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 ة ـــــــــــــــــــــــــــــمقدم

الكثير من االنشغاالت المنهجية والمعرفية  االعالم اإلسالمييطرح مفهوم       
المتعلقة ببنيته وتركيبته، وخصائصه ومميزاته وكذا اتجاهات ضبط ما يحيل اليه 
بالتحديد، ذلك أن هذا المفهوم يتصل بحقل معرفي محدد المعالم والبنى النظرية 

الفكرية "علوم االعالم "، وينفصل عنه من حيث المرجعية والخلفية 
واأليديولوجية، ولعل هذه الثنائية كان لها األثر البالغ في عمومية المفهوم 
واضطراب واضح في تحديده، بين من يحيله الى من ممارسة إعالمية عامة 
ذات مرجعية دينية، وبين من يقصره على حقل الدعوة االشمل، هذا التباين ولد 

تجاهها  وشروطها ، وفي بدوره مضاعفات انعكست على تحديد وظيفيته وا
المحصلة بقى االعالم اإلسالمي "قاصرا" من حيث المفهوم الذي لم يعد قادرا 
على استيعاب الظواهر اإلعالمية المستجدة، ومحدودا ورتيبا ونمطيا في طبيعة 

 المهام والوظائف اإلعالمية المفترض اداؤها.

اإلشكاليات منها ما يتعلق زال هذا الحقل اإلعالمي المتميز يعاني الكثير من وي
 بطبيعة المفهوم وبنيته ومن هذه التساؤالت:

 ما يتعلق بالمفهوم

م االعالم هل يمكن اعتبار االعالم اإلسالمي حقال معرفيا متصال بحقل علو -1
 م منفصل عنه ينسجم مع حقل الدعوة اإلسالمية؟أ ؟واالتصال

ينطوي تحت هذا ما هي قواعد ومرجعيات التصنيف التي تضبط ما -2
 المسمى؟



كيف يمكن إعادة بناء هذا المفهوم ليستجيب للتطورات الحاصلة في مجال -3
 االعالم واالتصال؟

              بنية المفهوم وخلفياتها التاريخية  .1

 سيرة المفهوم -أ

عقد المشكالت المعرفية في العالم أ تعد المشكلة المفاهيمية واحدة من     
نها ترتبط بالكثير من الجدل حول ماهيتها ومحتواها ومدى قدرتها أالعربي، ذلك 

و أويزيد االمر صعوبة المفاهيم الرحالة  المستجدة،على اإلحاطة بالظواهر 
في الثقافة المستقبلة  من شروخ تسببهوما  أخرى،الوافدة من بيئات ثقافية 

ن المفاهيم ال تتضمن فقط البعد أذلك  وتهذيبه،عجزت عن تكييفه  إذاخصوصا 
 عر والمعطيات النفسية العميقة،مشاجملة البل أيضا  ،البحت االبستيمولوجي

 .والخلفيات األيديولوجية سواء اكانت ظاهرة ام كامنة

زاء هذه المعضلة وما يتصل بها تباينت مواقف الباحثين العرب        وا 
 االتي:على النحو في كيفيات التعامل معها المسلمين 

و تهذيب أالموقف األول: قبول المفاهيم الغربية على حالتها دون تعديل 
 باعتبارها أدوات معرفية إنسانية.

: موقف الرافض الذي ال حيلة له في ابراز البديل في دائرة (1) الموقف الثاني
وتشدد في قبول المفاهيم الوافدة واعتبرها غزوا واختراقا  ،المفاهيم اإلسالمية

 ن ال سبيل اال من خالل المفاهيم التيس تعارف عليها السلف. أثقافيا، ويرى 

                                                           

(1)  



و قياسها على المفاهيم أ: االستجداء لمشابهة المفاهيم اإلسالمية الثالثالموقف 
وهو موقف ال يرى مانعا في إعادة تصميم وبناء هذه المفاهيم وتطويعها  الغربية.

هو ما يعرف باتجاه اسلمة المعرفة، ومن لمقتضيات الثقافة المحلية وعناصرها و 
اإلسالمي، علم االجتماع  اإلسالمي، االعالمذاك القبيل ما يعرف بـ: االقتصاد 

وهو وسم للنموذج المعرفي او النظام المعرفي او النسق  ،(1) اإلسالمي....
هو األساس الذي تبتنى عليه المنهجية فتنساب مسلماته وفرضياته  ألنهالمعرفي 

له  للعالم: انسانومعاييره ورؤيته   (2)وكون وحياة وا 

متقطعة عن "االعالم  محاوالتشهدت نهاية الستينات وبداية السبعينات      
مثل  شخصي،وذات طابع اجتهادي  محدودةومقاالت في شكل كتب  "اإلسالمي

 ،... طاش امام، عبدالقادرسيد دمحم، إبراهيم  ، دمحممعبد الحليكتابات محي الدين 
التي  االسالمية ولقيت هذه األصوات العلمية صدى في بعض الجامعات

البحث فيه محتشما كما بقى  مساقات،و أخصصت اقساما لإلعالم اإلسالمي 
 .النظرية والمنهجية والميدانيةثر على تراكمية المعرفة أمما 

لى ميدان الممارسة لم تخلو الساحة من مظاهر االعالم إوباالنتقال      
و أاإلسالمي سواء من خالل صحف وقنوات متخصصة تحت هذا المسمى 

اشر الذي سمح صفحات وبرامج، وهو ما توسع مع انفجار البث التلفزيوني المب

                                                           

ينفرد المعهد العالمي للفكر اإلسالمي بقيادة هذه الجهود والتأسيس لها مـن خـالل مراكـز البحـث، والملتقيـات  (1)
الـدين خليـل  باشـا، عمـادوالمرحوم احمد فـؤاد سليمان،  ابو دعبد الحميوالنشر العلمي الكثيف. وتعد اعمال 

 تكامل المعرفة  المعهد حاليا نظرية المجال، ويسوق من الكتابات الرائدة في هذا 
المعهـــد  ت، منشـــورا1واالجتماعيـــة،  قضـــايا المنهجيـــة فـــي العلـــوم اإلســـالمية  دمحم نصـــر عـــارف واخـــرون: (2)

 7ص، 1991العالمي للفكر اإلسالمي ،



فيما فتحت تكنولوجيا  والموضوعاتية،بتوالد عشرات القنوات اإلسالمية العامة 
 مام ممارسات واسعة له.أاالتصال الحالية والشبكات االجتماعية المجال واسعا 

 بعدة عوامل منها: في ظهورهتأثر مفهوم االعالم اإلسالمي       

وأهمها حالة التخلف والجمود : الظروف التاريخية التي مرت بها االمة -1
وسيادة البضائع والصناعات الثقافة الغربية ، وفي المجال  واالستعمار،

اإلعالمي سادت المنتجات والمضامين التي يتنافى الكثير منها مع القيم 
أدت هذه  المحلية وعملت في احايين كثيرة على محوها والحلول محلها ،

وهو ما عرف  اإلعالمية، استثارة المقاومةفي الظروف مجتمعة 
لى فكرة االعالم الحقا إثم تطورت  -ول االمرأ-بالصحافة اإلصالحية 
عتمد أساسا على المضمون الديني اإلسالمي في اإلسالمي  الذي  ي

انعتاقية، التواصل مع الجمهور، لتقديم المعرفة الدينية بوصفها معرفة 
تي يعاني منها المجتمع تقترح الحلول للمشاكل والتحديات االنية ال التي

 .(1)اإلسالمي
 تأثير حراك الصحوة اإلسالمية:  -2

وهو الحراك الذي ينادي بضرورة العودة الى الدين كمصدر لتنظيم الحياة 
االجتماعية في جميع مناحيها، ومن ذلك ضرورة وجود ممارسات 
إعالمية مستمدة من الدين اإلسالمي ومتسقة معه، في مواجه االعالم 

 العلماني، ويلحظ تأثير هذا العامل في بعض الشحن األيديولوجياالخر 
لك في النظر اليه وتصنيفه من طرف والعاطفي تجاه المفهوم، وكذ

  الباحثين.
                                                           

  959صسابق، مرجع  والمجتمع، بومعيزة، االعالمالسعيد  ،نعبد الرحمعزى  (1)



 تيار اسلمة المعرفة  تأثير .2
معرفي اخذ على عاتقه توجيه جهود الباحثين المسلمين مهو تيار فكري     

نحو اصيل المعرفة اإلنسانية أيا ان مصدرها ، وا عادة تطويعها لمقتضيات القيم 
االلتقاء حول الى : -طه جابر العلواني حسب-، كما يهدف اإلسالمية 

الواحد الذي يمكن تلخيصه بتقديم المعرفة انطالقا من نظرية المعرفة مضمون ال
اإلسالمية لتحقيق اهداف اإلسالم في المعرفة والمادة والربط بين المعرفة والقيم 
وتقديم نظرية إسالمية متكاملة في قضايا المعرفة شاملة لمصادر وأهدافها 

ى العقلية والنفسية وتصنيفها وتاريخها وعالقتها بالقيم وانعكاساتها عل
  (1) اإلسالميةالشخصية بناء وتشكيل  إلعادةاالنسانيتين 

ينقسم المشتغلون بهذا الحقل الى  الخلفية المعرفية واأليديولوجية للمشتغلين به: -3
 قسمين اساسين من حيث التكوين:

تكونوا في الجامعات الغربية  :باحثون بخلفية معرفية إنسانية واجتماعية -
وتعرفوا على مختلف النظريات العلمية في هذا المجال، وقد حاولوا 
تأسيس معارف علمية متسقة مع حقائق المجتمع اإلسالمي، غير انهم 
يفتقدون للمعارف الدينية مثل مقاصد الشريعة والفقه والتاريخ اإلسالمي 

الخلل على تصور االعالم  وغيرها من المعارف الالزمة، وقد انعكس هذا
اإلسالمي الذي غلبي عليه طابع االعالم العام المصبوغ بصبغة 
 إسالمية، وتلخصت جهودهم وتصورات في القواعد األخالقية الناظمة له.

وهم الذين تكونوا في المعاهد والكليات  باحثون بخلفية دينية شرعية: -
اعي واإلنساني، الدينية، فغلب تكوينهم الشرعي على تكوينهم االجتم

                                                           

 7، ص9001، دار الهدى للطباعة والنشر ،ن، لبنا1 المعرفة، طه جابر العلواني: مقدمة في اسلمة  (1)



وانعكس ذلك على تصورهم لإلعالم اإلسالمي، الذي يقترب كثيرا من 
 مفهوم الدعوة وفي أحسن األحوال "اعالم ديني "أي شكل من اشكال

على المنطق العملي االعالم المتخصص، كما غلبوا المنطق الفقهي 
وهو ما احاله في كثير من األحيان الى نسخ من خطب  البحثي،
  المساجد.

 اتجاهات تعريف االعالم اإلسالمي ثانيا: 

 اإلسالمي هو الدعوة اإلسالمية األول: االعالماالتجاه  -

أي  مضمونه،ن االعالم اإلسالمي هو الدعوة اإلسالمية في أهذا االتجاه  أنصاريرى    
المسلمة يخرج عن توصيل المعرفة الدينية بجميع اشكالها واالقناع بها الى الجماهير  انه ال

 وغير المسلمة ومن هذه التعاريف:

جهد فني وعلمي مدروس ومخطط ومستمر وصادق من قبل  دمحم منير حجاب فيرى انه:
القائم باالتصال هيئة كانت ام جماعة ام فردا لديه خلفية واسعة ومتعمقة في موضوع 

وافراده، بكافة  الرسالة التي يتناولها ويستهدف االتصال بالجمهور العام وهيئاته النوعية،
 .(1)إمكانيات وسائل االعالم واالقناع، 

 الحق، ويرسم الواحد، ودينهالذي يعرف باهلل  اإلسالمي: هو عبد هللا قاسم الوشلي: االعالم
 (2) نقصانصورة صادقة لرسالة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ال زيادة فيها وال 

الجهود التي بذلها  الزمني فهو يرى انه: هوويذهب عبداللطيف حمزة بعيدا في تحديده مداه 

                                                           

ـــــة. التطبيـــــق،  (1) ـــــاد . النظري ـــــر حجـــــاب: االعـــــالم اإلســـــالمي المب ـــــاهر 1 دمحم مني ، دار الفجـــــر للنشـــــر ة، الق
 95ص، 9009والتوزيع،

عمـار للنشـر  ر، صـنعاء: دا9 المعاصـر، قاسـم الوشـلي: االعـالم اإلسـالمي فـي مواجهـة االعـالم  عبد هللا (2)
 11ص، 1991والتوزيع،



 (1)الخلفاء الراشدون 

بيان الحق وتزيينه للناس بكل الطرق واألساليب والوسائل اما عمارة نجيب فيرى انه: 
بالطرق المشروعة بقصد جلب العقول  وتقبيحهالعلمية المشروعة مع كشف وجوه الباطل 

الى الحق واشراكها في نوال خير اإلسالم وهديه وابعادهم عن الباطل او إقامة الحجة 
 (2) عليهم.

ويرى عزي عبدالرحمن ان مثار الجدل حول العالقة بين االعالم والدعوة وعما اذا كان  
الجانب التبشيري بالعقيدة أي المفهومان مترادفين او متغايرين يرى البعض ان االعالم هو 

ان االعالم وسيلة لنشر الدعوة اإلسالمية ويرى اخرون ان ان التركيز في االعالم يكون 
على المعلومات بينما يتم التأكيد في الدعوة على الرسالة .ويذهب البعض الى ان الكلمتين 

دل بين الباحثين يعتقد متماثلتين فاإلعالم هو الدعوة والدعوة هي االعالم ....وازاء هذا الج
عزي ان: االعالم هو وسيلة نشر الدعوة اإلسالمية في وضعية العالم اإلسالمي الحالية ، 
وهو الدعوة والوسيلة في نفس الوقت في مجتمع إسالمي معاصر ويمكن القول نفس 
الشيء عن الدعوة فهي جزء من االعالم في وضعية العالم اإلسالمي الحالي ولكنها هي 

 .(3)م ذاته في مجتمع إسالمي معاصر االعال

 متخصص  عالم دينيإاالعالم اإلسالمي -2

ن االعالم اإلسالمي هو اعالم متخصص في القضايا أيرى أصحاب هذا االتجاه     
 الدينية، نظرا لغياب اإلطار العام الدي ينظم حركيته بتناغم مع باقي المجاالت.

األصل في اإلعالم اإلسالمي انَّه إعالم عام غير ان  عبد الحليمدين لولذا يرى محى ا
متخصص لمجتمع مسلم أو دولة إسالمية أو حكومة إسالمية، لكن الواقع لمجتمعاتنا 
اإلسالمية يحتم علينا القول بأنَّ اإلعالم اإلسالمي في ظروفنا المعاصرة هو صورة من 
                                                           

 ،9اإلسالم،  االعالم في صدر  حمزة: فعبد اللطي (1)
 17ص، 1991الحديثة، ق ، القاهرة: الفارو 9،  اإلسالميالمدخل لدراسة االعالم عمارة نجيب،  (2)
 951صمرجع سابق،  االعالم والمجتمع، السعيد بومعيزة، نعزى عبد الرحم(3)



 .(1) الدينيصور اإلعالم المتخصص، وهو اإلعالم 

سالمي المستمدة من كتاب هللا تزويد الجماهير بحقائق الدين اإلولدا يمكن تعريفه بانه 
خالل وسيلة إعالمية دينية متخصصة  مباشرة منمباشرة أو غير  بصورةملسو هيلع هللا ىلص وسنة رسوله 

او عامة بوساطة قائم باالتصال لديه خلفية واسعة متعمقة في موضوع الرسالة التي 
، وذلك بغية تكوين رأى عام صائب يعنى بالحقائق الدينية ويدركها ويتأثر بها في يتناولها

 .(2) معتقداته وعباداته ومعامالته

يمكن القول ان االعالم  انه:نفس المذهب حيث يرى  عبد الرحمنويذهب عزي 
وفي انعدام شر  وجود المجتمع  إسالمي،اإلسالمي يوجد واقعيا عندما يكون هناك مجتمع 

اإلسالمي يبقى االعالم اإلسالمي مشروعا يسعى الى إقامة المجتمع اإلسالمي والذي 
  (3) اإلسالميعالم بدوره الى وجود االيؤدي 

 اعالم عام بمرجعية إسالمية 

يعتقد أصحاب هذا االتجاه ان غياب الظروف العامة لإلعالم اإلسالمي ال يمنع      
مكانية تحققه، خصوصا في ظل االنفتاح اإلعالمي والتطور التكنولوجي، اذ  من وجوده وا 

موضوعاتية متخصصة دون مشكالت  أو يمكن تأسيس قنوات إعالمية إسالمية عامة
 تذكر، وعليه فقد عرفه بعضهم:

عام في محتواه ووسائله يلتزم في كل ما ينشره أو يذيعه أو  دمحم يونس: إعالمدمحم 
ر اإلسالمي لإلنسان والكون والحياة المستمدة أساسًا من القرآن  يعرضه على الناس بالتصوُّ

                                                           

م، ص 1991، 1، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة،   المسئوولية اإلعالميئة فئي اإلسئالممحي الدين عبد الحليم:  (1)
11. 

ـــــة،  (2) ـــــرأ الخيري ـــــيم: اإلعـــــالم اإلســـــالمي: األصـــــول والقواعـــــد واألهـــــداف، مؤسســـــة اق ـــــد الحل ـــــدين عب  محـــــي ال
 .51م، ص 1999

  951صمرجع سابق،  االعالم والمجتمع، السعيد بومعيزة، نعزى عبد الرحم (3)



ـنَّة النبوية وما ارتضته اأُلمَّة من مصادر التشريع في   .(1) إطارهاالكريم وصحيح السُّ

منهج إسالمي بأسلوب فني إعالمي يقوم به مسلمون  استخدام عبد الوهاب كحيل:
عالمون عاملون بدينهم متفقهون لطبيعة اإلعالم ووسائله الحديثة وجماهيره المتباينة 
مستخدمون تلك الوسائل المتطورة لنشر األفكار المتحضرة واألخبار الحديثة والقيم والمباد  

زمان ومكان في إطار الموضوعية التامة بهدف  والُمُثل للمسلمين ولغير المسلمين في كل
 .(2)التوجيه والتوعية واإلرشاد إلحداث التأثير المطلوب"

الصحيحة والمعلومات والحقائق الثايتة والسليمة  باألخبار الجماهيرتزويد إبراهيم امام: 
والتي تساعدهم على تكوين راي عام صائب في واقعة من الوقائع او مشكلة من 

تعبيرا موضوعيا عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم المشكالت بحيث يعتبر هذا الراي 
 .(3)وميوالتهم

 

 المفهوم استنتاجات عامة حول 

مد حقل معرفي خاص يست الىالمركب ينتمي هذا المفهوم  نسبة المفهوم: أوال:
 منه عناصره وخصائصه يشمل مصدرين:

يديولوجية، يهدف االعالم: بما يتضمنه من م - أ عطيات نظرية وفلسفية وا 
 الى نقل االخبار والمعلومات حول الوقائع واالحداث المختلفة.

                                                           

، ورقــــة مقدمــــة إلــــى نــــدوة: "اإلعــــالم الــــدولي وقضــــايا العــــالم وظئئئئاوف اإلعئئئئالم اإلسئئئئالميدمحم دمحم يــــونس:  (1)
 .99-99م، ص 1999اإلسالمي"، القاهرة، نوفمبر 

ــــل:  (2) ــــروت،   األسئئئئع العلميئئئئة والتإلبيقيئئئئة ل عئئئئالم اإلسئئئئالميعبــــد الوهــــاب كحي  ، 1، عــــالم الكتــــب، بي
 .99م، ص 1995

 97ص، 1990،ة، القاهرة، االنجلوساكسوني1إبراهيم امام: االعالم اإلسالمي،   (3)



اإلسالم: بما يتضمنه من معرفة شرعية، مثل علم المقاصد، الفقه،  - ب
قواعد الرواية وطرق التثبت...، وبما يفرضه من قواعد أخالقية صارمة 
تجاه مثل هذه الممارسات، وال شك في ان لهذه الثنائية تأثير بالغ على 

 بنائه، ومعايير تصنيفه إما اعالم عام ذو طبيعة إسالميةماهيته واليات 
او اعالم ديني متخصص، او هو الدعوة اإلسالمية، وقد القت هذه 
اإلشكالية بظاللها على بحوث االعالم اإلسالمي خصوصا في تصنيف 

 المضامين بهدف تحليلها.

 اليه دمحممثل ما يذهب  اإلسالمي،ومع ذلك يتحفظ البعض على وصف 
نما هناك قنوات م حافظة، ونقية " الحضيف بقوله: "ال توجد قناة إسالمية، وا 

فمصطلح "اإلسالمية" بحاجة إلى توقف وتحرير؛ ألنه يثير كثيرًا من التساؤالت، 
وال يعبر عن مفهوم محدد ومميز يقبل به أصحابه واآلخرون؛ ألن كل مسلم 

أن ُيعّد "إسالميًا".  يمكن أن يعتبر نفسه إسالميًا، وكل منتج للمسلمين يمكن
مصطلح مجازي بالطبع وليس دقيقًا، فما  فوصف "الفضائيات اإلسالمية" هو

اإلسالمي، وما غير اإلسالمي في الفضائيات؟ وهل يعني استثناء محطة أو 
برنامج من اإلسالم أو اإلسالمية أنه مسيحي مثاًل أو غير إسالمي؟ وهل 
اإلسالمي يعني ذلك البرنامج أو تلك المحطة التي تتخذ مباشرة من الموضوعات 

مجااًل لها؟ وهل تكون نشرة األخبار عن  (1) اإلسالمية والقضايا والنصوص
بينما يرى  األحداث التي تدور في العالم برنامجًا إسالميًا أم غير إسالمي؟ 

 مدام مدار الحديث  "اعالم قيمي"اخرون انه من االجدر الحديث عن 

                                                           

 اإلسئئئئئئئئالمية  بعامئئئئئئئئة" فضئئئئئئئئاويات إسئئئئئئئئالمية ومصئئئئئئئئإلل  إبـــــــراهيم غرايبيــــــــة: (1)
http://www.islamtoday.net/salman/services/saveart-40-8850.htm 



علوم االعالم واالتصال"،   رة:والذيوع في الحقل المعرفي المجاو  الشيوع-ثانيا
اذ يبقى هذا المجال محصورا في دائرة المشتغلين بالدعوة من الناحية الحركية، 
او محل اهتمام بعض األقسام المتخصصة في الجامعات اإلسالمية، ويندر ان 

 يكد ينعدم ذكره في كليات واقسام االعالم واالتصال 

فهوم وهندسته ادة بناء المتبدو عملية إعضرورات إعادة هندسة المفهوم: -
 ضرورية من عدة أوجه:

الضيقة، واعتباره معرفة تخليصه من الشوائب المذهبية واأليديولوجية والرؤى  -
إنسانية منفتحة على البحث العلمي وخاضعة لمقتضيات البحث العلمي، وهو 

 ما من شانه تخليصه من الهالة التقديسية التي يحيطها البعض به.

ور المعرفي الحاصل في المعرفة اإلعالمية واالتصالية، وتطور مراعاة التط-
نماذج االعالم، خصوصا مع االنفجار التكنولوجي الحالي. والتي تثير 
ممارسات إعالمية جديدة من قبيل، االعالم البديل واعالم المواطن والتي 

 يصعب تصنيفها حيال االعالم اإلسالمي.

 خاتمة 

وهي المفاهيم  "التنازعية"من المفاهيم يمكن القول ان مفهوم االعالم اإلسالمي 
مشاحاة في  " ال، وتصدق فيه قاعدة ت مختلفةفي سياقا تأويلهاالتي يمكن 
ويبقى مصدر التشويش الداللي فيه متات من محاوالت الترويض  ،االصطالح"
قبوال أو رفضا، او من  اما ةأيديولوجيالمبني على اختيارات ومواقف  والتأويل

  . لتكوينية للمشتغلين والمهتمين بهطبيعة الزاوية التخصصية وا



 
 


