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ؤكد كل من محمد امام  وآخرون بأن عبد اللطیف حمزة  ھو الذي وضع اللبنة ) 2(وشلبي ) 1(   ی

ي دراسة  ى ف اإلعالم في "وقد مضى على تألیف كتاب .  دراسة منھجیة" سالمياإلعالم اإل"األول
ا" سالمصدر اإل ي العشرون عام م تتابعت المحاوالت فماذا جنینا؟ بل ان المحاولة األولى .  حوال ث

 )3". (اإلعالم لھ تاریخھ واتجاھاتھ: "كانت لحمزة  في الفصل الخامس من كتابھ



ى  نوات عل شر س ضي ع د م یم    وبع ال عبدالحل زة ق ة حم ربیة أو "ان  ) 4(محاول بة الع المكت
ول  ثة بأص یة الحدی ات االعالم ربط الدراس یة  ت یة منھج ة علم ن أي دراس و م اد تخل المیة تك االس

 ..." الدعوة االسالمیة
بھا تمام كات أن اھ ى ب ة األول ن المحاول ال ع ام فق د ام ا محم ي : "   أم ین التاریخ ن الجانب ل  م بك

 )5." (التأصیل في اإلعالم  االسالمي"كان أكبر من " والوصفي
ولھ ى االسھامات األخرى بق ا عل ورغم صدور عدد من  المؤلفات فیما بعد فان : "   ویضیف معلق

 )6. (ویؤیده فیما ذھب الیھ محمد سید محمد.  عملیة التنظیر لم تتقدم خطوة الى األمام
ا شلبي فیثني على محاولة عبد اللطیف حمز ولعل ھذا  الجھد الھام ھو الذي أثمر في : "ة بقولھ   أم

سام متخصصة لدراسة  اإلعالم اإل شاء أق ة األمر ان بید أن شلبي یعود فیؤكد انعدام ..." سالمينھای
 )7.(النظریة الكاملة  لالعالم االسالمي
یلھا شرف ول الصاوي وزم یقة ھناك بعض الدراسات السریعة  عن الدعوة االسالم: "   وتق یة حق

 )8". (ولكن معظمھا یفتقر الى التحلیل والتكامل واألسلوب  العلمي
یاب النظریة المتكاملة، أو العمل المنھجي ي غ سبب ف فیرجعھ محمد امام الى تركیز ....     وعن ال

ى الجانب التاریخي  والوصفي، و  ود عل ك الجھ یل مضمون المعلومة الدینیة "معظم تل مجرد تحل
 )9". (وذلك خطأ كبیر في المنھج"االعالم، التي تعرضھا وسائل  

ن  ا  م ود ام ذین أسھموا بجھ ى كون ال ذا الوضع ال سبب في ھ د ال سب محم ین الذین "   وین الباحث
م یدرسوا اإل دین اإلسالمي ول ن  " عالمدرسوا ال ین الذین درسوا اإلعالم ولم یدرسوا "أو م الباحث

 )10". (سالميالدین اإل
حتى عام " سالمياإلعالم اإل"قات على الجھود السابقة في مجال الكتابة في     ھذا ما ورد من تعلی

ى ھذه التعلیقات أنھا  تأمالت أو انطباعات غیر مبنیة على دراسات مقننة. 1405 ب عل ن یغل . ولك
 .كما أنھا تتسم  بالتعمیمات الغامضة التي ال یستفید منھا المنقود أو القاريء كثیرا

ان ة أخرى ف ن جھ  محاوالت األسلمة أو التأصیل لم تتوقف الى یومنا  ھذا؛ فما ھي نوعیتھا؟    وم
 .أما من حیث كمیتھا فھي كبیرة نسبیا

 
 :مشكلة الدراسة

ي  تابات الت یة الك ا  نوع ول م و ح روح وھ سؤال المط ى ال ة عل ى االجاب ة ال ذه الدراس دف ھ    تھ
 .أنتجتھا السنوات الخمس عشرة الماضیة

أ ذا ب ي ھ باحث سوف یقوم بدراسة تحلیل لجمیع مضمونات  الجھود السابقة فھذا عمل    ال یعن ن ال
رة سوید صفحات كثی ستغرق ت ى بعض المفاھیم األساسیة . ی ذه عل تقویم ھ یة ال ا سیقتصر  عمل وانم

 .للدراسات االعالمیة  بصفة خاصة أو االتصالیة عموما
داف الدراسة بیان درجة اطراد المؤلف الوا ن أھ یس م حد أو  الكتاب الواحد في استعمال ھذه    ول

 .وانما الھدف الرئیس ھو  معرفة ما اذا كانت ھناك مخالفات للموازین المقترحة. المفاھیم
تابات  ي الك ي وردت ف ى النصوص  الت وم عل ا تق ة انم أن الدراس درك ب ن ی اريء الفط ل الق    ولع

ا یعتقده من كتبوا تلك  النصوص في ا ى م یس عل شورة، ول فلعل بعضھم قد غیر . لوقت الراھنالمن
 .رأیھ فیما كتب

 



 :منھج الدراسة
ي یة ھ یة  األساس یم االعالم ن المفاھ ددا م باحث ع تار ال وع اخ ذا الموض ة ھ الم :    لدراس اإلع

یل نھج األـاص رفیھ، وم یلة، والت یفة،  والوس دف والوظ وة، الھ الم والدع صال، اإلع ك . واالت وذل
 :ارھا للمبررات التالیةبصفتھا عینة عمدیة تم  اختی

سبة للدراسات االعالمیة، ال یمكن تناول الموضوعات - 1 ري بالن ود الفق ثابة العم یم بم ذه المفاھ  ھ
 .االعالمیة بدونھا

یة لمستوى المضمونات التفصیلیة لھذه - 2 ذه المفاھیم تعطي مؤشرات كاف  وضوح أو غموض ھ
 .الكتابات

ت ھذه المفاھیم حسب المصادر االعالمیة ومن بینھا الكتابات    وقام الباحث بعد ذلك بتحدید مدلوال
المیة" یة االس تم " االعالم وازین ی والت م ذه المدل ن ھ ل م یة، فجع ة  العقل سب األدل سھا، وح نف

 .االحتكام الیھا
ك  ى تل ھا عل یم  وعرض ذه المفاھ المیة لھ یة االس تابات االعالم تعماالت الك تعراض اس م اس    ث

 .الموازین
 حرص الباحث على االقتباس المباشر في الحدود المقبولة، مع الحرص على التوثیق الدقیق،    وقد

اريء فرصة الحكم بنفسھ، والتأكد من صحة النقل والفھم لھذه النصوص ضمن سیاقاتھا  لیعطي الق
 .التي وردت  فیھا

 :الموازین المقترحة
 :   وتتمثل الموازین التي تم طرحھا فیما یلي

11. (، باعتبار كلمة  اتصال أكثر شموال"االتصال"و " االعالم"لمؤلفون في اإلعالم بین أ ـ یمیز ا
ذه ).  ین ھ ون ب د یك ادات، وق یوانات، والجم ین  الح یھ وب سان وأخ ین االن ون ب د یك صال ق فاالت

ثالثة فأشكال  االتصال لنقل المعلومات والحصول علیھا بین االنسان والحیوان عرفتھ  . األصناف ال
ناك مجموعة بشریةال نذ أن كانت ھ شریة م واالنسان وھو یقود السیارة  یقوم بعملیة اتصال بینھ . ب

 .وبین اآلالت الصماء
 

د یكون ذاتیا بین االنسان ونفسھ، وقد یكون  شخصیا، وقد یكون جماھیریا شري ق .    واالتصال الب
سمیھا   دھا ن رة وح ة األخی ذه الحال الم"وھ ر . Mass communication" االع ن عناص وم

ر ي العناص رار ف یم والتك ي التنظ ید  ف ري التعق صال الجماھی صال ) 12. (االت ي االت ل ف فالمرس
ل طاقما متكامال، والوسیلة لیست شیئا واحدا ولكن  مجموعة معقدة من  دا، ب یس واح ري  ل الجماھی

 .األجھزة، وما یقال عن الوسیلة یقال عن التكوین  الكلي للرسالة أو الجمھور
د یكون باللمس والصوت والنظر و  صال ق أما اإلعالم فال  یكون باللمس، اال أن ندخل ....    واالت

 .في حسابنا طریقة برایل للمكفوفین
ین -ب  زوا ب المي می المیة واإلعالم  اإلس ین الدعوة االس ة ب ن تطرقوا لموضوع العالق ر مم  كثی

ین ن اإلعالم . االثن أن الدعوة جزء م ال ب ن ق نھم م ومنھم من قال بأن الدعوة ) 13( اإلسالمي فم
ن االعالم ر شموال م شمل ایصال المعلومة ومحاولة ).  14. (أكث ام أن الدعوة ت راھیم ام رى اب وی

 ).15. (االقناع  بھا، أما اإلعالم فیقتصر على ایصال المعلومة
ا یقولھ الطرفان؛ فاإلعالم  ي كل م ن الحق ف  أكثر شموال -فمن حیث  الھد-   ولعل ھناك شیئا م

ن الدعوة ي. م شمل عملیت ك ألن اإلعالم ی ث  الرسالة لمجرد اطالع المستقبل علیھا، أو بث : وذل ب



ضمونھا ستقبل بم ناع الم ة الق ى المحاول افة ال یھا اض ستقبل  عل الع الم الة الط وة  . الرس ا الدع أم
 .فتھدف الى القسم األخیر فقط

ن حیث الوسیلة  ر شم-   وم ان الدعوة أكث صال الشخصي  ف د تأخذ صبغة  االت وال ألن الدعوة ق
 .أما اإلعالم فیقتصر على االتصال  الجماھیري. والجمعي والجماھیري

رة -ج  ي الفق ین " أ" اتضح ف تم ب صال ی ن  االت وع م ري، وھو ن صال الجماھی و االت أن اإلعالم ھ
 .البشر، أي أن القائم باالتصال فیھ والجمھور من  البشر

بارة أخ نھ االتصال بین    بع شر، ویخرج  م ین الب صال الشخصي والجمعي ب نھ االت رى یخرج م
ین االنسان وبینھا من باب  أولى ادات، وب ومن المؤكد أن اإلعالم لیس كل نشاط . الحیوانات والجم

سان ھ االن وم ب شري یق ثل  الذود بالسالح عن النفس والعقیدة، أو العبادة المفروضة التي یؤدیھا  : ب م
 .ان لربھ، أو العمل السري الذي یرید التعرف بھ على تحركات العدو  أو خدیعتھاالنس

ي -د  لھ الوح ا أص ناك م امالت  ھ بادات أو المع ة بالع شریعات الخاص ین أو الت ة القوان ي حال  ف
شري اق الب ا أصلھ االتف ناك م سماوي، وھ ذا  نستطیع أن نقول تشریع رباني وتشریع وضعي . ال لھ

 .، دون  االستناد الى التعالیم الربانیةأي من وضع البشر
سماویة االسالمیة ھي مجموعة من  القواعد العامة التي  شریعات ال ضا أن الت ن المعروف أی    وم

بویة سنة الن ریم وال رآن الك ي . وضعھا الق ا ظن ة، ومعظمھ ي الدالل و قطع ا ھ واعد م ذه  الق ن ھ وم
 ).16(و أحد أسباب دیمومة الشریعة االسالمیة الداللة تحتاج الى االجتھاد  البشري؛ ولعل ھذا ھ

نھا  ریة م ك الجماھی ي ذل ا ف صالیة، بم ا الممارسات االت یا)االعالم(   أم ست وحیا الھ وحتى . ،  لی
ست  الم لی زاما  باالس سلمین الت ر الم ن أكث صادرة م ات ال یلھا -الممارس ي تفاص تھادات - ف  اال اج

 .بشریة، منضبطة بالتعالیم  االسالمیة
یة   واعد االعالم ؤكد أن الق ن الم سنة -  وم رآن  وال ن الق ستنبطة م ى الم ست - حت ا لی ي معظمھ  ف

ة یة الدالل ضا أن كثیرا  من المھارات االعالمیة ال نتعلمھا من القرآن والسنة، . قطع ؤكد أی ن الم وم
سجیل واالخراج داد والصف والتصویر والت ر واالع ن  التحری تداء م  المادة وانتھاء  بتوصیل... اب

 .االعالمیة الى الجمھور، والوسائل التي نحتاج الیھا في  ھذه المراحل كلھا
ـ  الھدف والوظیفة ھما شیئان مختلفان لھذا نجد ممن كتب في مجال  اإلعالم اإلسالمي من یفرد -ھ

 ).17(مبحثا أو فقرة في الحدیث عن كل منھما 
ی رق ب تحدید الف ة ل یس اللغ ى قوام ود ال ندما نع د    وع و جھ دف ھ د أن الھ دف والوظیفة  نج ن الھ

ر عن ما یجري في عقل  االنسان أو قلبھ ة تعب ھ كلم أما الوظیفة فھي جھد عملي، أو . فكري أي أن
ر عن  ما یجري في الواقع، أي حقیقة یمكن مالحظتھا وادراكھا بالحواس  الخمس  ة تعب ا كلم (أنھ

18.( 
ا موجودا فاننا نستط ) بصیغة الماضي (أخذتایع القول بأن االذاعة  والتلفاز    ولكون الوظیفة واقع

ور  سلیة للجمھ ر الت ال توفی ي مج بار وف ر األخ ال توفی ي  مج صحیفة ف یفة ال ن وظ را م زءا كبی ج
ي ي  . االعالم رالمحددة الت ي للظواھ یل الوظیف ى التحل ز عل ي ترك ات الت اءت الدراس نا  ج ن ھ وم

ي نظام االجتماع ي ال دث ف ی) 19. (تح دیال والتحل اءت ب یة ج اث  االعالم دخل لألبح ي م ل الوظیف
تقرار  ریة االس دخل نظ دیال لم یا، وب وقا منطق سان  مخل ر االن ي تعتب یة، الت ریة التعلیم دخل النظ لم

 )20. (النفسي التي تعتبر  االنسان مخلوقا عاطفیا
ع المحسو ى  الواق رجمتھ ال بل ت د الھدف، ق ستطیع تحدی نا الن سھ فان وقت نف ي ال س، ما لم یتم    وف

أما عندما تتم ترجمتھ الى  عمل ملحوظ، فحینئذ یصبح الھدف وظیفة یمكن مالحظتھا . التصریح بھ
 .ودراستھا

 :   وعموما یمكن مالحظة االختالفات التالیة بین الھدف والوظیفة



یة والقصد- 1 ساو للن دف شيء م ي الواقع الملموس، .  الھ ا یجري  ف سجیل لم ا الوظیفة فھي ت أم
ن معرفة الھدف قبل التنفیذ؛ أما الوظیفة  فال یمكن معرفة حقیقتھا قبل حدوثھا في الواقعو وما . یمك

ھ ونرجو أن یصبح واقعا ا نخطط ل تجاوز لم اب ال ن ب و م ا ھ یانا  بالوظیفة انم سمیھ أح وعندما .  ن
ذه الوظیفة فنحن نتحدث عن الشيء المخطط الذي قد  یصبح حقیقة أو یبقى خ تحدث عن ھ یاال أو ن

ى ورق را عل ي األبحاث العلمیة  عندما نقرر أن وظیفة كذا ھو كذا أو كان كذا فال بد أن . حب ا ف أم
 .یكون رصدا  لواقع موجود أو كان موجودا

یھا صاحبھا- 2 تحكم ف بة ی دف یكون رغ ان شاء أجرى علیھا تعدیال،  وان شاء تخلى عنھا، .  الھ
یھا وعمل على تحقیقھا  أما  الوظیفة فالواقع ھو الذي یفرضھا، وربما یكون من .وان شاء أصر عل

 .المسھمین في ھذا  الواقع صاحب الھدف وجھوده المقصودة أو غیر المقصودة
 الھدف یتشكل كما یریده صاحبھ دائما، أما الوظیفة فانھا في حاالت  كثیرة تأتي على عكس ما - 3

 .ذلھ من جھد ومال ووقتیرغب صاحب الھدف، وتكون سببا في خیبة أملھ  لما ب
ي الوظیفة المرصودة- 4 ر ف بعھ تغیی ر الھدف دون أن یت د یتغی ر الوظیفة تبعا لتغیر .  ق د  تتغی وق

 .الھدف أحیانا
داف یمكن تحویلھا الى وظائف یمكن رصدھا في الواقع  الملموس بعد ان تكون - 5 ن األھ ر م  كثی

 .رغبة في الذھن والخیال
ن المضمون؛ والمحك لھذه الحقیقة ھو أننا  یمكن أن نستخدم الوسیلة  الوسیلة شيء مختلف ع-و 

ضمونات واع الم ن أن وع م ن ن ر م ع أكث یلة .  م ى الوس ضمون فتبق ن الم یلة م ریغ الوس نا تف ویمكن
یانھا تاب أو المجلة.  محتفظة بك ثل الك ة م ى الوسائل المادی یقة تنطبق عل ذه الحق أو الوسیلة ...  وھ

أما الوسیلة . كما أنھ یغلب على  الرسالة أن یكون لھا موقف محدد...  أو القصةالمعنویة مثل الشعر
 .فیغلب علیھا الحیاد

ى -ز  یة ال ئة زمان ن بی ى أخرى  وم یة ال ئة مكان ن بی تلف وسائلھ م ا تخ سبي، وربم ر ن رفیھ أم  الت
تلف  باختالف األذواق فان الوسائل المتواف. أخرى سبیا یخ رفیھ أمرا ن ان الت ا ك رة في ظروف ولم

ر منھا جاذبیة   یما اذا كانت أكث دة، والس تھا بمجرد ظھور وسائل جدی د  قیم ا تفق محددة سرعان م
 .وتشویقا واثارة

را  وى تأثی ي أق ارة ھ شویقا  واث یة وت ل جاذب ائل األق أن الوس ول ب رفوض أن نق بث الم ن الع    وم
 .وذلك ألنھا عریقة أو منضبطة  بالتعالیم االسالمیة. وفعالیة

الث-ح  سة ث ناھج الرئی تقرائي:  الم نھج االس تنباطي،  والم نھج االس في، والم نھج الوص ن . الم وم
ى  نا عل صر حدیث الم یجب أن ینح ال اإلع ي مج ستخدم الوصفي  ف ندما ن نا ع یة أن واعد األساس الق

یة والحربیة سیاسیة، واالجتماع ة وال ست  االداری یة، ولی ي  ویجب أن ال نأت... الممارسات االعالم
صف  فھا  فن دة لوص فحة واح طرین أو ص ن س ر م تمل أكث دة التح ة واح د أو حادث شيء  واح ب

 .، غزیرة"اعالمیة"تفاصیلھا في بضع صفحات، ثم نتبع ذلك بتفسیرات انشائیة  
ریات  صلة بالنظ یقة  ال ة الوث ى األدل صر عل ب أن نقت تنباطي یج نھج االس ستخدم الم ندما ن    وع

یة بارة أخرى. االعالم لة وبع ا ص ي لھ یة الت رآنیة والحدیث صوص الق یة  بالن ادة العلم شو الم  ال نح
 .وكأن القرآن والسنة كتب اعالمیة" اعالمیة"والتي لیست لھا صلة، ثم  نخرج منھا بتفسیرات 

   وعندما نستخدم المنھج االستقرائي یجب أن نأتي بأدلة أو أحداث  مستفیضة كلھا تشیر الى قاعدة 
 .متعددة" اعالمیة"أخرى النأتي بحادثة  تاریخیة واحدة ونخرج منھا بقواعد وبعبارة . محددة

وم بدراسات تحلیل المحتوى للنصوص التي  النعرف مسبقا توجھاتھا  نا نق ضا أن وم أی ن المعل    وم
نھ، والسیما اذا كان  أصحابھا اخفاء توجھاتھم الحقیقیة ریب م شكل مؤكد أو ق لھذا النحتاج الى . ب



ت یل مح رافات  تحل دق اعت ي ص شك ف ریحة، اال أن ن نة، وص یة معل وجھاتھا الحقیق صوص ت وى  ن
 .أصحابھا

 
 :نتائج الدراسة

   بعد مسح مضمونات ثالثین مؤلفا في اإلعالم اإلسالمي للتعرف على طریقة  تصویر 
المفاھیم المختارة للتقویم، وجد الباحث التصورات التي سیتم  استعراضھا على التوالي، 

باالتصال،  وبالدعوة، والنشاطات البشریة وغیر " اإلعالم االسالمي"عالقة : للتشم
مفھوم الھدف : كما سیشمل االستعراض. البشریة المختلفة، وبالمفھوم  األصلي لالعالم

 .والوظیفة، ووسائل  الترفیھ، والمنھج الشائع

 : اإلعالم واالتصال-أ 
د بدا واضحا أن بعض المؤلفین یعتبرون  ولعل ) 21". (اعالم"كلمة مرادفة  لكلمة " االتصال"   لق

 :أكثر النصوص صراحة في ھذا االتجاه ما ورد  في النص التالي
ان اإلعالم اإلسالمي عاما بنص القرآن الكریم، توسل  الرسول صلى هللا علیھ وسلم  ا ك         ولم

ب اإلعالم  ى جان ي ال اإلعالم التدوین صي وا ب صال الشخ شفھي واالت يال ى  لجمع ھ ال  فأرسل دعات
 )22...(الملوك

ددة صال المح ة االت ن كلم مولیة م ر ش الم أكث ة اإلع صبح كلم ذا ت رز ) 23.  (   وبھ ن أب ل م ولع
ر یث یذك ام ح د ام ا أورده محم شھادات م الم: "االست وة واالع ي الدع ول ف الیب الرس ن  أس ) أ: (م

ة،  ائل، ) ب(الخطاب وار)  ج(الرس راھ) 24...(الح ؤكد اب تابھوی نون ك توجھ فیع ذا ال ام ھ : یم ام
شفھیة" رحلة ال ي الم المي ف یھ" اإلعالم  اإلس ثا ف نون مبح الم : "ویع ي  اإلع صال الشخصي ف االت

 )25". (االسالمي
والت  ر مدل ساب تغیی ى  ح ي عل ذا یأت ن ھ المیا ولك الم اس یل اإلع ة لتأص ناك محاول بدو أن ھ    ی

اإلعالم  ماء ف ري(األس صال الجماھی المي-صبح  ی) االت یل االس ة -بالتأص مولیة كلم ثل ش ي م  ف
 .االتصال

 : اإلعالم والدعوة-ب 
ر عدد ممن كتبوا في اإلعالم اإلسالمي كلمة  ". الدعوة االسالمیة"مرادفة  لعبارة " االعالم"   یعتب

رة) 26( صیغة مباش ضھم ب ضعھا بع د ی ول.  وق ي یق ي : "فالفتیان وة ھ وة والدع و الدع الم ھ اإلع
أن اإلعالم والدعوة )27"(االعالم یؤكد ب یم ف بد  الحل ا ع یحمالن نفس المعنى على الصعیدین  "، أم

 )28."(النظري والعملي
ذھب حمزة الى أبعد من ذلك اذ یقول ل ی ولكن القدماء منذ  ظھور الرسول ال یعرفون ھذا : "...   ب

دیث، مصطلح اإلعالم واالتصال  بأنواعھ الثالثة والجمعي والجماھیري الشخصي : المصطلح الح
ھ  المصطلح المعروف عندھم وھو مصطلح الدعوة وھل مصطلح الدعوة  ) 29."(واستخدموا مكان

 مساو لمصطلح االتصال أیضا؟
ى أن الدعوة أكثر شمولیة من االعالم، وأن اإلعالم  وسیلة من وسائل الدعوة  ذھب آخرون ال    وی

رى أن اإلعالم أكثر شموال من) 30( ا نجیب فی   الدعوة، ولكن بدون قصر مدلول اإلعالم على أم
 )31. (االتصال الجماھیري



ة  وة بكلم ة دع تبدال  كلم ة صریحة الس ناك محاول سابقة أن ھ شھادات ال ن االست حا م بدو واض    ی
ة . اعالم اذا؟ أألن كلم ن لم ى " دعوة"ولك بلون عل نا مق دیث؟ أم ألن یات  العصر الح یق بمعط ال تل

 لالعالم وال تتم  ھذه العملیة االبتكاریة اال بعملیة االستبدال ھذه؟عملیة تأصیل اسالمي 

 : اإلعالم أي نشاط بشري-ج 
سوقھا لنا البعض ي ی ن مظاھر اإلعالم اإلسالمي الت المساجد، نشاط  أمھات المؤمنین، دار :    وم

ید، األذان، االقام صلى الع صلوات، م راج،  ال راء والمع یق، االس یت العت م، الب الة األرق ة، وص
 )32... (الخسوف وصالة الكسوف،  التلبیة، االحرام، الطواف، والوقوف بعرفة، رمي الجمرات

یق  دین بل ز ال ول ع رة-   ویق رآنیة كثی ات ق ع آی ذي یجم تابھ ال ي ك ن :  "ف الم  م ب اإلس د طل وق
الم ر واالع ة الخی وا أم سلمین أن یكون روف والنھ". الم ر بالمع ي األم ات ف شھد بآی م  یست ن ث ي ع

ولھ تعالى ي كثیر من نجواھم ، اال من امر بصدقة أو معروف أو اصالح : "المنكر، وبق ر ف ال  خی
 ."بین  الناس ، ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضاة هللا فسوف یؤتیھ أجرا عظیما

صفة خاصة، فیقول د ب ى الھدھ ى قصة سلیمان، وعل یعلق عل ستطرد ف وجاء الھدھد، جاء :  "   وی
 )33."( صاحب وكالة األنباء  النموذجیةالصحافي القدیم،

سماویة ظاھرات اعالمیة، ثم یدفعھ  اعتقاده ھذا الى ان یؤكد بأنھ  أن الرساالت ال د ب تقد الون    ویع
 )34."(لوال اإلعالم لم یكن ھناك مبرر للوجود  البشري"

ي ول الركاب ر: "   ویق شیر اعالم بالخی الحق اعالم للناس والصدع ب.  واالنذار اعالم بالخطر. فالتب
 )35."(بالحق الذي ینبغي أن یلتزموا بھ، واعالم  بالباطل الذي ینبغي ان یفارقوه

تھت بصلح الحدیبیة  ي  ان ى العمرة الت یھ وسلم ال ر حجازي خروج الرسول صلى هللا عل    ویعتب
ة" یة ھادف ود)36"(خطة اعالم ریش لالستطالع وف د ق ذي جاء  للوساطة، ووف د خزاعة ال ا ، ووف

 )37.(اعالمیة
دو في غزوة  الخندق، یقول حمزة  ى أخبار الع ة رضي هللا عنھ للتجسس عل    وعن خروج حذیف

تماد  ن اع وعا م ك ن أن ذل الرسول على حملة األخبار  وھم الذین نسمیھم في العصر الذي نعیش "ب
 )38)."(المراسلین الحربیین(أو  ) مندوبي األخبار(فیھ 

ول أیضا عن خدعة ن ین المشركین والیھود  في الغزوة نفسھا من    ویق ریق ب ن مسعود للتف یم ب ع
یة  ائل االعالم یلة "الوس ا وس روبھ معھ ناء ح ي أث ریش ف دة ق ي  مجاھ ول ف یھا الرس د ال ي عھ الت

 )39."(أو خداع  العدو) الدعایة(
أن اإل ا ب صاوي  وزمالؤھ ول ال الم، تق ا االس اء بھ ي ج یة الت یاة العقل ن الح دیث ع ي ح الم     وف س

ا اإلسالم   للعلم الصحیح والتفكیر السلیم دة وحارب األوھام ودع ان الفاس ثم تستطرد . حارب األدی
 :بقولھا

ك من مظاھر الرقي العقلي والفكري الذي كان  مقدمتھ أن اإلسالم  دعا الناس         " ر ذل ى غی ال
ل والدلیل  والبرھان ا یھ العق ؤدي  ال ا ی نوا اال بم ى أن ال یؤم لصحیح، والى أن یمحصوا  األمور ال

یق  یب وتدق د تنق ون اال بع وى وال  یحكم ن ھ صدرون ع ال ی یاء، ف ى األش م عل ي الحك توا ف ویتثب
 .واستنباط  صحیح

 )40...""(            وھذا ھو منھج البحث االعالمي االسالمي
ي أن كل نشاط بشري نقوم  بھ شطة أال یعن ذه األن ، یمكن أن یكون لھ    اذا كان اإلعالم ھو كل ھ

ان النشاط مقصودا لھذا  األثر أم غیر مقصود ھو نشاط اعالمي؟ واذا  ى اآلخرین، سواء ك ر عل أث
 كان ھذا صحیحا ھل یبق نشاط  بشري ال یقبل أن یكون نشاطا اعالمیا؟



  لھا وفودCIA   اذا كانت عملیة التجسس على العدو نشاطا اعالمیا أال یعني ھذا أن  السي آي اي 
یة أو  مراكز اعالمیة؟ یجمعون المعلومات أو األخبار  ل محطات اعالم دول، ب ي كل ال یة ف اعالم

 .فھي بھذا المفھوم مؤسسة اعالمیة. السریة بصفة خاصة،  ویبثون االشاعات المغرضة
ع  ق المداف و یطل ندي وھ ذا أن  الج ي ھ یة أال یعن شطة اعالم ي أن ربیة ھ د الح ت المكای    واذا كان

لعدو ھو اعالمي یقوم بعمل اعالمي؟  والجالد وھو ینفذ حكم االعدام بالجاني لیحذر الناس فیخیف ا
 من الوقوع في  الجریمة ھو رجل اعالمي، یقوم بعمل اعالمي؟

ى  یلھا عل صاوي وزم ذي تحدثت عنھ ال نھج ال اذا نقصر الم ؟ ھل ھي "اإلعالم  االسالمي"   ولم
 محاولة لتأصیل اإلعالم اسالمیا؟

 :اإلعالم اإلسالمي والوضعي -د 
ین اإلعالم اإلسالمي واإلعالم الوضعي  بعض ب ز ال ویذھب عمارة  نجیب الى أبعد ) 42(   ویمی

 ":علم اإلعالم في ضوء  االسالم"من ذلك اذ یقول تحت عنوان فرعي 
م         " یھ عل ق عل ستوردة وأطل یم  م واعد وق س وق ى أس یة وعل د أورب ع بأی ذي وض الم ال اإلع

ر اإلسالم  معظمھا،  وخصوصا الدراسات النفسیة  ال ى  أسس ال یق تمد عل ھ یع العلم، ألن ھ ب صلة ل
یة التي وضعت لتكون نبراسا في معظمھا مستخلصة من  بحوث تجریبیة على حیوانات  واالجتماع

 )43..."(أو على عینات من البشر ال تختلف  عن الحیوانات 
روت األلم بعض تعریف أوتوق ورد ال ي    وی رجمة غندور(ان نقول عن ت نقال عن (وفرنان توا )  م

ا راھیم ام یق وكأن كلمة ) اب عند  المؤلفین تعني المعنى المستعمل عند االعالمیین " اعالم"دون تعل
 )44".(أخبار أو معلومات"االسالمیین، أي مرادفا  لكلمة 

عي ر وض أن األخی لي ب الم األص ن اإلع المي ع الم اإلس ز اإلع ضیة تمیی ن    ق ددا م ر  ع  تثی
ساؤالت ھل اإلعالم اإلسالمي بأكملھ، معظمھ رباني أي وحي  منزل؟ ھل جاء بأدلة قطعیة؟ أم : الت

یة؟ وھل اإلعالم مجموعة  تشریعات وقوانین بحیث نقیسھا بالقانون فنقول قانون اسالمي  ة ظن بأدل
 وقانون وضعي؟) تشریعات  اسالمیة(

داد البرامج، كتابة السیناریو،  الدیكور، التصویر، المونتاج،    وھل في القرآن والسنة شيء عن اع
 االضاءة، االخراج؟

ة  وم األصلي لكلم المرادفة لالتصال  الجماھیري، المترجمة عن " اعالم"   وھل صحیح أن المفھ
mass communication في اللغة العربیة؟" أعلم"المشتقة من "  اعالم" ال یختلف عن 

ا یقول ھ عمارة نجیب صحیح؟ وھل العلم اال العلم الذي جاء  عن طریق الوحي؟ وھل    ھل فعال م
نفس-فعال- م  ال ي عل ر اإلسالم  معظم الدراسات ف ن أمور ... الیق ر م ي كثی ناس ف شترك ال ؟ أال ی

 ؟....الفطرة، والتكوینات  النفسیة و 

 : الھدف والوظیفة-ھـ
داف اإلعالم اإلسالمي  ا ورد عن أھ ستعرض م ن ی ا ورد عن وظائف  اإلعالم اإلسالمي    م وم

ھ سواء عن األھداف أو الوظائف حدیث  مستقبلي أو ما ینبغي أن یكون علیھ  درك أن الحدیث كل ی
 :األھداففمثال یقول حارب عن . األمر

 :   یمكن لالعالم اإلسالمي أن یحقق أھدافا متعددة منھا        "
 .اجھ التیارات الوافدة ترسیخ العقید االسالمیة لتو- 1         
 ... التربیة األخالقیة للمشاھد المسلم- 2         
 ... مواجھة الخرافات والبدع- 3         



 ... تنمیة الوالء لالسالم قبل سواه- 4         
 ... شرح نظام الحیاة في االسالم- 5         
 )45(..." ابراز دور اإلسالم  في خدمة البشریة جمعاء- 6         

 :   ویقول عبد الوھاب كحیل
ي         "... لوب اعالم المي، باس نھج اس تخدام م اد، ... اس یة  واالرش یھ  والتوع دف التوج بھ

وب ر المطل داث التأثی ي موضع  آخر یقول) 46". (الح الھدف اذن من اإلعالم اإلسالمي ھو : "وف
ذا اإلعالم من ارشا ستقبلة لھ ر الم دیني، دنیوي،  مادي ومعنوي، ..د العمل على مصلحة  الجماھی

 )47". (وروحي، كما أنھ ال یخلو  من عملیات التسلیة  الجادة والترفیھ المفید
 :   ویقول محمد امام عن االھداف

ق التي ینبثق عنھا         "  یة وتفرضھا  الحقائ ا مذھب داف اإلعالم اإلسالمي تحكمھ والحق أن أھ
داف اإلعالم اإلسالمي...(و ن أھ ن تركیزھا في ھدفین اثنین ھماولك  تعمیم  -تدعیم اإلسالم  :   یمك

تراتیجیة لالعالم اإلسالمي تتفرع . االسالم داف  االس ین األھ ذین الھدف ى ھ ق عل ستطیع أن نطل ون
 )48." (عنھما أھداف جزئیة  كثیرة  لكل ھدف منھا نطاقھ ودلیل عملھ

نا أن نعبر عن األھداف بصیغة مستقبلیة أ ن ل و بصیغة ما یجب أن  یكون علیھ األمر؛ ولكن    یمك
سھ في الحدیث عن  الوظیفة؟ أم أن الحدیث عن الوظیفة یجب أن  ن استخدام األسلوب نف ھل یمك

 یكون تقریرا أو تسجیال لما  یجري أو لما تم مالحظتھ في الماضي؟
: یكون علیھ األمر   حسب النصوص التالیة نجد الكاتبین یتحدثان عن الوظیفة بصیغة ما  یجب أن 

 :یقول كحیل
 :وعلى ذلك یمكن تحدید أھم وظائف اإلعالم اإلسالمي فیما یأتي        "

 .االقناع بأھمیة االتجاه الروحاني في مواجھة التیارات  المادیة:         أوال
یا دین المناسب:         ثان ھ ال ار  أن واعده الظھ ھ وبق ریف ب المي والتع دین اإلس الم بال ذا .اإلع  لھ

 .العصر ولحل مشكالتھ بل ولكل  العصور
 .تنظیم حیاة البشر على أسس سلیمة مستمدة من الدین  االسالمي:         ثالثا

 )49. (التعریف بالحیاة اآلخرة والسعادة فیھا:         رابعا
 

 :   وعن الوظائف یقول محمد امام
 :اتیجیة العمل  على النحو التاليوفي میدان الوظیفة البنائیة یمكن تحدید استر        "
 ...تحریر المفھوم الصحیح لالسالم) أ        (
 ) 50..." (تنشئة جیل مسلم قوي صحیح االسالم) ب        (

 :   وفي موضع آخر یقول
یدیة في اإلعالم         " ف التقل نفس  الوظائ وم اإلعالم اإلسالمي ب یة یق ن داخل الوظیفة البنائ وم

 :المعاصر وھي
 .وظیفة التعلیم) أ        (
 )51. (وظیفة التربیة) ب        (

ي موضع آخر بین الوظائف واألھداف باعتبارھا شیئا  واحدا یمكن تناولھما معا     ویجمع كحیل ف
 :فیقول

ن         " دافوم ف وأھ ات والروابط بین وظائ ذلك، تحسین  العالق ة االسالمیة ك ات العام  العالق
یق ھذه الوظائف، المجتمعات وبعضھ ن تحق یة، واذا أمك یة  والعالم ستویات  المحل یع الم ا على جم

نھج الذي  رسمھ اإلسالم  ونفذه الرسول          یذھا بالم ة االسالمیة، وتنف ات العام داف للعالق ذه  األھ وھ



یھ وسلم وأصحابھ،  فاننا نجد العالم كلھ على جمیع  مستویاتھ أمن یعیش في سالم  و...صلى هللا عل
 )52..." (دائم
 : الوسیلة-و 

ائل  من الوس سمیات  ض یاء أو الم ض األش المي بع الم اإلس ي اإلع سھمین ف ض الم صنف بع    ی
ذه األشیاء من مضموناتھا ال  یبقى لھا أثر رغنا ھ و أف نا ل ع أن یة، م فحمزة وآخرون یجعل . االعالم

شریف و دیث ال رآن  الكریم والح الم اإلسالمي الق ائل اإلع ن وس بویةم بة الن م ) 53. (الخط ومواس
 )54.  (الحج من أعظم  وسائل الدعوة والتلبیة، ولبس االحرام، والطواف، والوقوف في عرفة

   ویعلق محمد على ھذا القول بأن ھذه لم تكن وسائل في عھد النبوة  ولكن أصبحت فیما بعد كذلك 
رآن دا الق یما ع ا یرى ضرورة التفریق  . ف م وبین وسائل االتصال الشخصي بین وسائل اإلعال"كم

ین القدوة  أو السلوك الذي یعد في مفھومنا المعاصر ضمن مجال العالقات العامة ."  (المباشر، وب
55( 

ات القرآنیة وسائل للدعوة ألننا نستطیع  االختیار بین اآلیات القرآنیة  أن اآلی ول ب ستطیع الق م ن    نع
ضموناتھا ي م تلفة ف رة، المخ ن  . الكثی ى ولك ضمونھا وتبق ن م ریغھا م ن تف یلة یمك رآن وس ل الق ھ

 .قرآنا

 : الترفیھ-ز 
رفیھ في اإلعالم اإلسالمي یعبرون  بفخر واعتزاز عن قدرة  ائل الت بوا حول وس ذین كت    بعض ال
تاریخ  ن ال ثلة م ك بأم ى ذل ضرب عل المي  فی ر اإلس الم غی سة اإلع ي مناف المي ف الم اإلس اإلع

 :اإلسالمي فیقول أحدھم
یة        "  یة االعالم الیب الفن والب  واألس تخدام الق ن اس دیث ع ظ أن الح ب أن نالح نا یج ر أن غی

 ..."الجذابة والمشوقة، لیس معناه أن  تكون ھذه األسالیب مبتذلة وملیئة باأللفاظ الخلیعة
 ....ولنضرب أمثلة الستخدام األسالیب المشوقة، الجذابة         "

 :        وبضرب أمثلة
 الرسول صلى هللا علیھ وسلم وأصحابھ یروحون عن أنفسھم  عناء الحمل والنقل والبناء - 1        

 :بھذا الغناء
 "فاغفر لألنصار والمھاجرة..             اللھم العیش اال عیش اآلخرة 

 "لذاك منا  العمل المضل.. لئن قعدنا والرسول یعمل : " یرتجز أحدھم- 2        
 :عند حفر الخندق أنشد البراء - 3        

 وهللا لوال هللا ما اھتدینا    وال تصدقنا وال صلینا            "
 : عند دخول مكة یقول عبد هللا بن رواحة وھو ممسك زمام  القصواء- 4        

 باسم الذي ال دین اال دینھ            "
              باسم الذي محمد رسولھ

 )56...(ني الكفار عن سبیل              خلوا ب
ب  المیة لع رفیھ االس ائل  الت ن وس ل م د العج درج أحم تلفاز ی ي ال رفیھ ف ن الت دیث ع ند الح    وع

سباقھ مع أم . یا عمیر ما فعل النغیر؟: "األحباش، ومداعبتھ صلى هللا علیھ وسلم لبعض  األشخاص
بة مع األھل، وح ذلك المداع سباحة، وك رمایة  وال ین، ال زوجت جاریة تالعبھا  : دیثالمؤمن فھال ت

 )57(وتالعبك؟ 
سھا ھي ي تطرح نف رفیھیة  الجتذاب مجتمع الیوم؟ ھل :    واألسئلة الت ذه الوسائل الت ي ھ ھل تكف

ى جمھورھا؟ ھل من المنطق ضرب  ستحوذ عل رفیھ العصریة،  وت ائل وسائل الت ذه الوس نافس ھ ت



ذه األمثلة في ھذا المضمار  في مجال الحدیث ع ن االعالم؟ مثل مداعبة الرجل أھلھ؟ وھل یسمح ھ
ائل  لة  بوس ر ص یة وأكث ر واقع ثلة أكث ناك أم ست ھ الم؟ ألی ائل االع ر وس ذا عب شر ھ الم   بن اإلس
یم االسالمیة أو أن یكون لھا  ضبطة  بالتعال رفیھیة من ام ھو أن تكون الوسیلة الت االعالم؟ وھل الھ

 جذور في التاریخ االسالمي؟

 :تأصیل منھج ال-ح 
 :   اذا أمسكت بأي كتاب في اإلعالم اإلسالمي اال القلیل النادر فالمنھج  ھو

ثا شریفا أو أحادیث، أو  حادثة تاریخیة، یمكن أن تكتب في -أ  ات، أو حدی رآنیة أو آی ة ق د آی  أن تج
 .نصف صفحة أو صفحة واحدة، عبارة  واحدة؛ ثم تجد تعلیقات تحتل صفحات عدیدة

 :علیق من یتكون الت-ب 
 . اقتباسات اعالمیة- 1    
 . كالم انشائي حماسي تجاه االسالم- 2    
ات والنصوص والتفاصیل التاریخیة وكل ما یندرج  تحت اسم         الثقافة - 3     ن اآلی زید م  م

 .االسالمیة
 :   ومن األمثلة السریعة على ھذا المنھج

 :ة صفحة تحت عنوان  یكتب عبد اللطیف حمزة أربعة عشر- 1        
 )58" (القرآن أكبر وسائل االعالم                "

 : ویكتب سلیم حجازي حوالي ستا وعشرین صفحة تحت عنوانین- 2        
 "الوفد االعالمي األول یصل الى الحدیبیة                " 
 )59".  (الوفد االعالمي الثاني برئاسة الحلیس بن زبان"               و 

 :   ثم یقول عن منھجھ
د كانت الحاجة ماسة الى وجود         " ذا فق على الساحة  بدوره األصیل  اعالم اسالمي یقوم ولھ
یة یرة  .الدول ن س رون كي أنھل م ر الق ى  خی ذه ال یة ھ ي  دراستي االعالم ي عدت ف نا فان ن ھ  وم

 )60 (."األصیلإلسالمي  االحقیقیة لالعالم   األسسالمصطفى علیھ السالم، محاوال تلمس 
ساؤالت ن الت دد م رز ع نا یب یة استنباط؟ وھل  كل حدث تاریخي .    وھ ذه الدراسات عمل  -ھل ھ

  مسلمة ثابتة، مثل النصوص  القرآنیة والحدیثیة الثابتة نستنبط منھا؟-حتى فیما یتصل بالسیرة 
 استقراء القاعدة الواحدة من  ھل ھي عملیة استقراء؟ فما ھي قواعد االستقراء؟ أال یجب أن یكون 

مجموعة حوادث تاریخیة، بدال من استقراء  عدد من األفكار االعالمیة من الحادثة الواحدة؟ أو أن 
رر بظروفھا ومالبساتھا   د ال تتك یة ق داث تاریخ سیریة ألح ذه الدراسات ھي  دراسات وصفیة تف ھ

 مرة أخرى؟
سنقیطي  ید ال تاب س ستعرض ك ندما ن ول اإل"   وع سھأص المي وأس الم اإلس یة :  ع ة تحلیل دراس

ي سورة األنعام فان كل ما نجده  ھو تصنیف لآلیات القرآنیة تحت اسم ) 61" (لنصوص األخبار ف
 .أخبار مضافا الیھ تفسیر لبعض  اآلیات من منظور اعالمي، یعتمد على المنھج العقلي في التفسیر

ف بأنھ لم یقم بدراسة تحلیل ا د أحسن المؤل فكتاب هللا  العزیز في غنى عن دراسات . لمحتوى   وق
وذلك ألن األسس . وذلك ألن القواعد العامة  واألوامر والنواھي فیھ صریحة. تكشف عن توجھاتھ

یة لالعالم اإلسالمي  ھي نفسھا األسس العامة ألي نشاط اسالمي وذلك ألن االطار الفكري  . الحقیق
شمس في را ن ال ر م سلمین أظھ شاطات الم بعة النھار، وأكثر ثباتا في  أسسھ من أي اطار فكري لن

 .بشري



ذي یطرح نفسھ ھل القرآن كتاب أخبار أم ھدى ودعوة؟ اذا  انتھجنا المنھج الذي لجأ  سؤال ال    وال
رغیب والوعید ات األمر والنھي، والت اإلعالم  سنجد أن آی رآنیة ب ات الق ربط اآلی ف ل یھ المؤل ... ال

 صحیح؟فھل  ھذا . كلھا أخبار
 :الملخص والمناقشة

رحة، مع أن معظم ھذه  وازین  المقت صمد للم م ت یة المختارة ل یم األساس وحظ أن كل المفاھ د ل    لق
تابات من  أسھموا في اإلعالم االسالمي ي ك ا ورد ف ى م وازین ترتكز عل ویفترض الباحث أن . الم

 )62: (ھذه األخطاء طبیعیة وأن  السبب في ذلك یعود الى ما یلي
د وھو أن الذین كتبوا في الموضوع  توفرت لدیھم     معلومات - 1 د سید محم یھ محم ا أشار ال  م

 )63. (اسالمیة جیدة ولم تتوفر لدیھم خلفیة كافیة  عن الدراسات االعالمیة أو العكس
 . قیام البعض بترجمة فقرات من كتابات اعالمیة بدون توفر خلفیة  اعالمیة كافیة- 2
تماد ال- 3 ن  اع ین م رض الحتمال م  التع ن ث زئیة وم یة أو الج رجمات الكل ى الت یة عل بعض كل

أ تماالت الخط صدر : اح ى الم رجوع ال صرف، دون ال نقل بت أ  ال لیة، وخط رجمة األص أ الت خط
 .األصلي

سبب - 4 دة، ب ین ناق سابقة، بع ود  ال ى الجھ الع عل یة لالط ائل الكاف ادة بالوس ة الج دام المحاول  انع
 .طفیة لفكرة األسلمة أو  التأصیلالحماسة العا

 . الضعف الواضح في مناھج البحث العلمي- 5
ذه الفرضیات تجعلنا ندرك بأن الوقت قد حان الجراء دراسات  لتقویم ما تم انجازه باسم     ولعل ھ

المي" الم االس ھ" اإلع شدق  ب ھ، ونت تحمس ل ذي ن ضرورة . ال رات ب ض المؤش نا بع ا تعطی وربم
تعاد عن الع ي  دراساتنا العلمیة، وأن الوقت قد حان للخوض في مجاالت اعالمیة نحن االب یة ف اطف

 : فیما یلي-في تصویري-ویتمثل أبرزھا . في  أشد الحاجة الیھا
تھ بدال من التخرصات - 1 ى  حقیق یھ لمعرفتھ عل یش ف ذي نع ع ال صیة للواق  اجراء دراسات تشخی

صفھ سبھا ت ي نح ا، الت ي نطلقھ شمل . الت ذا  ی ن وھ ا، نح رض لھ ي نتع الم الت ائل اإلع ئة ووس البی
 .وأجیالنا  الصاعدة

 
صالیة - 2 ات  االت الیب  الممارس ائل وأس صل بوس شریعیة تت ات ت راء دراس ود الج ید الجھ  تجن

یة  صفة خاصة االعالم ري(وب صال الجماھی ي )االت ین األصل ف شبھات، وب اء ال ین اتق وازن ب ،  ت
 . تبیح المحرماتاألشیاء االباحة، وبین  الضرورات

 
وجھة الصحیحة- 3 ى ال ودنا ال یة  ولوكھا نركز .  توجیھ جھ ومات  االعالم ن مضغ المعل بدال م ف

ر  بمھارة وصورة  جذابة عن قیمنا العظیمة التي ال  ارات الالزمةللتعبی ساب المھ ى اكت ودنا عل جھ
 .نحتاج الى  اكتشافھا وصناعتھا ولكن الى عرضھا وجذب االنتباه الیھا

 
یة- 4 یم االعالم ست كل المفاھ یم لی ذه المفاھ فلعل دراسات أخرى تجري  لمعرفة التصورات .  ھ

 .ولعل ھذه الحقائق  الجزئیة تخضع  لمزید من البحث مستقبال. التأصیلیة لتلك المفاھیم
 

یل عن نقاط القصور في الجھود التي بذلت خالل العشرین  عاما الماضیة فان ھذه  ا ق ن مھم    ولك
م تخل من أفكار قیمة، ونظریات ستخدم  اإلعالم اإلسالمي الجھ  اذا تم تطویرھا، -ان شاء هللا-ود ل

 .وتصفیتھا من الشوائب،  وتم ترجمتھا الى أعمال محسوسة
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 حواشي مفاھیم
باحث أن یعرب عن شكره    *  ود ال لقسم اإلعالم بكلیة الدعوة واإلعالم  بجامعة االمام محمد بن ی

یھ للندوة التي تم فیھا  طرح ھذه األفكار، كما یشكر الباحث كل من أسھم  ى تبن سعود االسالمیة عل
 .والشكر والمنة من قبل ومن بعد . بتعلیق، حیث استفاد  الباحث من مالحظاتھم
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