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 املقدمة
 

 خلـا اهلل  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خـ                 

 ..أما بعد .. الرسول األمني حممد وآله الطيبني الطاهرين 

 حقوق اإلنسـان وما حييط به ، ومنه  اإلنسان يبدأ اإلعالم من              

 تزييــف ف احلقــا ا ، بــالوالبنــاء اإلنســانو ، والهوحنوــه  ــو كشــ

، وبـال توييـف العوا ـف ملـخترب  ـ و      اسهفزاز املشـاعر  واسهغالل و

منه ة الناس وعقا دهم وتوحنهاتهم الو نية ، ووحدة بلدانهم ، وبوحد

 ..تشهههم الصراع واحليلولة دون 

واإلعالم احلقيقو ، وبهذا الهوحنوه واتسـاع ننسـانيهه ، وسـب                  

قـوق  حب وتهـهم   رح املشاك  واألزمات يف ي  القوانني اليت تراعو

ــوانني واللــ    ــة الق ــى لاي ــى عل ــان ، و  ــريعات اإلنس وا ح والهش

 ..والشرا ع اإلهلية وقويم األعراف والهقاليد االحنهماعية 

واإلعالم يف الفكر اإلنسانو املهقدِّم ، وباجتاه أداءه العـالو ،               

هو العني الساهرة يف مهابعة اإلجنازات املهنوعـة يف داخـ  املنمومـة    

، األدا ـو   ، ومـا يهطلـم مـن تقييمهـا الـوييفو وتقو هـا      الو نية 

 ..وبنمرة املنمومة الدولية الفاعلة 

العالحنو ، حيقا احليلولة  –وبهذا فاإلعالم ، مبنهجه الوقا و              

مســ ة احليــاة وهندســهها ، وســب  توحن ههــا  دون ا ــراف أنشــطة و

،  ةوتوحنيهها يف نعـادة هندسـة املسـ ة بشـك  فاعـ  وبانسـيابي      
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ــب  ــة املناسـ ــهيعاب املرونـ ــهة ، وباسـ ــ وبهوحنـ ــياتيجو إلنه  ااملـ سـ

 ..هوال  العطاء املثمر واملهكهيكو الو

َوَأِ يع وا اللََّه َوَرس وَله  َوَلا َتَناَزع وا َفَهْفَشُلوا َوَتْذَهَم ِرحُيُكْم  )               

 .سورة األنفال  (64)َواْلِبر وا ِننَّ اللََّه َمَع الصَّاِبِريَن 

ا من منطلـا تنفيـذ أنشـطة احليـاة  طـط      ينطلعنده و                 

ـ ثمره مـن منـافع      مرسومة ومعلومة بنها جها العامة واخلالة ، ومـا تـ

لة مهقدِّمة مسهدامة بأ ر الهنمية املسهدامة ، وسب  الولول نىل مرح

 ..من الهطوير  

ـ بنى عليــه فلســفة اإلعــالم يف الفكــر                 وهــو حنانــم ـــا تــ

اضـامني  امل، وبالـذات   الكـريم  ا ي مهره القـرآن اإلسالمو ، وحنانم ـ

 : ة باركآلية املاخلربية ل

ِننِّو َوحَنْدت  اْمَرَأًة َتْمِلُكه ـْم َوُأوِتَيـْ  ِمـْن ُكـ ِّ َشـْوَء َوَلَهـا       )                

َوحَنْدت َها َوَقْوَمَهـا َيْسـج د وَن ِللشَّـْمِم ِمـْن د وِن اللَّـِه      ( 32)َعْرٌش َعِميٌم 

(  36)َن َله م  الشَّْيَطان  َأْعَماَله ْم َفَصدَّه ْم َعِن السَِّبيِ  َفه ْم َلا َيْهَهـد وَن  َوَزيَّ

 .سورة النم  

ــ  اهلل                  ــد نىل ن ــا أورده اهلده ــه ، وم ــبا في ــرب والس ــ  اخل ونق

، يبني حنانم من ماضامني هـذه اييـة املبـار     ( عليه السالم)سليمان 

أهميـة اخلـرب ، ومـا أهميـة اسـهيفاءه لشـرو ه        اليت توضِّح لنـا   مـا  

اإلعالمية الهقييمية والهقو ية ، وما أهمية مهطلبـات نقـ  اخلـرب    

سـهه ووضـع   دراة لالسهام يف متهيد احلقيقية ، احملقق الصورةعلى 

ة ، بوحـدة االجتـاه والهوحنوـه ، املنطلـا مـن      احللول والعالحنات الناحنح

 ..عااجات املذلك هلندسة وبناء وحدانية اخلالا عز وحن  ، ومعرفة 

ويهاضح من أهـداف نقـ  اخلـرب ، لـيم علـى أسـاس اإلخـالل                      

ندس بالنمام القا م ، وال على أساس خلا فجوة ونعطاء الفرلة للم 

اجملهمـع والدولـة ، واالبهعـاد عـن أسـلوب       ةلإلخالل بأنمموااجاه  
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جملهمع ، واالجتاه بوحدتـه  ا –اإلثارة الهدم ية املهددة ألنممة الدولة 

  ..ومتاسكه على أساس األخالقيات واحلقوق والواحنبات 

، كـان الـوعو الواضـح يف توحنوـه     والبنـاء  ومن هـذا االجتـاه                   

 تطبيقوميدانو و، كأمنوذج ( النجف)وجملة ( العلم)وأهداف جملة 

يـة منـذ   لإلعالم ، ومنه الصحافة ، وما للهه الصـحافة النجف  واضح

 ..وفنونها من قيم وأخالقية املهنة عشرات السنني 

وقد تاضمن البحى  حماور عّدة من فلسفة الفكـر اإلسـالمو                 

ومنه اإلعـالم وقنواتـه اإلعالميـة ، ومـا     ، وتوحنيهاته ألنشطة احلياة 

ــاس    ــوق الن ــة حق ــة ، ولاي ــات املهن ــن أخالقي ــه م ــم أن  مل يهوحن

 ... هقرار واسههباب األمن واالس

البحـى   كانـ  هنـا  االسـهنهاحنات واملقيحـات       ويف خهام              

 .. ، املعااجة اجوانم من املوضوع والهوليات 

 ..من اهلل تعاىل الهوفيا نسهمد و
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 املبحث األول
 ) الرسول األعظم

 
م صل

 
 (اهلل عليه وآله وسل

 ومضة من السرية واحلياة الكرمية
 

قب  اخلوض بغمار البحى ، البّد من وضع وماضة مباركـة مـن               

 ( ..اهلل عليه وآله وسّلم لّ )العطرة املباركة لرسول اهلل ة الس 

حيى انبثا النور احملمدي ، لههشرف الدنيا مبقدمه املبار  يف               

نا  ولـد فيهـا سـيد   الـيت السماء واألرض ، ويروى ننه  مّلا كان  الليلـة  

يف السابع عشر من ربيـع األول  ( اهلل عليه وآله وسّلم لّ )رسول اهلل 

يف عام الفي  ، اْرجتَم نيـوان ِكسـرى وسـقط  منـه أربـع عشـرة       

ش رفة ، وَخِمَدت نار فارَس ومل َتْخَمد قبـ  ذلـك ما ـة عـام ، و اضـ       

عـ   تقود خياًل ِعرابـًا قـد قط  حب ة ساَوة   ورأى امُلوِبذان  نباًل ِلعابًا 

أفزعـه مـا رأى    ، فلمـا َألـبح كسـرى   ، ِدحْنَلة وانهشـرت يف بالدهـا   

، اب  مود النـار  فورد عليه كه ، فلبم تاحنه وَأخرب مراِزَبَهه مبا رَأى

 ، وَقصَّ عليه رؤياه يف اإِلب ، وأنا رأي  يف هذه الليلة :  فقال امُلوِبذان 

.. العرب حادث من ناحية: وَأيو شوء يكون هذا ؟ قال : فقال له 

 

 

حممد بن عبـد    ( اهلل عليه وآله وسّلم لّ )والرسول األعمم               

الّله بن عبد املطلم بن هاشم بن عبد َمَناف بن ُقَصـو بـن كـالب بـن     

ر بن كنانـة  اْضبن مالك بن النَّ مرة بن كعم بن ُلؤي بن  الم بِن فهر

                                                 
 
 . 482ص / لبنان  –بيروت / صادر  دار/  2مج/ لسان العرب / ابن منظور  - 
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عد بن عدنان بن بن خ َز ة بن مدركة بن نلياس بن م اضر بن نزار بن م

ُأدد بن ناخور بن سود بن يعرب بن يشجم بن ناب  بن نمساعيـ  ابـن   

خلي  الّرلن بن تاج ، وهو آزر بن تاخور بن ساروخ بن أرعـواء  نبراهيم 

بن فالغ بن عابر بن شاخل بـن نرفخشـذ بـن سـام بـن نـوح بـن ملـك بـن          ا

ى بن مهوشلح بن أخنوخ بن يرد بن مهاليي  بن قينان بن أنوش بن شي

. أدم عليه السالم

 

 

هـو   آمنـة   ( اهلل عليه وآلـه وسـّلم   لّ )وأم الرسول الكريم               

بن  وهم بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مّرة بن كعم بن لؤي 

ومرضـعهه حليمـة   .. بن  الم بن فهر بن مالك بن الناضر بـن كنانـة   

..السعدية 

3

 

فهـو خدةـة   ( اهلل عليه وآله وسـّلم  لّ )أّما أوىل أزواج الن               

عليهـا  )أم فا مـة الزهـراء   ابنة خويلد بن أسد بن العـزى بـن قصـو ،    

، وخدةـة  ( عليـه السـالم  )زوحنة اإلمام علو بن أبـو  الـم   ( السالم

مجيعـًا ، ناّل  ( اهلل عليه وآله وسّلم لّ )د الن  أم أوال( عليها السالم)

اهلل عليه وآله  لّ )، ومل يهزوج الن   القبطية ريةنبراهيم فإنه من ما

وأوالد خدةـة  ..  (عليها السالم)ناّل بعد وفاة السيدة خدةة ( وسّلم

  القاسم وبه كان ي كّنـى ،  ( اهلل عليه وآله وسّلم لّ )من الرسول 

والطاهر والطيم وفا مـة وزينـم ورقيـة وأم كلثـوم ، وكـان مـن       

( اهلل عليـه وآلــه وســّلم  ّ لــ)القبطيــة الـيت أهــداها للرسـول   يـة  مار

املقوقم ملك اإلسكندرية   نبراهيم وتوفى ، فأّما القاسم والطيـم ،  

..فماتا مبكة لغ ين 

2

 

                                                 
 
ص /  666 / لبنان  –بيروت / دار األندلس / مروج الذهب ومعادن الجوهر / المسعودي  - 

272 . 

/  2ط/ لبنان  –بيروت / دار إحياء التراث العربي / المعارف / ابن قتيبة الدينوري : وراجع أيضًا 

 .  52 - 5ص /  671 
2
 .  6 – 55ص / بق المرجع السا/ المسعودي  - 
3
 . 286 -282ص / المرجع السابق / راجع على سبيل المثال ؛ المسعودي  - 
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واسهكمااًل ِلمـا تقـّدم سـنهناول     هذا بعموميهه وخمهصره ،              

 :يف املبحى املقهاضم ايتو 

 .مدخ  ومفاهيم : أواًل 

اهلل  لـ ّ )ماعيـة للرسـول الكـريم    ة االحنهيـا مواقف مـن احل : ثانيًا 

 .ومكارم األخالق( عليه وآله وسّلم

 ( .اهلل عليه وآله وسّلم لّ )امني تربوية من س ة الرسول ماض: ثالثًا 

اهلل عليـه وآلـه    لّ )لروحو للدعاء عند رسول اهلل ن ااملاضمو: رابعًا 

 ( .وسّلم

 

 ومفاهيممدخل : أوال  
 

م وضرورته ، لكونه املنفذ املهم ة اإلعالتهجه وتصم أهمي               

بناء و أسم إلسهام يفوا Cultural Contactالتصال الثقايف  ل

لقيم ل مبسهوى فاع  من الثقافة احملققة Thought الفكر

الفردية وااجماعية القو ة ،  Social Valuesاالحنهماعية  

جملهمع اسهيعاب البيئة الداخلية واخلارحنية ، ورفد ا، وواجملهمعية 

بقوى تسيطر على الفجوات والاضعف يف البنية الفكرية ، 

ما و communication Revaluationواسهثمار ثورة االتصال 

 ، ومبا تهطلبه ملعااجة الهفاع  والهعام  مع ايخر، يهوافر من الفرص 

،  والهنشئة السياسية Socializationالهنشئة االحنهماعية 

لهحديات واحنهة املية ملبشك  حيقا وضع حلول وعالحنات ع

حنهماعية الا اتؤسسواملاملخا ر والههديدات امُلحيقة باجملهمع و

Social Institution .. 



  1 

لرسالة اإلنسانية اهلادفة حيم  اإلعالم ابطبيعة احلال ، و              

اليت تمهر واألزمات السلبيات واملشاك   اإلسهام يف معااجةو لحدل

ب  الهكييف مع ما يهحقا من تغ  على الساحة الو نية ، وس

حنز و وتغي  شام  ، مؤثر بذلك على مسهوى الفكر االحنهماعو 

Social Thought  القيم االحنهماعية وترسيخSocial Values 

 ..اإلةابية البّناءة 

 Social الهوازن االحنهماعو االنسابية والفاعلية وومنه بناء                

Equilibrium  ،اجتاه العالقات االحنهماعية يف  ما حيققهوSocial 

Relations .. 

أو  اإلعالمما يؤثر على اجملهمع من خالل  عليه كما هو             

ما يؤثره على منه و،  Visual Information ةاملر ي املعلومة

هقويم ووضع ب الهوحنه، و Social Behaviorالسلو  االحنهماعو 

السلو  املنحرف  لعالج أساليم وبرام  نعالمية خمطط هلا 

Deviant Behavior  آثار احنهماعية وما يفرزه منSocial 

Effect's .. 

 Social Changeالهغ  االحنهماعو  فاضاًل عن ما يسهم يف                

وآثـاره اينيـة   ، خيطط له ويهم تنفيـذه  اإلةابو والسل  حبسم ما 

 ..ة واملسهقبلي

عملية اليت يهم من خالهلا تقديم املعلومات لكون اإلعالم هو ال          

والبيانات بصوره احلقيقية والصحيحة ، واإلخبار الواضح والصادق ، 

..مبا فيه دقة الوقا ع واألفكار وايراء ألوسع شرحية من اجملهمع 

 

 

                                                 
 
 اإلعالمي اإلقليميي رك في المؤتمر اشاإلعالم في نبذ العنف دور / هاشم حسين ناصر المحنك  - 

والُمشييارمة فيييل  , الييذي نظمييل مجلييس محافظيية مييربالء الم دسيية      لمحافظييات جنييوب الوسيي    األول

فييي يييوم    والمنع ييد , فظييات ؛ النجييف األشييرف وبابييل والديوانييية وواسيي  ومييربالء الم دسيية         المحا

 ومثيّلل البحيا الميذمور محافظية النجيف األشيرف      ,  2118 /تشيرين األول   / 26 األربعاء الموافيق 

 . 68ص /  2116/  5 العدد / وتم نشره في مجلة مرمز دراسات الكوفة  .منفردًا 



    

حقيقة وفلسفة اإلعالم ، ومنه يسـهمد  ما يدخ  ضمن  ووه               

لسـليمة واهلادفـة لبنـاء اإلنسـان بقيمـه      أهدافه إليصـال املعلومـة ا  

اإلنسانية املسهدامة بالوعو الداعم لنبذ العنف والهوحنه باحملاورة مع 

 .. بك  لدق مهبادل ، ايخر 

ما يهم اإلسهام يف ترسيخ ، بى ك  ومن األساليم اإلعالمية               

ا يهوحنه  صولية الهعصم احلد ـالقيم واملعهقدات النبيلة ، و

 ..اإلنسانية  –لبناء حقيقة مسهوى العقيدة اإلسالمية  ، واألديان

هطرق اجانم منه يف هذا البحى املقهاضم ، هم الوهو ما سي             

 ..والبداية من االسهنارة جبانم من نشراقات املبشر بالرسالة اإلسالمية 

 

 ياة االجتماعية للرسولمواقف من احل: ا  ثاني
 )الكريم 

 
ماهلل  صل

 
 ومكارم األخالق (عليه وآله وسل

 

ـّ                 اهلل عليه وآلـه   لّ )به من س ة الن  األكرم ا نسهن  و

 ..لهاريخ يف ِخاضم احلياة االحنهماعية ، ما ورد يف كهم ا( وسّلم

رأى ( وآلــه وســّلم اهلل عليــه لــّ )حيــى يــروى بــأّن الرســول               

عليه ، فـإذا  صًا بأربعة دراهم ، فخرج وهو لاحم بزٍّ فاشيى منه قمي

يا رسول اهلل أكسين قميصـًا كسـا  اهلل   :  رحن  من األنصار فقال

من ثياب ااجنة ، فنزع القميص فكسـاه نيـاه ثـم رحنـع نىل لـاحم      

احلانوت فاشيى منه قميصًا بأربعة دراهم وبقو معه درهمان ، فـإذا  

يا رسول : ؟ فقال   ما يبكيِك: هو جبارية يف الطريا تبكو فقال 

ـ   اهلل دفع نلّو أهلو درهمني اشيي بهما دقيقـاً  دفع نليهـا  فهلكـا ، ف

قلـم  ان الدرهمني البـاقيني ثـم  ( اهلل عليه وآله وسّلم لّ )رسول اهلل 

ــال   ــدعاها فق ــّ )وهــو تبكــو ، ف ــّلم ل ــه وس ــه وآل ــا :  (اهلل علي م
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ى أخاف أن ياضربونو ، فمش: يبكيك وقد أخذت الدرهمني ؟ فقال  

ّلم ثم عاد معها نىل أهلها فسّلم فعرفوا لوته ثم عاد فسّلم ثم عاد فس

أمسعهم أول السالم ؟ ( : اهلل عليه وآله وسّلم لّ )ى فردوا ، فقال فثّل

نعم ولكن أحببنا أن تزيدنا من السالم فمـا أشخصـك بأبينـا    : قالوا 

اريـة  أشفق  على هذه ااج( : اهلل عليه وآله وسّلم لّ )فقال وأمنا ، 

مشـا  معهـا ،   هـو حـّرة لوحنـه اهلل مل   : أن تاضربوها ، فقـال لـاحبها   

ثـم  . بـاخل  وااجّنـة   ( اهلل عليه وآلـه وسـّلم   لّ )م رسول اهلل فبشره

ورحنـاًل مـن   ، لقد بار  اهلل يف العشرة   كسا اهلل نبيه قميصًا : قال

 وألـد اهلل هـو الـذي رزقنـا    ، وأعها اهلل منها رقبة  ، األنصار قميصًا

 .هذا بقدرته 

/ البداية والنهايـة  ) وياضيف ابن كث  نىل ما تقّدم ذكره                 

نذا لافح أو ( اهلل عليه وآله وسّلم لّ )ما يروى بأّن رسول اهلل ، (  4ج

لافحه رحن  ال ينزع يده من يده حهى يكون الرحن  ينزع من يده ، 

، ينصرف عنهفه عنه حهى يكون الرحن  ونن اسهقبله بوحنه ال يصر

 .وال يرى مقدمًا ركبهيه بني يدي حنليم له 

اهلل  لّ )ن  أمشو مع الن  ك: مالك قال  ويروى عن أنم بن             

وعليه برد  ليظ احلاشية فأدركه أعرابو فجبـذ  ( عليه وآله وسّلم

 لـ ّ )تا رسـول اهلل  بردا ه حنبذًا شديدًا حهى نمرت نىل لـفحة عـا  

فإذا قد أثرت بها حاشية الربد من شـّدة حنبذتـه ،   ( اهلل عليه وآله وسّلم

ـ يا حممد مر لو من مال اهلل الذي عند  : ثم قال  فالهفـ  نليـه   : ال ، ق

.فاضحك ثم أمر له بعطاء ( اهلل عليه وآله وسّلم لّ )رسول اهلل 

 

 

 مـن  حـد ، لو كان نتبـاع هـذا السـلو  اخلشـن مـع وا      وتصّور              

 !! بني قومه ، مباذا يكون ردوه اجتاهه ؟  ألحاب السلطة وااجاه

                                                 
 
 . 38ص /  688 /  6ط/ لبنان  –بيروت / مكتبة المعارف /  6ج/ والنهاية  البداية/ ابن مثير  - 

 /  موقيييييييع اليييييييورا  /  28 ص /   ج/  تييييييياري  اإلسيييييييالم / اليييييييذهبي : وراجيييييييع أيضيييييييًا  

http://www.alwarraq.com 
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َفِبَما َرْحَمَة ِمَن اللَِّه ِلْنَ  َله ْم َوَلـْو ُكْنـَ  َفم ـا َ ِلـيَظ اْلَقْلـِم      )              

َلاْنَفاضووا ِمْن َحْوِلَك َفاْعف  َعْنه ْم َواْسَهْغِفْر َله ْم َوَشاِوْره ْم ِفو اْلـَأْمِر َفـِإَذا   

سـورة آل   (51 )كَّْ  َعَلى اللَِّه ِننَّ اللََّه ي ِحـمو اْلم َهـَوِكِلنَي   َعَزْمَ  َفَهَو

 .عمران 

ويكمن العطاء ما بني الرلة اإلهلية ومكارم الهطبيقـات                

السلوكية العميمة ، وما  هد من االسهغفار هلم ، ومـا يقـارب مـن    

القرار ، مع بناء  املشاورة اليت تبين املشاركة يف اخلطط ولنع وا اذ

الشخصــية الفرديــة وااجمعيــة ، ملســهقب  قيــادي ذكــو ســليم ،  

مكل  بالهطبيقات امليدانية ، وما حيقا من تنمية وتطوير الشعور 

، البعيــد عــن الهعصــم باملســؤولية والهوحنــه الهاضــامين لهطبيقاتــه 

 ..واحلقد والصراع والعنف 

م كرالرسول األ رم أخالقمكا أسرار بقاء ذكر سر من وهذا               

الرسـالة اإلسـالمية املباركـة    انهشـار  و( اهلل عليه وآله وسـّلم   لّ )

متـر  ، لكه من سلو  احنهمـاعو وأخـالق رفيعـة    ه، مبا متالسمحاء 

 .. األخالقو -بعما البناء اليبوي  عرب األحنيال ، لي دونها الهاريخ

أفاضـ  السـلوكيات   على مد الهاريخ ، ويهحدى ما حنادت به               

 املسـهويات ، ومنهـا  ، وبكـ   القية وأقومها بـني أفـراد اجملهمـع    األخ

 ..السياسية واالحنهماعية واالقهصادية 

وهو أمر البـّد أن ياضـعه اإلعـالم وقياداتـه ، نصـم أعيـنهم ،                     

، ومشـيكاتها  كدروس وتطبيقات ، إليصال الرسـالة اإلعالميـة   

لسفة ننسانية قا مة على تكاملية اإللالح بأرفع فوااجماه ية ، 

 ..والعطاء والصالح 

اهلل  لّ )يخ يف س ة الرسول األكرم الهارودرٌس آخر يدوِّنه                

: ملا أتى بسبايا  يئ و قف  حناريـة فقالـ    ، وذلك ( عليه وآله وسّلم

فـإنو   ، يا حممد نن رأي  أن  لو عنا و ال تشم  بنـا أحيـاء العـرب   

نن أبو كان حيمو الذمار و يفك العانو و يشبع و، بنة سيد قومو ا
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ااجا ع و يكسو العري و يقري الاضيف و يطعـم الطعـام و يفشـو    

 . الطا وأنا ابنة حامت ، السالم ومل يرد  الم حاحنة قط 

يـا حناريـة هـذه    : ( اهلل عليه وآله وسّلم لّ )فقال رسول اهلل                

، خلوا عنها ، و كان أبو  مسلما ليلنا عليه ل، لفة املؤمن حقا 

 .م مكارم األخالق حيا كان حيم مكارم األخالق و اهلل فإن أباه

يـا رسـول اهلل  ـم مكـارم     : فقام أبـو بـردة بـن نيـار فقـال                   

الــذي و ): ( اهلل عليـه وآلــه وســّلم  لــّ )خـالق ؟ فقــال رســول اهلل  األ

. (ة نال حبسن اخللا نفسو بيده ال يدخ  أحد ااجن

 

 

، ومــا للــه مــن تعــدد املاضــامني األخالقيــة ،  وبهــذا املوقــف              

 : ة منها كان  دروس عّد

مكانـة رفيعـة   ( اهلل عليـه وآلـه وسـّلم    لّ )حنع  الرسول  - 

، وحنعلـه درس مـن   ألغى لكالمها فيه عندما ، مبا  للمرأة

 ..دروس حقوق املرأة 

طلبها باههمام واحيام ل( له وسّلماهلل عليه وآ لّ )اسهجاب  -3

 .وبك  أخالق كر ة 

للمرأة شفاعة إلنقاذ قومها ( يه وآله وسّلماهلل عل لّ )حنع   -2

 ..، وكّرمها حُلسن مقالهها ، ولرفيع تربيهها  من األسر 

مكانــة ورفعــة العمــ  ( اهلل عليــه وآلــه وســّلم لــّ )بــّين  -6

اسـكهم ،  مبكارم األخالق ، لرفعة اإلنسان واملسلمني ومت

 ..وما مكانة ذلك عند اهلل سبحانه وتعاىل 

دخول ااجنـة مـن بركـات    ( ليه وآله وسّلماهلل ع لّ )حنع   -5

مكانة األخالق ومكارمها ، وما يهطلع من ح سـن اخللـا ،   

                                                 
 
 . 67ص /  688 / بيروت / مكتبة المعارف /  5ج/ البداية والنهاية / ابن مثير  -: راجع  - 

 . 661 / لبنان  –بيروت / دار المسيرة /  7ج/ تاري  دمشق الكبير /  ابن عسامر -
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وما أروع دخول ااجنة بثمار حسن اخللا ومكارم األخـالق    

 ..كفكر ونفم وسلو  ونها   

م ، لقيـام مشـروع نعالمـو    مبنهجه  كن اسهفادة اإلعـال  -4

مهميز بالقيم الفلسفية الكا نة يف أخالقية العم  وسب  

 ..تنمية الفكر األخالقو البعيد عن الهعصم 

 

 مضامني تربوية  :ا  ثالث
 ) األعظم من سرية الرسول

 
م صل

 
 : (اهلل عليه وآله وسل

 

فاضــاًل علــى مــا تقــّدم ذكــره ، ومــا تشــهمله هــذه املواقــف                

اهلل عليه  لّ )اإلنسانية من األبعاد اليبوية لس ة الرسول األكرم 

( :  7ج/ الكـب    اتاريخ دمش) ما ي دوِّنه ابن عساكر    (وآله وسّلم

عبـد   بـين حيى يذكر ما ي روى عن أمساء بن  يزيد األنصـارية مـن   

وهو بـني ألـحابه   ( اهلل عليه وآله وسّلم لّ )أنها أت  الن   ، األشه 

نفسـو لـك   واعلـم   النساء نليك ،بأبو أن  وأمو ، ننو وافدة : ل  فقا

 مسعـ  مبخرحنـو  كا نة يف شرق وال  ـرب  من امرأة  ماأنه ،  الفداء

 نىل بـاحلا  ونن اهلل بعثـك  ، نال وهو على مث  رأيـو  هذا أو مل تسمع

أرسـلك ، وننـا معشـر النسـاء      الـذي  إهلـك الرحنال والنساء فختمنا بـك وب 

ــورات   ــورات مقص ــهواتكم ،   حمص ــو ش ــوتكم ، ومفاض ــد بي قواع

ــم   ــم ، وننك ــامالت أوالدك ــال امعوح ــر الرحن ــا ش ــلكم علين فاض

وأفاض  من ، ااجنا ز  شهودو ، املرضى ةيادعاجماعات ، واعة وبااجم

ــبي  اهلل  ــاد يف س ــنكم ونن ،ذلــك ااجه ــ  م ــا أو  الرحن ــرج حاحن نذا خ

 ، أثوابكملكم و زلنا  ،أموالكم لكم حفمنا، أو مرابطًامعهمرا 

 ، فما نشارككم يف األحنر يا رسول اهلل ؟وربينا لكم أوالدكم 
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ىل ألـحابه بوحنهـه   ن( اهلل عليه وآله وسّلم لّ ) فالهف  الن               

قط أحسن من مسـاءلهها يف أمـر   مرأة امسعهم مقالة ه  : قال وكله 

 دينها من هذه ؟ 

 هـذا ،  هـدي نىل مثـ   هيا رسـول اهلل مـا يننـا أن امـرأة ت    :  قالوا            

انصريف أيهها : نليها وقال هلا ( اهلل عليه وآله وسّلم لّ )فالهف  الن  

لزوحنهـا   نحـداكن تبع   املرأة وأعلمو من خلفك من النساء أن ح سن

 .موافقهه يعدل ذلك كله   لبها مرضاته واتباعهاو

.. ر اسهبشارًاتهل  وتكبِّ أدبرت املرأة وهوفقال            

 

 

اليبوية اليت نسهشفها من هذه الروايـة ،   بني أهم املاضامني ومن           

أن بّين  ما مّت يف اإلسالم من نعطاء حا شـرعو وتشـريعو للمـرأة ،    

 :بالهوازي مع 

اإلعالم واخلـرب والرسـالة املهبادلـة ، الكا نـة بـني السـا          -

 .. املوضوعو اسهفهامهعما واملسؤول ، وسب  نق  اخلرب و

لقاء لحفو  ، وكأنهمجالية لورة ما  مله الرواية أياضًا  -

ــالة      ــدي للرس ــادي املهص ــ  القي ــاء ، ورحن ــة النس ــني ـثل ب

 ..والدولة  السماوية

،  سياق مـا  ملـه الروايـة ، متثـ  فقـه الهصـريح الرمسـو        -

كما هـو مـا  ملـه مـن مسـألة شـرعية تربويـة فكريـة         

، ية وفلسفية ، ومنه ما  قا جماالتها النفسـية والسـلوك  

 ..وما كا ن فيها من املسهوى املادي واملعنوي 

األخـالق ، تبـدأ   مكـارم  تهمث  فيها رسالة جمهمعية عالية  -

،  (اهلل عليه وآلـه وسـّلم   لّ )من الوقوف بني يدي رسول اهلل 

وامهدادًا للمحاورة والوقوف على احلقا ا املوقفيـة لإلسـالم   

 ..من املرأة وحقوقها 

                                                 
 
 . 227ص /  661 / لبنان  –بيروت / دار صادر /  8مج/ لسان العرب / ابن منظور  - 
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واحلقوق املقاربة ، ااجامعـة بـني   ، نة احلقوق املقار   تهاضمن -

ااجع  الهكويين للمرأة وااجع  الهكـويين للرحنـ  ، ومـا    

يقابله من ااجعـ  الهشـريعو ، وتـبين األحكـام الشـرعية      

 ..والهكايف احلياتية 

، وما ييتـم عليـه مـن     بيعة املرأة وتكوينها البيولوحنية  -

 ..مواقف ننسانية عميقة 

، ومـا  ققـه    (السيكولوحنو )  بيعة خلا املرأة النفسو  -

 .. من قوة بيان ومعانو وقوة شخصية وفكرية

 بيعــة املــرأة ومكانهــا احلقيقــو يف اجملهمــع والعالقــات  -

األسرية قب  الزواج وبعد الـزواج ، ومـا ميتـم عليهـا والـذي      

يبدأ املسؤولية مع ذاتها ، واإلسهام ببناء األسرة كنواة داخ  

ـ  ة داخـ  النسـي  االحنهمـاعو    اجملهمع ، لهكون خلية نافع

 ..وبناء البلد وتقدمه 

 بيعة املرأة كعام  للبناء اليبوي لإلسـهام يف دعـم مهـام     -

 .. املؤسسات اليبوية والهعليمية

 بيعة املرأة كعام  تسهم يف البعـد االقهصـادي ومصـادر     -

واحليلولــة دون الوقــوع بــاحلرام يف نشــباع ، الــدخ  احلــالل 

 ..رتبط بااجانم اليبوي والهعليمو احلاحنات ، وهو بذاته م

فاضاًل عن ما تقّدم فاملرأة يف اإلسالم هلا احلا أن تسهفهم عن                

بكــ  أدب وتفـاهم وتعــاون للحصـول علــى   ، كـ  مــا يعيضـها   

املكانة الال قة دون اال دار لوب ما يهم الهشويش على فكرها 

مكانههـا يف اإلسـالم    ومس تها باسم حقوق املرأة ، وملعرفة حقيقـة 

وفلسفهه نىل حنانم الرحن    كأب وأخ وزوج وننسان ، ليهم تكام  

،  وقو هـا دنيويـة  اليـاة  احلوحنودهما ، والثـواب العمـيم يف مسـ ة    

 ..وامهدادها األخروي  منها ، الدنيوية ،وآثارها اينية واملسهقبلية 
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، جو لبنـاء احليـاة   وبهذا املنحى الـواعو والراسـخ واالسـياتي                 

ـ     رى مـا شـّجع عليـه الرسـول     ومنه بناء األسـرة واجملهمـع والدولـة ، ن

يف الشـك  واملاضـمون للبنـاء    ( لّ  اهلل عليه وآله وسّلم)م األكر

 ..واليبوي يف أمور الدين والدنيا املعريف 

ومؤشـــرات ذلـــك يف ماضـــمون هـــذه الروايـــة ذات الـــدروس               

ل ع مهام احلياة بني املرأة والرحنـ  ، وعـدم نثقـا   املسهفياضة لبناء توزي

 ..املرأة بأمور هو يف  نى عنها 

 :بدأ نهلو ينطا به القرآن الكريم وما يسهمد ذلك من م             

َلا ي َكِلف  اللَّه  َنْفًسا ِنلَّا و ْسَعَها َلَهـا َمـا كََسـَبْ  َوَعَلْيَهـا َمـا      )              

 .سورة البقرة /  384ية من اي(  اْكَهَسَبْ 

َلَهــا َمــا َكَســَبْ  َوَعَلْيَهــا َمــا ، والــذات وامليتــم علــى الــنفم             

 .. اْكَهَسَبْ 

ومبنمور مـا تقـّدم و ـ ه ، يهطلـم  قيـا تربيـة الـنفم                      

وتربية األحنيال ، مباضامني نزع الفكر املنحرف الـذي يقـود للعنـف    

، أال وهو حنهـاد الـنفم يف البنـاء     بااجهاد األعممرهاب ، واالجتاه واإل

احلاحنـات املنمـورة   والهقويم وكسم الرزق املادي واملعنـوي إلشـباع   

 ..و   املنمورة 

باحملبـة   ، وبناء احلياة األسـرية واحملبة  ةاوراحملبناء روح منه و              

 .. والهختلف وح سن الهبعو 

ـ               كها ومتاسـك اجملهمـع ، وهـو سـبيلها     وهو سبيلها يف متاس

قناعههـا  بأسـم وينـاء   إلرضاء ربِّها ، وكسم احليـاة الكر ـة ، و  

 ..مبا هو فيه من النعم اإلهلية ، اليبوية 

وعنــدها  كــن لوســا   اإلعــالم ، املر يــة واملســموعة                    

عـم  واملقروءة ، الهقليدية و   الهقليدية ، مبا فيها الرقميـة ، أن تل 

 ..الدور الكب  ، يف جمريات احلياة اإلنسانية 
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 املضمون الروحي للدعاء : ا  رابع
 ) عند رسول اهلل

 
م صل

 
 : (اهلل عليه وآله وسل

 

ــدعاء يف اإلســالم ، املك            ــمن  ولل ــه يهاض ــة ، لكون انــة املرموق

 وذلــك ننســانية وأخالقيــة عميمــة ،وتربويــة و ماضــامني فكريــة

واال هسال بـه مـن كـ  شـوا م احليـاة ، ونعـادة       ملراحنعة النفم ، 

تقــويم الســلو  بــني ذات اإلنســان ، واإلنســان وخالقــه عــز وحنــ  ،  

بشـك  عـام ، والرسـول     (عليهم السالم)والرس  الكرام  نواإلنسا

،  (علـيهم الصـالة والسـالم   )األعمم حممـد وآلـه الطيـبني الكـرام     

فاعليـة  ولـول ب وتنميم اإلنسان من دواخله ومـع ايخـرين ، حهـى ال   

ــ    ــهوى ق ــدى مس ــر مب ــان النم ــادة اإلنس ــدعاء نىل نع ــه ال ويم عبادات

 ..ومعامالته املهنوعة 

رسـوخ قـّوة الهطّلـع علـى منـافع الـدين لهنمـيم احليــاة        منـه  و           

مبا فيه البيئة واحليوانـات ومـا   ، نفع اإلنسان واملخلوقات وية ، والدني

وبالهـالو  ق وواحنبـات اجتاههـا ،   إلنسان من حقوي رتِّبه اإلسالم على ا

 .. النفع املهبادل من ذلك

بشــك  وبــختخر ، مــن بنــاء اإل ــان و هــد ، وينبــع وي ــدّعم              

، بربـه   اإلنسـان  عالقـة وسالمة الفكر ، قويم احلقيقو املبين على 

لـلوات اهلل علـيهم   )نبيـاء  األرسـ  و المن  تعاىل وما أرس وما أنزل ، 

 ..( أمجعني

ــ  ال                 ــانية وتكام ــرية واإلنس ــع للبش ــه النف ــدوره ل ــاء وب بن

 ..احلاضارات  ةاورحموالهماسك ، مبا فيه متاسك و

ــذا              ــدد ول ــان   تهع ــا وبي ــامني وعم ــور وماض ــا رل ــة  بش ايي

 :الكر ة 
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اِع ِنَذا َوِنَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّو َفـِإنِّو َقِريـٌم ُأحِنيـم  َدْعـَوَة الـدَّ      )              

سـورة  ( 84 )َدَعاِن َفْلَيْسـَهِجيب وا ِلـو َوْلي ْؤِمن ـوا ِبـو َلَعلَّه ـْم َيْرش ـد وَن        

 .البقرة 

، ( اهلل عليـه وآلـه وسـّلم    لـ ّ )وبهذا كان الرسـول األعمـم                 

شخصـية الفـرد وااجماعـة    ياضع للدعاء األهمية الكب ة يف بنـاء  

 ..واجملهمع 

ة توالـلية  الـدعاء حيـا  ( اهلل عليه وآلـه وسـّلم   لّ )ع  ةو              

اإلنسـانية ، لهجعلـه دون انقطـاع     لشخصـية البشـرية  اوتكاملية 

 ..يه داخ  احلياة ذاتها ، وما ييتم عل سهقب واملالثقة ب

 : بالدعاء ( اهلل عليه وآله وسّلم لّ )يبدأ ـا و             

من اهَلمِّ واحَلَزن والَعْجز والكس  والبخ  اللهم ننو أعوذ بك )              

( .وااُجنب وَضَلِع الّدين و لبة الرحنال 

 

 

فالوعو رأس حكة الدعاء ، وبهذا الدعاء يعرف اإلنسـان ِمـّم                 

ــهعيذ  ــه يف أداء     ، يس ــع عمل ــه م ــوذ يف لايه ــْن يل ــن ونىل َم وِمّم

 ..مهطلبات احلياة 

 منه عنـد  والسيما، رفع من معنوية اإلنسان والدعاء يدعم وي             

 لـ ّ )مل خيرج رسـول اهلل  : نم قال ن أالسفر وآدابه ، ويف احلديى ع

 : ناّل قال حني ينهض من حنلوسه ، يف سفر قطُّ ( اهلل عليه وسّلم

اللهّم بك اْبَهَسْرت ونليك تَوحّنْه   وبـَك اعهصـم   ، أنـ  ربِّـو     )             

َهّم بـه ، ومـا أنـ  أعلـم  بـه      كفين ما أَهّمين وما مل أْهوَرحنا و ، اللهم أ

، ثـم  ( ، وزوِّْدنو الهقوى واْ ِفْر لو َذْن  وَوحنِّهين للخ  أين تَوحّنْه   مين

..ابهسرت أي ابهدأت سفري معنى خيرج ، و

3

 

                                                 
 
 . 56ص /  661 / لبنان  –بيروت / دار صادر /  4مج/ لسان العرب / ابن منظور  - 
2
ص /  676 /  2ط/ لبنان  -بيروت/ دار المسيرة /  4ج/ تاري  دمشق الكبير / ابن عسامر  - 

358 . 
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اهلل عليـه وآلـه    لـ ّ )، نّن رسـول اهلل   وعن اإلمام علـو                  

 : دخ  املسجد قال ، كان نذا ( وسّلم

اللهم افـهح لـو   : اللهم افهح لو أبواب رلهك ، ونذا خرج قال )                

.أبواب فاضلك 

 

 

اهلل  لـ ّ ) علمـين رسـول اهلل  : قـال   وعن اإلمـام احلسـن                  

 ( :اهلل عليه وآله وسّلم لّ )قنوت الوتر فيه يقول ( وسّلمعليه وآله 

وتولين فيمن ، وعافين فيمن عافي  ، اهدنو فيمن هدي   ربِّ)              

وقين شر ما قاضي  ، ننك تقاضو وال  ، وبار  لو فيما أعطي ، تولي  

( .ي قاضى عليك ، ننه ال يذل َمْن والي  ، تبار  ربنا وتعالي  

3

  

وهكــذا األدعيــة تهــدي األرواح والنفــوس والقلــوب ، وهــذه                

 .. (للوات اهلل عليهم وسالمه)وآل حممد  وماضة من قبم حممد

وأخ ًا ال آخرًا   روي يف سننه عن حممد بن املثنـى عـن حييـى                 

بن لاد عن أبو معاوية عن األعمش عن حبيم بـن أبـو ثابـ  عـن     

 :أبو الطفي  عن زيد بن أرقم قال 

أمر بدوحات  ،مّلا رحنع رسول اهلل من حجة الوداع ونزل  دير خم              

 : فقممن ثم قال 

كأنو قد دعي  فأحنب  ، ننـو قـد تركـ  فـيكم الـثقلني                   

كهاب اهلل وعيتو أه  بييت ، فانمروا كيـف  لفـونو فيهمـا ،    

اهلل مـوالي وأنـا   : فإنهما لن يفيقا حهى يردا ّعلّو احلوض ، ثـم قـال   

ه فهذا وليه ، َمْن كن  موال: ولو ك  مؤمن ، ثم أخذ بيد علو فقال 

  "اللهم وال َمْن وااله وعاد َمْن عاداه 

، ( وسّلموآله اهلل عليه  لّ )فقل  لزيد مسعهه من رسول اهلل              

..ما كان يف الدوحات أحد ناّل رآه بعينيه ومسعه بأذنيه : فقال 

 

 

                                                 
 
 . 213 -212المصدر السابق ص  - 
2
 موقع الورا  /  86ص /   ج/ التدوين في أخبار قزوين  / الرافعي - 

http://www.alwarraq.com
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وهكذا هو الدعاء ، فلسفة وثقافة ودعوة ونعـالم ، ولـحوة               

ــر  ــاء    فك ــكينهها لبن ــا وس ــد بختفاقه ــالة مته ــد ، ورس ــ ة عه ومس

الشخصية بروح ونفـم مهوازنـة ، لهكـون بالـدعاء ، مـنه  هدايـة       

 ..و مأنينة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      
 
 216ص/  688 /  6ط/ لبنان  –بيروت / مكتبة المعارف /  5ج/ البداية والنهاية / ابن مثير  - 

 . 4 2 -218وأيضًا راجع ص 
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 املبحث الثاني
 اإلعالم والصحافة بني املاضي واحلاضر

 

مـن الروضـة النبويـة    املسـهقاة  ملباركـة  وبعد هذه الوماضـة ا               

حـى األخـرى   اخلوض يف حماور البة ،  كن مهابعهها وذلك بقدسامل

 .. جمال توييف اإلعالم ضمن

فهم تطـور اإلعـالم املقـروء واملسـموع     لذا البّد من نوع ثقايف ل             

ــوص  ــو ، وباخلص ــم واملر  ــه حنان ــ، من ــحافة ـ ــع الص ــا بواق ا يهعل

 ..وتارخيها املنمور و   املنمور 

والهمييـز   تسـليط الاضـوء  و،  ةاإلشارة ملشـكل  هاجحي هذاوب              

لكشـف عـن   ل، ، مبا يسعه البحى املعااجة و، ورمبا الوقاية  والفهم

وباخلصـوص الصـحافة ومـا كانـ      تهابع وتوال  وت ة اإلعـالم ،  

 ..عليه 

ت ومنـ  يف جمـاالت الشـك     ا مـا تالحقـ  مـن تغـي    منه و             

احلياة اليومية ، وبهذا سـيكون حمهـوى    ، وما عااج  يف واملاضمون

 :املبحى ايتو 

 .حنوانم من تاريخ الصحافة : أواًل 

 .حنوانم من حاضر اإلعالم والصحافة : ثانيًا 
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 جوانب من تاريخ الصحافة: أوال  
 

هلا أهميهها وحساسـية مهامهـا   اليت ومنه الصحافة ، ولإلعالم               

دها من خالل ما ترمسه من أهداف و ايات ، بالرؤى والرسالة اليت جتسِّ

وما تاضعه ضمن خططها ، وما تنفذه على أرض الواقـع ، وآثـار ذلـك    

 ...ومؤثراته 

وللصحافة مس تها وتطورها عرب الهاريخ ، حيـى بـدأت عنـد                 

الشروع بنق  اخلرب وتوسـع  بانفهـاح قنـوات النشـر البدا يـة قبـ        

خلرب والكلمة من خالهلـا ، وــا تـدل عليـه     اخياع الورق وانهقال ا

ايثار ، أن األلواح الطينية وااجلود واأللواح اخلشبية واحلجريـة وورق  

يهم األشجار وما نليها ، هو مرحلة الهدوين لبقاء الكلمة أ ول مدة 

.ا بني الناس ا فيمتداوهل

 

  

عنــد لــناعة الــورق ، ويهاضــح ننهــا تطــورت بشــك  واســع             

أكثر سهولة علـى الـورق ، واالسـهعمال    لهدوين اليكون ، وره وتط

مـا اتسـم  فـة احلمـ      والعم  على تداوله يف الوسـط الثقـايف ، و  

 ..والنق  للمطبوع 

                                                 
 
 : للتوسع في هذا الخصوص راجع  - 

/ الصحافة بين الواقع وطموح العالمة هبة الدين الشهرستاني / هاشم حسين ناصر المحنك . د -

شارك في المؤتمر العلمي التاريخي ؛ صحافة النجف األشرف إنجاز معرفي وإبداع فكري , بحا 

نيسان /  5  -4 تنسيق مع ن ابة الصحفيين فرع النجف األشرف للمدة الذي أقامتل ملية اآلداب بال

21 1 . 

أثر النجف األشرف اإلعالمي والصحافي في اإلصالح والتجدييد  / هاشم حسين ناصر المحنك . د -

شييارك فييي المييؤتمر العلمييي السيينوي الثالييا , الييذي أقامتييل الكلييية        / أنموذجييًا ( النجييف ) ؛ مجليية 

 م  21/ نيسان /  23 -22في النجف األشرف  , بتاري   اإلسالمية الجامعة

- 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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وألــبح اإلعــالم بشــك  عــام ، أكثــر فاعليــة حينمــا مت                

اخياع املطابع احلجرية حهى الولول نىل املطابع امليكانيكية اليت 

 ( ..النجف ) وجملة ( العلم ) جملة هها واكب

ارتفـاع مسـهوى حنـودة الطباعـة     منه ما اتصف الهطـور مـن   و               

حماولة السيطرة على ما حيدث مـن  ما كان من و، وسرعة الطباعة 

مـا حيملـه مـن    سـالمة  و، أخطاء وتشويه وتهديد شك  املخطـو   

 ..أفكار ، وما  ر عليه من زمن وتهديدات الهلف 

يقــول الســيد هبــة الــدين    ، لــذا مــن الناحيــة الهارخييــة                 

 :الشهرسهانو 

نّن بهذا الهحقيا األساسو يأتلف املهشعبون يف اخهيار أقـدم  )              

الصحف ويكون انعقـاد نطفـة الصـحافة عنـد اخـياع الكهابـة       

(وجتلو الهقرير بكسوة الهحرير يف اإلعراب عما يف الاضم  

 

. 

وهذه مقدمات لوحنوب بلورة ونشأت الصحف ، وما تنههجه مـن               

سلو  بنا و ثقايف ، مهطور ونـابع مـن تطلعـات املهلقـو ، بأسـلوب      

وحمهوى مهطلبات الصحافة والصحف   ااجريـدة واجمللـة والنشـرة ،    

 :لذا ينشأ مع نشوء الصحافة عاملني أساسيني وهما 

لصحافة مبسهوى القارئ ، وهـو ال ينمِّـو   أن تكون ا: أحدهما            

قابليات و موح وتطلعات الصحايف البارع ، والصحيفة ذات األهداف 

عليه أن يهطلع نىل االسـهزادة   ماإلنسانية النبيلة ، والقارئ املسهوحن

باملعلومات واألفكـار واملعـارف والعلـوم بقـدر اإلمكـان وتنميههـا       

 .اجملهمع  وتطويرها لدفعه املسهقبلو وتفاعله مع

وهو مهكامـ  مـع مـا تقـّدم   أن تسـهقر الصـحف       : ثانيهما              

بكــ  اجتاهاتهــا علــى قــرار ونفــم القــارئ ، لهنطلــا يف أهــدافها  

وترقيههــا باملســهوى الــيت  قــا رفــع مســهوى القــارئ أو  هــا ،و ايات

                                                 
 
 . 6ص / المصدر السابق  - 
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حهـى لـورة   و، واملعرفـة واحلكمـة   والعلـم  مهلقو املعلومة واخلرب 

 ..كري والعلمو الهخي  الف

وتطلعـات الصـحايف   ، بالهوازي مع رفع مسهوى تطلعاتـه   هذا              

يف عق  قار ـه ، لبنـاء مسـهوى    وما حيققه البارع والكاتم الراسخ 

حاضاري ينهض باألمـة بـالهزامن مـع تنميـة وتطـوير الـذوق        -ثقايف 

القيم الرفيعة يف ك  االجتاهـات واملنـاحو ، ومنـو وتطـور الـوعو      و

 ..للمس ة املبدع املقوِّم 

ومبنحـــى نشـــأت الصـــحف قبـــ  الصـــحافة ، نـــرى الســـيد              

 :الشهرسهانو يقول 

ثم نشأت نطفة الصحافة يف رحـم اإلنسـان الكـب  فصـار     )               

(يهحر  حننينًا 

 

 . 

واسهكمااًل ملا تقّدم   فـإّن السـيد الشهرسـهانو نـراه يقسِّـم                   

:اح  الهارخيية لوالدة هذا ااجنني الصحايف بايتو املر

3

 

القدماء نق  الكهم بالربيـد  (  الفرس) عند ابهكار ملو   -

تنمـيم   مـن  أخـذ الفراعنـة  من بالد نىل بالد ، فاضاًل عـن مـا   

 ..الصحافة ونشرها 

ثم ارتقى أمر الصحافة وانهشى وتدرج رضيعها فمشو ونشر  -

الته وذلك يف عصـر  يف مطاوي لفحاته حوادث الشعم وناز

 ..ارتقاء الصني قب  متدن العرب بقرون 

ــوق    - ــة س ــد بواب ــرب ، عن ــني الع ــونها ب ــا و ص ــ  دوحهه نبغ

، وبهـذا  ثـ    ( على قـدم  )ومتدنهم ، ( على ساق ) عكاي 

السوق الصحيفة ، والهمدون هو مادة ومسهوى هذه الصحيفة 

 ..يف خمهلف جماالت الفكر 

                                                 
 
 . 6ص / المصدر السابق / مجلة العلم  - 
2
 . 1  -6ص / المصدر السابق : راجع  - 
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نىل أراضو حنرمانيا وأملانيـا   بعدها يف القرون الوسطى تسري -

من بقاع أوربا بوسا ة الفلنم العاشر يف القرن الثالى عشر 

امليالدي ، فإنه كان أكرب الوسا ط لنق  العلـوم واملعـارف   

ــع    ــه م ــبم الخهال  ــرن  ، والس ــرب نىل اإلف ــن الع ــة م واملدني

األسبانيني ومراودته نىل بالد األنـدلم ومـراكش ، وتـرحنم    

العربية نىل ااجرمانية ، ومنه انهق  نىل  الكهم العلمية من

فأنه  نشره الهمدن يف أملانيـا  ، علم النجوم والفلك نىل أوربا 

 .ولدور الصحيفة منها يف القرن الرابع عشر 

 تهاها ، واسـهعماال املكما يو ةعاكان اخياع لنعة الطب -

يطها من أعـايم  نىل من ي حالبشرى له َزف  ، الصحافة هابلو و

ر قــرن الســابع عشــر ، قــرن العلــوم وذلــك مــن لــد الرحنــال ،

واملعــارف واالكهشــافات والصــنا ع ، وقــرن  لــوع  ــم  

 ..اليِقو من أفا الغرب ، وقرن أفوهلا و روبها من أفا الشرق 

 ، ولــورتها املهمثلــة بالصــحيفة، مرحلــة ارتقــاء الصــحافة  -

ــد   ــة الرش ــ   ، ملرحل ــع  ومسن ــ  وس ــع  ، ومن ــرت يف مل فنش

واملعارف ، وبها كمل  والعلوم  ف احلوادث  را، الصحا ف 

 ..علومهم ، ومهمماتها من الفلسفة والهاريخ والدين 

الصحف والصحافة وقدمهما عنـد   حياة وبهذا كان  لورة                

نطفـة ، وحنـنني ، ووالدة ، ومنـو ،       السيد الشهرسهانو من تكوين

هلـف العصـور   الرتقـاء عـرب خم  حهى الولـول نىل مرحلـة الناضـوج وا   

، وبه كان منمـاره الهحليلـو حليـاة الصـحف والصـحافة ،       والدول

ــانو   ــات الفكــر اإلنس ــني نمكاني ــة  –مــزي  ب ــاري ، وزماني احلاض

 ..ومكانية الفع  واالرتقاء 

وضـع  منمور السيد الشهرسهانو ،  كن مالية منطا ووجب              

 : وقدمهما كان  لورة الصحف والصحافةاملخطط ايتو لبيان ما 
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  الصحف والصحافة وقدمهما حياة لورة يبني(   ) خمطط 

 عند السيد الشهرسهانو

 

يـة للصـحافة يف يـ     ووضع السيد الشهرسـهانو نبـذة تارخي              

 ..هذه األحنواء 

لدور  ، وهو توقي م 1 1 / مارت  31ورأى يف وقهه واحملدد قب               

 :بأنه اجمللة ، 

قد جتّل  الصحافة يف عصرنا الزاهر بزي وكسوة مل يعهدا )                

 651 حد يهورها يف هذا امللـبم الفـاخر قبـ  اخـياع لـنعة الطبـع       

واملشهور يهور الصحافة يف أوربا يف القـرن السـابع عشـر   واخهلـف     

املؤرخون يف تقّدم بريطانيا على فرنسا نيهار الصحف وتقّدم فرنسا 

عليها ، وكذلك اخهلفوا يف تقدمها على حنرمانيا أو تقدمها عليها ، 

ب  اخهلفـوا يف تقـّدم الغـربيني قا بـة علـى أهـ  الشـرق أو تقـّدم         

 تكوين نطفة

 ننيااج

 والدةال

 نموال

 مرحلة الناضوج

االرتقاء عرب خمهلف 

 العصور والدول

الصحف 

والصحافة 

وقدمهما 

عند السيد 

 الشهرسهانو
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الشرقيني عليهم يف ذلك ، وكذلك اخهلفـوا يف تقـّدم العـرب علـى     

أه  الصني أو تقّدمهم على العرب   وال يزال النزاع علـى سـاق وقـدم    

بني املؤرخني ولـفحات الكهـم كصـفاح ايثـار     يف ِقَدم الصحافة 

العهيقة ال  سم مادة النزاع وال تنفو اخلالف وحم احملمدة وابهغاء 

الشرف النوعو ال يربحان من  ر  النفوس وبعثهـا نىل حنـر النـار نىل    

القرص ونثبات ك  منهما هذه الفاضيلة لقومه ، أعين انهساب أقـدم  

(الصحف نليهم دون   هم 

 

  . 

:منها ة ذا النص لهاريخ الصحافة أمور عّدويهاضح من ه                 

3

 

ــوص ،    -  ــدونات بهــذا اخلص ــحافة وامل ــاريخ الص ــا به ــا يهعل م

 ( .العلم ) م حيى لدور جملة 1 1 وامهداد األمر نىل عام 

مــا يهعلــا بهــأث  املكننــة والهكنولوحنيــا علــى ازدهــار   -3

ــدمها  ــحف وتق ــة واالن، الص ــة الطباع ــرعة ونوعي ــار وس هش

ــريع  ــدة     ، الس ــع قاع ــم أوس ــو لطل ــيت تف ــا ال وبكمياته

 ..مجاه ية 

الشـرق   ، الـركنني  من احدو رح آراء املؤرخني حول أسبقية  -2

والغرب ، فاضاًل عن تفاوت ايراء حهى حول أسبقية بريطانيا 

أسبقية فرنسا على بريطانيا ، ، أو بالعكم ، على فرنسا 

ــرى   ــة أخ ــن حنه ــ   ، وم ــى أه ــرب عل ــبقية الع ــني أو  أس الص

 ..بالعكم 

الكشف على أّن النزاع قا م مـا دام االخـهالف شـارع قلمـه      -6

خترا هم إلثبــات الفاضــيلة ، بــني املــؤرخني الــذين يهفــاوتون بــ

                                                 
 
 . 7ص /  1 6 عام  –مارت  -26/ المجلد األول / العدد األول / مجلة العلم  - 
2
فة بين الواقع وطموح العالمة هبة الدين الصحا/ هاشم حسين ناصر المحنك . د: راجع  - 

 .المصدر نفسل / الشهرستاني 

النجف / دار انباء للطباعة والنشر  /اإلعالم والتحديات العالمية / هاشم حسين ناصر المحنك  .د -

 .العرا   –األشرف 



 31 

ا والذي يعين بطبيعة احلال ، نثبات اتساع احلاضـارة وفاضـله  

 .. على اإلنسانية واحلاضارات اأُلخر

، وبه قا   بهقّدم حنريدة فرنسا فهم بني )   ووال  على أّن                   

حنريـدة اجنليزيــة يهـرت ســنة   وقا ـ  بهقــّدم   م ، 42 يهـرت ســنة  

(وقا   بهقّدم حنريدة أملانية يهرت يف القرن اخلامم عشر م ،588 

 

. 

بأّن أملانيـا وبريطانيـا أحـدهما    ، ويعين على وفا هذا النص                 

 ..يسبا ايخر ، وال أسبقية لفرنسا 

وقا   بهقّدم املعلقات السبع و وها يف عصـر  )  : وياضيف                

حناهلية العرب بناء على كونها لـحفًا تنشـر علـى رؤوس األشـهاد     

  وقا   بهقّدم  شعم وتصور أخالقهم ومعالو آدابهموتمهر أفكار ال

عالـمة  "  زتـه يكـن   " اليت تعرف يف عصرنا " كونغ باو " حنريدة 

القرن الثالى من امليالد ، وقا   بهقدم لـحف   بالد الصني لدرت يف

الفراعنة قب  امليالد بقرون وللوا نليهـا لـدى البحـى والفحـص عـن      

ف شايثار العهيقة واألسرار املودعة يف أهرامات مصر فاسهخرحن  ك

العلم ما شاء من بطون وادي الني  بني أيهر أهليها الراقدين معنـا يف  

( فلة 

3

 . 

مــع عــدم ن فــال ، نــا أوضــح األســبقية بــني احلاضــارات وه                 

واحلاضارة وآثارها ، فيى املعلقات ، أساليم النشر والهدوين ومساتها 

هلا ألوهلا وخصولياتها الفكرية وموقع نشرها ، فيكون الهعرف 

عليها باإلقدام نليها للكعبة املشرفة ، ونشرها بطبيعة احلـال علـى   

الـذي خيهلـف عـن مـا كانـ  عليـه       لحيفة من ااجلود أو الـرق ، و 

ــه   ااجريــدة الصــينية والصــحف الفرعونيــة ، فلكــ  لــه خصا ص

                                                 
 
 . 8 -7ص /  المصدر نفسل  - 
2
 . 8ص /  نفسلالمصدر  - 



 3  

وأساليبه وانطباعاته ومدى اسـهمراريهه الهارخييـة وايثاريـة ، ومـا     

 ..ياضع من بصمات على الواقع الثقايف واحلاضاري واإلنسانو 

هه ومن هذا الوقع ، كان  اجمللـة تهـهم بنشـر الـوعو وفلسـف                   

الداعمة لهوحنه املقارنة واملقاربة يف الـرأي ، وكأنـه يريـد بهـذا بـى      

حرا  الفكر ، لينطلا لوب العقيدة اإلنسانية ونشرها بشـك   

 ..تربوي يبحى عن الواقع واحلقيقية وما هيهها 

ومن العـدد األول ، الصـادر يف   ، ( النجف )يف جملة أما الهوحنه                

، وبشــكله املخهصــر املفيــد ، وضــمن     م 154 / تشــرين الثــانو  

 ..حمدودية البحى 

ــد                  ــدة   فق ــر والعقي ــاء الفك ــهم يف بن ــوع يس ــر موض مت نش

حريـة  ) اإلسالمية على أسـم الـوعو ، والـذي حنـاء ضـمن موضـوع       

للعالمة الكب  الشيخ حممد رضا املمفـر ، ومـا   ( الفكر واإلسالم 

مـع نشـر   ( ال نكـراه يف الـدين   ) اس بّينه من أّن اإلسالم حناء على أس

الوعو مبنّوع اجتاهاته العلمية ، بالهوازي مع بناء مفهـوم احلريـة يف   

العقيدة ووحدتها يف ي  املنمور اإلنسانو والهعايش السـلمو بـني   

 ..خمهلف الناس 

وحــّذر يف ذات املقالــة مــن خلــا الفجــوة الــيت  ــدث الصــراع               

تشــخيص لزمــان يقــول الشــيخ املمفــر عنــد واخلــالف ، ويف ذلــك ا

 :  مشكلة قد تسبم أزمات

لعم االسهعمار لعبهـه  " ؟ .. عصر احلرية" العصر  ولكن هذا)              

الكربى فبذر روح اإلحلاد يف مدارسه الـيت أنشـأها يف بعـض الـبالد     

اإلسالمية ،  طيمًا لعقيـدة املسـلمني   لينشـأ الطفـ  علـى روح      

... (يف عقيدة الدين اإلسالمو  الهمرد والشك

 

 . 
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وهذا مؤشر على مدى وعو القا م على الصـحافة للمهـام يف                  

ــالمية    ــدة اإلس ــاس والعقي ــدة الن ــة وح ــاءه  –لاي ــانية ، وبن اإلنس

الفلسفو الرلني على أساس الوعو والهوحنيه وتشخيص املشكلة 

 ..ونها جها ومسبباتها 

املناسبة )  وكان  موسومة بـ أخرى يف ذات العدد ، ويف مقالة              

 ..للعالمة السيد حممد تقو احلكيم  (السخية 

ــا   و                ــاء فيه ــا حن ــدة ) ـ ــادئ الواف ــا  –فاملب ــني  ربيه ــرق ب ال ف

ما تزال منذ بداية النهاضـة احلديثـة تعمـ      –وشرقيها بالنسبة نلينا 

علـى بلـوأ أعمـاق هـذا      مبا متهلكه من أسـاليم يف نشـر دعوتهـا   

ااجي  واقهالع رواسيه العقيديـة منهـا والسياسـات العلمانيـة الـيت      

درحن  عليها وزارات املعارف يف أكثر الدول اإلسالمية مـا تـزال هـو    

الطا ية بروحها على مناه  الهعليم وتأث ها اليبـوي علـى نفـوس    

... (الناشئة 

 

 . 

والسياسات العلمانية اليت ) على   يف النص ولو مت اليكيز                 

 ( . درحن  عليها وزارات املعارف يف أكثر الدول اإلسالمية

لرأينا مدى احلرص القـا م علـى الـوعو ، املـبين علـى أسـم                      

الوعو لكاتم املقالة ، ومدى مواكبة ما ةري أوال بأول ، والسيما 

 ( .. سات العلمانيةوالسيا) بفاعلية ونبراز اسهخدام املصطلح   

البنـاء   يـد آخـر علـى مـدى احلـرص لبيـان أهميـة       وهـو تأك                

والصـحافة  ، وتوييفه لـدعم اإلعـالم   وسالمهه ، اليبوي والعقا دي 

منها ، لهحم  لواء الوعو والهوحنيـه لقـويم الفكـر ووحـدة االجتـاه      

 ..والرشاد 
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 جوانب من حاضر اإلعالم والصحافة: ثانيا  
 

ــام ،                        ــك  ع ــاإلعالم بش ــره ، ف ــبا ذك ــا س ــاًل مل وتوال

والصحافة بشك  خاص ، ال  كـن أن تقـوم ناّل بهـوافر جمموعـة     

منها ما يدخ  ضمن مهطلبات املهلِقو من نمكانية القـراءة  ، عوام  

مقومـات الثقافـة الفكريـة ، وضـمنه     والكهابة ، وما  هلـك مـن   

ألهـداف ، ِلمـا يهطلـم الـوعو يف قـراءة      دخ  فهم الرؤى والرسالة واي

 ..نص النص واسهيعاب الدالالت والصور اليت حيملها ال

ورمبا حيهاج نىل فهم مـا وراء الـنص ، ومغـزى مـا منشـور مـن                     

ما يدخ  ضمن مهام الصـحافة باجتاههـا   واملسموع واملر و واملقروء ، 

قـا العمـا الثقـايف    اإلنسانو   واسهيعابها كعلم وفن ومهنة ، لهح

 .واحلاضاري لوحنودها بني املؤسسات اإلعالمية 

ويف الوق  احلاضر ، ألبح حرا  وانهقـال وتـداول املعلومـات                  

واألخبار ، مؤشر بارز ، وال  كن السيطرة عليه ، وألبح  املعلومة 

واخلرب تباع وتشيى كسلعة مهمة ورا جة وهلـا سـوق بيـع مباشـر     

، وحهى من خالل الهعام  االلكيونو ، وهو ما تقوم به  و   مباشر

.. املؤسسات اإلعالمية وَمْن هلم عالقة بذلك 

 

 

ا  و كن وضع خمطط مبّسط وتوضـيحو  صـوص حـر                 

، ومـدى نمكانيـة منافعهـا    و  هـا  .. املعلومات والبيانات واألخبـار  

وفاعليهها ومرونهها  االحنهماعية ، ومسهوى انسيابيهها –االقهصادية 

 :وكايتو 

                                                 
 
ؤييية لمسييت بل الخطيياب الث ييافي   الث افيية العربييية وعصيير المعلومييات ؛ ر / نبيييل علييي  . د: راجييع  - 

 .وما بعدها  -346وبالخصوص ص /   211/ الكويت ( /  265) سلسلة عالم المعرفة / العربي 

المؤسسييية الجامعيييية / اليونسيييكو والصيييراع اليييدولي حيييول اإلعيييالم والث افييية  / اسيييكندر اليييديك . د  -

 .663 / لبنان  -بيروت / للدراسات والنشر والتوزيع 
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 يبني بصورة مبسطة وخمهصرة (  3) خمطط       

لعالقة بني املؤسسات اإلعالمية و   اإلعالمية واملعلومات ل

 والبيانات واألخبار

 

ومن خالل ما تقّدم من حمهوى املخطط ،  كـن اإلفـادة منـه                  

ــال  ــة االتص ــ    ا، يف نمري ــة و  ــالة اإلعالمي ــال الرس ــة النهق حملقق

نىل  ، وباخلصــوصوحمهوياتهــا املنمــورة و ــ  املنمــورة اإلعالميــة 

 ..املعنيني بالرسالة ، ومدى  قيا الرسالة ألهدافها 

 : كن بيان ذلك باملخطط املخهصر ايتو اسهكمااًل   و            

 

مؤسسات 

صناعة 

المعلومات 

والبيانات 

 واألخبار

مؤسسات 

تنتفع من 

المعلومات 

والبيانات 

 واألخبار

ت مخرجا

المؤسسات 

السلعية 

والخدمية 

 والمعلوماتية

 

البيئة المنتجة للمعلومات والبيانات 

واألخبار الخام , المنظورة وغير 

 المنظورة , والمادية وغير المادية
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 االتصال يف العملية اإلعالميةيبني تطبيا نمرية (  2) خمطط رقم 

 

، ، وحراكهـا   واملعـانو  دالالتسهوتلعم اللغة واملفاهيم واال               

مـؤثر القـيم   مـن  الدور الكـب  لفهـم املعلومـة واخلـرب ، ومـا يـدخ        

والفاعليــة ،  مسـهوى املرونـة  ، فاضـاًل عـن   واملعهقـدات واألخالقيـات   

 ...األفكار وجمريات انسيابية 

، أن تكون مبسهوى  يةوبهذا تهطلم مهام املؤسسات اإلعالم               

ــؤولية ، و ــه  املس ــا متلي ــة  م ــدرة اإلبداعي ــال   –الق ــة إليص األخالقي

املعلومات واألخبار ، بشك  ال يـؤثر علـى مسـ ة اسـهقرار وتقـّدم      

ــع   ــور اجملهم ــع ، وتط ــور م ــة   تط ــا اليبوي ــا اته ، ومنه ــة نش كاف

 ..والثقافية والهعليمية 

خمطـط توضـيحو    بيانه حنانم مـن مؤثراتـه ضـمن    كن و              

،  بإيصـال املعلومـة واخلـرب وسـالمهها    ووسـا له الكفيلـة    لإلعالم

 :وكايتو 

المؤسسة 

اإلعالمية 

 المرسلة

 

الرسالة 

اإلعالمية 

بأنواعها 

وقنوات 

 إيصالها 

المرسل 

إليل 

 الرسالة

 

 المعلومات المرتدة
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 يبني اإلعالم ووسا له وحراكه (  6) خمطط 

 بني املسموع واملقروء واملر و 

 

ه من خـالل توييـف   ويدخ  تفالي  ومهام اإلعالم وما ينجز              

املقروءة واملسـموعة    عة ك  ما  كن توييفه باالتصاالت املهنو

 ..واملر ية 

ــا يهعلــا ومنــه             ــ م ــحف ب ــ  والص القنوات الفاضــا ية واالنين

 ..ها واجملالت واملنشورات بك  أنواع

أحنــواء  قــا نيصــال مــا يشــمله مــن ، وومــا ينطبــا عليهــا              

المية ، ويف مقدمهها ما يهعلـا بـروح الـدين اإلسـالمو     الرسالة اإلع

 ..احلاضارية  –ومساحهه وأجتاهاته اإلنسانية 

ما ورد يف األحاديى النبوية الشريفة وأقوال األ مة منه حنانم و            

، الـيت تصـم اههماماتهـا باإلنسـان والبيئـة      ( عليهم السـالم )األ هار 

ــه   ــان املس ــو ، والكي ــاخ الهنميم ــة  واملن ــمن املنموم ــه ، ض قبلو ل

 ..اإلنسانية 

 اإلعالم

 ووسائلل

 

 الم روء

 

 المرئي

 

 المسموع 
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ــ                 ــم ، ب ــذا فحس ــيم ه ــات    ول ــيم ، والهوحنه ــام والهنم للنم

اهلل عليـه   لـ  ) الرسول األكـرم يقول حيى  الفكرية وفلسفهها ،

:( وسلم  وآله

 

  

 أو  ، نن من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يباهو به العلماء

 ، فليهبوء مقعده من النـار يصرف وحنوه الناس نليه ليعمموه 

ومـن وضـع نفسـه يف    .  هلـها فإن الر اسة ال تصلح نال هلل وأل

ومـن دعـا نىل   .     املوضع الذي وضـعه اهلل فيـه مقهـه اهلل   

أنا ر يسكم وليم هو كذلك مل ينمـر اهلل  :  ، فقال نفسه

 .  نليه حهى يرحنع عما قال ويهوب نىل اهلل ـا ادعى

  قـال عيسـى بـن مـريم     :  (وسـلم  اهلل عليـه وآلـه   لـ  )وقال

يـا روح اهلل  :  ، قـالوا   ببوا نىل اهلل وتقربوا نليه:  للحواريني

بـبغض أهـ  املعالـو    :  مباذا نهحبم نىل اهلل ونهقرب ؟ قال

ــخطهم  ــى اهلل بس ــوا رض ــالوا.  والهمس ــن :  ق ــا روح اهلل فم ي

، ويزيـد يف   مـن يـذكركم اهلل رؤيهـه   :  جنالم نذا ؟ قـال 

 . وير بكم يف ايخرة عمله ، علمكم منطقه

ــه                     ــى خلق ــاىل عل ــة اهلل تع ــم رل ــا أعم ــا  وم ــ  م ، فلك

ما حيملـه مـن   ومنه منههى ،  به يكسبه من العلم ، وما ينفع الناس

على اخل   اليت جتمع خلا اهلل عز وحن ، والرلة األهداف اإلنسانية 

 ..واحملبة 

 

 

 

 

                                                 
 

/ تحف الع ول عن آل الرسول / الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني أبو محمد  - 
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 املبحث الثالث
 مهامه يف ترسيخ مكانة  اإلعالم وتوظيف

 وتوحيد األمة (اهلل عليه وآله وسلم صل)الرسول 
 

وتوالاًل ، املبحثني ،  حماور بعد ك  ما تقّدم ذكره يف              

 :يأتو دور احملاور ايتية 

 .حنوانم من فلسفة اإلعالم مبنمور نسالمو : أوال 

 . اإلعالم بني توييف القدرات والهشريعات: ثانيًا 

 ل )األعمم دور اإلعالم يف ترسيخ مكانة اإلسالم والرسول : الثا ث

 ( اهلل عليه وآله وسلم

أخالقيات اإلعالم واملؤسسـات اإلعالميـة يف ترسـيخ الرسـالة     : رابعًا 

 .احملمدية 

اإلعالم والصحافة االلكيونية والدور يف بناء الوحدة : خامسًا 

 .اإلنسانية  –اإلسالمية 

 

ن فلسفة اإلعالم مبنظور إسالميجوانب م: أوال   

 

م ومنمومههــا علــى أســفلســفة اإلعــالم احلقيقــو بنــى ت               

 ..، تقين بالعلم واملهنة والفن اإلعالمو ة ننساني – ةأخالفي
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حنانم من فلسفهه ، حيى ترى املنـا  يف   (العلم)جملة  تطرحو              

ـ  ا ع احلادثـة واألفكـار   معنى الصحف وحقيقهها ، نمنا هو نشر الوق

املعنـى كسـا ر األمـور    وايراء املسـهحدثة بـني عامـة النـاس ، وهـذا      

 .. خاضع ملسهويات خمهلفة ، املهفا و   املهفا عليها 

وبهذا كان األخذ بالبحى الفلسفو يف تاريخ الصـحافة ، ِلمـا               

حـى  تهاضمنه من جماالت مهنوعـة مـن األقـوال ، وأراه أياضـًا يأخـذ من     

اسهقرا و ، أي يسهقرأ النص واحلدث واحملهوى مبدلوالت تارخييـة    

:وبه يبني نشر 

 

 

 .الوقا ع احلادثة ، كموضوعات خربية وأحداث تارخيية  -

ــن    - ــو م ــاس ، وه ــة الن ــني عام ــهحدثة ب ــار وايراء املس األفك

 .مؤشرات املسهوى العلمو واملعريف والثقايف واحلاضاري 

 .، وهو حنانم تقو و هلا  نواميم اليِقو واال طا  -

الهدرج يف مراقو النمو والذبول العارضة على ك  شخص ،  -

وهنا وضـع دورة حليـاة الصـحف ، وهـو مـن روا ـع نشـاراته        

من حيـى ولـف مـا    ، النابعة من  بيعة الصحف وحقيقهها 

يهطلم عليه أن تكـون الصـحيفة ، وموالـفات الصـحف     

ن تطابا الولف املنشورة على ما تهصف بها ، أي ما تشغ  م

مع املوالفات ، يعين ما تهطلبه من احملـددات ، ومـا تكـون    

وما املطلوب بيانها وبيان تارخيهـا  ، عليه الصحيفة الفعلية 

 ..وأسبقيهها 

وـا تشـهم  عليـه فلسـفة اإلعـالم ، اإلنسـان واملكـان                        

ـ       رات والزمان واملوقف واحلـدث واملعلومـة ، ومنـه مـا يهمثـ  يف مؤش

، وبنـاء الفكـر    نهمام يف نيصال املعلومـة واملعلومـة املهخصصـة   اال

                                                 
 
/ الصحافة بين الواقع وطموح العالمة هبة الدين الشهرستاني / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 .المصدر نفسل 
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علومـة  ما يهطلبه املوقف واحلـدث وامل  مبعااجةعلى ثوابهه وقيمه ، و

 ..ومسهوياته و بيعة خما بة اإلنسان 

وهو ما جتذور وتشـعم يف جمـاالت النشـر وألـوله ، والسـيما                   

 ..هلا كثر وضوحًا يف الصحافة وألواأل

أبوابها ومنافعها ومهامها اإلنسـانية ،   تهنوعوحبقيقة وحنودها              

تبعًا لهطور الفكر واحلياة واحلاضارة اليت ارتبطـ  بالهكنولوحنيـا   

واملعلوماتية والعوملة ، وبصورها املسموعة واملقروءة واملر ية ، وتزامنًا 

 ..و   املنمور مع ك  ما يأخذ جماله يف النمو والهطور ، املنمور 

نمـر لـه   ياألهمية ، و ينمر بعنياإلسالم توحنه ا حنع  ـوهو               

ما ةـري علـى وفقـه    ووالصالح واإللالح ، مبنمور وفلسفة البناء 

 ..من تكامله اإلنسانو 

ــذا               ــد ه ــة يف   ، ومل يقــف عن ــ  كانــ  الفلســفة اإلعالمي ب

رويـة   وخـ    اداتـه الدنيويـة واألخ  قا مة على النفع وامهد، اإلسالم 

 ..الناس من نفع الناس 

وبهــذا يكــون امهــداده يف بنــاء النمــام الفلســفو لإلعــالم               

مد ــا حنـاء   وبناء األخالقية للمس ة اإلعالمية اليت تسه، ووسا له 

بنـاء  سـالمة  ، اهلادف ل( اهلل عليه وآله وسلم ل )به الرسول األكرم 

ــا ــان وأفك ــة ،  اإلنس ــ  احلكومي ــة و  ــاته احلكومي ره ومؤسس

 ..وانهمامه يف ي  السالم واحملبة والوحدة 

 

 اإلعالم بني توظيف القدرات والتشريعات: ثانيا  
 

وَمـْن  ، مؤشر ك  نشا  ، ما ي حسنه القا م علـى ماضـامينه                

ياضع خططـه اينيـة واملسـهقبلية ، ولـانع ومهخـذ القـرارات ، ومـا        

 ه مـن ، وما يسـهثمر ، ومسهوى األداء مثرات تنفيذ اخلطط حيقا من 



 4  

  باملكـان والهوقيـ     ملرتـدة عـن مـا مّت تنفيـذه ونجنـازه     املعلومات ا

وااجهة املسـهفيدة أو املنهفعـة منـه بشـك  مباشـر و ـ  مباشـر ،        

الهقيـيم   الرقابة مندده عن قّوة ما  دده املهابعة وما   واملنعكم

 .. و األداوالهقويم الوييفو 

بالرقابو السلطوي والهسـلط   وبطبيعة احلال ، ليم املقصود              

 ..مر الصارمة من السلطات األواجمريات و، األمين 

الرقابة اليت تهابع وتطابا بني ما مت الهخطـيط  املقصود بونمنا               

د يله وما يهم تنفيذه على أرض الواقع ، للقيام بوضع املؤشرات و د

 ..الخنفاض أسباب اال راف السل  املهمث  با

ــ                ــاال راف الس ــال ، ف ــة احل ــا دون  وبطبيع ــا م ــو  قي ل  ه

مـا  األداء ، مـع   الكمية و ـ  الكميـة وحنـودة    هوانباملخطط له جب

مؤشرات البيئة الداخلية ، ومـدى نفـادة املعـين واملسـههلك     يهحدد من 

 .هغ اتها مئة اخلارحنية وعموميات البيهابعة ومب، للنهاج 

اإلةابو يف تنفيذ مـا خمطـط    املهمث  باال راف أو  الفة               

، كما حيص  ملسهوى املنهـوج الكمـو والنـوعو ، ومـا حيقـا      له 

ــه    ــا في ــادي ، مب ــ  امل ــادي و  ــههلك امل ــات املس ــر  ر ب ــاة الفك ،  بن

 .. لالسهفادة من نها   ذلك

هـو مـا    راف اإلةـابو لهنفيـذ اخلطـة ،    اال ، وبطبيعة احلال            

ِلمــا مت يهحقــا علــى أرض الواقــع بارتفــاع مســهوى اخلــط البيــانو 

كمًا ونوعًا وتوقيهًا للمنهوج  ملخطط له  تنفيذه عن اخلط البيانو ا

واملعريف ، ومردوداته اإلةابيـة  أو النهاج الفكري والعلمو العيين ،

ضـعفها ،   قـوة املؤسسـة وحيـد مـن     ، وما يدعملبيئة الداخلية على ا

أو ي بعد املخـا ر   ة للمؤسسة ، وحيدويوافر اسهثمار الفرص السا 

والههديــدات والهحــديات للبيئــة اخلارحنيــة ، واإلفــادة مــن مؤشــراته  

 ..وأسبابه النفعية 
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وينطبا ك  ما تقّدم على الصـحافة ومؤسسـاتها ، حينمـا                  

بالشك  واملاضامني املدروسـة واملنـّورة    تأخذ بأسلوب ندارة الصحافة

 ..واملؤهالت بالعلم واملعرفة واخلربة 

دقــة اســهقرار املنــاخ الهنميمــو وأحنــواء مــا تفــرزه مــن منــه و             

املقـروءة واملسـموعة    الصحافة ، مبا فيه مـا تاضـعه علـى لـفحاتها    

 ـ   اخلطـط  و ، الهنفيـذ االرجتـالو  عـن أسـلوب    ةالبعيـد واملر يـة ،  

 .. ثمرة ااجدوى   اململدروس ، وا

فاضاًل عن نبعاد اإلدارة اليت ال متهلك األدوات املوحنبة لبناء رؤى              

 ..ما تصبو نليه الصحافة احلقيقية  ورسالة وأهداف من شأنها  قيا

ينطبا على ذوي الشهادات األكاد يـة الـيت ال متهلـك     ورمبا           

نفسو ، وال ترتقو ملسـهوى املسـؤولية امللقـاة    ال –ذلك احلم اإلداري 

انـم  على كاه  املؤسسة الصحافية وما حييط بها ، مبـا فيهـا ااجو  

 ..املادية واملعنوية والبشرية 

ال ، حينمـا  فاعلـة  املخـا ر والهحـديات احمليقـة بهـا     تكون و            

 هاسب  اسـهثمار ال متهلك رؤى يف ها ، وديتسهثمر القدرات املهوافرة ل

لومـة اخلربيـة   ولـورة املع ، إليصال املعلومة بشك  عام  ،املسهدام 

 ..والعلمية بشك  خاص 

على مسهوى ثقافة اجملهمع وعالقاته مـع بعاضـه    ؤثرتبذلك و             

الرأي العـام اجتـاه موضـوع     تنميم مسهوىتراحنع  البعض ، فاضاًل عن

..وعالحنية  وقا يةبإةابية  عدم نمكانيات الهفاع و، معني 

 

 

                                                 
 
 :خصوص الموضوع راجع لالطالع بشكل معاصر ب - 

/  بغييداد/  دار الشييؤون الث افييية العاميية /  دور العالقييات العاميية فييي التنمييية / محمييد نيياجي الجييوهر  -

 .686 /  العرا 

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

دار ومكتبة / العالمية ؛ النشأة والتطور وسائل اإلعالم السعودية و/ محمد فريد محمود عزت . د  -

 . 2118/ لبنان / بيروت / الهالل 
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وب عد آخر لـه خطورتـه علـى الصـحايف والصـحافة ، أال وهـو                      

حايف أو ما  ملـه الصـحف   صسواء كان من ال، الهعصم الصحفو 

بــالعوا ف لرفــع مســهوى  مــن خاللــه هالعــممــن فكــر وأخبــار ، ت

 ..الهعصم 

ح  تعااجه ، فرا حنانم الهعصمتأث  مل تغف  اجمللة عن لذا و               

( .تعصم الصحايف منهم ) بعنوان  وتعاجل حيثياته من خالل مقالة

 

 

 ، والـدلي   اخلطـرة  لـى أبعـاده  سـيد الشهرسـهانو ع  ووعى ال              

 : ما ورد يف قوله  عليه

ــ     )               ــاء ااجه ــقو  وأبن ــحاب الس ــن أل ــمع م ــرى ونس ــم ن ك

را  الصحافة يف سلك والهجاه  ، والسؤال يف هذا الباب زاعمني اخن

(ما ال تنفع فيه 

3

. 

،  ةواإلنسـاني  وحدد خطورة ألحاب هبو  الفكر والعقا ـد              

أو  ، والهجاه  ، وتأث  هؤالء على الرسالة اإلعالميـة خطورة ااجه  و

 ..ومتاسك حلقاتها املذكورة  وعدم توازن، الصحافية 

ــا ب و              ــا يهعل ــا م ــهقبال املعمنه ــحيح  اس ــكلها الص ــة بش لوم

واهلادف ، ــا يربكـون انسـيابية مـا تهاضـمنه نمريـة االتصـال ،        

ــالة الصــحافية ،       ــال املعلومــة أو الرس ــا   املســهخدمة إليص والوس

وفا اخلطـط  على  قيا النفع و قيا األهداف املرسومة  ىومسهو

، ومســهقب  الرســالة واملهلقــو هلــا ، مــرورًا مبــا يســهم يف  املرســومة 

.ش عليها وتشويهها الهشوي

2

 

                                                 
 
 . 253 -252ص / المجلد األول / العدد السادس / مجلة العلم : راجع  - 
2
 . 5ص / المجلد األول / العدد األول / مجلة العلم  
3
ة مرمييز دراسييات مجليي/ دور اإلعييالم فييي نبييذ العنييف / هاشييم حسييين ناصيير المحنييك . د: راجييع  - 

 .2116/ 5 العدد / جامعة الكوفة / الكوفة 

اليدار العربيية   /   ط/ حشيمت قاسيم   . ترجمية د / االتصال أسياس النشياط العلميي    / جارفي وليم . د -

 .683 / لبنان  –بيروت / للموسوعات 
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ــرا  ) ويوالــ  الســيد الشهرســهانو فيمــا يهعلــا بـــ                   اخن

يف عـداد األمـور   الصحافة يف سلك ما ال نفع فيه ، ب  رمبا ذكروهـا  

(الاضارة 

 

 . 

سواء كان  مغرضة أو مبنية على ااجه  والهجاهـ  ، أو مـا                  

 ..غيِّر من اهلدف يليهداخ  

وال عجم فإّن ااجه  قد يغش البصـر ، والعنـاد قـد يغشـو     )                

(ويزعم احلا با اًل ، فيحسم السراب شرابًا ، على البص ة 

3

   . 

، ورمبا يكون السبم الهفاوت يف الرؤى وما يدعمه نةابيًا               

 : أو يهقا ع معه سلبيًا ،  لذا يقول السيد الشهرسهانو مقارنًا 

وقــد أضــح  الصــحافة يف عصــرنا مــن الفنــون املهمــة ذات  )               

موضوع ونمام وشرو  وأحكـام يهدارسـها الغربيـون يف مدارسـهم     

العالية وأكثر الصحافيني منا يقهحمون يف أبوابها اقهحام األعمـى  

ولذلك قد يكون ما تفسـده أكثـر ــا تصـلحه والعاقبـة      ، املههور 

(للمهقني 

2

. 

حينمـا تكـون   ، وهو ما ينطبا على كـ  زمـان ومكـان                  

والسيما ما نراه يف البلـدان  ، هذه املؤشرات دلياًل على الفهم أو ااجه  

 .. أو ذات النمام الهسلطو والدكهاتوري  ، النامية واملهخلفة

                                                 
 
 . 5ص /  نفسلالمصدر / مجلة العلم  - 
2
 . 5ص /  نفسلالمصدر  - 
3
 . 4ص /  نفسلالمصدر  - 

 : راجع فضاًل عن ما ت دم مثاًل لالستزادة و

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

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

 688 . 

/ لبنيان  / بييروت  / دار ومكتبية الهيالل   / لخبر الصحفي ؛ دراسة م ارنية  فن ا/ فارو  أبو زيد . د  -

2118 . 

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

/ بييروت  / دار ومكتبية الهيالل   / المذيع وفن ت ديم البرامج في الراديو والتلفزيون / مرم شلبي . د  -

 . 2118/ لبنان 
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 دور اإلعالم يف ترسيخ مكانة : ثالثا  
 (اهلل عليه وآله وسلم صل) اإلسالم والرسول األعظم

 

ونرى يف جملة العلم ما يهعدى احلدود املنا قية واإلقليمية ،               

العــامل حيـى يســري يف هــذه اجمللــة نلقــاء الاضــوء علــى اإلســالم يف  

 ..وحراكه الفكري واإلنسانو 

أعـداد اجمللـة ،    ة مـن حـد كما هو عليه ما حنـاء يف مقدمـة وا               

نهاضـة اإلسـالمية يف اليابـان ،    وفيه مت ذكر اإلسـالم يف اليابـان وال  

ومنهـا   واإلسالم يف روسيا ، واإلسالم يف أمريكا واإلسـالم يف أوربـا  

 ..أملانيا وفرنسا وننكليا 

وهو ما حيقا ثقافة فهم ما يدور يف العامل ، وبالذات ما يهعلا              

باإلسالم واملسلمني وانهشار اإلسالم ، وما هو عليه اإلسالم من حرا  

 ..نسانو الداعم فاعلية ، وما يسهم يف بناء الفكر واالجتاه اإلو

وبذاته يعزز ثقة املسلم بوحنـوده اإلنسـانو وننسـانية الرسـالة                 

من ( اهلل عليه وآله وسلم ل )ة ، وما رّسخه الرسول األعمم السماوي

..اخل  اإلهلو على اإلنسان باإلسالم السالم 

 

 

تقف اجمللة عند حقيقة   اإلسالم ومـا  هلكـه مـن    وعندما              

 :حناء يف اجمللة حيى  قدرات على االنهشار ،

من أكرب تلك احلقا ا الصحيحة املرتسمة يف دفي الكون )              

ذلك الـدين الـذي   ، هو دين اإلسالم على مبلغه السالم ، وعامل الواقع 

( ..، وأقطار املعمورة  ةأضحى قرونًا  ويلة ينا ح األديان الشه 

3

 . 

                                                 
 
 -النجف األشرف / العدد األول /  ألولالمجلد ا/ علم مجلة ال/ هبة الدين الشهرستاني : راجع  - 

 . 61 – 51ص /  1 6  / مارت 26/ العرا 
2
/ العرا  -النجف األشرف  ثانيالعدد ال/  ألولالمجلد ا/ علم مجلة ال/ هبة الدين الشهرستاني  - 

 . 51 ص/  1 6  / نيسان 26
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احلدث ، وما حيمله من أهمية ( النجف) جملة  هتهناولا ـأما                

 ..الشيعة الهارخيو يف الهقريم بني السنة و

،  املصرية الشـيخ ألـد حسـن البـاقوري    ودعوة وزير األوقاف               

 ..من جملة رسالة اإلسالم املصرية  املقهبم

الشـيخ  ) املوسـومة   بــ   قالـة  املوما أعقبـه يف العـدد الالحـا                  

للعالمة السيد حممـد تقـو   ( الباقوري وفكرة الهقريم بني املذاهم 

..احلكيم ، وما حص  من تأييد العلماء يف النجف األشرف 

 

 

ومن وحنهة أخرى تمهر جملة العلم مدى نمـام وانهمـام املـنه                   

 :مليه ، وذلك ما تاضيفه اجمللة كر اإلنسانو حلااإلسالمو والف

( ا ـاد اإلسـالم  )وأعمم ااجمعيات املهقدمة الذكر مجعية )             

وهو تعد مركـزًا اجميـع مسـلمو انكلـيه ومـن أهـم مقالـدها        

معاونة املسلمني يف ترقية شـؤونهم االقهصـادية وتهـذيم أخالقهـم     

وهـو تهخـذ الهـداب     ، سـالمو  وترقية العلـوم واملعـارف يف العـامل اإل   

الالزمة ملنـع املعلومـات الكاذبـة عـن املسـلمني واإلسـالم يف بـالد        

( .الغرب 

3

 

ــالمية                ــفة نس ــة بفلس ــاجل اجملل ــا  ، وتع ــة م ــور دينامي ومبنم

يهطلبه الوعو اإلسالمو واالنفهاح األخالقو على العامل وتطوراتها ، 

 : حيى نقرأ فيها 

ــ )               ــديين يعل ــذيم ال ــإّن الهه ــار ف ــدل ِّوباالخهص ــان الع م اإلنس

وحيـذر  ـذيرًا   ، وحيقـر يف عينيـه الملـم واالسـهبداد     ، واإلنصاف 

.. (شديدًا من ارتكاب أي منكر 

2

 . 

                                                 
 
, والجزء  25ص /  657 حزيران   / الجزء العاشر / السنة األولى / مجلة النجف : راجع  - 

 . 4 ص /  657 تموز   / الحادي عشر 
2
 . 56ص / المصدر نفسل / مجلة العلم  - 
3
 /العرا  -النجف األشرف /  لرابعالعدد ا/  ألولالمجلد ا/ علم مجلة ال/ هبة الدين الشهرستاني  - 

 . 51 ص /  1 6 
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وهو ما حيقا الهمييز واالخهيار الـواعو والعقالنـو يف عـامل                

 ..أخذ لخم الفكر حي  حم  االسهيعاب واحملاورة 

وراح يفرق بـني اإلنسـان وأخيـه اإلنسـان ، بـداًل مـن الهقـارب                    

خلدمـة وحـدة الصـف اإلسـالمو داخـ       البناء والصالح واإللالح ، و

الفرد من حنهة ، ومنه بناء الشخصية اليت تقف بوعو لبنـاء احلاضـارة   

 ..االنسانية 

 

 مية أخالقيات اإلعالم واملؤسسات اإلعال: رابعا  
 الرسالة احملمديةيف ترسيخ 

 

يأتو دور أخالقيات اإلعالم ، وما يهطلبه من قويم البنـاء الـيت                 

تقوم عليه املهمة اإلعالمية ، ومـا  ملـه املؤسسـات اإلعالميـة مـن      

مبادئ ورؤى وقيم ورسالة جتسِّـد ننسـانيهها عـرب مسـ تها يف نشـر      

هسـامح واإلخـالص   الثقافة الصحيحة واهلادفـة لبنـاء روح احملبـة وال   

 ..لوحدة األمة ووحنودها احلاضاري ، وآثارها اينية واملسهقبلية 

والهوحنوه األخالقو يف الرسالة اإلسالمية ، وحهى ما حيى عليه             

حام  الرسالة عرب امهداد الهاريخ نىل يومنا احلاضر ، يبدأ مـن   األمـر   

رأى مـنكم منكـرَا    باملعروف والنهو عن املنكر ، ومنه عنـد   َمـنْ  

 ..فليغيِّره 

وسـوي الـنفم   الفكـر   نقـاوة وك  ذلك من اجتاهـات لبنـاء              

والسلو  القـويم ، مبنحـى اخلـ  والهـختلف واحملبـة ، ومـا يسـههدفه        

 :وحيى عليه اإلسالم كما حناء يف قوله تعاىل 

وا َواْذُكـر وا ِنْعَمـَة اهلِل   َواْعَهِصم وا ِبَحْبِ  اهلِل حَنِميًعا َوَلا َتَفرَُّق)            

َعَلْيُكْم ِنْذ ُكْنه ْم َأْعَداًء َفـَألََّف َبـْيَن ُقُلـوِبُكْم َفَأْلـَبْحه ْم ِبِنْعَمِهـِه      
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ِنْخَواًنا َوُكْنه ْم َعَلى َشَفا ح ْفَرَة ِمـَن النَّـاِر َفَأْنَقـَذُكْم ِمْنَهـا َكـَذِلَك      

َوْلـَهكُْن ِمـْنُكْم ُأمَّـة     ( 12 )ْهَهـد وَن  َلُكْم َآَياِتِه َلَعلَُّكْم َت ي َبيِّن  اهلل

َيْدع وَن ِنَلى اْلَخْيِر َوَيْأم ر وَن ِباْلَمْعر وِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلم ْنَكـِر َوُأوَلِئـَك   

َوَلا َتُكون وا َكالَِّذيَن َتَفرَُّقوا َواْخَهَلُفوا ِمْن َبْعِد َما ( 16 )ه م  اْلم ْفِلح وَن 

 .. سورة آل عمران  (15 )َنات  َوُأوَلِئَك َله ْم َعَذاٌب َعِميٌم حَناَءه م  اْلَبيِّ

َوَلـا  )  وتقف كلمة اإلعـالم اإلسـالمو الصـادقة وفلسـفهه                  

، للهوحن ـه   اإلنسـانية  – لدفع ك  ما ي فرِّق األمة اإلسالمية، ( َتَفرَُّقوا 

ول اهلل حممد رسنىل نعيم النعمة اإلسالمية ومنقذ األمم اليت حناء بها 

  ، والــدعوة نىل اخلــ  ( اهلل عليــه وآلــه وســلم  لــ ) بــن عبــد اهلل 

 ..(  َوْلَهكُْن ِمْنُكْم ُأمَّة  َيْدع وَن ِنَلى اْلَخْيِر)

اليت حناء بها اإلسـالم ، هـو   الداعمة والنعمة اإلهلية الهقو ية               

خـالل وحـدة    األمر باملعروف والنهـو عـن املنكـر ، اجـين مثارهـا مـن      

الكلمة ووضوح وبيان املعلومة اإلنسانية ااجامعة ، وهذا ما يهوحنم 

فهمه واسـهيعابه ونشـره مـن خـالل اإلعـالم الـذي يهبنـى ااجوانـم         

الفلسفية اإلعالمية اإلنسـانية ، ونقـ  احلقيقـة بشـك  ال تـث       

 ..نعرة الطا فية والهفرقة ، ب  جتمع الناس على الهختلف 

( لـ  اهلل عليـه وآلـه وسـلم     ) مكانة الرسول حممد  ذاوننق             

لك النس  واحلرث وال المالمو الذي يه ورسالهه السمحاء من الفكر

 ..يذر شيئًا 

وحلماية اإلنسان من الهحديات والههديدات واملخـا ر امُلحيقـة               

به ، بالهزامن مع وقف الاضعف الذي يسري يف حنسد األمة ، ب  يسري 

ة اإلنسانية ، وذلك بالهقويم املسهدام ملس ة األمة ، واحليلول يف حنسد

دون تراحنعها عن الركم احلاضاري ، املنطلا من أرض الهـختلف احملبـة   

 ..والسالم 
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، مـن خـ     وباإلسالم وتوحنيهاته مبا شّرعه اخلـالا عـز وحنـ                   

تهحقا قـوة الـدواخ  اإلنسـانية يف حنسـد األمـة ، واسـهثمار كـ         

 ..لفرص احملققة للهقّدم احلاضاري ا

اهلل عليـه وآلـه    ل ) مكرالرسول األ يمهر عند قولما ومنه               

  ( :وسلم

، ومــن مل يســهطع  مــن رأى مــنكم منكــرًا فليغّيــره بيــده )             

(مل يسهطع فبقلبه و ذلك أضعف اإل ان  فإن،  فبلسانه

 

 .  

اإلعالم ، ويكشف عنـه  مناه  وفلسفة وهذا عام  تدعمه              

ِعرب وسا له اإلعالمية املقروءة واملسموعة واملر ية ، وذلـك بهفعيـ    

مكانة الكلمة الصادقة وب ناها املمهدة من الب نـى الهحهيـة وحهـى    

ــان    ــو للمك ــهيعاب ووع ــ  اس ــة ، بك ــى الفوقي ــول نىل الب ن الول

ـ     وهـو يف  ، ر بهـا  واملوقف والزمان ، وبك  ما تطلبـه املرحلـة الـيت مت

وسط مهطور ويهطور باسهمرار ، وله  فرات ضخمة وعاليـة ، قـد ال   

 كن السيطرة عليها على مسهوى عاملو ، وما أثـرت بهـذا العوملـة    

 ..وحراكها املهسع 

وال  كن ن فال النمرة اإلسـياتيجية للرسـالة احملمديـة ،                  

لـيت تهعـدى النمـرة ومـا     من خالل الدسهور والهشريعات اإلسـالمية ا 

 ..ليه العوملة ومؤسساتها املخهلفة تقوم ع

ات الـدنيا  اإلسالم امهدادات اإلسياتيجية بامهـداد حنع  حيى               

حنع  لإلسياتيجية من امهدادات تهعدى الزمان واحلاضارة من حنهة ، و

واملكان واملواقف ، لهص  نىل مـا بعـد الـدنيا ، وآثارهـا علـى الفـرد       

ماعة واجملهمع ، مبكوناتها االحنهماعيـة   األسـرية ومـا متهـد     وااج

 ..لقرابة واجملهمع احمللو والو ين ل

                                                 
 
 /إيران /  قم ( /ع)انتشارات سيد الشهداء  /  ج  / عوالي الآللي / جمهور احسائى أبىابن  - 

 415. 
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ســهوى العــاملو ، وباخلصــوص املىل ا نهــاتورمبــا يصــ  بهأث               

ـ    ـ    اعندما تعدى النطـاق الهقليـدي ، وانبث الل ق نشـر املعلومـة مـن خ

 ..الوسا   احلديثة واملعالرة 

كما هو عليه مبهكرات احلاسوب واالنين  الذي حنع  من               

العامل ، قرية لغ ة ، بـ  حنعلـها داخـ  واحنهـة احلاسـوب ، يهـداول       

ــاء    ــات والفاض ــن املعلوم ــع م ــا مج ــه ، وم ــا ير ب ــ  م ــ  نىل ك ويص

 ..طر عليه ياملعلوماتو امليامو والشديد االتساع و   املس

اإلعالمية ، ب  حهى على مسهوى  وألبح لإلعالم ومؤسساته             

احمللـو والعـاملو ،   شخص ، يؤثر على األحداث يف النطـاق  المنمومة 

 ..ويهأثر ويؤثر 

لكلمـة مـن   كما نراه اليوم يف عاملنا املعالر ، وما أحدثهه ا              

 ..حرا  ال يهوقف عند حد 

ـ   اإلمـام علـو    مـ  املـؤمنني  أ وكما قال             عليـه  )م بـن أبـو  ال

 ( : السالم

 (رب قول أنفذ من لول ) 

يؤثره يف  ومبنموره الهقليدي و   الهقليدي ، ومنه الرقمو ،             

اإلنسـانية ،  علـى خمهلـف الصـعد    ، بـ   الواقع اليبـوي والهعليمـو   

 ..وحهى يف احلرا  السياسو ، وجمريات احلرب والسالم 

ـ  و              ر الت ، وكــم مــن قــول  ّيــكـم مــن كلمــة حنــّرت نىل وي

وخرا ط ، اليت بدأت باإلنسان ، وامهدت نىل الشعوب واألمـم  كيانات 

 ..وتغي  الدول 

لدور اإلعالم أهمية كب ة ، والسيما مـا يهعلـا حبقيقـة    و             

مهمة تهطلم أن تسهوعم القول الـذي يسـهوعم امهـدادات الـدنيا ،     

ـ ومنه ااجانم اليبوي والهعليمو واجت السـلوكية   -النفسـية   هاهات

ال تقسروا أوالدكم على أخالقكم ،  )األحنيال ، أال وهو   اليت تربط 

 ( .. فإّنهم خملوقون لزمان    زمانكم
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ــال                     ــهيعاب األحني ــة الس ــة العميم ــفة اليبوي ــذه الفلس وه

ــ       ــواء لك ــة واالحه ــاس احملب ــى أس ــادل عل ــم املهب ــلهم للفه وتوال

االحنهماعية ، وما تنمر نليه سياسـات الدولـة    –قية املشاك  األخال

 ..ومنها اإلعالمية ، واملؤسسات املخهلفة 

ولذا يهطلم بيان وفهم اإلسالم والرسالة اإلهليـة ، ومـا  ملـه                 

دسـهور اإلسـالمو ،   من بناء فكر الهسامح واالحنهماع على ما ـدة ال 

 ..القرآن الكريم 

( ل  اهلل عليه وآلـه وسـلم  )ه نداء الرسول األكرم وما حيمل              

ــختلف   ــة واله ــاكن واألزمــان ، للمحب املســهمر ملخهلــف األحنيــال واألم

 ..الهدم  واالنطواء ونقصاء ايخر العنف ووالسالم واالبهعاد عن 

 ( : عليه السالم)وكما قال اإلمام علو               

 ( فإّنهم لنفان نّما أخ لك يف الّدين )

وـا يعين ما ةمع النـاس مـن ديـن وننسـانية علـى احملبـة                      

 ..والهسامح والعدالة واحلا والهختلف 

لـيفهم   ، وهذه مهمة من مهام اإلعالم مبخهلف وسا له وأدواته              

توييـف اإلعـالم وفلسـفهه يف    ويمهـره ــا يهوحنـم مـن      ، ويعم 

 .. ةاإلنساني –وحدة العقيدة اإلسالمية 

وااللهقاء بالفكر والعقيدة عند القـرآن الكـريم والرسـول                  

، لوحــدة األمــة علــى وحــدة ( لــ  اهلل عليــه وآلــه وســلم)األعمــم 

العقيدة والفكر الديين وما حيمله من الفكر اإلنسانو املهسامح ، 

ــ ــه الوس ــور  واجتاه ــ  األم ــ  يف ك ــر والعم ــدطو للنم ــن  ةالبعي ع

 ..قصاء ايخر الهعصم والهطرف ون

والبّد أن يبين اإلعالم بكوادره وما يدخ  ضـمنه مـن علـوم                  

وأدبيات ، ومـا يبثـه عـرب رؤى ورسـالة وأهـداف و ايـات مؤسسـاته        

 ةاملهنوعة ، مبا فيه ما يدخ  تفاليله املنشورة عرب وسا له املسموع
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وامـ   ، ومدى تفاعلها علـى كـ  املسـهويات والع    ةواملقروء ةواملر ي

السياسية منها واالحنهماعية وتأث اتها على االجتاهـات االقهصـادية   

 ..واألخالقية 

ــم                   ــو امله ــوي واألساس ــركن اليب ــربز ال ــنه   ، وي ــو امل أال وه

ــ    ــة ، لهس ــو للمهن ــود  مباألخالق ــفة وحن ــياتيجيات وفلس ــاج اس نه

 ..فه على وفقها دون تراحنع وا طا  اإلعالم وتويي

ليه العلـوم وفنونهـا   د مبقومات هذه األخالقية ، وما متوتهجس             

اإلنسانية املطلوبة منها ، وابهكار ك  السب  املؤدية لهواللها يف 

 ..اإللالح والهجديد والنهوض باألمة 

احلاضاري إلشاعة الوعو احلقيقـو  لكون الصحافة املهنفم              

م عند الناس ، ومبراعاة ورعاية والنقدي املقوِّ، النقو  ومناخ الفكر

 ..بهم ، واألخذ بأيديهم دون توقف خمهلف مسهوياتهم ومشار

يف تطوره ومنوه وتطلعاتـه   ةما دام الفكر واملعرفة مسهمرو              

و روحاته ، ومـا تفـرزه مـن ابهكـارات واخياعـات واكهشـافات ،       

تألقًا وأهميـة ،   تدعم مس ة احلاضارة واإلنسان ، وبه تزداد الصحافة

..ويزداد الثق  األكرب على كاهلها وخوض الغمار يف مهامها 

 

 

ولذا كان  فلسفة الهصدِّي للنهـوض بـاإلعالم علـى أسـم                   

األخالقيـة والولـول نىل البوابـة املطلـة علـى فاضـاء العلـم واملعرفــة        

 ...واحلكمة 

أ أخالقية مهـام اإلعـالم ،   البّد لإلعالمو من معرفة مبدوبذلك              

ومنه ما يهعلا بالصحافة املؤدية حلرية الفكر الـذي يهحمـ  فيهـا    

ــاء    ــالح وبن ــالح والص ــم اإلل ــى أس ــهدامة عل ــؤولية املس ــوام املس ق

 .املنمومات الداعمة ملسهقب  اجملهمع ومؤسساته 

                                                 
 
الصحافة بين الواقع وطموح العالمة هبة الدين / هاشم حسين ناصر المحنك  .د :راجع  - 

 .المصدر نفسل / الشهرستاني 

 .المصدر نفسل /  عنفاإلعالم في نبذ الدور / هاشم حسين ناصر المحنك . د: وأيضًا 
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 اإلعالم والصحافة االلكرتونية : خامسا  
 اإلنسانية -ء الوحدة اإلسالمية والدور يف بنا

  

وال يقف اإلعالم عند الهلفـاز والصـحافة ومـا كاملـها ، بـ                    

 كن أن يواكم ويسهفيد من كـ  مـا حيـدث مـن تطـورات يف      

جمــاالت االتصــاالت وقنــوات االتصــاالت والوســا   اإلعالميــة ومنــه 

اجملــال الصــحايف ، إليصــال املعلومــة واخلــرب والبيانــات ، بأســرع مــا 

ــن ، وذ ــك      ك ــة لهل ــة والفوقي ــى الهحهي ــوافر الب ن ــا ته ــك حينم ل

 ..االتصاالت ووسا لها املهعددة 

وهذا احلـرا   كـن أن يكـون لـه الـدور الكـب  يف بنـاء                    

 ..نسان املهعاون مع أخيه اإلنسان اإل

ومنه تكام  بناء روح الهوق والعم  علـى بنـاء روح الوحـدة                 

بـني   ه مـن بـى االجتـاه اإلنسـانو ااجـامع     تهطلباإلسالمية بك  ما 

الشـريفة  الوعو والعم  مبنمور القرآن الكريم واألحاديى النبوية 

 ( ..ليهم السالمع)وأقوال األ مة األ هار 

واالسهفادة ـا خطهه املواقع االلكيونية ، ومنـه الصـحافة                 

ملهقدمة ، حينما االلكيونية ومؤشرات خطواتها الواسعة يف الدول ا

 ..، الب نى الهحهية املمهدة نىل الب نى الفوقية  مّهد هلا االنين 

فهحـ  آفاقهـا داخـ  بيئـة االنينـ  بكـ  االجتاهـات ،        به و             

وألبح  خدماتها يف مهناول ااجميع ، وخصولًا يف البلدان األكثر 

 ..اق الثقافة واحلاضارة رواحنًا وانفهاحا على آف

وتطورت اخلربات واحلاحنة هلذه اخلدمات اإلنسـانية ، ولكـ                 

ليكون بإمكان كـ  شـخص املشـاركة     ، أبعاد الفكر العاملو

و رح آراءه ليشغ  ااجزء املهـاح لـه يف فاضـاء احلريـة واملعلوماتيـة ،      
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ــاء       ــوب والفاض ــة احلاس ــوى يف شاش ــامل انط ــن آراءه يف ع ــر ع لي عبِّ

 ..له االنين   نه ما مّهدموحنزء  املعلوماتو الرقمو ،

ؤثر ويهأثر كنمم وتقنيات ، و ققـ  الفـرص   وبه ألبح ي              

 ..نشر آراءه عرب الفاضاء الرقمو شخص يف لك  

، بأسـرع وقـ  ـكـن    ومنه فاضاء الصحافة ، ليكون النشر              

 .. ةافياضيألوسع مساحة حنغرافية و

قليدية اليت كان  مبحدوديهها البوابـة   ط  الصحافة الهو             

 ..ملخهلفة   الرمسية و   الرمسية لمؤسسات االواسعة  املسهثمرة ل

ة االلكيونيـة والرقميـة ،   الصحاف ،  رباتها تزدهرلكنها ا            

ـ له تهـا  اعـرب مواقـع االنينـ  املهنوعـة واملثمـرة يف فاعلي      اأخذ جماهل

 ...ونها جها وسياقها 

ومنهـا الـدول   ، البلـدان الناميـة    فنرى القـارئ اليـوم ، حهـى يف                

العربية ، أخذ يعّول فيها على الصـحافة االلكيونيـة ، ويسـهم يف    

 ..فاضاًل عن املواقع على االنين   ننشاء الصحف اخلالة ،

والعلمية والثقافية واألدبية واملعلوماتية منها اإلخبارية برزت و           

، ر ـم كـ  معوقـات الفجـوات     ، ب   ل  كـ  املعـارف   لفة املخه

الرقمية ، ور ـم األنممـة السياسـية الشـمولية القابعـة يف  ريـا       

 ..احلرية والهنوير 

 تولو اههمامهـا البـالغ   ، وأخذت وكاالت األنباء االلكيونية             

ر بات وحاحنات امُلهلقو  توتعدد، يف رفد الصحافة بك  أشكاهلا 

 ..لومات والبيانات للمع

خبـاري يف كـ    اإل حهى ، ب  االفياضو املنرب اخلطابويهر و             

 ..اجتاهاته وأنواعه ، منها الثقافية والدينية واألكاد ية 

خمهلف املديات النفعية هلذه الوكاالت ، ومـا  طـوه      و             

، ومــدى نفــع مــن تطــورات ومنــو باجتــاه املعلومــة والقــارئ والناشــر 

 ..ك  ماضامينها اينية واملسهقبلية املعلومة الرقمية ب
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حنع  خطو  االنين  واالتصاالت مفهوحة بشك  مباشـر  و              

و   مباشر ، ومبهناول ك  َمْن حيهاحنها حبريـة ، مـع فسـح اجملـال     

 ..و والهنويري واليبوي والهعليمو اجانم الفاضاء الهثقيف

حفـز املهلقـو أو القـارئ العربـو ليكـون      نم ايخر ، هـو  ااجاو            

منهجًا بقدر اإلمكان ، حهى مبسهوى الرأي والرأي ايخر ، وبشـك   

خيدم يف كـ  األحـوال املواتيـة ااجانـم النفعـو ، وخصولـًا لـدى        

 ..شخص املهجه لوب احلرية والثقافة ال

على منافذ  لينفهح وتنميهه وباإلمكان اسهثمار هذا الفاضاء            

 ..ومبنوع االجتاهات ، وفرص أقرب ، النشر بأفا أوسع 

فكم من عاِلم قد ي فهح لـه نوافـذ النشـر ، مبـا فيـه النشـر يف                   

 .. الصحافة االلكيونية ، بعد أن حنع  النشر الهقليدي حواحنزه

جمهمــع ااجهــ  واحلســد  وبهــذه الفــرص ،  كــن احلــد مــن             

واملعـوق لالنفهـاح    القات  لإلبداع واالبهكار واالخياعواالحهكار 

 ..على العامل 

هذا ال يعين أّن ك  السـب  ُفِهحـ  أمامـه ،    ، وبطبيعة احلال               

ــا ،    ــاوز أكثره ــن جت ــن  ك ــرنة ، لك ــات معص ــا  معوق ــ  هن ب

 ..والفرلة املواتية أكرب يف الفاضاء الرقمو أو االلكيونو 

الفرص احملدودة والهحديات واملنافسات الواسعة  ننسى أن الو              

ــحافة     ــاء والص ــاالت األنب ــة   كوك ــا   الهقليدي ــة الوس ــو مس ه

ووسـا له املهاحـة الـيت تـهحكم بهـا خطـو  مـن كبـ          ، واإلعالم 

 ..احلريات وتدم  اإلبداع ، وخصولًا يف العامل النامو أو املهخلف 

ومنـــه الصـــحافة الرقميـــة أو ، مـــو يف اإلعـــالم الرق لكـــن             

االلكيونية ،  هفو الكث  من املعوقات والهحـديات ، ناّل  ـدي   

 ..ات القدرات واإلبداعما تواحنهه املواهم و

ــة  و               ــون حمدودي ــا تك ــذلك رمب ــة  ك ــن تنمي ــوب م ــا مطل م

يكـون لففاضـ  ،   مـا  وتطوير القابليـات ومنـايرة ايخـر ، و البـًا     
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الـواعو واملثقـف ، لكـون    و املهعـاون  ما وحند امُلهلِقـو  وخصولًا نذا

 ..الفرص يف أ لم األحوال مهساوية 

الب نــى الهحهيــة للثقافــة والهعلــيم  الــدور الكــب  ، وتلعــم              

 ..ومنه الصحافة  االلكيونو واإلعالم الرقمو أو االلكيونو

ــو                ــاء واحلاسـ ــة الكهربـ ــى الهحهيـ ــن البنـ ــ  ومـ ب واالنينـ

اضــاء الرقمــو ناّل عــرب توافرهــا واالتصــاالت ، فــال  كــن لعوملــة الف

 ..هلا ، لهصبح الفرص مهساوية تناول ااجميع و

وفـا تولـيات املـؤمترات املهخصصـة يف هـذا      علـى  ونمريًا و            

بـني الغـرب والشـرق ،    اتساع الفجوة الرقميـة     خطورةيااجانم ، رأ

 ..الدول النامية واملهخلفة و بني الدول املهقدمةو

انفجـار معلومـاتو كـب      لعـامل مـن  ايف  ويف خاضم ما ةري             

 الفجـوات  أو يقلصما يردم ك  توافر ، البّد من  ومهسارع ومهصارع

 .. اليت تهفاقم يومًا بعد يوم 

ــ              ــده    والب ــا مته ــو و م ــامل الرقم ــهثمار الع ــن اس ــبكيةّد م  ش

 ..، ومدى تغطية أساسياتها املهشعبة  عامليةال االتصاالت

ال يــدعم االجتــاه الصــحيح ، ناّل مــن خــالل الثقافــة الرقميــة و             

الهطـوير ، والهوسـع الكـب  واملناسـم يف     النمو والهطور واملهواللة 

سـهولة ونمكانيـة حنعـ  كلفههـا      عامله الرقمو ، وما يهطلبـه مـن  

يف ننشاء موقع ويم شخصو نـافع   ة ، وخصولًا ما يأخذ جمالهيس 

ومفهوح علـى هـذا الفاضـاء الـال حمـدود ، مبـا فيـه هويهـه الرقميـة          

الشخصية النابعة من احمللية نىل العامليـة ، مـع االههمـام يف العامليـة     

 ..على أساس الهحديات واملخا ر واملنافسة 

ـ  فاضاًل عن ما تقدم ذكره ، و              اء فاخلرب واملعلومة وكيفيـة بن

ةـدد جنـاح   ، هو حنانم ـا حيـدد و  احملهوىمكوناتهما وحبكة 

 ..الصحافة االلكيونية 
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ــحافة                  ــا للص ــأس به ــوات ال ب ــا  خط ــن أّن هن ــر م م ــى ال وعل

االلكيونية العربية ، ناّل أننا نفقـد خصولـية نبـداع هـذه اهلويـة      

 ..بة للقّراء بشك  منهمم ونافع اذاملسهقلة ااج

ــة                  ــحافة االلكيوني ــهقب  الص ــيات مس ــد خصول ــذا تفق ل

القا مة بذاتها يف البلدان النامية واملهخلفـة ، ِلمـا تـهحكم القيـود     

ولميمها املوضوعو العقـيم الـذي ي بنـى    ، حبرية الرأي والرأي ايخر 

على خطط سيناريوهات اإلثارة والهمثي  األحنوف ، سرعان ما يـزول  

 ..بفاضح مغزاه 

هلـا خطهــا الواضــح   ، وتـرى الصــحافة االلكيونيـة األحننبيــة              

الهخصصية املهكاملـة ، وشخصـيهها وشخصـية     املبادئ واخلرباتب

نسيا ومتوي  ودعم الهوَمْن له مؤهالت اخلربة اإلدارية وفن الهوحنية 

 ..وتسويا اخلرب 

ة ، وهنا الهسويا قوة وفرلة املؤسسة اإلعالمية االلكيوني             

البعيدة عن عقـدة الـنقص واالمهثـال لـهقمص شخصـية تاضـعف       

 ..بعدم تكافؤها وتصنعها يف نق  احلدث 

وهو واضح يف تصفحنا واسهقرا نا لواقع الصـحافة يف الـدول                 

 ..ية ، ومنها الصحافة االلكيونية النام

 ولوخـزين الالوعـو الشـم   ، أسـبابها   مـن  حـد وقد يكـون وا              

 ..املهيمن على سلوكيات الوعو 

ة وأبسط مثال فكرة الفئوية الشـمولية الواحديـة املسـيطر                 

 ..بامهثال ايخرين لالنصياع هلا 

ــة                  ــهلها بالكلم ــف ، وأس ــة العن ــرد بثقاف ــّردت فههم ونن مت

لهخطيطــو للهغــي  ، وضــعف القــدرات اخلربيــة ، وضــياع املــنه  ا

الهنســيا ، و اخلــربات املال مــة لعــدم وحنــود وذلــك ،قوتهــا باضــياع 

 ..املشي  والهنميم الفاع  
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، واالسـياتيجيات بـال   مهميزة وترى الفلسفات بال شخصية               

ــحة    ــا الواض ــدعمها بالرؤي ــياتيجية ت ــا   نس ــوة مكوناته ــال ق ، وب

 ..واسهثمار فرلها 

لههديــدات باسهســالمها فياهــا تاضــعف بــال مــربر ، ومتهِّــد ل              

 ..ة بهقنيات الغ  ااجاهز ةلشبح القدر

تنهار فيهـا   ، ب  بكلمة ، أزمة ويكفو بأبسط مشكلة أو             

مصـداقية احلقـوق   تاضـيع  اجملهمعات واالقهصـاديات والثقافـات ، و  

 .. على خمهلف احلريات ، ، بأعذار واهيةالهعدي منه و، والواحنبات 

دِخ  يف ذاكرتها الفاضاء الرقمو هنا البّد للخطط ، أن يومن               

ــا     ــر وأمن ــع دوا  ــمن مجي ــدخ  ض ــة وأدوات ، ت ــهخداماته بختلي واس

 ..اضاءات الشبكاتية الواسعة الف

ــا                ــا جناحه ــا حيق ــّد ـ ــحافة  والب ــية الص ــة شخص يف تنمي

االلكيونيــة الو نيــة املفهوحــة   للــدول والشــخوص املعنويــة      

اجة املعرفية الهنويرية ، املبنية علـى  اقية ، واتساع دا رة املعواحلقي

 ..اس املعلومات املناسبة والصحيحة أس

 يـ  االبهكـار والهميـز ،    تنمية القدرات اخلالقـة ، يف منه و              

 ..واالبهعاد عن اخلطاب املقيد والهقليدي واألحادي العقيم 

ــة الثعنــده و               ــبين منهجي ــوعية ي ــهعداد، قافــة املوض  اتواالس

 .. لوحدة املص  واملسهقب  املشي  بالقدرات لبناء نةابو

ووضع احللول لك  مشكلة قب  تفاقمها ، مبوحنه الهقييم               

الرقميـة  احلديثـة و ، وبإسـهام الهقنيـات   األدا و والهقويم الوييفو 

يف وتبادهلــا  ،كامــ  جمموعــة احللقــات املعرفيــة هاملســهخدمة ، له

 ..  اإلشباع  – مفصلية احلاحنات املهمثلة يف النفع

وكــ  مــا تقــّدم ذكــره ،  كــن اســهثماره يف بنــاء روح                 

، والسـيما  الوحدة اإلنسانية يف ي  ما  هطه الفلسـفة اإلسـالمية   
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ـ    ، يف جماالت فلسفة اإلعالم  الـيت   ا ،ومنمومهـه الفاعلـة املخطـط هل

ــ ــهم يف ااجان ــه يف   ته ــيم ، وتنميه ــن ق ــه م ــا حيمل ــو ، وم م األخالق

 ..شخصية اإلنسان الوسطو املعهدل بالعقالنية 

ــه               ــة   والهوحن ــات الفكري ــ  املعوق ــذلي  ك ــة وبه ــ  دق بك

، لهوحنيهـه ضـمن   املهطرفة ، واملعوقات املادية و   املاديـة والهقنيـة   

 ..السلو  البشري  –الذكاءات الكا نة يف النفم 

املثـال يف بنـاء وتوحنيـه     ما  كن اسهثماره على سبي منه و             

الذكاء العا فو كسبي  نسياتيجو السـهقطاب الفهـم املهبـادل    

، وذلـك إليصـال الرسـالة    والشعور بايخر ، ال على أساس االسهغالل 

 .. اإلنسانية املهبادلة 
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 املبحث الرابع
 والتوصياتات واملقرتحاالستنتاجات 

 

ومـا ورد ضـمن حماورهـا ،    ، ما تقـّدم مـن املباحـى     ك  وبعد              

 :سيكون مهناول هذا املبحى على حمورين 

 .االسهنهاحنات : أواًل 

 .املقيحات والهوليات : ثانيًا 

 

 االستنتاجات: أوال  
 

ني ومن خالل ما تقّدم من حماور البحى ،  كن  ديد من ب              

 :أهم االسهنهاحنات ايتو 

التصال لاإلعالم ، لكونه املنفذ املهم فاعلية أهمية ضرورة و - 

مبسهوى فاع  من الثقافة  لإلسهام يف بناء الفكر، الثقايف 

الفردي  على املسهوى القو ة ،لقيم االحنهماعية ل احملققة

 .. وااجماعو واجملهمعو

 سهام يف معااجةإلسالة اإلنسانية اهلادفة لحيم  اإلعالم الر -3

احة اليت تمهر على السواألزمات السلبيات واملشاك  

ف مع ما يهحقا من تغ  حنز و وسب  الهكي، ، الو نية



 6  

بذلك على مسهوى الفكر االحنهماعو  ًاوتغي  شام  ، مؤثر

 .. القيم االحنهماعيةوترسيخ 

ا يهوحنه اإلسهام يف ترسيخ القيم واملعهقدات النبيلة ، وم -2

لبناء حقيقة مسهوى ، فديان اجة الهعصم ل صولية معا

اإلنسانية ، والبداية من االسهنارة  –العقيدة اإلسالمية 

 ..جبانم من نشراقات املبشر بالرسالة اإلسالمية 

لإلعالم والصحافة مس تها وتطورها عرب الهاريخ ، حيى  -6

بدأت عند الشروع بنق  اخلرب وتوسع  بانفهاح قنوات النشر 

 .. الكلمةاخياع الورق وانهقال اخلرب و البدا ية قب 

ألبح حرا  وانهقال وتداول املعلومات واألخبار ، مؤشر بارز ،  -5

وال  كن السيطرة عليه ، وألبح  املعلومة واخلرب تباع 

وتشيى كسلعة مهمة ورا جة وهلا سوق بيع مباشر و   

مباشر ، وحهى من خالل الهعام  االلكيونو ، وهو ما تقوم 

 ..   ملؤسسات اإلعالمية وَمْن هلم عالقة بذلك به ا

، الدور الكب  لفهم  واملعانو تلعم اللغة واملفاهيم والدالالت -4

املعلومة واخلرب ، وما يدخ  مؤثر القيم واملعهقدات 

 ...واألخالقيات ومسهوى املرونة يف األفكار 

ننسانو  –فلسفة اإلعالم احلقيقو تبنى على أساس أخاليف  -7

ما تطرحه جملة العلم وجملة من فلسفهه ، هو ، وحنانم 

، حيى ترى املنا  يف معنى الصحف وحقيقهها ، نمنا النجف

هو نشر الوقا ع احلادثة واألفكار وايراء املسهحدثة بني عامة 

الناس ، وهذا املعنى كسا ر األمور خاضع لنواميم اليقو 

ى واال طا  والهدرج يف مراقو النمو والذبول العارضة عل

 ..ك  شخص ونوع من مواليد الكون 
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ـا تشهم  عليه فلسفة اإلعالم ، اإلنسان واملكان والزمان  -8

واملوقف واحلدث واملعلومة ، ومنه ما يهمث  يف مؤشرات 

االنهمام يف نيصال املعلومة و صصها ، وبناء الفكر 

حبسم ما يهطلبه املوقف واحلدث واملعلومة و بيعة خما بة 

 .اإلنسان 

تأخذ الصحافة ومؤسساتها بأسلوب ندارة الصحافة ،  حينما -1

بالشك  واملاضامني املدروسة واملنّورة بالعلم واملعرفة 

واخلربة ، ودقة اسهقرار املناخ الهنميمو وأحنواء الصحافة ، مبا 

فيه ما تاضعه على لفحاتها املقروءة واملسموعة واملر ية ، 

 ..طط له الهنفيذ االرجتالو و   اخلوالبعيد عن أسلوب 

هنا  أخالقيات اإلعالم ، وما يهطلبه من قويم البناء اليت تقوم  -1 

عليه املهمة اإلعالمية ، وما  مله املؤسسات اإلعالمية من 

مبادئ ورؤى وقيم ورسالة جتسِّد ننسانيهها عرب مس تها يف 

نشر الثقافة الصحيحة واهلادفة لبناء روح احملبة والهسامح 

ووحنودها احلاضاري ، وآثارها اينية واإلخالص لوحدة األمة 

 ..واملسهقبلية 

ال  كن ن فال النمرة اإلسياتيجية للرسالة احملمدية ،  -  

من خالل الدسهور والهشريعات اإلسالمية اليت تهعدى النمرة 

وما تقوم عليه العوملة ومؤسساتها املخهلفة ، حيى اإلسالم 

حلاضارة من ات الدنيا واحنع  امهدادات اإلسياتيجية بامهداد

امهدادات تهعدى الزمان  حنهة ، وحنع  لإلسياتيجية ،

 .واملكان واملواقف ، لهص  نىل ما بعد الدنيا 

يربز الركن اليبوي واألساسو املهم أال وهو املنه  األخالقو  -3 

  منهاج اسياتيجيات وفلسفة وحنود اإلعالم يللمهنة ، لهس

سد وتوييفه على وفقها دون تراحنع وا طا  ، وتهج
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ليه العلوم وفنونها اإلنسانية مبقومات هذه األخالقية ، وما مت

املطلوبة منها ، وابهكار ك  السب  املؤدية لهواللها يف 

 ..اإللالح والهجديد والنهوض باألمة 

الصحافة املهنفم احلاضاري إلشاعة الوعو احلقيقو واملناخ  -2 

عاية الفكري النقو والنقدي املقوِّم عند الناس ، ومبراعاة ور

 .خمهلف مسهوياتهم ومشاربهم ، واألخذ بأيديهم دون توقف 

البّد لإلعالمو من معرفة مبدأ أخالقية مهنة ومهام اإلعالم ،  -6 

ومنه ما يهعلا بالصحافة املؤدية حلرية الفكر الذي يهحم  

فيها قوام املسؤولية املسهدامة على أسم اإللالح والصالح 

 .اجملهمع ومؤسساته وبناء املنمومات الداعمة ملسهقب  

از واملذياع والصحافة وما ال يقف اإلعالم عند الهلف -5 

، ب   كن أن يواكم ويسهفيد من ك  ما كاملها

حيدث من تطورات يف جماالت االتصاالت وقنوات االتصاالت 

إليصال املعلومة والوسا   اإلعالمية ومنه اجملال الصحايف ، 

هوافر الب نى الهحهية ، بأسرع ما  كن ، وذلك حينما ت واخلرب

 ..والفوقية لهلك االتصاالت ووسا لها املهعددة 

لصحافة االلكيونية األحننبية هلا خطها الواضح  رباته ل -4 

الهخصصية املهكاملة ، وشخصيهها وشخصية َمْن له 

الهنسيا ومتوي  ومؤهالت اخلربة اإلدارية وفن الهوحنية 

ت واألخبار ، وهنا الهسويا للمعلوما ودعم وتسويا اخلرب

 ..الذكية ، قوة وفرلة املؤسسة اإلعالمية  والثقافات
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 املقرتحات والتوصيات: ثانيا  
 

وهنا ويف نهاية مطاف البحى ، البّد من بيـان حصـيلة مـا ورد                   

يف املباحى السابقة ، وما ورد ضـمن االسـهنهاحنات ، للولـول نىل مـا     

، لـيات ، وذلـك لإلفـادة منهـا      كن  ديده مـن املقيحـات والهو  

 :ايتو ها أهم كن  ديد من بني و

مبسـهوى املسـؤولية    يـة أن تكون مهـام املؤسسـات اإلعالم   - 

األخالقية إليصال املعلومـات واألخبـار ،    –والقدرة اإلبداعية 

بشك  ال يؤثر على مس ة اسهقرار وتقّدم وتطور اجملهمع 

 ..عليمية ه ، ومنها اليبوية والهمع كافة نشا ات

بنــاء روح الوحــدة اإلنســانية يف يــ  مــا  هطــه الفلســفة   -3

اإلسالمية يف جمـاالت فلسـفة اإلعـالم ومنمومهـه الفاعلـة      

وبهذلي  ك  املعوقات الفكريـة  ، املخطط له ، بك  دقة 

 .. املهطرفة ، واملعوقات املادية و   املادية والهقنية 

ينجزه من خالل  دخ  تفالي  ومهام اإلعالم وماالبّد من أن ت -2

توييــف كــ  مــا  كــن توييفــه باالتصــاالت املهنوعــة 

ــا ية     ــوات الفاض ــه القن ــة ، ومن ــموعة واملر ي ــروءة واملس املق

،  هـا واالنين  والصحف واجملـالت واملنشـورات بكـ  أنواع   

أحنواء  قا نيصال الرسـالة  وما ينطبا عليها ما يشمله من 

ين اإلسـالمو  اإلعالمية ، ويف مقدمهها ما يهعلـا بـروح الـد   

السيما علـى  احلاضارية ، و –ومساحهه وأجتاهاته اإلنسانية 

مـا ورد يف األحاديـى النبويـة الشـريفة وأقـوال األ مـة       وفا 

 ( ..عليهم السالم)األ هار 
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يهطلم بيان وفهم اإلسالم والرسالة اإلهلية ، ومـا  ملـه مـن     -6

ــدة ا     ــى ما  ــاع عل ــامح واالحنهم ــر الهس ــاء فك ــهور بن لدس

ــالمو ،  ــريماإلس ــرآن الك ــول   الق ــداء الرس ــه ن ــا حيمل ، وم

املسهمر ملخهلف األحنيال ( ل  اهلل عليه وآله وسلم)األكرم 

واألماكن واألزمان ، للمحبة والهختلف والسالم واالبهعاد عن 

العنف والهدم  واالنطواء ونقصاء ايخر ، وكما قـال اإلمـام   

 ( . ّدينفإّنهم لنفان نّما أخ لك يف ال ( : )عليه السالم)علو 

وحدة العقيدة الهوحنه لتوييف اإلعالم وفلسفهه يف يهوحنم  -5

، وااللهقاء بـالفكر والعقيـدة عنـد     اإلنسانية –اإلسالمية 

ــول األعمــم   ــريم والرس ــرآن الك ــه )الق ــه وآل ــ  اهلل علي ل

وحـدة العقيـدة والفكـر     سـبي   ، لوحدة األمة علـى (وسلم

واجتاهـه   الديين وما حيمله من الفكر اإلنسانو املهسـامح ، 

ــن    ــد ع ــور ، والبعي ــ  األم ــ  يف ك ــر والعم ــطو للنم الوس

 ..الهعصم والهطرف ونقصاء ايخر 

البّد أن يبين اإلعالم بكوادره وما يدخ  ضـمنه مـن علـوم     -4

ــات     ــداف و اي ــالة وأه ــرب رؤى ورس ــه ع ــا يبث ــات ، وم وأدبي

مؤسساته املهنوعة ، مبا فيه ما يدخ  تفاليله املنشورة عرب 

واملر و واملقروء ، ومدى تفاعلها على ك   وسا له املسموع

املسهويات والعوام  السياسية منها واالحنهماعية وتأث اتهـا  

 ..على االجتاهات االقهصادية واألخالقية 

االههمام بالوسا   احلديثة واملعالـرة كقنـوات االتصـال     -7

ــن      ــهفادة م ــ  واالس ــام باالنين ــه االههم ــا في ــة ، مب الرقمي

مـا أفرزتـه مـن تكنولوحنيـا املعلومـات       نةابيات العوملـة أو 

واألخبار بالهوازي مع الوسا   اإلعالمية الهقليدية ، لكونه 

له الدور الكب  والبالغ يف بناء اإلنسـان املهعـاون مـع أخيـه     
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اإلنسان ، ومنه تكام  بناء روح الهـوق والعمـ  علـى بنـاء     

ـ     اتروح الوحدة اإلسالمية بك  ما تهطلبه مـن بـى االجتاه

ــ ــرآن   ةانياإلنس ــور الق ــ  مبنم ــوعو والعم ــني ال ــة ب ااجامع

الشريفة وأقوال األ مـة األ هـار   الكريم واألحاديى النبوية 

 ( ..ليهم السالمع)

االسهفادة ـا خطهه املواقع االلكيونية ، ومنـه الصـحافة    -8

، واتها الواسعة يف الدول املهقدمةااللكيونية ومؤشرات خط

الهحهيـة املمهـدة حهـى الب نـى      حينما مّهد هلا االنين  الب نى

ــ  بكــ        ــة االنين ــ  بيئ ــا داخ ــ  آفاقه ــة ، وفهح الفوقي

ــع ،    ــاول ااجميـ ــدماتها يف مهنـ ــبح  خـ ــات ، وألـ االجتاهـ

وخصولًا يف البلـدان األكثـر رواحنـًا وانفهاحـا علـى آفـاق       

 ..الثقافة واحلاضارة 

يـًا  وبهذا اكهمل  حماور البحى على وفا حمدوديهه ، راحن                  

ه لهقـديم مـا خيـدم    نسـهام اخلالا عز وحن  أن أكون وفقـ  يف  من 

ــد هلل رب   ــه ، واحلم ــان باليســ  من ــانية ، ونن ك اجملهمعــات اإلنس

  ..العاملني 
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 املراجعومن املصادر 
 

 : املصادر واملراجع العربية* 
 

 .القرآن الكريم + 

ضبط / البال ة نه  ( / عليه السالم)اإلمام علو بن أبو  الم + 

/ لبنان / ب وت  / دار الكهاب اللبنانو /   / نّصه لبحو الصاحل 

 147. 

انهشارات سيد  /  ج  / عوالو الآللو / مجهور احسا ى أبىابن  - 

 .615  /نيران /  قم ( /ع)الشهداء 

 -ب وت/ دار املس ة /  6ج/ تاريخ دمشا الكب  / ابن عساكر  -3

 . 258ص /  171 /  3 / لبنان 

 –ب وت / دار املس ة /  7ج/ تاريخ دمشا الكب  / ابن عساكر  -2

 . 111 / لبنان 

 –ب وت / دار نحياء الياث العربو / املعارف / ابن قهيبة الدينوري  -6

 .171 /  3  / لبنان 

 –ب وت / مكهبة املعارف /  4ج/ البداية والنهاية / ابن كث   -5

 .  188 /  4 / لبنان 

/ ب وت / مكهبة املعارف /  5ج/ البداية والنهاية / ابن كث   -4

 188. 

 .111 / لبنان  –ب وت / دار لادر /  6م / لسان العرب / ابن منمور  -7
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 .لبنان  –ب وت / دار لادر /  3م / لسان العرب / ابن منمور  -8

 . 111  /لبنان  –ب وت / دار لادر /  8م / لسان العرب / ابن منمور  -1

اليونسكو والصراع الدولو حول اإلعالم / اسكندر الديك . د  -1 

 -ب وت / املؤسسة ااجامعية للدراسات والنشر والهوزيع / والثقافة 

  .112 / لبنان 

 ف / أبو حممد احلسن بن علو بن احلسني بن شعبة احلرانو  -  

 –ب وت /  األم ة للطباعة والنشر والهوزيع/ العقول عن آل الرسول 

 .   31/ لبنان 

. ترمجة د/ االتصال أساس النشا  العلمو / حناريف وليم . د -3 

/ لبنان  –ب وت / الدار العربية للموسوعات /    / حشم  قاسم 

 182 . 

 /  موقع الوراق/  38 ص /   ج/  تاريخ اإلسالم/ الذه   -2 

w.alwarraq.comhttp://ww 

 موقع الوراق / 84ص /   ج/ الهدوين يف أخبار قزوين  / الرافعو -6 

http://www.alwarraq.com . 

بيسان للنشر والهوزيع /     / اإلعالم والرأي / علو عواد . د  -5 

 .لبنان / ب وت / واإلعالم 

دار / رحلة خرب   دراسات يف الصحافة /  عمر حممد السنوسو -4 

 . 188 / لبنان / ب وت / العلوم العربية 

دار / فن اخلرب الصحفو   دراسة مقارنة / فاروق أبو زيد . د  -7 

 . 3118/ لبنان / ب وت / ومكهبة اهلالل 

/ ب وت / دار ومكهبة اهلالل / اخلرب اإلذاعو / كرم شل  . د  -8 

 . 3118/ لبنان 

املذيع وفن تقديم الربام  يف الراديو والهلفزيون / كرم شل  . د  -1 

 . 3118/ لبنان / ب وت / دار ومكهبة اهلالل / 

http://www.alwarraq.com/
http://www.alwarraq.com/
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الثقافة العربية وعصر املعلومات   رؤية ملسهقب  / نبي  علو . د -31

/ الكوي  ( /  345) سلسلة عامل املعرفة / اخلطاب الثقايف العربو 

311  . 

دار /  دور العالقات العامة يف الهنمية/ و ااجوهرحممد ناحن - 3

  .184 /  العراق/  بغداد/  الشؤون الثقافية العامة

دار احلرية /  دور اإلعالم يف الهنمية/  حممد عبد القادر الد -33

 . بغداد/  للطباعة

وسا   اإلعالم السعودية والعاملية / حممد فريد حممود عزت . د  -32

 . 3118/ لبنان / ب وت / دار ومكهبة اهلالل /    النشأة والهطور

 –ب وت / دار األندلم / مروج الذهم ومعادن ااجوهر / املسعودي  -36

 . 144 / لبنان 

دار  /اإلعالم والهحديات العاملية / هاشم حسني نالر احملنك . د -35

 .العراق  –النجف األشرف / انباء للطباعة والنشر 

 : واجملالت املؤمترات والندوات* 
 1 1 عام  –مارت  -31/ اجمللد األول / العدد األول / جملة العلم  - 

/  157 حزيران   / ااجزء العاشر / السنة األوىل / جملة النجف   -3

 . 157 متوز   / وااجزء احلادي عشر 

 /157 حزيران   / ااجزء العاشر /  السنة األوىل/ جملة النجف  -2

 . 157 متوز   / وااجزء احلادي عشر 

السنة / جملة النجف / املناسبة السخية / حممد تقو احلكيم  -6

 . 154 / تشرين الثانو / ااجزء األول / األوىل 

السنة / جملة النجف / حرية الفكر واإلسالم / حممد رضا املمفر  -5

 154 / تشرين الثانو / ااجزء األول / األوىل 

ر  اشإلعالم يف نبذ العنف ادور / هاشم حسني نالر احملنك . د -4

الذي  حملافمات حننوب الوسط األول اإلعالمو اإلقليمويف املؤمتر 
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وامُلشاركة فيه ، نممه جملم حمافمة كربالء املقدسة 

احملافمات   النجف األشرف وباب  والديوانية وواسط وكربالء 

،  3118 /تشرين األول  / 31 يف يوم األربعاء املوافا واملنعقد، املقدسة 

ـّ  البحى املذكور حمافمة النجف األشرف ومت نشره يف  .منفردًا  ومث

 . 3111/  5 العدد / جملة مركز دراسات الكوفة 

أثر النجف األشرف اإلعالمو / هاشم حسني نالر احملنك . د -7 

شار  / أمنوذحنًا ( النجف ) والصحايف يف اإللالح والهجديد   جملة 

ثالى ، الذي أقامهه الكلية اإلسالمية يف املؤمتر العلمو السنوي ال

 م  31/ نيسان /  32 -33ااجامعة يف النجف األشرف  ، بهاريخ 

الصحافة بني الواقع و موح / هاشم حسني نالر احملنك . د -8

شار  يف املؤمتر العلمو حبى / العالمة هبة الدين الشهرسهانو 

كري ، الهارخيو   لحافة النجف األشرف نجناز معريف ونبداع ف

الذي أقامهه كلية ايداب بالهنسيا مع نقابة الصحفيني فرع 

 . 1 31نيسان /  5  -6 النجف األشرف للمدة 

هبة الدين الشهرسهانو بني / هاشم حسني نالر احملنك . د -1

املؤمتر شار  يف  حبى/ أمنوذحنًا " العلم " اإللالح والهجديد    جملة 

ة الدين الشهرسهانو الفكرية العلمو األول لدراسة حنهود السيد هب

( لندن ) واإلسالمية ، أقامهه ااجامعة العاملية للعلوم اإلسالمية 

واملنعقد يف  الكوفةحنامعة / مركز دراسات الكوفة بالهعاون مع 

 .1 31/ نيسان /    –آذار /  2حنامعة الكوفة للمدة من 

/ عدد األول ال/  ألولاجمللد ا/ جملة العلم / هبة الدين الشهرسهانو  -1 

 .1 1  / مارت 31/ العراق -النجف األشرف 

ثانو العدد ال/  ألولاجمللد ا/ جملة العلم / هبة الدين الشهرسهانو  -  

 .1 1  /نيسان  31/ العراق -النجف األشرف  /



 7  

/  لرابعالعدد ا/  ألولاجمللد ا/ جملة العلم / هبة الدين الشهرسهانو  -3 

 . 1 1 / العراق -النجف األشرف 
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 حمتويات البحث من املخططات
 

 الصفحة الهفاليـــــــ 

الصحف والصحافة  حياة لورة يبني(   ) خمطط 

 عند السيد الشهرسهانو وقدمهما

38 

ــط  ــرة  (  3) خمط ــطة وخمهص ــورة مبس ــبني بص ي

العالقة بني املؤسسات اإلعالمية و   اإلعالميـة  

 والبيانات واألخبار واملعلومات

26 

يبني تطبيا نمرية االتصـال يف  (  2) خمطط رقم 

 العملية اإلعالمية
25 

يبني اإلعالم ووسا له وحراكه بني (  6) خمطط 

 املسموع واملقروء واملر و

24 
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 الصفحة الهفالـيـــــــــــــ 

 6 املقدمة

  عليه هلل ا لّ )املبحى األول الرسول األعمم

 وماضة من الس ة واحلياة الكر ة ( وآله وسّلم

 .مدخ  ومفاهيم : أواًل 

مواقف مـن احليـاة االحنهماعيـة للرسـول     : ثانيًا 

ومكـارم  ( اهلل عليه وآله وسـّلم  لّ )ريم الك

 .األخالق 

 لـ ّ )امني تربوية من سـ ة الرسـول   ماض: ثالثًا 

 ( .اهلل عليه وآله وسّلم

رسـول اهلل  للدعاء عند  املاضمون الروحو: رابعًا 

 (اهلل عليه وآله وسّلم لّ )

7 

 

1 

   

 

 

 5 

 

 1 

  اإلعالم والصحافة بني : املبحى الثانو

 املاضو واحلاضر

 .حنوانم من تاريخ الصحافة : أواًل 

 .حنوانم من حاضر اإلعالم والصحافة : ثانيًا 

32 

 

36 

22 

ه يف اإلعالم وتوييف مهام: املبحى الثالى 

اهلل عليه وآله  ل )نة الرسول ترسيخ مكا

 وتوحيد األمة( وسلم

حنوانم من فلسفة اإلعالم مبنمور : أوال 

28 

 

 

28 
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 نسالمو 

اإلعالم بني توييف القدرات : ثانيًا 

  والهشريعات

دور اإلعالم يف ترسيخ مكانة اإلسالم : ثالثا 

 ( اهلل عليه وآله وسلم ل )والرسول األعمم 

سات اإلعالميـة  أخالقيات اإلعالم واملؤس: رابعًا 

 .يف ترسيخ الرسالة احملمدية 

اإلعالم والصحافة االلكيونية والدور : خامسًا 

 .اإلنسانية  –يف بناء الوحدة اإلسالمية 

 

61 

 

65 

 

 

67 

 

52 

 

   ــع ــى الراب ــيات : املبح ــهنهاحنات والهول  االس

 واملقيحات 
41 

 41 االسهنهاحنات: أواًل 

 46 قيحاتالهوليات وامل: ثانيًا  

 47 املراحنع

 73 حمهويات البحى من األشكال واملخططات
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 املؤلف يف سطور
 العراق/  درس االبهدا ية والثانوية يف النجف األشرف .. 

     درس يف حنامعة ب وت العربية ، وأكمـ  دراسـهه ااجامعيـة يف

 .. 184  – 185 العراق عام  –ااجامعة املسهنصرية 

   ات املاحنسـه  والـدكهوراه والربوفيسـور  مـع     حص  علـى شـهاد

 :مرتبة الشرف وشهادات الهفوق من حنامعة 
 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكث  من الدورات ، واللجان العلمية.. 

 الكث  من الشهادات الهقديرية وكهم الشكر  حال  على.. 

  حال  على هوية املؤلف الدولو.. 

  ويف  ةمنشــوروموســوعة ومعــاحنم كهــاب (  11 ) لــه أكثــر مــن

 .. ويف خمهلف الهخصصات، للنشر  ادوره

  مؤمتر علمو و ين ودولو ويف خمهلف (  58) مشار  بأكثر من

 ..، داخ  العراق وخارحنه الهخصصات 

  حبى وموضوع ، داخ  وخارج العراق (  11 ) منشور له أكثر من.. 

   القصـ ة والشـعر يف الصـحف     منشور له الكث  مـن القصـص

 ..واجملالت ، وضمن كهم يف الس ة الذاتية والعلمية 

   منشــور لــه الكــث  واملنــوع مــن الكهــم والبحــوث والقصــص

 ..االنين   يف والشعر  على مواقع

  له عاضوية يف العشرات من احملاف  العلمية الدولية.. 

  مؤسم ومدير دار أنباء للطباعة والنشر.. 

   الشؤون العلمية، /  امعةااجر اسة :  حنامعة باب  :يفسابقًا عم

واحد من مؤسسـو  مركز دراسات الكوفة ، و:  حنامعة الكوفةو

وعمـ  يف  / ومدير اإلدارة ،  116 املركز ، ومدير املركز وكالة 

 ..ويف كلية الفقه / ر اسة حنامعة الكوفة 
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