ..لوحيحل كاِ غ  املناسبل أو اوامل

, أو اخلـرب  لذا يتحقق الضرر  ا أدتِ تلك الرسـالة الوـحافية                

أو مغر ـة أو مبنيـة علـى اجلهـ  والتجانـ       الرسـالة  سواء كانـت  

 ..أو ما يتداخ  ويغيِّر من ا دف  ,الغفلة 

ِّ اجله  قد يغ، البور , والعناد قد يغش  على )             وال عجب فإ

(سب السراا شراباو ويزعم احلق بافسو البو ال فيح

9

   . 

ويظهر ننا جانب آخر صنواِ اجلهـ  املـْثر علـى آليـة العمـ                    

, فتتـداخ  األمـور ,   ونو العناد الذ  يوغشـ  البوـ ال    الوحايف , أال

 ..ويضي، احلق يف نيمنة وجوالت الباف  

                                                 
 
 . 3ص /  نفسهالمصدر / مجلة العلم  - 
2
 . 3ص /  نفسه المصدر - 
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ازين اِ , فتنقلب املواإلنس فتختلف وتتداخ  احلقيقة يف نظر             

 ..الفكرية والنفسية والسلوكية 

تنقلب النتائب رأساو على عقب , فضسو عن ما يظهـر مـن   منِ و             

العقــول الســوية  أو تهديــد تــدم وتــبين العنــف بــوع  أو ال وعــ  , 

 ..بالفكر اخلطر 

يـاو  ورمبا يكوِ السبب التفاوت يف الرؤى وما يدعمـِ إجياب               

 : أو يتقاف، معِ سلبياو ,  لذا يقول السيد الشهرستان  مقارناو 

ــد أ ــحت الوــحافة يف عوــرنا مــن الفنــوِ املهمــة ذات   )              وق

مو وع ونظا  وشروط وأحكـا  يتدارسـها الغربيـوِ يف مدارسـهم     

وأكثر الوحافيل منا يقتحموِ يف أبوابها اقتحا  األعمى , العالية 

قد يكوِ مـا تفسـدا أكثـر  ـا توـلحِ والعاقبـة        املتهور ولذلك

(للمتقل 

 

. 

وشتاِ ما بل التوجِ بهدى العلـم واملعرفـة واحلكمـة , ومـا                  

 ..بل اجله  والتخبط يف الظلمات 

فالغرا يتوجِ بوحافتِ خبطى ؛ العلو  , والفنـوِ , واملهنـة ,               

ت األكادمييـة املتخووـة ,   وأخسقيات املهنـة , مـن خـسل الدراسـا    

 ..وخبطط راسخة مبنانجها الوا حة والواعدال من جهة 

                                                 
 
 . 4ص /  نفسهالمصدر  - 

 : راجع فضاًل عن ما تقدم مثاًل لالستزادة و

 .لبنان / بيروت / بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم /   ط / اإلعالم والرأي / ي عواد عل. د  -

/ لبنان / بيروت / دار العلوم العربية / رحلة خبر ؛ دراسات في الصحافة / عمر محمد السنوسي  -

 988 . 

/ لبنران  /  بيرروت / دار ومكتبرة الهرالل   / فن الخبر الصحفي ؛ دراسة مقارنرة  / فاروق أبو زيد . د  -

2118 . 

 . 2118/ لبنان / بيروت / دار ومكتبة الهالل / الخبر اإلذاعي / كرم شلبي . د  -

/ بيرروت  / دار ومكتبرة الهرالل   / المذيع وفن تقديم البرامج في الراديو والتلفزيون / كرم شلبي . د  -

 . 2118/ لبنان 
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لـو يف   تحليـ  الـو يف  والتقيـيم ا   ال ا يعين أِ ننـاك                 

, يعـين أِ ننـاك توصـيف ووصـف      وتقويم األداء , وبشك  أخص

ومواصفات الو يفة , أ  عندنا و ، الشخص املناسـب يف املكـاِ   

 ..توقيت املناسب املناسب وال

ــين               ــة ؛ ويع ــ  العلمي ــة تكام ــل والتطبيقي ــات ب ؛  متطلب

تطلبـات العمـ    , ومنـِ م ا يك  التنظيمـ  والـدلي  التنظيمـ     

 ..مجال اإلعسم  والوحايف املْسسات  لل

احلريص علـى أمـن   ووالتحلي  الواع  املدروس التقو  منِ و            

أمـن اجملتمـ، وأمـن    محايـة    السلوك , والفكر وسسمة النف  وقوا

ِ   استدامة و , الدولة بإسـرتاتيجيات وا ـحة    , املسـتقب  املعـّول عليـ

 ..نداف والغايات األ

يف الــدول الناميــة , كمــا يــراا الســيد وخبسفــة مــا يكــوِ             

بيئـة يقتحمهـا   أنهاَ ب الشهرستان  , الذ  يوصف البيئة الوحافية ,

بــواا الوــحافة بــس علــم وال ثقافــة صــحافية , أ , ويــدخ  اجلهــسء

نـذا  كـوِ  اخلطر , وعندنا تاملزدوج العام  نذا وبالعمى والتهور , 

 .. ما تفسدا أكثر  ا تولحِالشرحية اجلانلة , 

, علـى كـ  زمـاِ ومكـاِ     بهـذا التوجُّـِ ,   ونو مـا ينطبـق                

, اجلهـ   علـى الفهـم أو    , الـدلي  املْشـرات   حينما تكـوِ مسـتوى  

ــة      ــة واملتخلف ــداِ النامي ــراا يف البل ــا ن ــيما م ــا  , والس أو ذات النظ

 .. والفاش  التسلط  والدكتاتور  

, ( العلـم  ) ِ واجهـة جملـة   ؛ إواإلشـارال إليـِ   ومجي  الـذكر                

وأنميتـِ  تتنور باألحاديك النبوية الشـريفة الـ  حتـك علـى العلـم      

, وقد أخذت االدانات وتبيانها وقف    واملوتواصلِ املكان  والزمان

 :وكاآلت  



 4  

  فلــب العلــم فريضــة علــى كــ  مســلم  ( : ص)قــال الــنيب

 <اجمللة  اسموموقعها أعلى  >. ومسلمة 

  وموقعهـا أميـن   >.  ولو بالولالعلم  وافلبأ( : ص)قال النيب 

 <اجمللة  أسم

  وموقعهـا   >.  من املهد إىل اللحـد العلم  وافلبأ( : ص)قال النيب

 <اسم اجمللة  أيسر

حتت اسم اجمللة , فكـاِ عبـارال عـن بيـتل مـن الشـعر  ,        أما            

 :وكاآلت  

 العلم أنف  ش ء أنت ذاخرا      من يدرس العلم مل تدرس مفاخرا

 أقب  على العلم واستقب  مباحثِ               فأول العلم إقبال وآخرا

 

 :يبل ذلك  والنموذج اآلت  ,           
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 املبحث الثالث
 الصحافة تاإلصّلح والتجديد وأخّلقيا

 

استكماالو ِلما تقّد  يف املبحثل , نتطل، إىل جانب آخر , لـِ                

, وذلـك  الشـعوا  استقرار مستقب   ا يسهم يفاألنمية البالغة مبمن 

ة ومعاجلاتهـا  حافالوـ سـلطة  من خسل مضامل ما تفرزا وتـْثر بـِ   

 ..واسرتاتيجياتها 

ـ  ما تتضـمنِ مـن مسـتقب  بنـاء القـوال       فضسو عن              دخ  الـ  ت

مـن جوانـب الضـعف    فيهـا  , ومـا يطـرأ   الداخلية  البيئةعملياو  من 

 ..والفجوات 

يشـم   واملْسسات اإلعسمية , شم  , نو ما يبشك  عا  و             

ــن لــافر  املْسســات الوــحافية , بشــك  خــاص  ــِ م ــا تواجه وم

 ..للرأ  العا   ومستوى ا من بناء منحىوما يرتتب عليه, فكرية 

تهديدات وحتديات تْثر على مسـاحة الفـرص    منِ ما يواجِو             

وتواصـ  مـ،    , باسـتدامة واسـتثمارنا  , وإشباع احلاجـات  , النفعية 

ِ التقويم اإلصسح  على خـط مثمـر   ك  جديد ومتجدد , ليكو

 ..ام  وش

ــب آخــر  و               أخسقيــات مكمــ  , يتمثــ  يف توجيهــات   جان

, مبا حتملِ  ساحة شرفيتها إىل تواص  اخلوو يف ةْديامل, الوحافة 

 ..علم وفن ومهنة من 
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مْشــر النمــوذج الوــحايف عنــد الســيد  مــا يتمثــ  يفنــو و               

فـِ وينطلـق   الشهرستان  , وتطلعاتِ مـن أرو الواقـ، , ليحـدد أندا   

 ..ما يطمح أِ تكوِ عليِ الوحافة  صوا

 :ت  باآل معاجلة نذا اجلانب ,املبحك يف وكاِ خوو               

 . والتجديد يف الوحافة إصسح الفكر: أوالو 

 . أخسقيات الوحافة وشرفيتها: ثانياو 

 

 والتجديد يف الصحافة إصّلح الفكر: أواًل 
 

ــدأ شــرارتِ ا                ــق الكلمــة  ب ــن منطل ــ  , إلصــسحية م أال ون

العدد األول أِ يكشف عـن   حافة , فأراد السيد الشهرستان  منالو

مـن خـسل دراسـتِ التقييميـة     ( العلـم )قوال وع  وأس  بنـاء جملـة   

 ..ية واإلصسحية اجملددال للتنوير والتقومي

بالثقافـــة الفكريـــة لفهـــم الوـــحافة يكـــوِ التوجـــِ و               

 ..  الفهم الوحايف املتفاعة مسْوليو

وو ــ، مفهــو  ِلمــا متعــارف عليــِ مــن اســتعمال كلمــة                  

لتأخذ مكانها كموطلح , ون  إنشاء الوحف املعهودال , صحافة 

 .., واألوراق املشهودال املشهورال املنشورال ب

ِّ العرف يريد منها إدارال أمر الوحائف ال غ  , كمـا                  ورأى بأ

 ..ومسها السيد الشهرستان  , سواء تعلق ذلك بنشرنا أو إنشائها 

, ( العلـم   ) رال جمللةاملعاِص العاملية وما أ حت عليِ الوحافة               

 ..ها العلم  واملو وع  واألكادمي  من الفنوِ املهمة ,  ا منهج

                ِ مو ـوع ونظـا  وشـروط وأحكـا  يتدارسـها       وبهذا كـا

, حبرية ومسْولية , وباداا املوداقية لغربيوِ يف مدارسهم العالية ا

 ..وعد  التحيز , ومنِ احملافظة على احلقوق العامة واخلاصة 
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لوـحافة يف  وبذات الوقت , و ، السيد الشهرسـتان  صـورال ا                

 ..رال جمللتِ الدول النامية املعاِص

حـا   افيل يقتحمـوِ أبوابهـا اقت  حيك رأى بأِ أكثـر الوـح                 

 ..السيد الشهرستان  األعمى املتهور , كما مسانا 

إفساد نذا اجملـال   تهديدات وحتديات اجله  , كاِ نتيجةو                

من بل أنم املخافر الـ  تواجههـا    أكثر من إصسحِ , ون الوحايف 

 .. الوحافة وما زالت حتى يومنا احلا ر

                 ِ أميـة القـائمل علـى الوـحف     تتمثـ  ب  وصورال بـارزال منـ

 ..يف نذا اجملال والوحافة , ورمبا أمية املتعلمل واملتخوول 

قســم عنــواِ يف معاجلــة الســيد الشهرســتان  للمو ــوع , و              

:الوحيفة حتت 

 

 

 .صورال الوحيفة وفبيعتها ؛ كونها جريدال , جملة , نشرال  - 

ـ   -9 ا ؛ دينيـة وعلميـة وأخسقيـة وسياسـية     املادال املنشـورال فيه

بل املـواد   وغ نا , لذا البّد من التمييز.. ودارية وصناعية 

 ..املنشورال 

إزاحـة اجلهـ  واللـب     إلسـها  يف  ل , وو ، مناف، للوـحافة                

أسـلوا التحليـ  النقـد  والتقييمـ      , فيها , وا ذ يف نـذا اجملـال   

 ..تجدد والتقومي  وبناء الفكر امل

ــو  ؛ أ                    ــة والعل ــ  املعرف ــب دفع ــر الكت ــأِ نش ــك رأى ب حي

تأت  بدفعة واحدال وباداا فكر وعلم معل , وبِ كانت  تاملعلوما

..الكتب صحف جمتمعة 

9

  

تتجِ بأسـلوا   , ى ما حتملِ الوحف من املعلومات للناسأرو               

ِ  تدرجي  , أ  ـ     إنـ ن التخووـات العلميـة   يسـ، ملنـاح  متعـددال م

                                                 
 
 . 4 -3ص / العدد األول / مجلة العلم  - 
2
 . 3ص /  سهالمصدر نف - 
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يشـك  خطـوال   , و, التوجـِ األفقـ  للثقافـة    والفكرية واألدبية 

لومـات فيـِ , وا ـدف منـِ     التبسيط وحمدودية مقدار املعخبطوال من 

 .. نشر الوع  والثقافة

لذا أصبحت الوحف كتب موزعة , فه  موسـوعية الفكـر                 

.إخل .. ات واملعلومات من تاريخ وفب وأدا وعقائد وديني

 

  

ِّ الفرق بل الوـحف والكتـب                  , ورأى السيد الشهرستان  بأ

, صور  عر   , ولي  مباد  جونر  , التفاقهـا يف املباحـك واملـواد    

 ..وافرتاقهما يف األشكال وا يآت  

وفرقتهـا  , جّزئت كتاباو علمياو إىل كـراري  وافـرال   ولذا إنها             

عم ذاك الكتـاا اسـم اجمللـة واسـم     , وأوقات متواترال  بل الناس يف

عمهـا اسـم   , الوحيفة , وكذلك اجمللة إذا مجعت أجزائهـا املوزعـة   

..الكتاا , وبهذا أصبح لفهم الوحف منطلقاو ملنافعها 

9

  

ِ   والوحف بهذا               والـوع  والتحليـ     املنحـى و االدـاا والتوجـ

, فعهــا لألمــة ؛ العــل الرقيــب  تكــوِ منا والفلســفة واملســْولية ,

, واملعلم ا اد  , والدرع الواق  , واخلطيب الوادق , واللساِ النافق 

والوراط الوا ح على وفق ما يرتتب عليـِ أمرنـا   , واملْدِّا الناصح 

باملعروف والنه  عن املنكر , وتض، للحق مقامِ ومقالِ يف كشف 

طـأ معرفـة ادانهـا    الباف  , وحينها يكوِ أخطر ما يف الوحافة خ

 ..اإلصسح  التقومي  

ونــذا مــن املبــادخ املســْولة وا ادفــة والراقيــة للوــحافة                   

فكر لبناء  والوحايف املتجِ بفنونِ ومو وعيتِ ومهنيتِ وعلميتِ

, , وفهمِ حلوادث ما جرى وجير  من حولِ املتطل، ملستقبلِ اإلنساِ 

مايـة أمـن   التوجِ حبتمعية , واجلمعية واجمل؛ الفكرية  املضاملب
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, ومـا  اجملتم، , بكـ  مـا حتملـِ مـن إنسـانية وحضـارية        –الدولة 

 ..تتطلبِ من عسقات وتعاوِ 

تاريخ الوحافة وأسـبقيتها ,   هرستان  عندوحينما يقف الش              

يعــود ألصــ  ِ يكــوِ مو ــوعية البحــك وفلســفتِ , يــرى البــّد أ

نشـر الوقـائ،   تهـدف  تها , ال  منهـا  يف ذلك وحقيق ةفاأنمية الوحو

 ..آلراء املستحدثة بل عامة الناس احلادثة واألفكار وا

ــن و ــ،  و              ــك م ــب ذل ــا يتطل ــوامي  ) م ــانيمبع ةشــامل( ن ا ه

اخــتسف االدانــات واحلــد مــن اخلسفــات , ومعاجلــة  ومضــامينها ,

 ..وازدواجية املعنى 

ونو املعـروف يف  , رستان  على األخسقية وبِ نّبِ السيد الشه              

الوقت احلا ر بأخسقيات العم  , وخبووصيتِ يكـوِ أخسقيـات   

ــالرُّق  , والتوجــِ العمــ  الوــحايف , لسبتعــاد عــن االحنطــاط   , ب

..االداا حنو النمو والتطور استدامة و

 

 

ومن ننا البّد من أِ تكوِ الوحافة مودر إصسح ودديـد                 

قـق التمـدُِّ   , ومواكبة ك  مـا حي يف احملتوى اخلطاب  والعلم  

واجملتمعية والتقدُّ  الذات  واملو وع  , بالوفة الفردية واجلمعية 

, وإيوال الكلمة الوادقة وا ادفة لبناء اإلنساِ وفكـرا  الفاعلة 

, وحتقيق ما يتطل، إليِ من الوع  واحلرية وحقوق اإلنسـاِ  ا ادف 

  ..املعهودال لِ املعهودال بِ و

وعلى سبي  املثال ؛ نرى املتابعة احلثيثة للمحـيط اخلـارج                   

العــامل  , ومــا جيــر  مــن نشــر , وباخلوــوص مــا يتعلــق باإلنســاِ 

 ..الشرق  , وما يتعلق باإلنساِ املسلم 
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واملـرأال ,  فحينما تنشر واحدال من اجملست عن الدين اإلسسم                 

.. ا مغلوبة على حقها , كامل اث والزواج والطسق واحلجاا وكونه

 .إخل 

يتودى السيد الشهرستان  من خـسل جملـة العلـم , ليو ـح                 

تلك األمور بأحكا  وتكاليف الدين اإلسسم  , بكـ  أخسقيـة ,   

ما حيقق تبياِ فلسفة ذلك , بك  مو وعية وأدلة وا حة ,  د  

تزي  الشبهات واألقس  املأجورال أو ال  لـي   ـا   الفكر اإلنسان  , و

تطلعات حبقائق اإلسس  يف محاية اإلنساِ بشك  عا  , ومحاية 

 ..املرأال بشك  خاص 

ومل يقف عند نـذا احلـد بـ  و ـ، صـور للبيئـة واملـرأال قبـ                      

اإلسس  , وما حولت عليِ من مكاسب ومكانـة حقيقيـة  ـا يف    

..الوسط اإلسسم  

 

 

وبــذلك التوجــِ اإلصــسح  والتجديــد وإزالــة الشــبهات ,                    

ــتفك  األخسقــ  اخلــسق ,  ــدور   وال يــرى الســيد الشهرســتان  بال

 ..يف شرافة الوحافة , كما وّسمها الكب  

ــدول                     ــداث يف ال ــات األح ــاب، جمري ــة تت ــت اجملل ــاو راح وأيض

لتلـف  ع علـى مـا جيـر  مـن     اإلسسمية وغ  اإلسسمية , لإلفـس 

 .     إخل .. السياسية واالقتوادية واالجتماعية والعلمية مور األ

تقومي  التقييم  والوقف املأخذ واالستفادال منِ , فضسو عن                

, ورمبا كانـت ننـاك   للحدث واخلرب بك  مو وعية وحتلي  واٍع 

 ..مواقف مساندال وداعمة للحدث واخلرب 

وما أعظم شرافة نشر العلو  واألفكار الوـحيحة والنافعـة ,                 

ونشـر الـدين القـويم املوجِّـِ للخـ  والنعمـة       , ونشر املعارف املفيـدال  

 .. يف التوحيد والوحدال اإل ية
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كهـا حنـو   دل تهـذيب النفـوس وإحيـاء القلـوا وحرا    وما يعا             

وندايـة   إيقـا  الغـافلل  وما يعادلِ من تنبيـِ اجلـانلل و  , املعال  

الظاملل إىل سواء السبي  , وحفظ احلقوق وحفظ الكياِ وحفـظ  

..األوفاِ وحفظ الثغور من نفوذ العدواِ 

 

 

وبهذا تكوِ الوحافة عند الشهرستان  أمر  امن وكافـ                

واالنفتــاح علــى لتلــف , حقــوقهم الفكريــة , مبــا فيــِ للجميــ، 

ان  املثمـر , وعلـى أساسـِ قـا  اإلصـسح      االدانات بالفكر اإلنسـ 

 ..والتجديد بل لتلف فنوِ الوحافة ؛ بالشك  واحملتوى 

 

 أخّلقيات الصحافة وشرافيتها: ثانيًا 
 

بعد نذا االستعراو لنشـأت الوـحافة وتارخيهـا وشـكلها                   

 .., ومبضامل حمتوى البحك ومباحثِ وأقسامها وحمتوانا 

مسـ تِ   سـسمة  افظ علـى حيـ مناسب وسليم , بّد من وعاء ال             

 .. وقوامها , واستدامة التوجهاتواستقامتها 

أال ونـو املـنهب األخسقـ      , الـركن األساسـ  املهـم    زوننا يـرب              

 ..  على وفقها دوِ تراج، واحنطاط للمهنة , لتس

الرؤى ورسـالة املهنـة   , وتتجسد مبقومات نذا األخسقية املهنية            

 ..فنونها اإلنسانية املطلوبة منها وواملعارف   ووالعل

والوسح وابتكار ك  السب  املْدية لتواصلها يف اإلصسح             

احلضـار   والتجديد والنهـوو باألمـة , لكـوِ الوـحافة املتـنف       

, واسـتقطاا الفكـر املثمـر واملسـتوعب     إلشاعة الوع  احلقيقـ   

 ..ياال املتنوعة ألمور احل
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ـ  - الاقدالنالبيئة ونقاوال منا  الفكر , منِ التوجِ بو                   ةاملقوِّم

الناس , ومبراعـاال ورعايـة لتلـف مسـتوياتهم ومشـاربهم ,       ملس ال

 ..دوِ توقف واألخذ بأيديهم 

 النمـــوو التطـــوريف  الفمـــا دا  الفكـــر واملعرفـــة مســـتمر               

ــا تفــرزا مــن ابتكــارات واخرتاعــات   حــاتالطروو التطلعــاتو , وم

واكتشافات , تدعم مس ال احلضارال واإلنساِ , وبِ تزداد الوحافة 

تألقاو وأنمية , ويزداد الثق  األكرب على كانلها وخـوو الغمـار   

 ..يف مهامها 

وعندا يربز جانـب توعـو  مهـم , أال ونـو النفـاق واحلـذر مـن                    

 ..لعم  خطورتِ على أخسقيات ا

أمـ  املـْمنل   ا اإلشـارال إىل مـا روا  وجدير بالذكر , وحر  بنا             

 :  حيك قال ( عليِ السس )اإلما  عل  

ِِ َو َص   -َوَلَقْد َقاَل ِل  َرسوولو اهلِل )                 ِِ َوَسلَّاهلُل َعَلْي إنِّ  ال : "  -َم آِل

ِْْمناو َوالَخافو َعلى ُأم َأ ِِ م  موْشِركاو ؛ َأِت  مو ِو اهلُل ِبإمَياِن ِْْمنو َفَيْمَنعو , ا امُل

ِِ م َوَأ ِو اهلُل ِبِشْرِك  َخافو َعَلـْيُكْم ُكـ    َولِكنِّ  َأ. ا امُلْشِرُك َفَيْقَمعو

ــاِفِق اجَل ِِ موَن ــا ِِ , َن ــا ــاِلِم اللسَس َِ  , َع ــو ــا َتْعِرُف ــولو َم ــا  , َيُق ــ و َم َوَيْفَع

َِتو (" ْنِكروو

 

. 

موَناِفِق املتكونة من ؛ واملخافر العظمى تكمن عند املعادلة               

ِِ اجَل ِِ, َنا  .. َعاِلِم اللسَسا

َِ واملقابلــة للوجــِ اآلخــر املتكــوِ مــن ؛                 ــو , َيُقــولو َمــا َتْعِرُف

َِ َوَيْفَع و َما تو  .ْنِكروو

ت , كـالف وس ,  وعندا يبدأ التحس  والغور يف عمق الـذا              

 ..واالنطسق للمحيط اخلارج  , باألفكار واألفعال 
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وتفاعلــها املهــدد لبنــاء ونندســة الفكــر , عنــدما يكــوِ                

التدم  , منطلقاو من اإلعـس  والوـحافة الـ  تبتعـد عـن أخسقيـات       

 ..الفكر اإلنسان   املهنة , و ا تأث نا على

عنـد بلـورال واسـتقطاا الـرأ      يكوِ   وتعا مِ الرتاكم            

, جمريات الرأ  العـا   تراكمِ عند والفرد  واجلمع  واجملتمع  , 

ــد بيئــة    ــرأ  العــا  ؛ احمللــ  والعــامل  , ليول ومواقــف وقــوال حــراك ال

للوراعات والفو ى , كما نـراا يف جمريـات التـاريخ , ويف عاملنـا     

 ..املعاصر 

ق، على البسد والعباد من جهة , وعلى وخطورتها وتهديداتها ت             

احنــراف الفكــر , والتــأث  علــى التوجهــات النفســية ,  , والفكــر 

 ..واحلراك السلوك  , ومجوحِ بشطحات الفكر والنف  

حينما فتح أبواا , وكاِ وقد وعى السيد الشهرستان  لذلك              

لـ   ثِ التحليوحب, , وشرع ليقول الكلمة التنويرية ( العلم ) جملة 

 ..واالستعرا   املختور للوحافة 

ــق                ــويروانبثـ ــور والتنـ ــدد األول  النـ ــن العـ ــد األول  –مـ اجمللـ

والوفحات األوىل للمجلة , ليكوِ القارخ بكـ  اداناتـِ علـى    

 ..نودى من أمرا 

من رؤى مونشئ  ةاملنبثق , األنداف والغايات ةعرفوم ِ توجِفإن               

 .. حب امتياز نذا اجمللة الغراء ورسالتِ اإلنسانية ِعربناوصا

نذا واإلقدا  على , ومتثلِ أما  العياِ بكام  وعيِ للمهمة               

 .. املشروع املهم واخلطر مبهامِ

يعرف القارخ واملبدع ما لِ وما عليِ , مـا لـِ   من نذا الوع  , و               

ما عليِ من واجبات ادانها ومـا يتبـادل   من حقوق حتققها اجمللة , و

 ..والتجديد  والوسح من مها  التقويم واإلصسح



 3  

قطـ،  ون  أول خطـوال و ـعها السـيد الشهرسـتان  لنفسـِ و                  

 ..عهدا عليها يف مس ال اجمللة 

ــا دّوِ  باخلوــوصو              ــرافة الوــحافة  ) ؛ حينم ــياق , ( ش يف س

فة , وال  تعين أبعد وأعمق ونتـاج تطبيـق   دراستِ املقتضبة للوحا

 ..شك  عا  ومهنة الوحافة بشك  خاص منهب أخسقيات املهنة ب

لبـات  كونِ يض، توصيف  ذا األخسقية ؛ أ  تشريح ملتطو             

 ..نذا املها  كعلم وفن ومهنة 

 :يف قولِ  ويظهر ذلك             

عوــرنا مــن الفنــوِ املهمــة ذات  وقــد أ ــحت الوــحافة يف )              

مو وع ونظا  وشروط وأحكـا  يتدارسـها الغربيـوِ يف مدارسـهم     

(العالية 

 

 . 

نذا وبناء أخسقيات ما تتضمنِ من أخسقيات  ؛ يعين بهذا  ا              

العلم ونذا الفن ونذا املهنة , والشرف الذ  يتوخاا منها يف مح  مها  

 ..التنويرية الوحافة 

 : ما يقول بها حينويشرعها بأسى وأمل , تشعر               

وابها اقتحا  األعمى وأكثر الوحافيل منا يقتحموِ يف أب)              

 ( .املتهور 

واملشكلة حينما يكوِ صاحب رأ  بـالغ التـأث  , وصـان،                  

ة وصاحب قرار مْثر ومغ  يف التوجِ واملس ال اإلعسميـة والوـحافي  

 ..اجلمان ية 

قد يكوِ ما تفسدا أكثـر  ـا   ) بهذا الشك  ؛ والنتيجة               

 ..( تولحِ 

ِّ ؛ لكن تبقى               , ( العاقبـة للمـتقل  ) عندا األم  العميق , بأ

ينشـروِ نـداا   و, ويس وِ بهـداا  فيتبعونِ , الذين يروِ احلق حقاو 
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, وحيذروِ من لافرا فيجتنبوا  , ويروِ الباف  بافسوداية الغ   

..وأنوالِ على اجملتم، والدولة 

 

 

ِّ حمور نـذا التكامليـة يف شـرافة الوـحافة      ا و                 , يعين أ

 ..سرتاتيجية لشرافة مهنة الوحافة ن  األخسقيات اال

أ  فض  وشرافة يعادل نشر العلم الوـحيح , نشـر املعـارف    )               

نشر الدين القويم أو يعادل تهذيب النفوس وإحيـاء القلـوا    املفيدال ,

وحتريكها حنو املعال  أو يعادل تنبيِ اجلانلل وإيقـا  الغـافلل   

(ونداية الظاملل 

9

. 

, تكمن بيئة النشر  املعارف املفيدالو وبل ؛ العلم الوحيح ,              

ا بــأقس  املتمثلــة بقــيم الوــحافة وأخسقياتهــا , واملمتــدال شخوصــه

 ..اإلبداع واملوانب الكفيلة مبها  النشر 

وال يقــف عنــد نــذا احلــد مــن الشــرافة , كمــا يــراا الســيد              

الشهرستان  , ب  ميتد ليكوِ مشرق بنشر العلو  واملعارف املقّومة 

, الـداعم لإلنسـانية بأفضـالِ    بالتوجـِ  حبقيقة الدين واستقامتِ , و

 .., املنظور منِ وغ  املنظور الستتباا األمن واألماِ 

ـ  , حينمـا تـنهب  وما أعظم أخسقيـة شـرافة الوـحافة                    ا مبه

 : الشرفية عند 

حفظ احلقـوق وحفـظ الكيـاِ وحفـظ القـوانل وحفـظ       )              

(األوفاِ وحفظ الثغور من نفوذ العدواِ 

3

 . 

نل واألوفــاِ احلقــوق والكيــاِ والقــوا؛ ومــا جيمــ، بــل              

القائمــة واجملتمعــة عنــد والثغــور , إاّل تلــك القــيم واألخسقيــات ,  

ــداعم    ــة احلفــظ واســتدامة ســسمتها , وال اإلنســاِ , القــائم يف بيئ
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, تهذيب النفـوس  مببادئِ للمنظومة األخسقية , وما يووِ فيِ من ؛ 

 .. كها حنو املعال , وحراوإحياء القلوا 

 شخوـية الفـرد   سل الكلمـة احملققـة لتماسـك   وذلك من خ              

ـ , اجملتم، وشخوية    ووتقوية أواصر احملبة والتفان  يف خدمة العل

 .وتو وتطور البسد والعباد واملعارف , 

يشـم  علـى محايـة وبنـاء حقـوق اإلنسـاِ ,        مـا  وأيضاو نو              

كيانهـا املتماسـك علـى    واإلسها  يف بناء شخوية األمة وشـخوص  

 ..حياو احلق 

لبناء دولة تنهب حضارياو بالقانوِ الذ   , نشر الوع بتوجِ و             

يق  , مبتعدا بـِ عـن قـانوِ الغـاا ,     يض، ك  أمر يف نوابِ احلق

 ..وقوال الفو ى 

واألمن واألمـاِ ,  وبهذا يوبنى االستعداد من السس  والطمأنينة             

, ونـدر حقـوق وأمــن   العنـف   كـ  مـا حيــرك منـا     واالبتعـاد عـن  

 ..اآلخرين 

, لود ك  حفظ األوفاِ وحدودنا , عند ( بوع  )  ليكوِ             

 ..احف ندفِ فم  وسحق احلضارال واإلنسانية ز

, دوِ جع  فجوال التفرقة واستغسل املغر ـل  ـا    ةواحليلول             

يادال دولة سدوِ بول بالدولة والناس لتدم نما , واحليلولة من املرت

 ..الفو ى والعنف والضياع 

ــاريخ  وكــأِ الســيد الشهرســتان                 ــِ واســتيعابِ للت , بوعي

يستقرأ مـا يطـرأ عـرب كـ  زمـاِ      املا   , واحلا ر , واملستقب  , 

 ..ومكاِ وإنساِ 

لكيـاِ الوـحافة   , ( التشـريح  ) ومن املتقـدِّ  يف التوصـيف                

الوصف املو ِّـح ملـا ينبغـ  أِ     من يعقبِما افتها , ووأخسقياتها وشر

لتحـوز علـى شـرافتها    , تكوِ عليِ و يفة الوحافة وأخسقياتهـا  

 ..بدقة أداء املتود  ملهامها ومسْولياتها 
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والوحافة أمر كاف  جلمي، ذلك إِ قا  بها عمادنا الرج  )                

(الكام  

 

. 

ــل                  ــ، ب ــذا جيم ــة الوــحافة ,   وبه ــ  بو يف الوصــف املتمث

: املتمث  مبا يومسِ  , واملواصفات املتعلقة مبن يشغ  تلك الو يفة

 ( ..الرج  الكام  ) 

ــو                ــت , يف املكــاِ املناســب  ؛ الشــخص املناســب   ون والتوقي

الوـحافية   األدوات واخلـربات و املـْنست ومبا ميتلكِ من , املناسب 

 ..وآلية العم  باستثمارنا , واملعرفية  والعلميةوالفكرية 

ــا               ــِ م ــادال الوــحافية   ومن ــن القي ــِ ف وإدارال , حيقــق بعلميت

على دسيد أخسقيـات   بك  مهنية , دعلِ متمكن بهااملْسسة 

 ..املهنة , وننا تتمث  أخسقيات الوحافة 

مال بوسافة تنفيذ األع ومنِ تطبيق مفهو  اإلدارال , على إنها             

وفق ما لطـط لـِ , للوصـول إىل     على, ومن املوارد البشرية  اآلخرين

 . . من قيا  املشروع الوحايف ةاألنداف والغايات املطلوب

القياد  الوحايف ؛  , الرج ( الرج  الكام  )  ذلك ويكوِ              

 ( .. ألسلوا ذلك التنفيذ) احملقق 

ِّ ننــاك النقطــ               ــربط اإلدارال بالقيــادال ,  أل ــ  ت ة الرئيســية ال

 ..دارال , وأسلوا التنفيذ للقيادال عندما يكوِ التنفيذ لإل

اإلنسـانية املبدعــة   ابسـبله , ونـذا فلسـفة البنـاء احلضــار                   

, ك الناس حنو املعال  حراوتأني  لباإلصسح والتجديد واالبتكار , 

املعال  , باألسـاليب النهضـوية   نذا  وِ بِودعمهم بوسائ  ما حيقق

 ..ل عليها التنويرية للوحافة والقائم

والكام  أيضاو مبهامـِ واجملسِّـد ملهنـة الوـحافة وعلميـة                      

مواردنا , وفن بناء كيانها , بالتوقيت واملكاِ احملدد , وبِ تكوِ 

                                                 
 
 . 1 ص / المصدر نفسه  - 



 33 

واحلوـول علـى شـرافة     , أخسقيـات الوـحافة  احلفا  على مسـ ال  

 ..املنتجة فة الوحا

ولذا كانت فلسفة التودِّ  للنهوو بالوحافة على أسـ                  

األخسقية والوصول إىل الشرافة , كما و ، السيد الشهرستان   ا 

 :األبعاد السببية وذلك بالقول 

وألج  نذا الشرف العظيم نـرى األعـا م وامللـوك والعلمـاء     )               

ــها  ــة   الكــاملل وذو  الش ــة والشــجاعة األدبي مة واحلــرارال الديني

(يتودوِ ألمر الوحافة 

 

 . 

العلـم واملعرفـة   وأنـوار  لكونها البوابـة امُلِطّلـة علـى فضـاء                     

, لتكـوِ القنـاال   لتنقلها باالعتناء واالستدامة والنشر  واحلكمة ,

 ..التنموية والتطورية للبيئة الداخلية والبيئة اخلارجية 

يــد  البشــرية واإلنســانية حنــو العولــى , بكــ  أواآلخــذال ب               

, ودوِ انسيابية وفاعليـة ومرونـة , ودوِ حـواجز اجلهـ  و لماتـِ      

 ..ولغ ا  سيطرال الظامل لنفسِ 

ــحافة                  ــة الو ــحايف ألخسقي ــوع  الو ــرافة  , وال ــة لش املْدي

القـويم املتجـدد   حرية الفكر املسْول منافذنا إىل الوحافة , تْد  

 ..واملولح حلال الناس 

مقومات  ا حتملِ من, لرأينا م( العلم ) وننا لو توفحنا جملة                

الو يفـة   توصـيف ووصـف   ما يشملِ من ؛ شرافة الوحافة , وك 

 .., والوحايف الوحافة ؛ ومواصفات  الوحافية ,

ِ من مكانـة يف  وميث  مواصفات الوحافة , ك  ما تشغل               

مبـا حتملـِ مـن مهنيـة أخسقيـات      , و الوـحايف  –الوسط اإلعسمـ   

 ..الوحافة املقروء واملرئية , التقليدية وغ  التقليدية 
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أما مواصفات الوحايف , فيتمث  يف كونِ شـاغ  الو يفـة                

 التمســك الوــحافية يف املشــروع الوــحايف , ومــا يتحملــِ مــن     

أو املو وع أو احلدث ومسْولية الكلمة املنشورال أعباء و أخسقياتب

باسم الوحيفة بك  أشكا ا أو اخلرب املنشور , سواء كاِ ذلك ؛ 

نفسِ , أو بامسـِ   باسم الوحايف, أو املنشور  ومسمياتها وانتماءاتها

 .. احلرك  

نظــرال واجبــة يف ) ومــا ورد يف أعــداد اجمللــة ومــن أول عــدد ,              

جملة  د  العلم والـدين وتبحـك عـن    ) بأنها و ,( ة العلم قوانل جمل

 ( ..أصول الرتق  ماديا وأدبياو 

وبتوجهها املوسوع  يف العلو  واملعـارف , ومبختلـف أعـدادنا                

ــدلي  الوا ــح  ــدافها   الوــادرال , إاّل ال ــة وأن ــى رؤى ورســالة اجملل عل

, زامهــا األخسقــ  , والتوغاياتهــا اإلنســانية والعلميــة واإلصــسحية 

 .. خيص النشر فيها من الفكر والعلو وخووصاو فيما 

وبهذا يكوِ البحك مبحدوديتِ قد أكملت حماورا , متمنياو             

مــن العلــ  القــدير , أِ يكــوِ فيــِ إ ــافة نوعيــة يف نــذا اجملــال 

 ..الوحايف 
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 اخلـاتـمـــة
 

ــا ورد يف املباحــك اآلن وختامــاو يتوجــب و ــ،                فــة حوــيلة م

الكائنـة يف  التوورات من لنا  وما اتضح,  الذكر , وما توصلنا إليِ

  ( ..العلم ) جملة 

مناخهـا مـن   فة وواقـ، الوـحا  فضسو عن ما اسرتشدنا بِ علـى                

جمريـات  العسمة السـيد الشهرسـتان  , و  خس ا , ومن خسل ما خطِ 

ومـا  الوـحافة ,  ِلما يتمنى أِ تكـوِ عليـِ    , تطلعاتِ وفموحاتِ

 ..يعم  من أجلِ 

 :اآلت  ديد االستنتاجات وكما ميكن حتنِ وم            

للوحافة مس تها وتطورنا عرب التاريخ , حيـك بـدأت عنـد     - 

الشروع بنق  اخلرب وتوسعت بانفتاح قنوات النشـر البدائيـة   

خس ا , و ـا  قب  اخرتاع الورق وانتقال اخلرب والكلمة من 

ــواح     ــود واألل ــة واجلل ــواح الطيني ــار , أِ األل ــِ اآلث ــدل علي ت

من مرحلة  جرية وورق األشجار وما إليها , متث اخلشبية واحل

 .بل الناس  بقاء الكلمة أفول مدال , يتم تداو االتدوين ل

ليكـوِ   ، عند صناعة الورق ,وتطورت بشك  واس           

, والعمـ  علـى تداولـِ    تعمال أكثر سهولة للتدوين واالسـ 

 ..خبفة محلِ ونقلِ 

ــاب،                 ــرتاع املط ــا د اخ ــة حينم ــر فاعلي ــبح أكث وأص

ــ     احلجريــة حتــى الوصــول إىل املطــاب، امليكانيكيــة ال

, وارتفـاع مسـتوى جـودال الطباعـة     ( العلم ) واكبتها جملة 
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فــاو األخطــاء الطباعيــة , واخن, وســرعة األداء الطبــاع  

ـ  فضسو عن ِ السـيد الشهرسـتان  مـن نبـذال تارخييـة      ما بين

 ..للوحافة املقروءال واملسموعة واملرئية يف    نذا األجواء 

أو ح األسبقية بل احلضارات م، عد  إغفال أساليب النشر  -9

ة وآثارنــا , كمــا نــو عليــِ ياحلضــاروين ومساتهــا والتــد

قبــ   الشـعرية ومكــاِ و ـعها علــى الكعبـة   املعلقـات  

ـ اإلسـس    ا كانـت عليـِ اجلريـدال الوـينية والوــحف     , وم

الفرعونيــة , فلكــ  لــِ خوائوــِ وأســاليبِ وانطباعاتــِ 

 ..ومدى استمراريتِ التارخيية واآلثارية 

وما تنتهجِ من سلوك بنـائ    وجوا بلورال ونشأت الوحف , -3

, متطور وناب، من تطلعات املتلق  , بأسلوا وحمتـوى  ثقايف

اجلريـدال واجمللـة   ب؛ املتمثلـة  متطلبات الوـحافة والوـحف   

 : نشوء الوحافة عاملل أساسيلوالنشرال , لذا ينشأ م، 

أِ تكوِ الوحافة مبسـتوى القـارخ , ونـو ال    : أحدنما       

ينمِّــ  قابليــات وفمــوح وتطلعــات الوــحايف البــارع ,      

ــارخ   ــة , والقـ ــانية النبيلـ ــداف اإلنسـ والوـــحيفة ذات األنـ

ــتوج ــتزادال باملسـ ــ، إىل االسـ ــِ أِ يتطلـ ــات  عليـ باملعلومـ

ــو  بقــدر اإلمكــاِ   ــا , واألفكــار واملعــارف والعل وتنميته

 .. وتطويرنا املستقبل 

ونو متكام  م، ما تقّد  ؛ أِ تستقر الوـحف  : ثانيهما       

بكــ  اداناتهــا علــى قــرار ونفــ  القــارخ , لتنطلــق يف  

أندافها وغايات وترقيتها باملستوى ال  حتقـق رفـ، مسـتوى    

واخلرب واملعرفة والعلم واحلكمة,  املعلومةالقارخ أو متلق  

, بالتواز  مـ، رفـ،     اخليال العلم الوصول إىل تنمية وحتى

مســتوى تطلعاتــِ وتطلعــات الوــحايف البــارع والكاتــب  
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حضار  ينهب  -الراسخ يف عق  قارئِ , لبناء مستوى ثقايف 

 ..والقيم الرفيعة باألمة بالتزامن م، تنمية وتطوير الذوق 

دورال حياال للوحافة والوـحف ,  , يد الشهرستان  و ، الس -5

فجعلها كتكوين نطفة , وجـنل , ووالدال , وتـو , حتـى    

الوصول إىل مرحلة النضوج واالرتقاء عـرب لتلـف العوـور    

ــاال الوــحف     ــ  حلي ــارا التحليل ــِ كــاِ منظ ــدول , وب وال

ــات الفكــر اإلنســان     ــزيب بــل إمكاني  –والوــحافة , م

 ..  نية الفع  واالرتقاء احلضار  , وزمانية ومكا

تناول السيد الشهرستان  ببحثـِ فلسـفة تـاريخ الوـحافة ,      -4

ونو أمر متقدِّ  على ما كاِ عليِ يف عورا , ودلـ  بـذلك   

ويهدف لِ , حتـى   ِمدى وعيِ ِلما كاِ خيطو من أجلعلى 

وحبثنـا الفلسـف  يف نـذا املقـا  جيمـ، شـتات       : تراا يقول 

, وذلـك إِ املنـاط يف معنـى     ناتيك األقوال على أنسب نظا 

إتا نو نشر الوقـائ، احلادثـة   , الوحف وحقيقتها كما مّر 

 ..واألفكار واآلراء املستحدثة بل عامة الناس 

وّ ح عام  الزماِ واملكاِ واملعلومة , منذ أول بناء الفكر  -3

الوحايف االجتماع  وبناء شك  ونيك  اخلرب وتناقلِ , 

عامـ  املكـان  واملعلومـات     ال اكوعند تطورا أصبح لِ حر

واملستمد منِ استمرارية اخلرب على املدى الزمـان   , واخلرب  

بالتدوين , ثم أصـبح أكثـر اتسـاعاو واسـتيعاباو للمكـاِ      

والزماِ واإلنساِ واحلدث واملعلومة , وبتطور احليـاال وأدوات  

نناك االنتظا  أصبح فضسو عن ما تقّد  , ووآليات الوحافة , 

ملعلومة و ووها , وبناء الفكر على وفـق مـا   يف إيوال ا

 علومة واإلنسـاِ املخافـب , ودعـم جودتهـا    حيتم احلدث وامل

 .اخرتاع املطاب، وازدنار الطباعة 
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نو التعوب , خطورال ما يواجهِ الوحايف وتواجهِ الوحافة  -7

الوحايف , وما حتملِ الوـحف مـن فكـر وأخبـار وأسـلوا      

عوب , ومل تغف  اجمللة التسعب بالعوافف لرف، مستوى الت

 .. معاجلة ذلكعن 

, أو اخلرب  سسة الوحافية املرسلة للرسالةاملْبّد من انتما  ال -1

, املرســ  إليــِ ومْثراتــِ علــى  ,كونــات نظــا  االتوــال مب

وأ  خلـ  يف نـذا    وسسمة املعلومات املرتدال لسنتفاع منهـا , 

ــة  ــات املتقدم ــالة الوــحافية   , احللق ــق انســيابية الرس تعي

تكوِ املْنست واخلربات ن  أندافها , وبهذا  , وفهمفهمها و

 .. ة لدعمِالرئيسي املتطلبات

حدد السيد الشهرستان  خطورال أصحاا السقوط الفكر   -1

والعقائد  واإلنسان  , واجلهـ  , والتجانـ  , وتـأث  نـْالء     

وعد  تـوازِ حلقاتهـا   , على الرسالة اإلعسمية أو الوحافية 

كلها الوــحيح اســتقبال املعلومــة بشــعــد  املــذكورال , و

انسيابية ما تتضمنِ نظرية االتوـال ,   وا ادف ,  ا يعيق

والوسائ  املستخدمة إليوال املعلومة أو الرسالة الوحافية , 

وفـق  على حتقيق النف، وحتقيق األنداف املرسومة  ىومستو

اخلطط , ومستقب  الرسالة واملتلق   ا , مروراو مبا يسهم يف 

 .ي، عليها وتشويهها التشو

أكد وعم  السيد الشهرستان  علـى أِ يكـوِ اخنـراط     -1 

الوحافة يف سلك ينف، الناس فيِ , واحليلولـة دوِ اإل ـرار   

علـى مـا يـْثر نفسـيا      مبحتوى وادانات الوحيفة , فضسو

 ..على الناس 

العناد الذ  يوغشـ  البوـ ال , واملـْثر    , يظهر صنواِ اجله   -  

ايف , فتنقلـب املـوازين الفكريـة    على آليـة العمـ  الوـح   
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والنفسية والسلوكية , وتنقلب النتائب رأساو على عقـب ,  

 .. وخطورتِ عند تبين العنف وصراع الفكر

رأى السيد الشهرستان  الوـحافة بأنهـا أ ـحت مـن الفنـوِ       -9 

يف مدارســهم يهتمــوِ الغربيــوِ واملــْثرال , لــذا أخــذ املهمــة 

نظـا   س على وفـق  بدراستها بشك  نظام  ومدرو العالية

 ..وخبسف ذلك يف الدول املتخلفة  ..وشروط وأحكا  

منطلــق بــدأ الســيد الشهرســتان  شــرارتِ اإلصــسحية مــن   -3 

العدد األول أِ يكشـف عـن    الكلمة الوحافية , فأراد من

مــن خــسل دراســتِ ( العلــم)قــوال وعــ  وأســ  بنــاء جملــة  

 فهمو,  والتقوميية واإلصسحية املتجددال بالتنوير التقييمية

, وو ــ، مفهــو  ِلمــا متعــارف عليــِ مــن ومهامهــا الوــحافة 

 ..لتأخذ مكانها كموطلح , استعمال كلمة صحافة 

ن  صورال للوحافة يف الدول املتخلفة و ، السيد الشهرستا -5 

, حيك رأى بأِ أكثر الوحافيل يقتحموِ  املعاصرال لزمانِ

ة ها , والنتيجـ وصـف أبوابها اقتحـا  األعمـى املتهـور , كمـا     

نـو أخطـر   كانت إفساد نذا اجملـال أكثـر مـن إصـسحِ , و    

 .. الوحافة حتى اآلِ تواجهِ مْشر

قسم عنواِ الوحيفة حتت ؛ صـورال الوـحيفة وفبيعتهـا ؛     -4 

واملادال املنشورال فيها ؛ دينيـة  . كونها جريدال , جملة , نشرال 

 .وغ نا .. وعلمية وأخسقية وسياسية ودارية وصناعية 

إزاحة ما يتعلق بمنها ؛ , لوحافة مها  ا، والكشف عن مناف -3 

ب  فيها , وا ذ يف نـذا اجملـال أسـلوا التحليـ      اجله  والل

بنـاء  متطلبـات  و,  ةوالتقوميي ةالتقييميالتوجهات و,  الناقد

الفكر املتجدد , حيك رأى بأِ نشر الكتـب دفعـ  املعرفـة    
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تـأت  بدفعـة واحـدال وبادـاا فكـر       توالعلو  ؛ أ  املعلوما

  ..معل , وبِ كانت الكتب صحف جمتمعة وعلم 

ص مــا حتملــِ الوــحف مــن املعلومــات للنــاس تتجــِ  ـّشخــ -7 

ت بأسلوا تدرجي  , أ  يس، ملناح  متعددال من التخووـا 

شـك  خطـوال خبطـوال    العلمية والفكريـة واألدبيـة , وي  

بالتبسيط وحمدوديـة مقـدار املعلومـات فيـِ , وا ـدف منـِ       

ــب     ــذا أصــبحت الوــحف كت ــ  , ل ــ   تثقيف ــة , فه موزع

موسوعية الفكر واملعلومات من تاريخ وفب وأدا وعقائـد  

 . إخل .. ودينيات 

بـل الوـحف والكتـب علـى إنـِ      السيد الشهرستان  فرق  -1 

صور  عر   , ولي  مـاد  جـونر  , التفاقهـا يف املباحـك     

جّزئــت مــا إذا و واملــواد وافرتاقهمــا يف األشــكال وا يئــات ,

وفرقتهـا بـل النـاس يف أوقـات     كتاباو علمياو إىل كراري  

متــواترال عــم ذاك الكتــاا اســم اجمللــة واســم الوــحيفة ,  

عمهـا اسـم   , أجزائهـا املوزعـة    ما د مجـ، وكذلك اجمللة إذا 

  ..الكتاا , وبهذا أصبح لفهم الوحف منطلقاو ملنافعها 

ــاب      -1  ــوى اخلط ــد يف احملت الوــحافة موــدر إصــسح وددي

مدُِّ والتقـدُّ  الـذات    والعلم  ومواكبة ك  ما حيقق الت

ــال   ــة , وإيوـ ــة واجلمعيـ ــفة الفرديـ ــوع  , بالوـ واملو ـ

الكلمة الوادقة وا ادفة لبناء اإلنساِ وفكرا , وحتقيق 

ما يتطل، إليِ من الوع  واحلرية وحقوق اإلنسـاِ املعهـودال   

 ..بِ واملعهودال لِ 

أمـر  ـامن وكافـ  للجميـ،      , الوحافة عند الشهرسـتان   -91

واالنفتــاح علــى لتلــف االدانــات  , الفكريــة  احلقــوق

ــا  اإلصــسح    ــى أساســِ ق ــالفكر اإلنســان  املثمــر , وعل ب
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بل لتلف فنوِ الوـحافة ؛ بالشـك     ا ادف ملا والتجديد

 ..واحملتوى 

تتجسد األخسقيـة يف الـرؤى ورسـالة املهنـة والعلـم وفنونهـا        - 9

اإلنسانية املطلوبـة منهـا , وابتكـار كـ  السـب  املْديـة       

ا يف اإلصسح والتجديد والنهـوو باألمـة , لكـوِ    لتواصله

ــ  ــوع  احلقيقــ  , الوــحافة املتــنف  احلضــار  إلش اعة ال

 ..لناس وتنقية منا  الفكر  ل

و ، السيد الشهرستان  موـطلح رائـ، ودقيـق يف املنحـى      -99

, واملتضمنة ما نـو أبعـد   ( شرافة الوحافة ) ؛ وا دف أال ونو 

وحافة  , فضسو عـن كـوِ   من أخسقيات املهنة وأخسقيات ال

الشرافة ؛ أبعد وأعمق ونتاج تطبيق  ملنهب أخسقيات املهنـة  

 ..ومهنة الوحافة بشك  خاص , بشك  عا  

توصـــيف  ـــذا  وكـــوِ الشـــرافة تتضـــمن نتـــائب           

طلبــات نــذا املهــا  كعلــم وفــن األخسقيــة ؛ أ  تشــريح ملت

 ..فة ا يتضمن من وصف و يفة الوحا, ويتابعها مبومهنة

ـ املواصـفات املتضـمنة   مـا يتطلـب مـن    تكامسو , و             ا مل

وما حيملـِ  , تلك الو يفة ل عليِ الشخص الشاغ يكوِ 

مــن قــيم وأخسقيــات وخــربات ومــْنست ورغبــات وقــدرات   

 ..  وإبداعات وموانب 

حفـظ  ) حينما تقو  مبهمـة  , صور أخسقية شرافة الوحافة  -93

قـوانل وحفـظ األوفـاِ    احلقوق وحفظ الكياِ وحفظ ال

, وذلك من خسل الكلمـة  ( وحفظ الثغور من نفوذ العدواِ 

احملققة لتماسك اجملتم، وتقوية أواصر احملبة والتفـان  يف  

خدمـة العلـم وتـو وتطـور الـبسد والعبـاد , ومحايـة وبنـاء         

حقوق اإلنساِ بالسلم واحملبة , واإلسـها  يف بنـاء شخوـية    
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اسك على حياو احلق , ونشر األمة وشخوص كيانها املتم

الوع  لبنـاء دولـة تـنهب ثقافيـاو وحضـارياو بقـانوِ احلـق        

 .واملساواال 

و ، متطلبات الوع  الوحايف ألخسقية الوـحافة املْديـة    -95

مبـنهب حريـة   منـِ  لشرافة الوـحافة , و بتكاملها ونضجها 

 ..الفكر املسْول القويم املتجدد واملولح حلال الناس 
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ــك   ــك الثالـ ــد  : املبحـ ــسح والتجديـ اإلصـ
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والتجديــــد يف  إصــــسح الفكــــر: أوالو 

 الوحافة
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59 

 

 

53 

 

51 

 47 ..اخلامتة 

 34 واملراج، املوادر

 31 من املخططات حمتويات البحك
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 املؤلف يف سطور

 العراق / النجف األشرف  درس االبتدائية والثانوية يف.. 

     درس يف جامعة ب وت العربية , وأكم  دراسـتِ اجلامعيـة يف اجلامعـة

 .. 113  – 114 العراق عا   –املستنورية 

   حو  على شهادات املاجست  والدكتوراا والربوفيسور  م، مرتبة الشـرف

 :وشهادات التفوق من جامعة 

 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  لِ مشاركات يف الكث  من الدورات , واللجاِ العلمية.. 

  حاص  على الكث  من الشهادات التقديرية وكتب الشكر.. 

   حاص  على نوية املْلف الدول.. 

  كتاا وموسوعة ومعاجم منشورال ويف دورنا للنشر , (  11 ) لِ أكثر من

 ..ويف لتلف التخووات 

   ــن ــأكثر م ــ (  31) مشــارك ب ــْمتر علم ــف  م ــ  ويف لتل   وفــين ودول

 ..التخووات , داخ  العراق وخارجِ 

  حبك ومو وع , داخ  وخارج العراق (  11 ) منشور لِ أكثر من.. 

     , منشور لِ الكث  من القوص القو ال والشـعر يف الوـحف واجملـست

 ..و من كتب يف الس ال الذاتية والعلمية 

 القوـص والشـعر  علـى    منشور لِ الكث  واملنوع من الكتب والبحوث و

 ..مواق، يف االنرتنت 

  لِ عضوية يف العشرات من احملاف  العلمية الدولية.. 

  مْس  ومدير دار أنباء للطباعة والنشر.. 

 جامعة الشْوِ العلمية, و/ رئاسة اجلامعة :  جامعة باب : سابقاو عم  يف

مركز دراسات الكوفة , وواحد من مْسس  املركـز , ومـدير   :  الكوفة

/ وعم  يف رئاسة جامعة الكوفـة  / , ومدير اإلدارال  115 ملركز وكالة ا

 ..ويف كلية الفقِ 
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