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Abstract: 

Media in its comprehensive definition is the process of 

spreading facts and news honestly to serve the public 

interest, which is characterized by honesty and objectivity, 

and its goal of growth and vigilance and cultural and 

civilizational harmony, and raise the level of public opinion 

enlightenment and education. It is hard to deny that the 

media today is one of the most dangerous means of 

influencing individuals in behavioral and intellectual ways. 

After the development of its printed, audio and visual 

means, it became mass media, directed at millions of people 

at the same time. However, practically the use of Media is 

at variant with its theoretical concept and it is generally used 

for propaganda means, deception against the opponents. 

The State utilizes media for creating false consciousness to 

consolidate its authority over the masses. It is often argued 

that the European media is being used to corrupt the 

Muslims identity, culture and civilization. The Western 

Media leads the Muslims to destruction of their religion and 

morals. This proposed article examines the process of the 

media in the light of Islamic ethics in detail. This paper has 

been divided into the preface and three sub-chapters and 

conclusion. The first sub-chapter deals with the impact of 

the media on the behavior of the Muslim. The second sub-

chapter examines the schools and the different media 

theories, including the reality of Islamic media theory. The 

third section also takes care of the transformation of the 

various media into means of propaganda, not media. The 

conclusion comes with the most important 

recommendations and proposals. 

Keywords: Religion and Media, Muslim Ethics, Europe 

hegemony, Media and Behavioral Change    

                                           

 أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية، الجامعة الوطنية للغات الحديثة إسالم آباد*



  ہبعش ،۷۱ امشرہ قیقحت، ایضےئ 
 
 ۱21  دٓااب لصیف ویوینریٹس، اکجل وگرٹنمن رعیب، و االسہیم ولعم

خدمة للصالح ل  عملية نَْشر الحقائق واألخبار الصادقةهو اإلعالم 
النمو كل من هدفها ، واألمانة والموضوعي َةالصدق وبهيتتصف العام، و

واليقظة والتوافق الثقايف والحضاري واالرتقاء بمستوى الرأي العام بتنويره 
اهد والمع يف الجامعات درسها التالميذالمفاهيم هي اليت يهذه . فوتثقيفه

يف الشرق والغرب ألنها ال تطب َق عىل  واقع اإلعالم اليومالعلمية التوافق 
، يقول الصدق، ألنه الاإلعالم األمريكي والشيوعي واألورويب لهذه المفاهيم

كرية العس  يت َِسم باألمانة والموضوعيةيف األنظمة االستبدادية القمعية،الو
كل ُّ مسلم واٍع؛ ألنه اكتوى بنارها، ووَصله  هيعرف، وأيًضا منها وغري العسكرية

ها، وأنها لم تُّحق ِق وال نقطة واحدة من مفهوم اإلعالم المذكور؛  شررها وشر ُّ
لت ألن وسائل اإلعالم المختلفة لدول الشرق والغرب   إىل وسائل دعاية التحو َ

والخداع والتلميع للباطل، والتعتيم عىل  وسائل إعالم، استخدمت الكذَب 
الحق، والكيد والحرب النفسي َة ضد األشخاص والجماعات، وتقوم بكل هذا 
وهي تَلَبس ثوب الصديق الناصح، التقدمي العلمي الموضوعي، المحب للجميع، 

دور هل يعي المسلم ما يوالمهم هنا  والشر كل الشر تحت ثيابها الناعمة اللينة،
ما يُّدب َر له، من خطط إعالمية وغري إعالمية، ودسائس ومكر يف الليل حوله، و
ل بعد ذلك إىل إنسان  والنهار؟ والغاية من ذلك كله تدمري دينه وأخالقه؛ ليتحو َ

فارغ، فيمأله األعداء بكل ما لَديهم من اإللحاد، والفساد والتحل ُّل من كل ِ قيمة 
ل التغلب أخالقية، فيُّصِبح إنسانًا مهزوًما  ا، فَيسهُّ ا وفكري ًا وأخالقي ً روحي ً

عليه، بعد أن ألىق سالح اإليمان الذي به انتصر أجداده من قبل، وهذا هو واقع 
أكثر المسلمني اليوم، الذين ندعو اهلل لهم بالوعي واليقظة والعودة إىل ديمهن 

 .لرد ِ كيد أعدائهم
 ل التأثري يف األفراديه أن اإلعالم اليوم من أخطر وسائ وال ينكر أحد ف

رت وسائله المطبوعة والمسموعة والمرئية،  ا وفكري ًا؛ وذلك بعد أن تطو َ سلوكي ً
وأصبح إعالًما جماهريي ًا، يوجه إىل الماليني من األناسي يف وقت واحد، بعد أن 
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كان االتصال الشخصي أو االتصال بمجموعات صغرية هو السائَد يف القرن 
 .الماضي وما قبله
ا المقال يقوم بدراسة كل جوانب عملية اإلعالم يف ضوء األخالق فهذ

ة علمي ة إىل تمهيد وثالثتيالورققسم فأحببت أن أاإلسالمية بالتفصيل 
أهمية عملية اإلعالم وتأثريها المطلق أما التمهيد فيتناول . مباحث وخاتمة

 ِ لوك ىل ستأثري وسائل اإلعالم ع المبحث األول عىل الفرد والمجتمع، ويبني 
نظرة عىل المدارس والنظريات اإلعالمية  المبحث الثاينالمسلم، ويلقي 

 ثالثلمبحث الالمختلفة ومنها حقيقة نظرية اإلعالم اإلسالمية. كما يعتين ا
ببيان تحول وسائل اإلعالم المختلفة إىل وسائل دعاية ال وسائل إعالم. وتأيت 

 أهم التوصيات والمقرتحات.بلخاتمة ا
 تمهيد

َعد عملي َة اإلعالم عملية اتصال بالجماهري، ولها ثالثة عناصر تُّ 
ما  ، والرسالة اليت تتضمنبالعملية اإلعالمي َةالذي يقوم  المرِسلمن  رئيسة
قبل يست الذي  المستقِبل، وآلخرينلناس اوإعالمه لإيصاله المرسل يقصد 

نا هو هل عىل نريده هوالذي .يتأثر منه أو اليتأثر منهالرسالة اإلعالمية، ف
ب ِب يف تسالفرد والجماعة بحيث كل من  للعملية اإلعالميةالفرد تأثري مطلق 

 . معي َنة؟أحوال يتوق َف عىل أثرها سلوكهم وأفكارهم، أم أن تغيري 
 مجردهو ال يكون لرسالة اإلعالمية الذي يستقبل ا الواقع أن الفرد

هم ويَفيدري إيجايب، شخص فيه المرِسلُّ أفكاَره ومعلوماتِه، لكنه يدخل وعاء 
، تحملهاي العقائد اليت بلغه بمقياس المعلومات اليت تقيس ، وي يؤول ويوازنو

ل وِمن  األمر اآلخر المهم يف تقبل و.يغفلهاعليها،فقد يَقَبلُّها أو هنا يفص ِ
هو معروف ، هل لرسالةمأخذ امدى ثقة الناس بالرسالة اإلعالمية هو ما 
معروف عنه أخباًرا بشكل موضوعي، أم يرسل بالصدق أم بالكذب؟ هل 
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ور األمفلجميع ؟ بنظرية معينةوالظواهر سائد يف تشريح األخبار اتجاهه ال
 .والمجتمع سلوك الفردأثر اإلعالم يف يف مدى تأثري خاص 

 أثر الوسائل اإلعالمية
اإليجايب يف عنصرل انبدأ الحديث عن العنصرين الهامني، هما:

مر ، فيشمل األالسليب يف الوسائل اإلعالميةلعنصرا، والوسائل اإلعالمية
 :منهااألولعدة إيحاءات، ف

 ةبويوالرت ةالتثقيفيكل من األدوار اإلعالم المريئ بني جمع واستقراء  -
 .ةوالرتفيهي

ورة الذي يؤثر يف صالمتلقي أمام حاسيت السمع والبصر كليت مخاطبة  -
الوسائل التعليمية المخاطبة من  االنتباه، وهذا أسلوبأخذ يف فعالة 
 .المتميزةالهامة 

لمرحلة الطفولة وبخاصة حاجات تكميل الضرورات البشرية قدرته عىل  -
االستطالع، محبة العلم والعقلي مثلحاجة البحث وحاجة نماء اإل

 .وغريها
 .إشباع طاقاتهالطفل و إنماء فكر -

 ،زيونيةالربامج التلف غلب وأكثر يف من أالسليب وهو  عنصرال و
فزيونية لتل لربامج اتنجبها ا اليت اآلثار الهامة عىل  ا األمريف هذالرتكيز يتم و

التلفزيونية للشباب واألطفال المسلمني ربامج أخطر أسباب ال؛ ومن للشباب
أفكارها وأصولها وتفهماتها ب غربيةال  مادةاعتمادها عىل اليف أيامنا هذه 

 .اوسلوكياته
 يف سلوك المسلم، منها: سلبيةهناك آثار 

العقيدة واألفكار ضد مفاهيم : وهذا يظهر يف تقديم العقديثر األ -
ود شباب المسلمني يف وجعقيدة الخلق التشكيك يف سالم، ومن ذلك: اإل

 العقيدةمستنكرة حول ال نصوص لعز َ وجل َ باإلضافة شمولها ا اهلل 
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تكريم تدبري اهلل، وال والتذمر يف القدر شكيك يف مسئلة ؛ كالتاإلسالمية
 .هاللسحر، وغري

خلقي:هناك أخالقيات لكل أقوام وشعوب العالم والبد من األثر ال  -
 تكريمها وتبجيلها من اآلخرين.

بب الذي يسسلوك الهذه الربامج من نشره فيما ت هذا يتم ُّ و :األثر األمين -
روح انتماء عف ، وضبالحقوق والدماءالفساد، وعدم الرعاية لعنف وا

شره تن ونصرته لما والئه، وسلوكه ومن حيث ارتباط أفكاره  الطفل ألمته
 . أمتهقيم لأفكار وأصول وقيم متضادة هذه الربامج من 

 يةيونقنوات التلفزاله تشاهدوذلك بما :ر االقتصادي االستهالكياألث  -
شهرة للمنتجات واإلعالنات الم نعرات لربامجها من ال عرضها أثناء 

ظهر عندهم ، وت تحفظون كلماتهابل ي أثرها األطفال يأخذ ف ختلفة،الم 
فضاًل عن ثمنها العالية تلك المنتجات اشرتاء يف  شديدةرغبة 

 .يدالشد اإلصرارعند اآلباء عىل ذلك قد تتم االلموافقة من والغذائية!! و
 يفوشباب والطفل بناء شخصية التم من األثر يف ي: وهذا األثر البدين -

 . صحته
 يفمختلفة ال تعد وال تحىص، خاصة وال شك أن لهذه الوسائل فوائد 

كثري  يختلطهاالصة، بل لم تكن خ، إال أن تلك الفوائد المعارف والرتفيهمجال 
 رسل منما ي آخذ أن ماألطفال والشباب عندما أدركنا خاصة عىل  راتمن المض 
 أفكاًرا،و ،ثقافةً بيئات عنا مختلف المن أغلب األحيان يف  تبىنوبرامج معارف 
ً طفالنا عظيمة حول أمسئولية كله نا ، وهذا يحمل ِ اودينً  ثل يف تتم من األسرة  بدأ
إداراتها  يفتتمثل بالحكومات منتًًه ، وباحثني والمبل ِغنيبال ا، ومروًر باءاآل

 .والثقافةالمسائل الدينية من اإلعالم والرتبية والمتنوعة 
 يستلزمه هذا األثرالفضائيات وما همال عن أثر مختلف فإن اإل اوأيًض 
أسلوب العقيدة وفطريتها؛ ليس من طاقة عىل  اتربوية اعتمادً من مضرات 
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نه كما أفساد وانحراف، من أي  والدحفظ األحكماء الراغبني من الرتبويني ال 
مولود  لك "بقوله:  -صىل اهلل عليه وسلم -أشار إليه رسول اهلل واقع، وقد يخالف ال

التعين العقيدة قوة ف )۱(."يولد عىل الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
 . عدم قابليتها للتغيري

الكثريةحاجة شديدة لسائر  المؤثرات والرتبية الوقائية يف ظل ِ 
األسرة خاصًة نذكر ، ووجامعة الرتبوية من مدرسة ومسجد ومعهد داراتاإل

مؤسسة  ةأيأثر قبل أثرها يبدأ ، كما أن قديمة مؤسسة تربويةمن اليت هي 
 .تربوية أخرى

، فإن الألطفلشباب واالقنوات الفضائية عىل اعندما نتطرق إىل تأثري 
المدرسة يقضون زمن أن أطفال ما قبل عديدة مختلفة تدل عىل دراسات هناك 
 إىلوا ذهب؛ فإذا ة التلفزيونأوقاتهم يف مشاهدمن نصف الثلث إىل البني من 

قت الذي ولل اساوية تقريبً تيف مشاهدته موقت الذي يقضونه كون اليالمدرسة 
م؛ تهاطويل من إجازالوقت غرق الالدراسة، كما أنه يست  كراسييقضونه عىل 

ول ح "وزارة المعارف بالسعوديةـــ "التابعة ل "مجلة المعرفةتقرير لــ "ففي 
ر الصيفية  اتلإلجاز تالميذقضاء ال ِ يضعون األولوية  تالميذمن ال %03أن تقر 

 ( 2).للقراءة %11لمشاهدة التلفزيون و
 الهامة التلفزيونآثار 

يف ثقافة هام ٌّ دور  يةربامج التلفزيونللتؤكد تلك الدراسات أن و
ية التلفزيونالربامج ومن آثار (3) .واتجاهاتهالشباب والطفل واألثر يف طاقاته 

 :الهامة
 التلفزيون وإفساد القيم۔۱

القنوات التلفزيونية غري الغربية أن عىل منظمة اليونسكو تأكدت 
 :ومن ذلك (1)،الغربية تبنيه من المآخذصف ما منتتستورد 

 . تلك المظاهرنس الشباب من كثرة الكفر؛ حيث يأمظاهر تقديم  -
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بعض الفضائيات  يجعله الكهان كماالمهرة السحرة والرجال استضافة  -
 . عىل المراهقنيبارز خطر  هوفي

ربية القارة الغ األفالم المنتجة يف شدة مشاهدة حيث إن كفرة التشبه بال  -
وهذا ، أساليب معيشمهتاألفالم أو أشخاص عجب بت ي ترغب المراهق 

ليه صىل اهلل ع-روف قام النيب لتقليد. ومن المع يجتهد ايجعله فطرته ب 
 ( 1).رةعن التشبه بالكف  -وسلم

أثرها يف أذهان لقيم ويف مجال إفساد افالم الكرتون سئلة أموإن 
لكثرية اسيوية اآلدول اجتهدت ال؛ بل فقط عىل المسلمنيتوقف ال يالمراهقني 

ه ؛ فقد سئلةبدورها من نفس الم خبري فنون كوري من هذه الرسوم واللعب نب َ
م قيكرم قال: "إنها ت إنه األمريكية؛ حيث  "والت ديزين"اليت تنتجها خاصًة 

ه م األمريكية، كما ثقافة ال اليت  ختلفةن الرسوم المتحركة اليابانية الم نب َ
فس ن الخرافات، ودعا  تعرضو يةمستقبلمور التشاؤمية لألتقدم النظريات ال

رب عن تعشعبية عتماد شخصيات وقصص كرتونية حاجة شديدة الإىل  الخبري
 (1 )."والحضارية والثقافيةمذهبية ات الوالذ

 التلفزيون والثقافة۔۲
ارنة مقممتعة وغري ممتعة، أو معقدة من الربامج الثقافية  اكثريً إن هناك  -

 .عامة الناسمن  يسبب يف عدم أخذ اإلقبالمما غري الثقافية بالربامج 
 من عدم اتلك الربامج انطالقً رتغبون يف من الناس ال ي اكثريً إن هناك  -

 .عىل الثقافة محرصه
ا الربامج الثقافية قليلة إن  - غري امج بالربعندما نقارن يف التلفزيون جد ً

 .الثقافية
 تقبضيف أوقات غري مناسبة، حيث تكون الربامج الثقافية إن كثرة  -

 جيدةت ال األوقاغلب الربامج األخرى يف األ
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بهذه العوامل العالقة تحددة قابل تلك الفوائد الثقافية الم مو
ض ها بع قر َ أحسبما مشاهدة التلفزيون وبني القراءة مدة السلبية بني طول 

 (۷).الدراسات
والتلفزيون ، واألخبارالتلفزيون وعندما نتكلم عن األمور مثل 

نس، والعنف، والتلفزيون والج  التلفزيون، ووالتلفزيون والسلبية، والرتفيه
ة من برامج األطفال السيما الكرتوني ان كثريً إ" والتلفزيون والمجتمع، فنقول:

من  %24تنمي العنف لديهم بشكل مريع، وعىل سبيل المثال يحتل العنف 
من جرايندايزر. وتنوعت  %42لقط والفار ومن ا %23شخصيات سالحف النينجا و

مقالب،  %00مشاجرات، و %03أشكال العنف الذي مارسته الشخصيات الكرتونية: 
تهديد، وأن األطفال يميلون لتقليد ما  %3تعذيب، و %3معارك، و %12و

 (1)."لإلناث %03للذكور، و %11يشاهدونه بنسبة 

: "إن الذين يشاهدون الناقد اإلعالمي المعروف يقول جورج غويرت
ً  االتلفزيون بكثرة يرون العالم أكثر عنفً  لذين من ا امما هو عليه، وهم أكثر شك

 (1)" .ال يشاهدونه

 المبحث األول: أثر وسائل اإلعالم يف سلوك المسلم
هم أيف أماكن مختلفة عن آثار المختلفة دراسات واآلن نقدم بعض ال

 :نهامسلوك المسلم، ف ىفالتلفزيون وسيلة من وسائل اإلعالم، أال وهي أثر 
 :"دراسة لعلي أسعد طه حول المتغريات الرتبوية للمشاهدة التلفزيونية" -أ

لعلوم الرتبوية والدراسات لجامعة الملك سعود "نشرتها مجلة 
 :توصلت الدراسة إىل ما يلي"،فاإلسالمية

ذلك ان مكيؤكد أهمية الدور التعليمي والتثقيفي للتلفزيون، وهم  -أ
 . بهذا الدورخص أكثر أهمية فيما ي  اللمدرسة دوًر يمنحون 

لذين المراهقني اواسعة من مجموعة تؤكد نتائج الدراسة وجود  -ب
 .رةح أفالم الكبار والس يعانون ألثر 
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إصالح من عمليات  اأي ً  تدربمن األسر اليت ال  عدد واسعهناك  -ج -ت
 أطفالها يف مشاهدة األفالمتهمل االستهالك اإلعالمي التلفزيوين و

هون أطفالهم مع ذلك ، واليت ال تخصهم فإن أفراد هذه األسر ال يوج 
 .رامج مفيدةة ب إىل مشاهدة أي ٍ 

ف العنهتم بلون اليت تهي "األفالم المتحركة المستوردة وتقبض 
ليت وردت اتثقيفية حظ ندرة الربامج التعليمية والاألطفال، ويالانتباه أولوية 

 (۱1)".يف سلم أوليات إجابات األطفال

 لهامةمن الدراسات ا "التلفزيون والطفل"وتعد دراسة هلد ت. هيملويت  -ب
بحث الطفل، وقد أجري ال يف سلوك عىل أثر التلفزيون  إىل اآلناليت أجريت 

عشرة أربعة بني كانت من الذين ا من أطفال بريطاني 749عىل عينة بلغت 
شكلة حول م  امتعددة جد ً مشاكل لدراسة أخذت اعشرة من العمر، وقد 
، ومن النتائج اليت توصلت إليها هذه والطفل العالقة بني التلفزيون

 الدراسة: 
األطفال من فوقون تيالتلفزيون الطالب غري المشاهدين ن اإ -أ

 .المشاهدين يف مستوى األداء الدرسي
 يف األسبوع.ساعة  13إىل  10ن التلفزيون من وشاهدالمطفال األو -ب
المساء مع وقت وأن أكثرية األطفال يشاهدون التلفزيون يف  -ت

 والديهم. 
يخص فيما إرشادهم و والدينوتبني الدراسة ضعف مراقبة ال -ث

 ية. التلفزيونربامج لبمشاهدة أطفالهم ل
 عوامل وقائية لتلقي اآلثار السيئة لوسائل اإلعالم

عوامل وقائية لتلفي اآلثار السيئة للقنوات الفضائية ووسائل هناك 
 :اإلعالم األخرى، ومنها
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يل تجنب وتقل حل من حلول هي خري جيد الرتبية اإلسالمية بمفهومها ال  .۱
 .اآلثار السلبية للقنوات، ودعم األثر اإليجايب

 لحفظ فطرة اهلل منالمسكن يف البيت والمدرسة وجيدة البيئة ال عداد إ .2
 .البداية

ثار آبعلم عىل اآلباء تثقيف أنفسهم يلزم الثقافة الوقائية؛ حيث  .3
" إليزابيث ثومان". تقول مضرةالتلفزيون عىل األطفال ووسائل تجنب 

رية قصدورات يف صورة اآلباء تثقيف لالذي يهتم بالدروس  مركزمدير ال 
ثمان ساعات: "إذا كان األطفال "زمنها اآلباء يف عصر التلفزيون"بعنوان: 

ساعة قبل التخرج يف المدارس العليا أفال يتوفر لدى  430333سيشاهدون 
 أو عىل ااآلباء ثماين ساعات للتأكد من أن وقت المشاهدة سيكون مثمرً 

 (۱۱)"؟ااألقل ليس مخربً 

؛ وعدم "شبكة اإلنرتنت"ائية مما يف قافة وقثاألوالد تثقيف كما يجب 
تعددة مالباطلة يف مواقع  قضايالوجود كثري من ال افيها، نظرً جاء بكل ما تقبل ال 

 :يف الشبكة، ومن ذلك
من خالل اختالق قراءات  كتاب اهلل عز وجلالتحريف يف تحريص  -

 حديثة.
َبهرة وجود كث - -  .مفسدةالدين اإلسالمي يف مواقع  ات حولالش ُّ
 . فيها من تضليل وانحرافتقدم مواقع الدردشة المفتوحة وما - -
 فاسدة. فتاوى مضللة أو معلومات تقدم مواقع إسالمية غري موثقة  -
o - عقائد ملحدة تحتويسماء إسالمية لفرق إسالمية تستخدم أمواقع 

 منحرفة.
 المسلمني.علماء خالف المنشورات ومعلومات تحتوي مواقع  -
 .الجنس الفاضحةنشرات تحتوي مواقع  -

 .واإلغواءطرق اإلضالء وغري ذلك من 
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 لجيدة.البدائل ااكتشاف  -2 .1
ن عمهن م تدريب المراهقني جميع ما يظهر الرتويح من شكل الرتبية ب  -3 .1

 .ألعاب وترفيه بريء
 اخرتاعلرتبية أو لكتابة كتاب حول االرتبية بالقدوة: حيث من السه  -6 .1

لعامة الناس  بتحرك، ومن الصعي  اجعله بشرً  بنظرية، ولكن من الصع
، نموذج حيأأخذه من  لأخذ المنهج من مؤلفات وكتب، ولكن من السه 

ألمم، وما اهدي بل ويف  ،يف الرتبية الوقائية ها البالغلرتبية بالقدوة أثرلو
 .بهميستهدى إال ل نبياء من البشرإرسال األكان 

 .ائيةيف الرتبية الوقال ينكره أحد للتعليم من دور والرتبية بالتعليم:  -9 .۷
استغالل المناسبات المختلفة؛ أخذ العرب يف الرتبية باألحداث: و -1 .1

، واألحداث والمواقف لها تواصلةوالعظات، فالحياة أحداث ومواقف م
 ، ويفالمعينة ، ولها كذلك نتائجها ومخرجاتهاالخاصة عواملها وأسبابها

 .هتعلمدرس ينبغي أن نخىف كل حدث أو موقف ي 
 يفيفيد ، وهذا إنمائهاومواهمهب المفيدة والخاصة ميولهم  التعرف عىل -7 .1

تبنية شخصياتهم عىل يفيدهم كما سمضرة صرفهم عن ميولهم ال 
 .إكمالذواتهمو
التحريض عىل ، وطفولةإياها منذ التعليمهم هم المسئولية، وزويدت  .۱1

ند عالشعور بالمسئولية إنماء المربني أن معظم فيها، ويرى سهامهم إ
 .تربيته وتعليمهتريد له الهدف الذي يناسب كون الطفل 

ة ممارسة عمليالصراحة و لهم تعويدالالحوار وشكل الرتبية الوقائية ب  -11 .۱۱
 مسائليف الأخذ المشورة المفيدة، ومن ذلك كل القضايا يف النقاش 

استماع ، ومحسب نضجهالعائلة ، وإشراكهم يف قرارات سريةاأل
بناء شخصيمهت، وبناء لكل هذا دور بارز يف وواحرتامها، مقرتحاتهم 
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يف المستقبل، واليت تساعده يف يقررها الطفل لمفيدة اليت القواعد اا
 .يضره الوقاية مما

 :التلفزيون مثل خطرمن المختلفة مباشرة الوقائية التدابري الوضع  -14 .۱2
 صةخا برقابةباء بإشراف اآلضعه األطفال للمشاهدة يتحديد المدة  -أ

 يف فعالياتهم األخرى المناسبةالتلفزيون أثر هدف تقليل بممهن، 
 .كروالنوم المب  مزنليةوالزيارات والواجبات الدراسة ة والومثل الصل

رصة ال تكون ف حىت البيت جهاز التلفزيون يف مكان عام يف تعليق  -ب
 .بمشاهدته خاصة للوحدة من الطفل أو المراهق

ا أو إغالق التلفزيون  -ت ا أاأيومً ساعة يومي ً ام أو أياشهري ًا و أيامً سبوعي ً
أي  بدونتلك األيام يف االستغناء عنه لعائلة االختبارات، وتعويد ا
يتم يف معظم ، وهذا ما واالطمينان قناعةكل الضجر من ذلك بل ب 

عىل إغالق  واشغتنتشجع التالميذب 033بأمريكا منها المدارس 
 هميةجل األألا يف العام منه أسبوعً االستيجاز منه التلفزيون و

 (۱2). ذلك عىل العالقات االجتماعيةل
ه لأن التلفزيون علمت وهناك أم أمريكية اسمها فرانسيس موراليب 

ن الزمن عشر سنوات م طوال كتبت خربتها ، وقد أطفالهاعىل كبري خطر 
فزيون التل تشغيل بعيدا عن طفالها يف تربية أشاق ًا عماًل من خاللها مارست تو
ماذا تفعل بعد إغالق "بعنوان:  لها يف كتابخربة هذه ال ألفت و

حت التلفزيون  فوائد نفسية واجتماعية وتربوية وثقافية اليت"يف الكتاب "وصر َ
 ناتبع التلفزيون، وأن صديقاتها الاليت عدم تشغيل من عائلتها جنتها 
 (۱3)".كدن ذلكطريقها أ

ق إغال"الخبري الرتبوي إىل حاجة ملحة بهاريف ديوتيلشري "ذا يك
 ومنعيش العائلة ومن أجل العميقة، قراءة دراسة وال التلفزيون من أجل ال

جمعية من المربني أقامت م 1776إبريل شهر أجل اإلبداع، ويف األسبوع األخري من 
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التلفزيون عىل مستوى عدم تشغيل ل ايف أمريكا أسبوعً  شؤونوأولياء ال
اإلنرتنت، وقد استجابت لذلك شبكة  بالد وأرسلوا دعوات عرب مصار والاأل

لزيادة  أحوال مناسبةتوفري الهدف من هذه الدعوات هو ، وعائلةمليون 
والتفكري  فطرةواالستمتاع بال ممارسة والقراءة والسرية االجتماعات األ
 ( ۱1).واإلبداع واإلنتاج

يف لما  نتاجوالقراءة واإلعائلة هذه الدعوات ألجل التم الغرب تيف 
لبية عىل وسعائلة عىل القبيحة آثار اجتماعية له فراط يف مشاهدة التلفزيون اإل
لكثرية اعوامل من العندنا كمسلمني دراسة واإلنتاج، باإلضافة إىل أننا نحن ال

 شنا عيعىل ديننا وكالحفاظ اآلخرين  من اأكثر حرًص تسبب يف جعلنا اليت 
 .أزمانناوثقافتنا و

 (۱1)المختلفةين: المدارس والنظريات اإلعالمية المبحث الثا
 ومنها حقيقة نظرية اإلعالم اإلسالمية

؛ ةإلعالم المعاصرلوسائل ا األسس الفكرية والعقديةللتعرف عىل و
 هذهتضع اليت البالد ، والمتعددةالمدارس اإلعالمي َة ينبغي لنا أن ندرس 

 .أساًسا وتطبيًقا والنظريات المدارس
 اإلعالمية نظرية الحرية -1۔۱

 إىل تصلهذه النظرية أصول الدول، إال أن  سائرذه النظرية تقبلت ه
 فقد أفرزْت . األحزاب، وحرية التعبري شكيلرية ت ح االقتصادي الحر فكرال 

حرية :منتتشكل جزئياتها أسس نظرية الحرية اإلعالمية، اليت ألصول هذه ا
شراف اإلو .والهيئاتشخاص ِملكي َة وسائل اإلعالم لألو .متوفرة للكلالنشر 

ِله. الذي الشخص المسؤول عن هذه الوسائل هو و .غري موجود ا هو هذيمو 
طبيعية يف والواقع أن الحرية .نظرية الحرية يف اإلعالمباإليجاز الشديد عن 

ا، البشر الغرب قْبل الثورات يف من موجودة انت ذا ككو، فاإلنسان يولد حر ً
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اإلنسانية مع وجود  ْت وُّجد(كلمةFreedom)، بل إن الحرية واتبمئات السن
 . -لسالم نبينا وعليه اعىل –آدم سيدنا منذ 

يف نفس للبناء والهدم متوفرة هل حرية النشر : ونسأل اآلن
المالك لوسائل الشخص ما َدور  ، والهدم حرية؟ حاليف تعرف وهل  ، ؟الوقت

لوسائل اإلعالم  ياألساس  غرضأليس ال ، وعليها؟أهمية احتالله اإلعالم، وما 
الرتبوية هداف ؟ فأين األوإكثار المال عند أصحاب هذه النظرية هو الربح

 . والروحية؟
حرية ؛ فال الدين اإلسالميالحرية يف ما هي غاير هؤالء تلحرية عند ال ف

 لمالظظهر الدنيا فوىض، وكانت مطلَقة، وإال  غريالدين اإلسالمي محددة ويف 
 .والفضائل فسدت األخالقت، ووالعدوان

يد واإلطالق؛ يحدودها بني التقلدين اإلسالمي جاءت فالحرية يف ا
بالمفهوم الغريب  الحرية هذه نظرية". إذن ال ضرر وال ِضرارعىل أساس: " أي

 الكاملة  يفوسائل اإلعالم عىل ذلك واقعها؛ فعظم شاهد فاِسدة ال خري فيها، وأ
عة البضونفوذها، وبما أن رأس مجموعة قابضة ببضعتها بيد  البالد الغربية
بيد اليهودية  -وحىت أغلبها  -هذه الوسائل صارت اليهودُّ، فقد يحتل معظمها 

لكل ت ، اليت تح دوليةال خبار، ومن ِضمنها وكاالت األدولية يف الغرب واألمريكاال
 ا. دنييف ال األنباء

 نظرية المسؤولية االجتماعية -4۔۲
مفهوم الحرية لوسائل اإلعالم سبب بعد أن ظهرت نظرية المسؤولية 

وسائل اإلعالم السمعي َة والبصرية والمقروءة وصارت ؛ كربى فوىض إعالمي َة 
ئم أخبار الجنس والجراواليت تعتين أكثر بللمجتمع،  وتخريب وسائَل إفساد

أثارت لها عوامل كوالفجور، والخيانات الزوجي َة، هذه الوالسينما والفسق 
نها أأوضحوا نظري َة الحرية، والهجوم عىل مفكري اإلعالم وعلماء االجتماع إىل 

ة بليئة بم  التناسبو التوازنوجود المجتمع، والبد من صالح السلبيات المضر َ
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تمعات جيف بعض الم  وضعت القواعدومصلحة المجتمع، ففراد بني مصلحة األ
م يتالمجتمع، وعند العملية اإلعالمية وتجعلها مسؤولة جنبية ترتب األ

ل المجتمع عن طريق  الرأي العام واالتحادات المهنية، وعن طريق طاقة تََدخ ُّ
 .الحكومة إن دعِت الحاجة

يقومون بالتحديد بهذا يف أنهم ال بأصحاب هذه النظرية يصرح و
مونها؛ كا ِ ليه عيمشي يف الطريق يلزم ذي شخص الل حرية اإلنسان، بل يُّنظ 

 .تسيئ به وتسيئ اآلخرينالمرور، وإال فإن الفوىض قوانني مراعاة 
نظرية المسؤولية تنظمها هذه النظرية أي هذه المفاهيم اليت 

كن ول . مفاهيم اإلسالميةمتناسبة لل، وممتازة، وال عيب فيهااالجتماعية، 
إال يف المجتمع اإلسالمي، ال يف المجتمع الجاهلي تجوز هذه النظرية ال أقاويل 
 وغرائزهالذاتية أهواؤه تقوده ، الذي الطيب والخبيثبني كان ال يفر ِق الذي 

 .بل هم أضل الحيوان، فهم كالشخصية
 هذهاتبعت ، وحىت تلك اليت جنبيةوبنظرة واحدة للمُّجتمعات األ
الم اإلسالمية من أفممالك للترسلها النظرية، نجد مخلفاتها اإلعالمية اليت 

 .الفساد االجتماعي واألخاليق يف بالدناسببت إلخ  ..."تلفزيونية" ومسلسالت
تُّطالِب جنبية يف المجتمعات األتصدر أصوات بعض الحكماء وقد 

الفسادالخلقي د، مُّنِذرًة مجتمعاتِها بسفمبإيقاف هذا السيل اإلعالمي ال
 الوعيلرتبية واإلعالم واالجتماع إىل علماء النفس وادعا األعىم، ووالخراب 

ٍت صيحاصوات أصوات ليه، وتبىق هذه األماشون إوالنظر إىل ما هم فيه، وما هم 
بية جندراج الرياح، سرعان ما تتالىش؛ ألن المُّجتمعات األتخىف وراء أفرديًة 
 .هزة تُّزلِزل األرض من تحِتهاب َسْكَرى تفيق صارت 

ة -0۔۳  النظرية الشيوعي َ
المادي أويل يف التات متفردة لها فلسفواصة بها، مميزات خلها و

 حدود البالدخارج أفكارها نَْشر وتجتهد يف  .للتاريخ والوقائع واألحداث
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ن بعضها مشرتك النظرية، باإلضافة إىل أهذه ميزات خاصة بم هذه و.الشيوعية
اء ، والسودكل أقسامهاألخرى بأسلوب الدعاية ب جنبية امع النظريات األ

ف عىل هذين النوعني عندما ندرس دعاية صورة خاصةوالرمادية ب ، وسنتعر َ
 .علمائه ومبلغيهإلسالم والمتواصلة ضد اوحربها المخالفة وسائل اإلعالم 

بعد ذلك ازدهرت م يف روسيا، و1711سنة النظرية بعد الثورة الشيوعية وظهرت هذه 
رفت سالمية، اليت اإلدويالت يف روسيا ومُّستعَمراتها يف التطورت و بل سقوط ق عُّ

مهوريات االتحاد السوفييت   .زوًراعدوانًا والشيوعية بجُّ
م األهداف الشيوعية، سائر هذه المممالك ويف  نجد اإلعالم يخدُّ
جهاز إرسال  يتسلطلفرد أن ينبغي أجهزة اإلعالم؛ إذ ال تملك كل والدولة هي 
ورجال الحزب الشيوعي هم .أو كتاب أو أي وسيلة أخرىجريدة أو دار نشر ل 
ون ل  السياسية أقوالهم أفكارهم ونشر أجهزة اإلعالم؛ ل  كلالمُّسري ِ

 .واالقِتصادية واالجتماعية
 النظرية اإلسالمية -2۔۴

رية نظ هناك توجد أي هل نستفسر: للنظريات اإلعالمية تعرضنا بعد 
نظرية يُّعرب ِ عن ال سالمي هل اإلعالم اإل :سؤال آخر، وإسالمية لإلعالم؟
 اإلسالمية لإلعالم؟

ح وقبل أن نُّجيب عن السؤال األول، ن يف سالمي أن اإلعالم اإلوض ِ
يمشي دون أهداف، وما دام هكذا، فهو ال بهو إعالم سالمية، اإلمعظم الممالك 

ة؟ وهذه هي أهم ُّ لم تكن عنده أية ، وحسب النظرية المعينة ط َ القضايا أو خُّ
وسائل مسلمون الالتمل َك لقد . !سالمياإلعالم اإليواجهها المشكالت اليت 

 الصحفالجرائد و، وعىل اإلعالم واإلذاعة ، وأنفقوا كثرًيا عىل أجهزةيةاإلعالم
 . والمجالتوالدوريات 
 لفظيةترجمًة سالمي اليزال يكون إن اإلعالم اإلالنقطة األخرى بو

تهم نظرياآخًذا الصلييب أو لإلعالم الشيوعي المُّلِحد، جنيب إما لإلعالم األ
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من نظرية أخرى، آخر من هذه النظرية، وتناول شيًئا أوهو يَخلط فيكلها، 
 لثوب المرقع يكون جميالً؟لعل او، لثوب المرق َعيقمص اف 

بالد ن إعالم اليرى أ،وسالميعن اإلعالم اإلما هو يف نظري هذا 
أين النظرية  نإذ ،المميزاتيف هذه  جنيبعالم األإلسالميةاليَختلِف عن اإلا

 يفموجود أنها ، أو الواقعدنيا يف ليس لها وجودها يف الحقيقة . واإلسالمية؟
مِكن علماء اإلعالم بعض  عقول  اآلن  لو أنهم إىلبنعم، والجواب المسلمني، فيُّ

 .اإلعالم اإلسالميمفهوم م يت َفقوا عىل ل
 ،جميع المسلمنييف ذهن مستحضرة أما أسس هذه النظرية، فهي 

 :ما يليذكرها باإليجاز فيويمكن 
 .الصافية المتمي ِزةالدينية العقيدة  -
 .اإلسالمية الثابتةمكارم ال  -
 .سائل واألهدافاإلسالم؛ الورسالة اهلل، وانتشار كلمة الدعوة إىل  -
 .يف المجتمع اإلسالميوالرتبية العلم والتعليم انتشار  -
 .ميةاألمية العلإنهاء  -
 .االجتماعيالشعور الوعي السياسي واإلضافة يف  -
 .لمفيداالرتويح  -

األول هو مبدأه اإلعالم اإلسالمي وادة ، فإن مموجزةوبكلمة 
لحضور االوجود والتمكن ودعو إىل اناإلسالم، وحىت ال نكون نظريني فقط؛ فإنن

ا وميةوسائل اإلعالمكل الاإلسالمي يف  بشري ال ود وج، فالساهمة؛ فكري ًا وفني ً
فن َ اإلعالم أجدنا فإذا .ايوًما م َ يلقي أثًرا هذا المجال، وال بد أن هام جدا يف 

رية النظ طور بعَدها يُّمِكن أن تتتبارك وتعاىل اهلل  بناهااألسباب اليت أخذنا و
انظري ًا واإلسالمية   .واقعي ً
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المبحث الثالث: تحول وسائل اإلعالم المختلفة إىل وسائل دعاية 
 وسائل إعالمال 

 عملية نَْشر الحقائقعندما ننظر إىل التعريف الشامل لإلعالم بأنه "
واألخبار الصادقة؛ خدمة للصالح العام، وإن هذه العملية تت َِسم باألمانة 
والموضوعي َة، وهدفها النمو واليقظة والتوافق الثقايف والحضاري، واالرتقاء 

 نتساءل األسئلة التالية: "، وبمستوى الرأي العام بتنويره وتثقيفه
ولكن هل هذا هو  يف الجامعات،تالميذ هذه المفاهيم هي اليت يتعل َمها ال -

 واقع اإلعالم اليوم؟
صف بهذه هل اإلعالم يف دول الشرق والغرب له هذه المفاهيم، ويت َس -

 ، ويهدف إىل هذه األهداف؟الصفات
 اهيم؟هل اإلعالم األمريكي والشيوعي واألورويب له هذه المف

هل اإلعالم يف األنظمة االستبدادية القمعية، العسكرية منها وغري 
 . باألمانة والموضوعية؟ صفالصدق، ويت َ نشر العسكرية، ي 

ذي جوابَها كل ُّ مسلم علم هذه األسئلة يفنجيب بكل هدوء بأن 
ها، وأنها لم بلغه نارها، واحرتق ؛ ألنه شعور واحدة من جزئية وال تثبت شر ُّ

 يةدول الشرقل؛ ألن وسائل اإلعالم المختلفة لاألصلي اإلعالممفهوم 
 صريحال إىل وسائل دعاية ال وسائل إعالم، استخدمت الكذبَ ية، انصرفت والغرب

، عاتفراد والمجتموالتلميع للباطل، وتعتيم الحق، والحرب النفسي َة ضد األ
 .عي لجم امحب ، الصديق الناصحالتقدميتقمص قميص وتقوم بكل هذا وهي 

له، من خطط إعالمية خطط حوله، وما يُّ سري المسلم ما يشعر فهل ي  
تخريب من ذلك كله هدف وال والنهار؟ يلاوغري إعالمية، ودسائس ومكر يف اللي

فارغ، فيمأله األعداء بكل ما شخص بعد ذلك إىل نصرف دينه وأخالقه؛ لي 
يكون أخالقية، فمن كل ِ قيمة خذ اإللحاد، والفساد واألالكفر ومن عندهم 
ا وفكري ًا وشخًصا   ، بعد أن ألىقحتل عليه بالسهولة، فيَ خلقي ًامهزوًما روحي ً
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المسلمني معظم سالح اإليمان الذي به انتصر أجداده من قبل، وهذا هو واقع 
د ِ واليقظة والعودة إىل ديمهن لر شعور، الذين ندعو اهلل لهم باليف الوقت الحاضر
 .كيد أعدائهم

يف األفراد ألثر من أخطر وسائل اأصبح فيه أن اإلعالم شك َ  ومما ال
رت وسائله المطبوعة والمسموعة والمجتمعات  ا وفكري ًا؛ وذلك بعد أن تطو َ سلوكي ً

وقت  يفالجماهري إىل الماليني من يصل والمرئية، وأصبح إعالًما جماهريي ًا، 
كان صغرية هو واحد، بعد أن كان االتصال الشخصي أواالتصال بمجموعات 

 .يف القرن الماضي وما قبله اسائًد 
 خاتمة المقال

وبعد هذه الجولة السريعة مع "وسائل اإلعالم وأثرها يف سلوك 
لنا إىل النتائج التالية، ومنها:   المسلم، الواقع والمأمول"، توص َ

عملية نَْشر الحقائق ، وهي تَُّعد عملي َة اإلعالم عملية اتصال بالجماهري -
باألمانة صف تت َ  هيخدمة للصالح العام، ول  واألخبار الصادقة

هدفها النمو واليقظة والتوافق الثقايف والحضاري، ، ووالموضوعي َة
 .واالرتقاء بمستوى الرأي العام بتنويره وتثقيفه

ا والمجتمعات يف األفراد األثر اإلعالم اليوم من أخطر وسائل  - سلوكي ً
تطو َرت وسائله المطبوعة والمسموعة والمرئية، وفكري ًا؛ وذلك بعد أن 

 .ديف وقت واح الجماهريإىل الماليني من صل وأصبح إعالًما جماهريي ًا، ي 
و هسالمية مع األسف الشديد، البالد اإلمعظم يف سالمي ن اإلعالم اإلإ -

نظرية ال َوْفق مشي هكذا، فهو ال ي زال دون أهداف وال قضي َة، وما بإعالم 
ةلم تكن و معي َنة،ال ط َ  .عنده خُّ

 إىلية، انصرفت والغرب يةدول الشرقلوسائل اإلعالم المختلفة لإن  -
والتلميع  الصريح وسائل دعاية ال وسائل إعالم، استخدمت الكذَب 
 ،فراد والمجتمعاتللباطل، وتعتيم الحق، والحرب النفسي َة ضد األ
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 محب، الصديق الناصحالتقدميتقمص قميص وتقوم بكل هذا وهي 
 .لجميعا

 توصيات
 :إن هذا المقال يقوم أيًضا بعدة توصيات، فمنها -
دعوة الجهات الرتبوية واإلعالمية والمالية إىل إنشاء مؤسسات إنتاج  -

بويني رتالشباب تحت اإلشراف المباشر للمتمي زة ومنافسة تقدم برامج 
 .مؤهلنيال

اإلعالمية إىل دراسة أثر وسائل اإلعالم يف الرتبية، قسام طالب األدعوة  -
 الكوادر الرتبوية للتعاملتربية عالجة،وعمل المل رائجة واقرتاح مشاريع 
 .مع وسائل اإلعالم

طفولة والشباب حول ال المكثفة لجمهور الناس الدوراتتنظيم  -
 .بالرتبية الوقائيةاالهتمام النفسية، ومميزاتهما و

بوية إىل التواصل مع وسائل اإلعالم الحديثة، مثل: الرتقسام دعوة األ -
يدة، إلضافة يف الربامج المفاإلنرتنت، والفضائيات العربية، ومخاطبتها ل

 .شاهدمختلف المل  اتربويً ضيع الشباب ما ي والقضاء عىل 
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