
 

1 
 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ناهج البحث في االتصال الدعويدخل إلى مم

 )منهجية البحث في االتصال الدعوي(

 

 

 

 

 

 األستاذ الدكتور أحمد محمود عيساوي

 أستاذ الدعوة واإلعالم والفكر اإلسالمي  

 -1جامعة باتنة  –كلية العلوم اإلسالمية 

 عضو عامل في رابطة األدب اإلسالمي العالمية 

 



 

3 
 

 المقدمة 

والمرسلين،   الخلق  سيد  على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  هلل  الحمد 

الدين   يوم  إلى  بإحسان  تبعهم  ومن  أجمعين،  وصحابته  آله  وعلى  محمد  سيدنا 

 آمين، وبعد: 

طلبت مني إدارة قسم العلوم اإلسالمية بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  

اإلسالمية   سنة  والعلوم  من  سبتمبر  شهر  في  مقياس  2008سابقا  تدريس  م 

)منهجية البحث في عملية االتصال الدعوي( لطلبة السنة األولى ماستر نظام جديد 

لسنو فدرسته  بداياته،  أول  في  واإلعالم  الدعوة  كتابا  تخصص  فيه  وأعددت  ات 

سنة   تدريسه  عن  عدلْت  ثم  المقررة،  الدراسية  للمفردات  ثم  2010موافقا  م، 

ديسمبر   شهر  في  سنة  2014عاودت  من  الثاني  للسداسي  استعدادا  م  2015م 

الدعوة  فلبيت  الدعوي(،  البحث  )مناهج  مادة  لتدريس  أتصدى  أن  مني  لتطلب 

فرحا مستبشرا مسرورا   -الجديدة  كعادتي في تدريس المواد التخصصية –الكريمة  

 لعدة أمور، لعل أوجهها: 

االنطالق من حكمة الداعية المصلح مجدد القرن الشيخ العالمة )عبد السالم    –  1

م مؤسس ومنظر جماعة العدل واإلحسان بالمملكة المغربية  2012-1928ياسين  

تى تؤلف فيه الشقيقة( التي تقرر بأنه ))إذا أردت أن تبرع في فن فألف فيه((، وح

رفوف   من  الكتب  من  الكثير  وتُنزل  والكثير،  الكثير  فيه  تقرأ  أن  إلى  تحتاج  فأنت 

المكتبات وتهضمها وتستوعبها بعد قراءتها واالطالع عليها، ولعل شيخي وإمامي  

والتنظير..  يأذن   والتأليف  الكتابة  عالم  في  الشهيرة  حكمته  في  أتصرف  أن  لي 

تربية والتعليم والتكوين، ألقول: ))إذا أردت أن تبرع ألنقلها إلى عالم التدريس وال

القراءة  على  مجبر  أنك  فيه  تُدّرس  أن  قبل  نفسك  وستجد  فيه((،  فّدرس  فن  في 

الطلبة   أمام  لتجلس  فيه،  قبلك  من  كتب  من  كل  معرفة  ثمَّ  ومن  فيه،  والبحث 

 وتستطيع الكالم والتعليم والتربية والتكوين.  

اقتناه    -  2 إذ  بحيث  الدعوي،  البحث  مناهج  في  لكتاب  اإلسالمية  المكتبة  افتقاد 

هذا   في  غيره  عن  أغناه  اإلسالمية  العلوم  وأقسام  كلية  في  الدارس  الطالب 

 التخصص.  

المكتبة الجزائرية والعربية واإلسالمية بخالصة وعصارة ما    –  3 محاولة إغناء 

 ل البحث الدعوي.أنتجه العقل الجزائري المتميز في مجا

وضع خطوات ومعالم تنظيرية وتطبيقية ميدانية وواقعية في مجال الخطاب    –  4

الدعوي   البحث  على منهجية  الدعوي خصوصا، مَؤَسساً  الديني عموما والخطاب 

)الوصفية،   العلمي  البحث  مناهج  علم  في  العلمية  المعارف  إلى  ومستندا  العلمية، 
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التجريبي التاريخية،  التفسيرية،  التحليلية،  التوثيقية،  الميدانية،  التشخيصية،  ة، 

 االستقرائية، االستنباطية، التقويمية..(. 

تدريب الطلبة على فهم أركان العملية الدعوية فهما علميا، وتحليلها تحليال    –  5

لقطاع   وانتسابهم  تخرجهم  بعد  الدعوي  العمل  في  النجاح  بغية  دقيقا،  منهجيا 

الخطا أو  أو في  التربية والتعليم  الدينية،  الشؤون  بة واإلمامة واإلرشاد في قطاع 

 قطاع اإلعالم الديني المكتوب والمسموع والمرئي واإللكتروني.. 

تحرير الخطاب الديني عموما والخطاب الدعوي خصوصا من عبادة واقتفاء    –  6

بغثِّّها وسمينها، بصالحها وفاسدها، وبنافعها وضارها، والركون   التراث  تراكمات 

دالالت إلى   وتجاوز  وفهم،  وروح  عقل  تحريك  دون  فقط،  السلف  تركه  ما  عبادة 

واستنباطات   وتحليالت  بشروحات  واالكتفاء  الكريمة،  النصوص  وإيحاءات 

 األقدمين، وهو ما يخالف مقصود الشارع الكريم.

على    –  7 ومنهجية  علمية  معالجة  األساسية  اإلسالمية  الدعوة  قضايا  معالجة 

ية الحديثة، وبعيدا عن إكراهات التراث وماضويته، واستثمار  ضوء المناهج العلم

كل صغيرة وكبيرة أثرْت عالمنا الحديث والمعاصر من فتوحات الوسائل والوسائط  

)التوحيد   األساسية  الدعوة  مباحث  ودراسة  الجبارة.  واإللكترونية  التكنولوجية 

 ت..( بها. والعقائد، العبادات: الصالة، الزكاة، الصوم، الحج، المعامال 

ثم حصل ما لم يكن في الحسبان إْذ عدلْت إدارة الكلية عن تدريسه ثانية بعد 

الكثير   إْذ إن  إلّي،  بالنسبة  الماستر ألسباب تبقى مبهمة ومجهولة  تجديد مشروع 

إليها   انتسبُت  به منذ  أُعلم  أُخطر أو حتى  أُدعى وال  الكلية ال  يُبرم ويُقرر في  مما 

على1994/ 01/10يوم   صغيرة   م،  كل  تفاصيل  يعرف  الذي  غيري  من  العكس 

دولية   للكلية من سمعة ومكانة  قدمته  الرغم مما  وكبيرة وشاردة وواردة، وعلى 

وعربية وإسالمية في المحافل والمنابر الدينية والدعوية واإلعالمية والثقافية، فقد 

اإلسال العالم  ورابطة  بالرياض،  العالمية  اإلسالمي  األدب  رابطة  بمكة،  عرفْت  مي 

وغيرها   بمكة،  اإلسالمي  العالم  لرابطة  التابع  العالمي  اإلسالمي  الفقهي  والمجمع 

من الجامعات والمؤسسات والهيئات الدولية في )مكة، الرياض، إسطنبول، نواق  

تركيا..(،   مصر،  البحرين،  الكويت،  لبنان،  ليبيا،  استراسبورغ،  داكار،  الشط، 

والدي العلمية  المنابر  من  كمجالتوغيرها  واإلعالمية  والدعوية  األحمدية،  نية   [

العالم اإلسالمي،   التقوى، رابطة  البالغ،  الوعي اإلسالمي،  الثقافة والتراث،  آفاق 

الخيرية،    ، الهداية  المعيار،  العربي،  العربية،  المجلة  الحج،  المنهاج،  الفيصل، 

البشائر  العالِّم،  خالد،  الملك  كلية  مجلة  الوطني،  الحرس  المجتمع،  العالمية،   ،

مجلة   الحضارة،  كلية  مجلة  الكريم،  القرآن  إذاعة  مجلة  اإلسالم،  منار  الخفجي، 

جامعة األمير عبد القادر، العصر، رسالة المسجد، األسمرية..[، والتي أفصح فيها 

من    عن فكثير  لألسف  ولكن  باتنة،  بجامعة  اإلسالمية  العلوم  لكلية  انتمائي 
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الكلية،  أعطته وأغدقت عليه، وقليل ممن رفع اسم  المنتسبين إليها رفعته الكلية و

 ولم ترفعه ولم تغدق عليه.

ت   خزار  )محمد  الجامعة  ومدير  الكلية  عميد  الراحل  عهد  في  وحتى 

م إلى آخر يوم في حياته غادر 15/01/1995م( ومنذ أول يوم تعيّن فيه  2007

ثير مما يطلبه  م، إْذ كنت خادما ومعينا مطيعا له في الك15/01/2007فيه الكلية  

مني دون مقابل مادي أو معنوي. والحقيقة المؤلمة لدي والتي حزت ومازالت تحز 

في نفسي، والتي أحب أن أقدمها كشهادة صادقة وشعور مؤلم يحفر قلبي في هذه  

فيها،   التدريس  من  قرن  ربع  أمضيت  أن  بعد  وللتاريخ  هلل  أقدمها  والتي  الكلية 

ي غريب فيها، وما حدث وما يحدث فيها من قرارات مفادها: بأنني أشعر دائما بأنن

ال  البتة  عنها  مسؤوال  لست  ونحوها  وندوات..  وملتقيات  ومؤتمرات  وتصرفات 

البارحة وال باألمس القريب أو البعيد، وال اليوم، وال حتى في يوم ال ينفع مال وال  

 . بنون إالّ من أتى هللا بقلب سليم

سنة   اإلد1438م  2017وفي  تقدمْت  جديد هـ  ماستر  بمشروع  نفسها  ارة 

المقياس مجددا وأوكلوا لي تدريسه مجددا بعد  العتبارات مجهولة أيضا وأعادوا 

كراستي  واستعدت  ترحيب،  أيّما  بذلك  ورحبت  ففرحت  سنين  ثالث  دام  انقطاع 

ومسوداتي السابقة التي كنت قد أعددتها ودّرستها من قبل، وقمت بإعادة قراءتها 

وتنضيده  والحقائق  وتصحيحها  المعارف  من  الكثير  وإضافة  وضبطها  وترتيبها  ا 

والتجارب واألبحاث الجديدة التي اطلعت عليها خالل السنين الثالث الماضية، فجاء  

الحالي، ورأيت   في ثوب وحلة ومضمون رضيت عنه على أقل تقدير في الظرف 

با  للمشتغلين  ومفيدة  واضحة  ومنهجية  علمية  أرضية  يقدم  أن  يمكنه  لعمل  أنه 

التطبيقية   وأبحاثه  دراساته  في  أو  النظري،  وكمه  حجمه  في  سواء  الدعوي، 

والتطوعي  األكاديمي  الدعوي  ونشاطي  مساري  خالل  بها  قمت  التي  والميدانية 

 م(.  2018-1977العام سنوات )

أسميته   طويل-وقد  تفكير  الدعوي    -بعد  البحث  )مناهج  هللا  بركة  –على 

ة تطبيقية(، كما ورد في الوثيقة الرسمية المقدمة  دراسات وأبحاث نظرية وميداني

أيضا،   الوزارية  والمقررات  بالمفردات  فيه  والتزمت  الوطنية،  البرامج  للجنة 

إذ  الدعوي،  بالبحث  الوثيقة  الصلة  ذات  المهمة  األبحاث  بعض  عليه  وأضفت 

االصطالحي-المناهج   التعريف  الناظمة   -في  الموضوعية  الصياغات  ))تلك   هي: 

والمهارات،  لمجمو والخبرات  والتجارب  والحقائق  المعارف  إلى عة  تهدف  التي 

 .  1  معينة محددة على نحو مسبق(( تحقيق أغراض   

 
حمدي أبو الفتوح عطيفة، أسلمة مناهج العلوم المدرسية: تصور مقترح، دار الوفاء،  انظر:    1

، نقال عن: قطب مصطفى سانو، مناهج العلوم 96م، ص  1986المنصورة، الطبعة األولى،  
عدد   قطر،  األمة،  كتاب  العالمية،  والمتغيرات  األول160اإلسالمية  ربيع  السنة  1435  ،  هـ 
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فهي إذن مجموع تجارب الحياة الضرورية لنمو الباحث لمواجهة اإلشكاالت  

وتحليلها وبحثها والوصول إلى معرفة أسبابها وأعراضها ومظاهرها وكيفية إيجاد  

 . 2الحلول لها  

إذن فمناهج البحث الدعوي مجال بحثي يتعلق بتلك الصياغات الموضوعية   

الوا الدعوية  القائم بالعمل الدعوي توجيهها  الناظمة لمجموعة المعارف  جب على 

 كرسائل لجمهور المدعوين.

الصيحات   بعد سلسلة من  يجيء  الكتاب  هذا  أن  إلى  إليه  التنبيه  أحب  وما 

العلوم  في  والنظر  البحث  تجديد  ضرورة  إلى  الداعية  والصرخات  والتنبيهات 

الجديدة واإللكترونية  والرقمية  العالمية  المتغيرات  ظل  في  ظل 3  الشرعية  وفي   ،

  [ بنظام  المدعو  المضغوط  الحديث  التدريس  المستورد  L . M . Dنظام  من   [ 

العلوم   على  كارثية  بنتائج  تسبب  والذي  المتخلف،  الشرق  إلى  المتقدم  الغرب 

العكس   والمسلمين، وعلى  العرب  بالد  في  واإلسالمية خصوصا  اإلنسانية عموما 

كل   ليس  إْذ  الغرب،  في  اإليجابية  نتائجه  بيئة  من  في  ناجح  إيجابي  مشروع 

العربي   الشرق  وفرد  ومكونات  بيئة  في  بالضرورة  سينجح  الغرب  ومكونات 

واإلسالمي المتخلف، وهذا هو عين مصابنا في مقاتلنا منذ سقوط دولة الموحدين  

العباسية في الشرق  682م  1286سنة   الغرب اإلسالمي، وسقوط الخالفة  هـ في 

 ابتلينا في البداية بالتفرق والتشرذم والتناحر  م، إذْ 1258هـ  656اإلسالمي سنة  

والفتن وعدم االستقرار.. األمر الذي أفضى بنا إلى أن نقع فريسة سهلة ودسمة  

بعدها   وابتلينا من  والملحد..  واليهودي  الصليبي  الغربي  االستعمار  يد  في  وطيعة 

ستعمار البغيض  بالخضوع والخنوع والذل واالنقياد والتبعية الطوعية والتلقائية لال

والوجدانية   النفسية  واألسقام  العقد  من  الكثير  ذلك  إثر  فينا  ونمت  نفسه، 

لتقليد   والتبعية  والقابلية  الشخصاني  االنفصام  عقدة  رأسها  وعلى  والروحية.. 

واقتفاء خطى االستعمار، وبعد خروجه لألسف من األبواب، صرنا نناديه ونرجوه 

النوافذ، و بعبقرية االستعمار  ليعود وليدخل علينا من  المطلق  اإليمان  صرنا بحكم 

نطلب منه أن يزودنا بكل مشاريع التنمية والنهضة لننهض بزعمنا، وعلى ضوئها  

 

. وغيره من المصادر والمراجع القديمة والحديثة والمعاصرة ممن  50الرابعة والثالثون، ص  
 تناولت تعريف المنهج وخصائصه وأدواته. 

منشورات  انظر  2 الواقع،  ومتطلبات  علمية  معايير  التعليم:  مناهج  تطوير  الدريج،  محمد   :
نقال عن: قطب مصطفى سانو، المرجع  ،  11م، ص  2005رمسيس، الرباط، الطبعة األولى،  

 .   50السابق، ص 
: محمد بن عبد هللا الدويش، تطوير التعليم الشرعي حاجة أم ضرورة، كتاب األمة،  انظر    3

هـ، السنة الثالثة والثالثون. وقطب مصطفى سانو، المرجع  1434، ذو القعدة  158قطر، عدد  
 السابق، وغيرهما.  
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المرض– فينا  استفحل  أن  المشاريع    -وبعد  باستيراد وجلب  تلقائيا  مولعين  صرنا 

أهل   مراجعة  حتى  دون  وتطبيقها  عنوة  لفرضها  والناجحة  الفاشلة  االستعمارية 

جعلنا في حالة تراجع    ختصاص، كما حصل معنا في العلوم الشرعية الربانية، مااال

من  أيضا  وينهضون  حولنا،  من  يتقدمون  واألمم  فالناس  دائم،  وإفالس  وانهيار 

كبواتهم، ككوريا وتركيا وكمبوديا والووس وماليزيا وإندونيسيا، الذين بدأنا معهم  

الستينات، فتقدموا ونهضوا واكتفوا، وسقطنا وفشلنا  التنمية والنهضة منذ مطالع  

وخسرنا المال والجهد والزمن الحضاري الفاعل، وعلى سبيل المثال دولة وشعب  

م وصار مجموع ما أُلقي على ترابها ما يعادل مائة  1975فيتنام التي استقلت سنة  

 ( وسبعين  وسما173وثالثا  وهواؤها  وماؤها  ترابها  وفسد  نووية،  قنبلة  ؤها  ( 

الزراعة   مجاالت  في  الناهضة  الدول  أول  من  اآلن  وهي  الجوفية..  وثرواتها 

أمام   ماثلة  تظل  التي  والتجارب..  الدول  من  الكثير  وغيرها  الصناعة،  وميادين 

ناظرينا، علّنا نصحو من غفلتنا وننهض من سباتنا الطويل، الذي دام قرونا طويلة  

القرن   في  اإلسالم  دولة  تراجع  عصر  من  عشر  جدا  الحادي  الهجري  الخامس 

أصيلة   محلية  وطنية  سياسة  على  اعتمادنا  عدم  بسبب  كله  وذلك  الميالدي،  

عملية   واستراتيجيات  ومشاريع  مستوى وضع خطط  إلى  بعد  نصل  ولم  وشاملة، 

وواقعية.. واالعتماد على االستيراد في كل المجاالت األدبية والمعنوية والقانونية  

في ذيل األمم بالرغم من الثروات الهائلة المادية    -لألسف–  والتربوية.. الذي جعلنا

والمالية والثرواتية والباطنية والبشرية والطبيعية التي نتمتع بها، والتي أهدرناها  

أنا  تضخيم  وراء  الالهثة  الفارغة،  والديماغوجيا  والفراغ  الوهم  في  وبددناها 

 الوهم. 

التعليمي   النظام  هذا  صلح  فإن  الشديد  وفي ولألسف  الغرب  في  الجديد 

التخصصات   تلك  في  أيضا  نجاحه  بالضرورة  يعني  ال  فهذا  بعينها،  تخصصات 

فهو   عليه–بعينها،  اطالعاتي  تطبيقية    -حسب  وعلمية  تقنية  لتخصصات  يصلح 

أو مركب   فندق  في  مائة طباخ  أو  تقني سامي،  مائة  لتكوين  تحتاج  كأن  سريعة، 

 تقني في تركيب السيارات.. ونحوها.   سياحي، أو مائة عون بيع وخدمة، أو مائة

أما في العلوم اإلنسانية عموما والتي تخص مباحث الفلسفة والمنطق وعلم 

التاريخ والمناهج وعلم االجتماع والنفس بتخصصاتها المتنوعة.. وعلوم اإلعالم 

إلى نفس طويل   واالتصال بفروعهما.. والعلوم اإلسالمية خصوصا، والتي تحتاج 

مُ  وإلى  وكلياته  جدا،  أصوله  من  والتمكن  ألخذه  والصبر..   الوقت  من  فسيحة  َدٍد 

وأساسياته، ثم التفرغ  لدراسة فروعه وتفصيالته وأهم مسائله، ومن ثم االستواء  

عليه وهضمه فضال عن التبسط والتبقر والتوسع فيه، فهذه مسألة منهجية خاصة  

باعتماد مناهج الوحي المقدس ذا تها موضع التطبيق والبحث  ال تنجح وال تتم إالّ 

التي   عليه،  به  الخاصة  مناهجه  بتطبيق  إالّ  الشرعي  العلم  ينجح  لن  إذ  والدرس، 

دون   لنفسه،  ونسبها  وانتحلها  الحديثة،  نهضته  عصر  في  منا  الغرب  سرقها 
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كايم،   ودور  وديكارت،  بيكون،  فـ)فرنسيس  ومكتشفيها  أصولها  إلى  اإلشارة 

ن مجرد  وغيرهم  كونت..(،  المعرفة وأوغست  على  أمنٍة  غير  ولصوص  قلةٌ 

مهرةَ  وحفظةَ  نقلةً  كانوا  الذين  في شيء،  اإلسالم  علماء  يشبهوا  ولم  اإلنسانية، 

وثباته   الكريم  القرآن  ولوال  والالتينية،  اليونانية  والثقافتين  التراث  على  وأمنةَ 

المباحث   صميم  من  هي  المناهج  بأن  القول  استطعنا  لما  لنسبوا  تحريفه  وعدم 

 عقيدة في رحلة اكتشاف الخالق والمعبود الحقيقي.  ال

لمعارف  اإلساءات  من  الكثير  النظام  هذا  لنا  جلب  فقد  الشديد  ولألسف 

وأجبر  والبتر،  واالختصار  والتشويه  بالمسخ  معها  تعامل  ألنه  المقدسة،  الوحي 

للتسجيل في هذا التخصص مكرهين، بل دفع أصحاب المعدالت   الطلبة  الكثير من 

سبب  المتدن أوجه  هذا  كان  هنا  ومن  رغبتهم،  وال  إرادتهم  بغير  إليه  للتوجه  ية 

الطلبة   من  نوعية  عن  فضال  وعلميا،  ومنهجيا  وفكريا  معرفيا  وتراجعه  النهياره 

األموات من   أقوال  النصوص، وعبادة  ظاهر  المنغلقين على  المتعصبين  الجامدين 

م(، والمأجورين  19-12هـ/14-7متأخري عصر السلف، عصر الجمود والتقليد )

للقراءة   والمعادين  المستقلة،  الحرة  وللجزائر  وللعربية  لإلسالم  معادية  لقوى 

والوجدانية   النفسية  واألسقام  العقد  من  بالكثير  والمسكونين  والتفتح،  واالطالع 

وألمتهم   لذواتهم  المسبقة  والكراهية  االستعداء  عقدة  والسيما  والروحية.. 

تنتظر منهم   التي  يتنعمون بخيراتها وفضلها، ويبادلونها  الجزائرية  الكثير، والتي 

يعلنون    -لألسف– بَْلهَ ال  النكران والصدود والعدوان والغلظة والتكبر واالحتقار.. 

يعلنون   بل  فحسب،  الملة  من  واإلخراج  والتكفير  والتبديع  التفسيق  تهم  إلصاقها 

السل التدين  وشعار  اسم  تحت  ومحوها،  واستئصالها  عليها  المزعوم،  الحرب  في 

 منهم بريء وبعيد.    -وهللا–وهو 

والمذاكرة،  والمداومة  للصبر  وتحتاج  المأخذ،  طويلة  اإلسالمية  فالعلوم 

وأحب أن أعرض تجربتي كطالب للعلم الشرعي وأنا أوجه سهام النقد لهذا النظام  

الجديد، فقد مكثت طيلة ست سنوات وأنا أطلب العلم الشرعي ببالد الشام بدمشق  

)سنوا الكتب  1975-1970هـ  1396-1390ت  بعض  في  العلماء  كبار  عند  م( 

وفق   وعرضها  المجال  هذا  في  تجربتي  لتبييّن  وسأقدمها  المخصوصة،  الدينية 

 الصورة اآلتية: 

المجاهد    –  1 العالمة  والطائفي    -الشيخ  القومي  البعثي  النظام  وجه  في  الصامد 

الدين اإل الملحد الذي دمر سوريا، وحارب  )حسن مرزوق حبنكة    -سالميالعلوي 

الدمشقي   الشيخ  1978-1908الميداني  ابنه  كتاب  الكريمتين  يديه  أخذنا على  م( 

في  بالميدان  منجك  جامع  في  وأسسها(  اإلسالمية  )العقيدة  حبنكة(  الرحمن  )عبد 

حلقة خاصة للشباب الدمشقيين فقط. والذي له الفضل الكبير على النهضة العلمية  

والسياسية  وصموده    والدينية  وتربيته  وجهاده  بمكانته  الحديثة،  سوريا  في 

 وتقديمه المثل األعلى في التضحية. 
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البوطي ت    –  2 العالمة )سعيد رمضان مال  )إحياء علوم  2013الشيخ  كتاب  م( 

 الدين ألبي حامد لغزالي( في جامع السنجقدار بحي سوق الهال بالقرب من القلعة. 

الحميد ياسين( شيخ مقرئي الشام، كتاب )األذكار لإلمام  الشيخ العالمة )عبد    –  3

النووي( بجامع المنصور بحي المجتهد الذي نسكن فيه، الذي كان خطيبه الشيخ  

 )محمد كريم راجح(. 

الشيخ العالمة )محمد أبو عادل شميس( ابن الشيخ العالمة )رشيد شميس(    –  4

 حيواطية بحينا. رياض الصالحين لإلمام النووي( بجامع ال كتاب )شرح

الشيخ العالمة )سارية عبد الكريم الرفاعي( ابن العالمة الشيخ )عبد الكريم   –  5

الشافعي( و )المقدمة   الشجاع  أبي  للقاض  الغاية والتقريب  كتابي )متن  الرفاعي( 

وسط  األنصاري  ثابت  بن  زيد  جامع  في  الشافعي(  الحضرمي  لإلمام  الحضرمية 

 دمشق. 

النقاش( كتاب )شرح حاشية ابن عابدين رد المحتار   الشيخ )محمد درويش  –  6

 على الدر المختار( بجامع الحيواطية بحينا. 

الشيخ )محمد أبو بكر الدرعاوي( كتاب )متن األربعين نووية اإللمام النووي(    –  7

 بجامع الحيواطية. 

والفقه    –  8 العقيدة  في  عامة  )دروس  الجزائري(  البصري  نذير  )محمد  الشيخ 

 بجامع الحيواطية بحينا. والدعوة( 

الشيخ )محمد بشير الرز( المدرس بجامعة دمشق والشيخ )محمد أبو اليسر   –  9

 عابدين( خطيبا الجمعة بمسجدنا الحيواطية كتاب )الدعوة واإلرشاد والوعظ(.

 الشيخ )علي المغربي اإلباضي الجزائري( اللغة العربية.  -10

تاب )الرقائق واألخالق والذوق(  م( ك2015الشيخ العالمة )محمد عوض ت    -11

بليلة   واالحتفاالت  الدينية،  المناسبات  سائر  وفي  األنصاري،  ثابت  بن  زيد  بجامع 

وعيد مولد رسول   والمعراج، والهجرة النبوية،  ءالنصف من شعبان، وليلة اإلسرا

 . هللا صلى هللا عليه وسلم، وشهر رمضان

في    -12 واالنخراط  التطوعي  العمل  في  أهل  االشتراك  مقام  جامع  بناء  جمعية 

الكهف بحي جبل المهاجرين بأعالي دمشق أسبوعيا، وإيصال تلك التبرعات لمقر 

 الجمعية عند الشيخ )محمد محفوظ( رفقة الشيخ )محمد وسام الجبان الدمشقي(. 

الدمشقي    -13 الجبان  )وسام  الكريم 2018حي    -1955الشيخ  القرآن  حفظ  م( 

 التاريخ اإلسالمي في جامع الحيواطية بحينا.وتفسيره، والسيرة النبوية و
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الجزائري    -14 البصري  )زياد  األستاذ  الشاعر  األديب  حي    -1955الشيخ 

من    -م2018 بالقرب  الجزائري  بالغرب  البصرة  قرية  من  الجزائرية  األصول  ذو 

الشعر   وتحفيظنا  وبالغتها،  ونحوها   وقواعدها  العربية  اللغة  تدريسنا  تلمسان( 

 ي جامع الحيواطية بحينا. واألمثال ف

معلمو مدرسة التربية والتعليم الخاصة بدمشق بحي السويقة بزقاق األربعين    -15

والعلماء   والتابعين  الصحابة  وقبور  الصغير  باب  الجابية، حيث مقبرة  باب  طريق 

وجامع النقشبندي، إْذ تبدأ الدراسة على الساعة السابعة صباحا في تفسير للقرآن  

ي على  الميداني  الكريم  رجب  غالب  )محمد  المترجم  األديب  العالمة  الشيخ  د 

األولى   العالمية  الحرب  في  وشارك  لغات  أربع  يتقن  كان  الذي  أستاذنا  الدمشقي( 

والخط   اإلسالمية  والتربية  العربية  للغة  وأستاذنا  التركي،  الجيش  في  مترجما 

وا جدا،  والقاسي  الشديد  الدمشقي(  الميداني  القمحة  سليم  )محمد )محمد  ألستاذ 

القاسي والشديد في مادة  المدرسة ومدرسنا  مدير  الدمشقي(  الميداني  وليد رجب 

التاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية، والتي تبدأ الدراسة فيها من الساعة السابعة  

 صباحا وتنتهي على الساعة الرابعة مساًء.  

العلوم، فمع كتب حلقة    الحديث كنا نأخذ ومع كل شيخ كنا نأخذ جملة من 

علم مصطلح الحديث، ونقد السند والمتن، ومعرفة الرجال وتاريخهم، وعلم الجرح  

واألدلة   واألصولية  الفقهية  القواعد  نأخذ  كنا  الفقه  حلقة  كتب  ومع  والتعديل، 

 وهكذا سائر العلوم.  واالعتداد بها وردها وتخريج الفروع على األصول..

ق وأكبر وأنضج هي تجربة الدراسات  ثم دعمتها تجربة أخرى أعرق وأعم 

سنوات   بقسنطينة  اإلسالمية  للعلوم  القادر  عبد  األمير  بجامعة  العليا  الجامعية 

يتقدمهم  1987-1991) الدعاة والباحثين،  الشيوخ واألساتذة  ثلة من  يد  م( على 

الشيخ العالمة الداعية المصلح فارس الدعوة اإلسالمية في القرن العشرين )محمد  

م(، والشيخ العالمة الكبير )يوسف القرضاوي(، وهم  1996هـ  1416ت    الغزالي

التوالي:    المعاطي  على  وأبو  القرضاوي،  ويوسف  الغزالي،  محمد  )الشـيخ 

حجــازي، وعبد الحليم السـيد، حسن هيتو،  وعبد المجيد النجار، ومحمد التومي،  

ن آتش التركي،  وعلي قريشي، وعبد الخالق بكــر، ومحمد الهواري، محمد سليما

طالبي،   وعمــار  الغـالـي،  القاسـم  وأبو  العقلـي،  فؤاد  ومحمد  رضــوان،  ومحمد 

ومحمد الخاروف، وغازي عناية، ومحمد السويسي، وعبد الرحمن عمر الماحي،  

وعزي عبد الرحمن، وصبحي التميمي،  وأنس طبارة، ومحمد الخاروف، ومحمد  

الدسوقي، وسامي الكناني، وفخري أبو   الطاهر الجوابي،  ورشاد الشامي، ومحمد

السالم هراس، وحمزة عبد هللا   الزيباري، وعبد  الفضيالت، وعامر  صفية، وجبر 

و العداربهالمليباري،  رضوان  يحي  بوجنانة،  إسماعيل  وبشير  حسين،  ويوسف   ،

وجمال الدين عطية، ومحي الدين عطية، طه جابر فياض العلواني، عبد الفتاح أبو  

مال الدين إمام، أحمد شرفي الرفاعي، حسن كاتب، الطيب برغوث،  غذة، محمد ك 
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ومغلي بشير، عمار طسطاس..(، وغيرهم من األساتذة الزائرين كالمفكر المغربي 

 عبد السالم الهراس، والعالمة الشيخ سعيد رمضان البوطي. 

في   جيلي  بذله  الذي  الكبير  والجهد  والدقيق  العميق  التكوين  هذا  كل  ومع 

ركاب  القراءة   إلى  والجلوس  التعلم،  ذل  على  والصبر  والسؤال،  والفهم  والحفظ 

العلماء، والركض من مسجد إلى مسجد للحاق بالصفوف األولى للحلقات العلمية..  

المرحلتين   هاتين  بعد  إالّ  الشريعة،  علوم  في  عودنا  صلب  وال  سوقنا  استوى  ما 

العلوم الشر اللتين درسنا فيهما  الكبيرتين  بالك    عية بعمق وروية، فماالدراسيتين 

بغالبية هؤالء الطلبة المكرهين والمدفوعين من غير إرادتهم وال رغبتهم  لدراسة  

تريد  وهكذا  الشريعة،  وبعلوم  بهم  النكبة  ستحل  حتما  اإلسالمية؟  الشريعة  علوم 

الجزائر من  في  يبقى  يوم وال  يأتي  أن  المسلمة،  العربية  للجزائر  المعادية  القوى 

يعة ويفهمها ويعلمها على وجهها الذي نزل على محمد صلى هللا عليه  يحرس الشر

 وسلم وعلمه لصحبه. 

وقد سعيت في هذا الكتاب استخدام مناهج البحث العلمي في دراسة مكونات  

وأسس الخطاب الدعوي اإلسالمي، والذي ينصب أساسا على تعليم الناس العقائد  

منهجية   أبحاثا  مقدما  واألخالق،  الدعوية  والعبادات  الموضوعات  هذه  تناولت 

 . تطبيقيةنظرية و سية، وقد حوى فصوالاألسا

 * منهجي: 

فكرية وتطبيقية، من   مناهج  دونته وجمعته من  ما  كل  لتطبيق  وقد سعيت 

فنون  من  وغيرها  واالقتباس  والنقل  والتهميش  والتوثيق  والتحليل  العرض  حيث 

أيضا من عملية تطبيق الطروحات النظرية  التفكير وآليات الكتابة، ليستفيد الطالب  

 المعروضة عليه، فأخذها تطبيقيا خير من حفظها نظريا.

فإن كان الموضع يحتاج تطبيق مناهج التوثيق التاريخي التزمنا ذلك، وإذا  

كان يحتاج الموضع استخدام األسلوب التفسيري أو التقويمي طبقناه. وإن احتجنا 

التهميش واالقتباس آليات  الطالب لو    إلى  والنقل ونحوها طبقناها عمليا، ليستفيد 

 حاول تقليد هذا الكتاب. 

 * مصادري ومراجعي:

فروع   إلى  امتدت  وقد  وعمودية،  وأفقية  ومتنوعة،  ومتعددة  كثيرة  فهي 

إلى مؤلف   معرفية كثيرة، ولو أردنا فحصها وعرضها وتقديمها ونقدها الحتاجت 

 ا قدر الحاجة المطلوبة. آخر، ولذا اقتصرنا على االنتفاع منه

وما أود اإلشارة إليه إلى أن غالبية هذه الفصول والمباحث كانت في أصلها   

والدوريات   المجالت  العديد من  في  نشرها  ودراسات ومقاالت علمية سبق  أبحاثا 
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لَْت   وُعّدِّ ونقدت  وقُرئْت  استقرت  أن  وبعد  العربي،  العالم  في  والثقافية  المحكمة 

وتش لها،  المعرفية  اطمأننُت  الحلة  بهذه  واستصدرتها  بينها،  فيما  فألفت  جعت 

العلمي   البحث  ليتعلم طالبنا في أقسام الماستر أصول  أكاديميا،  والعلمية المناسبة 

 األكاديمي، كيف يبدأ؟ وإلى أين يسير؟ وأين يستقر وينتهي؟  

يحشرني   أن  المتواضع  العمل  هذا  بسبب  تعالى  هللا  أدعو  األخير  وفي 

ووالدي ووالدتي وزوجتي وصالح أبنائي في زمرة األنبياء والشهداء والصالحين  

 وحسن أولئك رفيقا.  

 وهللا من وراء القصد وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.                        

 د محمود عيساوي  األستاذ الدكتور أحم     

   

 م2018/فبراير/10هـ الموافق 1439/صفر/23باتنة يوم السبت     
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 الفصل األول 

 مدخل إلى مفاهيم المنهج والبحث واالتصال والدعوة

 المبحث األول 

 مفاهيم المنهج والبحث العلمي 

 المنهج لغة: 

  ) َج   . هـَ   . َن   ( مادة  جواهر    4تشير  من  العروس  "تاج  معجم  في 

  ،) اعتمد   ، ، َساَر  أََخذَ   ، ) َسلََك  التالية:  والمترادفات  المعاني  إلى  القاموس" 

ويقال: )نَهَج زيد الطريق(، أي: سلكه وأخذه واعتمده وسار وشرع فيه، و يقال:  

و   وظاهرا(،  وبيّنا  واضحا  وطريقا  له َنْهًجا  )صار  أي:  الطريق(،  زيد  )استنهج 

الواضح  ) )الطريق  هو:  كالِّمْصباحِّ،  )الِّمْنَهاُج(  و  الواضح،  الطريق  هو:  الَنْهُج( 

تعالى قوله  ]  والبيّن والمعلوم(، وفي  بين  :  لما  بالحق مصدقا  الكتاب  إليك  وأنزلنا 

عما   أهواءهم  تتبع  وال  أنزل هللا  بما  بينهم  فاحكم  عليه  ومهيمنا  الكتاب  من  يديه 

. وفي هذا الصدد  (48)المائدة:    شرعة ومنهاجا[  جاءك من الحق لكل جعلنا منكم

تعالى:   قوله  معنى:  عنه  عباس  رضي هللا  بن  عبد هللا  الجليل  الصحابي  يوضح 

أي:  )شرعة ومنهاجا(، أي: سبيال وسنة. فالمنهاج: هو السبيل والطريق الواضح. 

 )لكل منكم جعلنا له الطريق البيّن الواضح(. 

السنة النبوية المطهرة في قوله عليه الصالة وقد ورد مصطلح المنهج في  

أن  شاء  إذا  هللا  يرفعها  ثم  تكون،  أن  هللا  شاء  ما  فيكم  النبوة  ))تكون  والسالم: 

النبوة(( منهاج  على  خالفة  تكون  ثم  الراشدون 5يرفعها،  الخلفاء  ينهج  أي   ،

منهجه   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  بعد  من  أجمعين  عليهم  هللا  رضوان 

  رون على سنته.ويسي

والطريق   السبيل  هو  المنهج  أن  نتبين  اللغوية  المقاربة  هذه  خالل  ومن 

الواضح والموصل لهدف ما، ويخرج من داللته اللفظية الشيئية المادية ليدل على  

أو   الخطط،  به هنا  ويُقصد  أيضا،  والوجدانية  والروحية  والعقلية  المعنوية  األمور 

والرؤى المشاريع،  أو  أو    المبادىء،  الفلسفي  أو  العقدي  البعد  ذات  والتوجهات 

 
وس من جواهر القاموس، دار مكتبة الحياة، بيروت، دون طبعة المرتضى الزبيدي، تاج العر  4

 ، بتصرف.109، ص 2وتاريخ، ج 

 .  17939مسند أحمد، أول مسند الكوفيين، حديث النعمان بن بشير، رقم:    5
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الفكري أو اإلصالحي أو التنظيمي أو السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي .. في 

 6  سائر مجاالت الحياة .

 المنهج اصطالحا: 

 والمنهج من الناحية االصطالحية هو:   

أجل التوصل إلى الطريقة التي يتبعها العقل اإلنساني في دراسته لموضوع ما، من  

يؤدي  بحيث  دقيقا،  ترتيبا  األفكار  ترتيب  في  فن  أو  جامع،  أو مذهب  قانون عام، 

 7  إلى كشف حقيقة مجهولة، أو البرهنة على صحة حقيقة معلومة .

، أو العقيدة،   رَعةِّ كما يُطلق مصطلح " المنهج " على: الدين، أو النِّحلةِّ أو الشِّ

ا المشروع  على  أو  اإليديولوجية،  أو أو  التربوي  أو  الفكري  أو  لسياسي 

 اإلصالحي.. ممن يستهوي الساسة والمفكرين والفالسفة 

تنظيميا   أو  دينيا  أو  اجتماعيا  أو مجموعة منسجمة ومقننة  فالمنهج جملة 

من القيم والمبادىء والضوابط واآلليات واألهداف والوسائل التي يمكن من خاللها  

 .  الوصول إلى النتائج المسطرة والمرجوة

يرى عبد الناصر جندلي  المنهج بأنه هو: ))وسيلة لغاية من استعمالنا له،  

ويرتبط   معلومة،  أو  مجهولة  كانت  سواء  العلمية  الحقيقة  إلى  الوصول  أجل  من 

 .8اختيار المنهج المتبع  بالدراسة بناء على اإلشكالية التي يتم تحديدها((  

"المنهج   ))   "بأنه  méthodeويعرف  الذي   الطريقةهو:  األسلوب  أو 

إلى بعض   أو  لها  إلى حلول  أو دراسة مشكلته والوصول  العالم في بحثه  ينتهجه 

 . 9النتائج..(( 

بمعنى  و  العلمية،  الدراسة  في  المتداخل  الفكري  التنظيم  ))ذلك  وبأنه هو: 

 . 10أبسط هو الخطوات الفكرية التي يسلكها الباحث لحل مشكلة معينة((  

 
لم يُشر الجرجاني في كتاب التعريفات لمصطلح المنهج، انظر:  علـي بـن محمـد بـن علـي..   6

الجرجاني، كتاب التعريفـات، دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت، الطبعـة األولـى، 

 م. 2005هـ 1426

، ص م1964توفيق الطويل، أسس الفلسفة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة،    7

، نقال عن: تركي رابح، مناهج البحث في علوم التربية وعلم النفس، المؤسسة الوطنيـة 141

 .15م، ص 1984للكتاب، الجزائر، الطبعة األولى، 

جندلي    8 الناصر  الجزائر عبد  االجتماعية،  العلوم  في  العلمي  البحث  منهجية  ديوان    ،  ، 
 . 14، ص 0200،  2المطبوعات الجامعية، ط

الفكر     9 في  العلمي  البحث  مناهج  العيسوي،  محمد  الفتاح  عبد  العيسوي،  الرحمان  عبد 
 .  13، ص 1997دار الراتب الجامعية،   : اإلسالمي و الفكر الحديث، لبنان
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إلى  وباستمرار  يهدف  للبحث  المناهج  تطبيق  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر 
توسيع آفاق المعرفة العلمية حول مختلف المجاالت االهتمام من قبل الباحثين في 
العالم ومن وقت آلخر وذلك ألسباب أهمها تطور الحياة اإلنسانية لبني البشر في  

 .  11لتكنولوجية و غيره  النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية و ا 
سيرا  العقل  فيه  يسير  الذي  والمستقيم  السوي  الطريق  ذلك  إذن  فهو 
يعتمدها   سلفا،  ومحددة  ومعلومة  عامة  وقواعد  معينة  خطوات  وفق  مقصودا 
أو   نظر  وجهات  أو  رؤى  أو  معلومات  أو  أفكار  من  لديه  ما  تنظيم  في  الباحث 

 بة. تصورات.. من أجل الوصول إلى النتيجة المطلو
 عالقة المسلمين بعلم المناهج: 

األمة المسلمة أسبق األمم في التعرف على علم المناهج والسيما التجريبية  
في  ولعل  البحتة،  المنهجية  التحليالت  من  الكثير  الكريم  القرآن  حوى  فقد  منها، 
رحلة سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم في البحث عن إلهه الحقيقي ما يجعلنا  

ك مالحظة  نتوسم  من  بدًء  جزئياته،  بكامل  التجريبي  للمنهج  تطبيقه  يفية 
فتتبع   اإلشكاالت  وعرض  التساؤالت،  وطرح  الفرضيات،  ففرض  المالحظات، 
الجزئيات باالستقراء والتجريب والبرهنة، ثم تجميع اإلجابات والخالصات الجزئية  

ا إلى  للوصول  منها،  الفاسدة  واستبعاد  وفرزها  والخاطئة،  لنتيجة  الصحيحة 
التجريبي، وها هو نص   المنهج  الغرب عن المسلمين أبجديات  النهائية، وقد أخذ 

[ تعالى:  قال  المسألة.  تناول  في  السبق  لحقيقة  كاشف  إِْبَراِهيَم  قرآني  نُِري  ِلَك  َوَكذََٰ
( اْلُموقِِنيَن  ِمَن  َوِليَُكوَن  َواْْلَْرِض  السََّماَواِت  َرأَٰى  )75َملَُكوَت  اللَّْيُل  َعلَْيهِّ  َجنَّ  ا  فَلَمَّ

بُّ اآْلفِّلِّينَ  ا أَفََل قَاَل اَل أُحِّ ذَا َربِّّي ۖ فَلَمَّ ًغا قَاَل  (76) َكْوَكبًا ۖ قَاَل َهٰ ا َرأَى اْلقََمَر بَازِّ فَلَمَّ
الِّّينَ  الضَّ اْلقَْومِّ  َن  مِّ أَلَُكونَنَّ  َربِّّي  نِّي  يَْهدِّ لَّْم  لَئِّن  قَاَل  أَفََل  ا  فَلَمَّ َربِّّي ۖ  ذَا  ا   (77) َهٰ فَلَمَّ

ا   مَّ ّمِّ يٌء  بَرِّ إِّنِّّي  قَْومِّ  يَا  قَاَل  أَفَلَْت  ا  فَلَمَّ أَْكبَُر ۖ  ذَا  َهٰ َربِّّي  ذَا  َهٰ قَاَل  َغةً  بَازِّ الشَّْمَس  َرأَى 
ُكونَ  أَنَا   (78) تُْشرِّ َوَما  َحنِّيفًا ۖ  َواأْلَْرَض  السََّماَواتِّ  فََطَر  ي  لِّلَّذِّ َي  َوْجهِّ ْهُت  َوجَّ إِّنِّّي 

َن اْلُمْشرِّ  ينَ مِّ  [. (79) كِّ
والسالم    الصالة  إبراهيم عليه  به سيدنا  قام  لما    -بتوفيق من هللا-والمحلل 

الخمس   وبخطواته  بحذافيره  التجريبي  المنهج  وعناصر  ومكونات  مؤشرات 

 راج القاعدة الكلية، وتمثلت في: الدقيقة، عبر مساحة زمنية كافية الستخ

المالحظات    -  1 ووضع  والرؤى  المشاهدات  في  األولى  نُِري  ] الخطوة  ِلَك  َوَكذََٰ

 [.   )75إِْبَراِهيَم َملَُكوَت السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوِلَيُكوَن ِمَن اْلُموقِِنيَن )

ا   ] ثم بدأ يفرض الفرضيات    -  2 ذَا َربِّّي ۖ فَلَمَّ ا َجنَّ َعلَْيهِّ اللَّْيُل َرأَٰى َكْوَكبًا ۖ قَاَل َهٰ فَلَمَّ

بُّ اآْلفِّلِّينَ   [.   )76 (أَفََل قَاَل اَل أُحِّ

 
، ص  1988  أحمد حافظ نجم و آخرون، دليل الباحث، الرياض، السعودية: دار المريخ،   10

13 . 
محمد عبيدات و آخرون، منهجية البحث العلمي: القواعد و المراحل و التطبيقات، األردن:    11

 . 35، ص 1999دار وائل للطباعة و النشر،  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya76.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya76.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya76.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya78.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya78.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya78.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya78.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya76.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya76.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya76.html


 

16 
 

ا  ثم قام بعملية اإلجابات التقريبية على الفروض والمالحظات المطروحة ]  -  3 فَلَمَّ

ا أَفََل قَاَل لَئِّن لَّْم يَْهدِّ  ذَا َربِّّي ۖ فَلَمَّ ًغا قَاَل َهٰ َن اْلقَْومِّ  َرأَى اْلقََمَر بَازِّ نِّي َربِّّي أَلَُكونَنَّ مِّ

الِّّينَ   [.  )77(الضَّ

ا    -  4 ثم قام بعملية االستقراء عبر تجميع المالحظات على ضوابط الجزئيات ]فَلَمَّ

َرأَى   ا  ]فَلَمَّ ًغا[،  بَازِّ اْلقََمَر  َرأَى  ا  ]فَلَمَّ َربِّّي [،  ذَا  َهٰ قَاَل  َكْوَكبًا ۖ  َرأَٰى  اللَّْيُل  َعلَْيهِّ  َجنَّ 

َغةً[.   ا َرأَى الشَّْمَس بَازِّ َغةً فَلَمَّ  الشَّْمَس بَازِّ

إِّنِّّي  ثم خرج بالنتيجة النهائية، الممثلة في قاعدة التوحيد الكبرى والمطلقة ]  -  5

ينَ  كِّ َن اْلُمْشرِّ ي فََطَر السََّماَواتِّ َواأْلَْرَض َحنِّيفًا ۖ َوَما أَنَا مِّ َي لِّلَّذِّ ْهُت َوْجهِّ  [.   )79(َوجَّ

 فمن أين للغرب االدعاء بأن المنهج العلمي من مبتكراته؟ 

 البحث لغة: 

فنقول:   التراب،  في  للشيء  طلبك  على  اللغة  في  ث(  ح،  )ب،  مادة  تدل 
ومنه جاء استعمال مصطلح "البحث" بمعنى أن  . 12)بََحثَهُ، يَبَحثُهُ، بَْحثًا. واْبتََحثَهُ(  

))بحث عن   يقال:  وتفاصيله.  كلياته  وتستخبر عنه وعن سائر  الشيء  تسأل عن 
واْستَْبَحَث   اْستَْبَحثَهُ،   (( أيضا:  ويقال  أي: سأل عنه((.  بحثا،  يبحثه  وبحثه  الخبر 

ثُْت عن الشيء بمعنى واحد، أي فتشت عنه((.   عنه، واْبتََحثُْت وتَبَحَّ
ومن هنا نتبين أنه استعمل بمعنيين؛ )الحفر، وطلب الشيء(، ثم ثم خرجت 
والمعنوية،   الفكرية  المجازية  داللتها  إلى  المحسوس  المادي  وضعها  من  الكلمة 

،  13وصارت تطلق على بذل الجهد في موضوع ما، وجمع المسائل التي تتصل به  
 وهو عين قصدنا في هذا المنحى.
: طلب أمر غائب، فيما أغاره التراب وجعله يغبر فالبحث في اللغة إذن هو

عن األنظار، فهو متغيّب، وما غاب عن العقل أيضا فهو غابر عن التصور، وذلك 
 .14يجري البحث عن هذا أو ذاك للكشف عن حقيقته أو طبيعته 

 البحث اصطالحا: 

يقصد بالبحث العلمي في المعنى االصطالحي بأنه: تلك المحاوالت والجهود 
عنها  المس التنقيب  طريق  عن  المعرفة،  اكتشاف  في  العلماء  يبذلها  التي  تمرة 

والتجريب  والنقد  والتحليل  والتدليل  البحث  في  دقيقة  قواعد  وحسن عرضها وفق 
بين األشياء؛   الروابط والعالقات  الحقيقة، وإيجاد  إلى  والتقويم، من أجل الوصول 

ال وانضباطه  جودته  على  العلمي  البحث  نجاح  وعلى  ويتوقف  ناحية،  من  علمي 
 .15تأثيره اإليجابي وتحقيق النفع للفرد والمجتمع من ناحية ثانية  

 
 انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة بحث  12
 . 11عبد الهادي الفضلي، أصول البحث، ص  13
العلوم    14 في  البحث  أبجديات  األنصاري،  البيضاء،  فريد  الدار  الفرقان،  منشورات  الشرعية، 
 . 24م، ص 1997، 1ط

حلمي عبد المنعم صابر، منهجية البحث العلمي وضوابطه في اإلسالم، رابطة العالم  15
 . 109هـ، ص   1418، سنة 183، العدد 16اإلسالمي، مكة، السنة 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
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مشكلة   حل  إلى  يهدف  منضبط  مرتب  منظم  إذن: عمل  هو  العلمي  فالبحث 
 .16معرفية باستقراء جميع مكوناتها التي يظن أنها أساس اإلشكال 

ى حل لمشكلة  فهو وسيلة للدراسة والبحث التي يمكن بواسطتها الوصول إل
 .17محددة من خالل التقصي الشامل والدقيق لجميع األدلة المتعلقة بتلك المشكلة  

فهو إذن: استخدام كافة الوسائل العلمية المتاحة من أفكار وأدوات ووسائل  
المبحوث   المجهول  لمعرفة  المنضبط  العلمي  المنهج  قواعد  وفق  وأساليب  وطرق 

 عنه.  
هو   أنّه:  على  العلمي  البحث  منهج  تعريف  يمكننا  سبق  ما  ضوء  وعلى 

القواعد واألسس  الباحث مستندا على  يتبعه  الذي  األسلوب  أو  المنهج  أو  السبيل 

العلمية السليمة والبيّنة بهدف تقصي جملة من الحقائق الغائبة في مختلف فروع 

 وجزئيات وميادين المعرفة النظرية أو التطبيقية. 

 أهمية البحث العلمي: 

حياة  في  العلمي  البحث  وهدف  ودور  ومكانة  أهمية  اختصار  يمكن 
 18المجتمعات المتحضرة في العناصر اآلتية:  

والحديثة    –  1 الجديدة  والمعارف  بالعلوم  وتزويده  اإلنساني  العقل  تغذية 
 االكتشاف.
 ضمان ديمومة االستمرارية الحضارية للنهضة البشرية.  – 2
لبشرية في حالة التنمية الدائمة وبالتالي ضمان حياة الرفاهية  وضع ا  –  3
 للبشرية. 
 إيجاد الحلول واإلجابات المقنعة لسائر مشكالت ومعضالت البشرية.  – 4
والكيانية    –  5 والجمعية واألممية  الفردية  والعلوم  المعارف  تغذية وتنمية 

 لإلرادات والجماعات والمجتمعات. 
ا  –  6 الجنس  أفراد  المهارات تدريب  الكثير من  ْذقِّ  إتقان وحِّ لبشري على 

العلمي،   البحث  ومناهج  قواعد  استخدام  كيفية  والسيما  واآلليات..  والكفاءات 
والتعود على أدبيات الممارسة العلمية والمنهجية الموضوعية في معالجة القضايا  

 واإلجابة على المشكالت بحيادية وموضوعية مطلقة وتامة. 
تقاليد    –  7 والتحاور إرساء  والتثاقف  والنقاش  الحوار  في  العلمي  البحث 

والجدال والتعاطي مع اآلراء واألفكار والرؤى .. ومن ثمَّ تقييمها وتقويمها والحكم  
 عليها.  

قواه   –  8 كفاءة  من  للرفع  المستمر  التمرين  على  البشري  العقل  تعويد 
 العقلية التي كرمه هللا بها على سائر المخلوقات. 

 
الفرقان  16 منشورات  الشرعية،  العلوم  في  البحث  أبجديات  األنصاري،  البيضاء،  فريد  الدار   ،
 . 24م، ص 1997، 1ط

ط  17 األردن،  الدولية،  العلمية  الدار  العلمي،  البحث  أساليب  المغربي،  محمد  كامل  ،  1انظر: 
 . 18م، ص  2002

، 1فاروق حمادة، منهج البحث في الدراسات اإلسالمية، دار القلم، دمشق، ط انظر:  18
 . 30تقنياته ومناهجه، ص  . ومنصور بن فضيل كافي، البحث العلمي 41، 40م، ص  2000
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 بحث العلمي: مميزات ال

الواجب  والشروط  الضوابط  من  جملة  والمنضبط  الصارم  العلمي  للبحث 
 : 19االلتزام واالنضباط بها، ولعل أهمها اآلتي 

 أن يكون جهدا منضبطا ومنظما.  -1
 أن يكون دقيقا وواضحا ومباشرا.  -2
منطلقا    -3 واضحا:  التزاما  العلمي  البحث  بمناهج  ملتزما  يكون  أن 

 غاية.وممارسة ووسيلة و
 
وحدوده   -4 العقل  وطاقة  ويتناسب  المبحوث،  للموضوع  مالئما  يكون  أن 

 وقدراته وإمكاناته البشرية. 
 أن يكون مفيدا ونافعا وصالحا لخير البشرية جمعاء.  – 5
أن يعتمد التوثيق والدقة في الرواية والنقل والجمع بين صدق الرواية    –  6

 .20وصحة الدراية 
عبد  )حلمي  الباحث  فيقول  والمرويات  لألخبار  التوثيقي  المنهج  عن  أما 
داخليا  ونقدها  األخبار  وتمحيص  دراسة  أساس  على  يقوم   ..(( صابر(:  المنعم 
حوادثها،   واستقراء  نصوصها  وتوثيق  تاريخيا،  وتركيبها  وتحليلها  وخارجيا، 

لمنهج التاريخي.  وقياس الغائب فيها على الشاهد، وغير ذلك من قواعد وضوابط ا
الهجري  الثاني  القرن  منذ  الحديث  علماء  يد  على  المنهج  هذا  صياغة  بدأت  فقد 
واعتنوا   ودراية،  رواية  للمرويات  التحقيق  منهج  فوضعوا  السنة،  تدوين  عصر 
طبقات   في  وصنّفوا  والتعديل،  الجرح  أصول  ووضعوا  والمتن،  السند  بدراسة 

ال وقسموا  وأحوالهم،  وتواريخهم  والحسن  الرجال  الصحة  من  درجات  إلى  خبر 
جاء   أن  إلى  الحديث.  مصطلح  بعلم  ُعرف  علم  في  كلّه  ذلك  وجمع  والضعف، 
أوروبيون بعد عصر النهضة أمثال: "فلنج" و "النجلو" وغيرهما ووضعوا قواعد 
التحقيق والتوثيق في المنهج التاريخي. والذي يدرس طرق التحقيق التاريخي عند 

خلدون  كابن  وتحليلها    المسلمين  الظواهر  تفسير  في  والدقة  البراعة  يجد  مثال 
وتركيبها واستقراء األحداث والوصول بها إلى قواعد كلية وأحكام دقيقة ومعايير  

 .21عامة في التاريخ ((  
 خصال ومواصفات الباحث: 

للباحث جملة من المواصفات والخصال العلمية واألخالقية، يمكننا إجمالها  
 والشروط اآلتية: في العناصر 

 
انظر: حلمي عبد المنعم صابر، منهجية البحث العلمي وضوابطه في اإلسالم. رابطة العالم   19

 . 19اإلسالمي، مكة، ص
 . 26حلمي عبد المنعم صابر، منهجية البحث العلمي وضوابطه في اإلسالم، ص  20
 . 26اإلسالم، ص حلمي عبد المنعم صابر، منهجية البحث العلمي وضوابطه في  21



 

19 
 

 22  :الخصال العلمية  -1
آراء   –  1 تقبل  على  وقدرا  منحاز،  غير  ومحايدا  عقليا  متفتحا  يكون  أن 

 اآلخرين، وإن كانت معرضة لتوجهاته وقناعاته. 
والفضول   –  2 والتعرف  االكتشاف  في  الدائمة  الرغبة  لديه  تكون  أن 

 ية اليومية. محاولة منه إليجاد اإلجابات المقنعة لتساؤالته المنطق
على   –  3 واالطالع  والمعرفة  العلم  لطلب  جامحة  رغبة  لديه  تكون  أن 

 خبرات ونتاجات اآلخرين، والقبول للنقد الذاتي مهما كانت حدته. 
أن يكون عارفا وملما بأصول المنهج العلمي وقواعد البحث المناسبة    –  4

 كافيا به.  لموضوعه المبحوث، ومتخصصا فيه، أو لديه رؤية عامة أو إلماما
أن يكون بعيدا عن التفسيرات الغامضة وغير المنطقية وغير المقنعة،    –  5

التسرع في  بالصدف والمفاجآت، وعدم  التهويل والمبالغة واإليمان  واالبتعاد عن 
 الوصول إلى النتائج دون أدلة كافية. 

واإليمان    –  6 والقيم،  األخالق  مع  يتعارض  ال  العلمي  البحث  بأن  اإليمان 
 مية العلم والبحث في تطوير البشرية. بأه

والبيان    –  7 البالغة  أفانين  عن  البعيد  وبيانه،  وأسلوبه  لغته  سالمة 
الموضوع   لخدمة  وواضحة  مباشرة  لغة  واستعمال  العربية،  الخطابية  والحجج 

 المراد بحثه.
 الخصال األخالقية:  – 2

النقل   في  واالستقامة  والصدق  األمانة  خلق  رأسها  واالقتباس وعلى 
جهود  وتفظيع  وتشنيع  تجريح  وعدم  اآلخرين،  جهود  وتقدير  واحترام  والتوثيق، 
اآلخرين مهما شذت، بل عليه نقدها وتصويبها بالهدوء واالتزان، وحسن اختيار 
عن  فضال  اآلخرين،  جهود  وتقييم  والنقد  التعليق  في  المناسبة  واأللفاظ  التعابير 

على هللا، والتوكل  والصبر  الفردي   التواضع  األنا  وتضخم  الغرور،  عن  واالبتعاد 
على حساب األنا الجمعي أيضا، وأن يقول دائما عبارة )حسب اطالعي أو دراساتي  
المتواضعة( أ و )حسب قراءاتي القليلة والمتواضعة( أو )حسب نظرتي وخبرتي 

 .23  وتجربتي القليلة والمتواضعة(
واإل والتقوى  هللا  من  والخشية  الخوف  عن  عامي  فضال  والورع  خالص 

 بقوله تعالى: )فاتقوا هللا ما استطعتم(، وقوله تعالى: )واتقوا هللا ويعلمكم هللا(. 

 
الفالح،    22 مكتبة  العلمي،  البحث  في  مقدمة  وآخرون،  الفّرا،  وفاروق  عكر،  علي  انظر: 

ط ص  1998،  2الكويت،  العلوم    . 44،  43م،  في  البحث  منهجية  عبيد،  بن  فؤاد  انظر: 
 ، بتصرف. 78.. 38م، ص 2015اإلسالمية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة األولى، 

 
البحث، ص  انظر: عبد    23 الفضلي، أصول  بعدها.240الهادي  وما  بن عبيد،    ،  فؤاد  انظر: 

ط القاهرة،  الحديث،  الكتاب  دار  المنطق،  علم  إلى  ص  2014،  1مدخل  .  122..    118م، 
الطبعة   القاهرة،  الحديث،  الكتاب  دار  اإلسالمية،  العلوم  في  البحث  منهجية  عبيد،  بن  وفؤاد 

 ، بتصرف. 78.. 38م، ص 2015األولى، 
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 .24و طبيعته 
 البحث اصطالحا: 

يقصد بالبحث العلمي في المعنى االصطالحي بأنه: تلك المحاوالت والجهود 
ع التنقيب  طريق  عن  المعرفة،  اكتشاف  في  العلماء  يبذلها  التي  نها  المستمرة 

والتجريب  والنقد  والتحليل  والتدليل  البحث  في  دقيقة  قواعد  وحسن عرضها وفق 
بين األشياء؛   الروابط والعالقات  الحقيقة، وإيجاد  إلى  والتقويم، من أجل الوصول 
وعلى   ناحية،  من  العلمي  وانضباطه  جودته  على  العلمي  البحث  نجاح  ويتوقف 

 .25مع من ناحية ثانية  تأثيره اإليجابي وتحقيق النفع للفرد والمجت
مشكلة   حل  إلى  يهدف  منضبط  مرتب  منظم  إذن: عمل  هو  العلمي  فالبحث 

 .26معرفية باستقراء جميع مكوناتها التي يظن أنها أساس اإلشكال 
فهو وسيلة للدراسة والبحث التي يمكن بواسطتها الوصول إلى حل لمشكلة  

 .27محددة من خالل التقصي الشامل والدقيق لجميع األدلة المتعلقة بتلك المشكلة  
فهو إذن: استخدام كافة الوسائل العلمية المتاحة من أفكار وأدوات ووسائل  
المبحوث   المجهول  لمعرفة  المنضبط  العلمي  المنهج  قواعد  وفق  وأساليب  وطرق 

 عنه.  
هو   أنّه:  على  العلمي  البحث  منهج  تعريف  يمكننا  سبق  ما  ضوء  وعلى 

الباحث مستندا   يتبعه  الذي  األسلوب  أو  المنهج  أو  القواعد واألسس السبيل  على 

العلمية السليمة والبيّنة بهدف تقصي جملة من الحقائق الغائبة في مختلف فروع 

 وجزئيات وميادين المعرفة النظرية أو التطبيقية. 

 أهمية البحث العلمي: 

حياة  في  العلمي  البحث  وهدف  ودور  ومكانة  أهمية  اختصار  يمكن 
 28المجتمعات المتحضرة في العناصر اآلتية:  

والحديثة    –  1 الجديدة  والمعارف  بالعلوم  وتزويده  اإلنساني  العقل  تغذية 
 االكتشاف.
 ضمان ديمومة االستمرارية الحضارية للنهضة البشرية.  – 2
وضع البشرية في حالة التنمية الدائمة وبالتالي ضمان حياة الرفاهية    –  3
 للبشرية. 

 
البيضاء،    24 الدار  الفرقان،  منشورات  الشرعية،  العلوم  في  البحث  أبجديات  األنصاري،  فريد 
 . 24م، ص 1997، 1ط

حلمي عبد المنعم صابر، منهجية البحث العلمي وضوابطه في اإلسالم، رابطة العالم  25
 . 109هـ، ص   1418، سنة 183، العدد 16اإلسالمي، مكة، السنة 

البيضاء،  فريد    26 الدار  الفرقان،  منشورات  الشرعية،  العلوم  في  البحث  أبجديات  األنصاري، 
 . 24م، ص 1997، 1ط

ط  27 األردن،  الدولية،  العلمية  الدار  العلمي،  البحث  أساليب  المغربي،  محمد  كامل  ،  1انظر: 
 . 18م، ص  2002

، 1شق، ط فاروق حمادة، منهج البحث في الدراسات اإلسالمية، دار القلم، دمانظر:  28
 . 30. ومنصور بن فضيل كافي، البحث العلمي تقنياته ومناهجه، ص 41، 40م، ص  2000
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 معضالت البشرية. إيجاد الحلول واإلجابات المقنعة لسائر مشكالت و – 4
والكيانية    –  5 والجمعية واألممية  الفردية  والعلوم  المعارف  تغذية وتنمية 

 لإلرادات والجماعات والمجتمعات. 
المهارات   –  6 الكثير من  ْذقِّ  إتقان وحِّ البشري على  الجنس  أفراد  تدريب 

العلمي،   البحث  ومناهج  قواعد  استخدام  كيفية  والسيما  واآلليات..  والكفاءات 
عود على أدبيات الممارسة العلمية والمنهجية الموضوعية في معالجة القضايا  والت

 واإلجابة على المشكالت بحيادية وموضوعية مطلقة وتامة. 
والتحاور   –  7 والتثاقف  والنقاش  الحوار  في  العلمي  البحث  تقاليد  إرساء 

مها والحكم  والجدال والتعاطي مع اآلراء واألفكار والرؤى .. ومن ثمَّ تقييمها وتقوي
 عليها.  

قواه   –  8 كفاءة  من  للرفع  المستمر  التمرين  على  البشري  العقل  تعويد 
 العقلية التي كرمه هللا بها على سائر المخلوقات. 

 مميزات البحث العلمي: 

الواجب  والشروط  الضوابط  من  جملة  والمنضبط  الصارم  العلمي  للبحث 
 : 29االلتزام واالنضباط بها، ولعل أهمها اآلتي 

 أن يكون جهدا منضبطا ومنظما.  -1
 أن يكون دقيقا وواضحا ومباشرا.  -2
وممارسة    -3 منطلقا  واضحا:  التزاما  العلمي  البحث  بمناهج  ملتزما  يكون  أن 

 ووسيلة وغاية. 
أن يكون مالئما للموضوع المبحوث، ويتناسب وطاقة العقل وحدوده وقدراته    -4

 وإمكاناته البشرية. 
 فعا وصالحا لخير البشرية جمعاء. أن يكون مفيدا ونا  – 5
الرواية    –  6 صدق  بين  والجمع  والنقل  الرواية  في  والدقة  التوثيق  يعتمد  أن 

 .30وصحة الدراية 
عبد  )حلمي  الباحث  فيقول  والمرويات  لألخبار  التوثيقي  المنهج  عن  أما 
داخليا  ونقدها  األخبار  وتمحيص  دراسة  أساس  على  يقوم   ..(( صابر(:  المنعم 
حوادثها،   واستقراء  نصوصها  وتوثيق  تاريخيا،  وتركيبها  وتحليلها  وخارجيا، 

لمنهج التاريخي.  وقياس الغائب فيها على الشاهد، وغير ذلك من قواعد وضوابط ا
الهجري  الثاني  القرن  منذ  الحديث  علماء  يد  على  المنهج  هذا  صياغة  بدأت  فقد 
واعتنوا   ودراية،  رواية  للمرويات  التحقيق  منهج  فوضعوا  السنة،  تدوين  عصر 
طبقات   في  وصنّفوا  والتعديل،  الجرح  أصول  ووضعوا  والمتن،  السند  بدراسة 

ال وقسموا  وأحوالهم،  وتواريخهم  والحسن  الرجال  الصحة  من  درجات  إلى  خبر 
جاء   أن  إلى  الحديث.  مصطلح  بعلم  ُعرف  علم  في  كلّه  ذلك  وجمع  والضعف، 
أوروبيون بعد عصر النهضة أمثال: "فلنج" و "النجلو" وغيرهما ووضعوا قواعد 

 
انظر: حلمي عبد المنعم صابر، منهجية البحث العلمي وضوابطه في اإلسالم. رابطة العالم   29

 . 19اإلسالمي، مكة، ص
 . 26حلمي عبد المنعم صابر، منهجية البحث العلمي وضوابطه في اإلسالم، ص  30
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التحقيق والتوثيق في المنهج التاريخي. والذي يدرس طرق التحقيق التاريخي عند 
خلدون  كابن  وتحليلها    المسلمين  الظواهر  تفسير  في  والدقة  البراعة  يجد  مثال 

وتركيبها واستقراء األحداث والوصول بها إلى قواعد كلية وأحكام دقيقة ومعايير  
 .31عامة في التاريخ ((  

 خصال ومواصفات الباحث: 
للباحث جملة من المواصفات والخصال العلمية واألخالقية، يمكننا إجمالها  

 اآلتية:  في العناصر والشروط
 32  :الخصال العلمية  -1
أن يكون متفتحا عقليا ومحايدا غير منحاز، وقدرا على تقبل آراء اآلخرين،    –  1

 وإن كانت معرضة لتوجهاته وقناعاته. 
والفضول   –  2 والتعرف  االكتشاف  في  الدائمة  الرغبة  لديه  تكون  أن 

 المنطقية اليومية. محاولة منه إليجاد اإلجابات المقنعة لتساؤالته 
على   –  3 واالطالع  والمعرفة  العلم  لطلب  جامحة  رغبة  لديه  تكون  أن 

 خبرات ونتاجات اآلخرين، والقبول للنقد الذاتي مهما كانت حدته. 
أن يكون عارفا وملما بأصول المنهج العلمي وقواعد البحث المناسبة    –  4

 إلماما كافيا به. لموضوعه المبحوث، ومتخصصا فيه، أو لديه رؤية عامة أو 
أن يكون بعيدا عن التفسيرات الغامضة وغير المنطقية وغير المقنعة،    –  5

التسرع في  بالصدف والمفاجآت، وعدم  التهويل والمبالغة واإليمان  واالبتعاد عن 
 الوصول إلى النتائج دون أدلة كافية. 

واإليم  –  6 والقيم،  األخالق  مع  يتعارض  ال  العلمي  البحث  بأن  ان  اإليمان 
 بأهمية العلم والبحث في تطوير البشرية. 

والبيان    –  7 البالغة  أفانين  عن  البعيد  وبيانه،  وأسلوبه  لغته  سالمة 
الموضوع   لخدمة  وواضحة  مباشرة  لغة  واستعمال  العربية،  الخطابية  والحجج 

 المراد بحثه.
 الخصال األخالقية:  – 2

النقل   في  واالستقامة  والصدق  األمانة  خلق  رأسها  واالقتباس وعلى 
جهود  وتفظيع  وتشنيع  تجريح  وعدم  اآلخرين،  جهود  وتقدير  واحترام  والتوثيق، 
اآلخرين مهما شذت، بل عليه نقدها وتصويبها بالهدوء واالتزان، وحسن اختيار 
عن  فضال  اآلخرين،  جهود  وتقييم  والنقد  التعليق  في  المناسبة  واأللفاظ  التعابير 

على هللا، والتوكل  والصبر  الفردي   التواضع  األنا  وتضخم  الغرور،  عن  واالبتعاد 
على حساب األنا الجمعي أيضا، وأن يقول دائما عبارة )حسب اطالعي أو دراساتي  

 
 . 26حلمي عبد المنعم صابر، منهجية البحث العلمي وضوابطه في اإلسالم، ص  31
الفالح،    32 مكتبة  العلمي،  البحث  في  مقدمة  وآخرون،  الفّرا،  وفاروق  عكر،  علي  انظر: 

ط ص  1998،  2الكويت،  العلوم  .  44،  43م،  في  البحث  منهجية  عبيد،  بن  فؤاد  انظر: 
 ، بتصرف. 78.. 38م، ص 2015الطبعة األولى،  اإلسالمية، دار الكتاب الحديث، القاهرة،
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المتواضعة( أ و )حسب قراءاتي القليلة والمتواضعة( أو )حسب نظرتي وخبرتي 
 .33  وتجربتي القليلة والمتواضعة(

هللا   من  والخشية  الخوف  عن  عامي  فضال  والورع  واإلخالص  والتقوى 
 بقوله تعالى: )فاتقوا هللا ما استطعتم(، وقوله تعالى: )واتقوا هللا ويعلمكم هللا(. 

 الخصال التكوينية التراكمية:  – 3
ونود هنا أن نشرح مسألةَ كيفيةَ بناءِّ وتأسيس معالمِّ التخصص العلمي لدى 

توليها   ال  التي  والجامعة،  العلمي  والبحث  الجزائرية  الباحث    -لألسف  –الجامعة 

عناية متميزة، فيدلف جراء هذه الممارسة  غير المتخصصين للعبث في مجاالت  

بحثية تخصصية غريبة عنهم. وبناء على التجارب والتراكمات العلمية المستفادة 

الحقيقي  الجامعي  للباحث  أن  عالميا،  والُمصنفة  للمعرفة  المنتجة  الجامعات  من 

تخصصيتان يتحرك ضمن إطارهما العلمي والمعرفي والمنهجي،  المتمكن دائرتان  

لقواعدهما   والتطبيقي  النظري  العلمي  التكويني  مساره  خالل  خضع  وأن  سبق 

َر أصولَهما وتدرب على أنساقهما حد اإلتقان والتحكم والعطاء والتجديد. وأنه   وتََمهَّ

ة اآلتية: )أصول  مسائل تخصصه العلمي في األنساق الثالث  -بل كل   –استوعب أهم  

وقواعده  أصوله  علم  فلكل  العلم(،  في  البحث  منهج  العلم،  مصطلحات  العلم، 

ومصطلحاته   وتراكماته..  وتاريخه  وشواهده  وأدلته  وفروعه  وكلياته  ومعالمه 

المتكلمين   مصطلحات  عن  تختلف  واألصوليين  الفقهاء  فمصطلحات  أيضا، 

صولي يختلف عن منهج البحث  والفالسفة والمحدثين.. ومنهج البحث الفقهي واأل

 الحديثي والدعوي، وهكذا في سائر العلوم. 

"دائرة  فهما:  دقيقا  تحكما  فيها  ويتحكم  يتقنها  أن  يجب  التي  الدوائر  أما 

الصلة   ذات  المشترك"،  التخصصي  االهتمام  الدقيق"، و: "دائرة  التخصص  بؤرة 

والثق  والمنهجي  والعلمي  المعرفي  بحقله  والمباشرة  كعالقة  الوطيدة  الدقيق،  افي 

 بعض العلوم اإلنسانية ببعض العلوم الشرعية مثال أو العكس.  

وما يجب أن نؤكد عليه هنا أن الباحث الجامعي األصيل والمتمكن، الذي تم 

الذي أفرزته منظومة   النزيهة والشفافة، وليس  العلمية والمهنية  اختياره بالطرق 

والوساط القرابات  ذوي  الجامعي من  الضاغطة،  الفساد  والجماعات  واللوبيات  ات 

وسيد  منازع،  غير  من  ميدانه  فحل  الدقيق  العلمي  تخصصه  في  يكون  أن  يجب 

يجب   كما   ، والُمتبعةِّ والمفيدة  المحترمة  كلمته  له  منافس،  غير  من  المطاع  قومه 

المادة   في  تقدير  أقل  على  السنة  في  واحدا  كتابا  تخصصه  في  يُؤلف  أن  عليه 

يدرس التي  أبحاث  التخصصية  أو خمسة  أربعة  الطلبة، فضال عن  ها ويلقيها على 
 

البحث، ص    33 الفضلي، أصول  الهادي  بعدها.  240انظر: عبد  وما  بن عبيد،  ،  فؤاد  انظر: 
ط القاهرة،  الحديث،  الكتاب  دار  المنطق،  علم  إلى  ص  2014،  1مدخل  .  122..    118م، 

الح الكتاب  دار  اإلسالمية،  العلوم  في  البحث  منهجية  عبيد،  بن  الطبعة  وفؤاد  القاهرة،  ديث، 
 ، بتصرف. 78.. 38م، ص 2015األولى، 

 



 

24 
 

تخصصية معمقة يُشارك فيها في الملتقيات المحلية والدولية والعربية واإلسالمية،  

والعربية   المحلية  اإلعالم  وسائل  عبر  والتوضيحات  والردود  المقاالت  وعشرات 

 ة والفصلية. والعالمية، والسيما المكتوبة منها كالمجالت األسبوعية والشهري

َر علَمهُ التخصصي ويحذقه ويكتب فيه شيئا علميا   كما يجب عليه أن يَتََمهَّ

والمحاكاة   واالقتباس  والترجمة  والنقل  والتبعية   التقليد  بمرحلة  مرورا  مقبوال، 

أن   إلى  العلمي،  الحقل  ذاك  في  والمتميزين  للبارزين  األصيلة  والمنهجية  العلمية 

و وإمكاناته  ملكاته  والمنهجي تتطور  المعرفي  الهضم  مرحلة  إلى  فيتحول  قدراته 

األصيل، ومنها إلى مرحلة إعادة إنتاج المعرفة وتسويقها وتدويرها، وصوال إلى  

والتي   به،  الخاصة  واآلراء  بالنظريات  والتفرد  فيها،  والتنظير  تقعيدها  مرحلة 

ْنَو اسمه الذي اكتسبه من أسرته.    ستصير اسم علم خاص به صِّ

له   الثانية  التخصصية  العلمية  الدائرة  إطار  في  يتحرك  أن  أيضا  يمكنه  كما 

قراءاته  كثرة  بحكم  منها  ب  فيتقرَّ المشترك"،  التخصصي  االهتمام  "دائرة 

ُمتخصصيه،   من  والسماع  واستفساراته  تساؤالته  كثرة  ومن  الذاتية،  واطالعاته 

أساتذة التاريخ في  خالل مالزمتي وصحبتي ألفضل    -كتجربة شخصية  –كما فعلُت  

سنوات   الجزائرية  نوفمبر 2002-1994الجامعة  أول  مآثر  جمعية  خالل  من  م 

الوطنية   الحركة  تاريخ  في  الباحثين  خيرة  ضمت  والتي  التاريخ،  بكتابة  المهتمة 

أيّما   منهم  فاستفدت  والمعاصر،  الحديث  الجزائر  تاريخ  وفي  نوفمبر  أول  وثورة 

 الكثيرة التخصصية وغيرها.  استفادة عادت عليَّ بالتأليفات 

يحاول   ارٍ   –وأن  َموَّ والتعمق    -بوعي  والنظر  والتحليل  الفهم  آليات  تحريك 

في الكثير من كلياتها وثانوياتها وتفصيالتها، ليتطور بعدها ويكتب فيها، وال يتأتى  

ارتياد   على  وإدماٍن  قراءة،  وكثرة  وتحمٍل،  وصبر  عناء  طور  بعد  إالّ  ذلك  له 

الخ وتكويٍن  المكتبات  وتعليٍم  تدريٍس  كثرة  ومن  وغيرها،  الجامعية  والعامة  اصة 

وحضور  للطلبة،  الدروس  وتحضير  القصيرة  المقاالت  كتابة  على  وتدريٍب 

 الملتقيات والندوات واأليام الدراسية التخصصية وغيرها.  

وحتى يصل األستاذ الباحث إلى مرحلة التمكن والسيطرة من هاتين اآلليتين  

التخ فالتقعيد..  يجب  )بؤرة  فالتنظير،  فالعطاء،  فالتحكم،  االهتمام(،  صص ودائرة 

العرض   أن يمر بمراحل تكوينية وتأطيرية عديدة، سأشرحها من خالل هذا  عليه 

األكاديمية   األسماء  بعض  لنا  وفََّرتْهُ  الذي  والتكويني  والعلمي  والمعرفي  المنهجي 

أسا من  عليه  هللا  عاهدت  ما  صدقت  التي  الفضل  المتميزة  وأولي  ومشايخنا  تذتنا 

والفضيلة   العلم  محراب  في  محتسبا  ينتظر  مازال  وممن  نحبه  قضى  ممن  علينا 

المقدس إلى اليوم، والذي رسمته لنا أيضا الجامعات المصنفة عالميا أثناء إعدادها  

والحضاري.  العلمي  وتطورها  واستمرارها  مستقبلها  هم  الذين  وباحثيها  لطلبتها 

 لتمكن التخصصي. وها هي آليات ا
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 آليات التمكن التخصصي: 

والتكويني  والمنهجي  والمعرفي  العلمي  التسلسل  وفق  الباحث  ويتدرج 

 واألخالقي والثقافي واألدبي.. في جامعته تلك، وفق المراحل التكوينية اآلتية:  

 كتاب(:  100-40مرحلة التحصيل الجامعي األولي ) – 1

تقاليدها   على  ويتعرف  بالجامعة،  الطالب  يلتحق  أن  منذ  ذلك  ويكون 

ابطها وقوانينها، ويدرس فيها سنواته األربع، ويحصل على المقرر وأعرافها وضو

أعدته   وأن  كتاب سبق  )مقياس( علمي  يغطي كل مساق  الرسمي، حيث  الجامعي 

لجنة تأليف، أو كتبه أستاذ متميز في التخصص وراجعته لجنة متخصصة، فيكون  

تخصصية،   كتب  عشرة  السنة  في  مقررة  مجموعه  كتب  من  درسه  ما  مجموع 

ضدها قراءات تخصصية وثقافية وأدبية أخرى، فيتخرج الطالب بعد أربع سنوات  يع

الملتقيات   األخرى، وحضوره  قراءاته  كتابا تخصصيا، فضال عن  أربعين  قرأ  وقد 

والكتاب   باألدباء  وااللتقاء  الكتب  ومعارض  وعروض  الدراسية  واأليام  والندوات 

كتبه يعرضون  ممن  والزائرين،  المحليين  وإصداراتهم  والباحثين  ومؤلفاتهم  م 

الجديدة، وفي هذه المرحلة يكون الطالب قد قرأ علمه التخصصي من أربعين كتابا  

ونظرته   الطالب  وتطلعات  وإمكانات  رغبة  حسب  كثير  أو  بقليل  عنهم  يزيد  أو 

َل على أصول العلم ومنهجه ومصطلحاته الخاصة به، ما   لمستقبله. ويكون قد حصَّ

ليكون مشروع باح التي  تؤهله  العملية،  الحياة  إلى  التوجه  ْد  يُرِّ ث مستقبلي إن لم 

 سيدخلها بكل اقتدار وتمكن، فيفيد وينفع أمته ووطنه. 

 كتاب(:  200مرحلة الدراسات العليا ) – 2

وتأتي مرحلة الدخول إلى مسابقة الدراسات العليا أو المعمقة، حيث يُختار 

اء الوطن دون تمييز أو محاباة فيها أفضل الطالب وأنجبهم وأقدرهم من كافة أنح

النزيهة،   والشفهية  الكتابية  االمتحانات  عبر  وذلك  التحييز،  أشكال  من  غيرها  أو 

الجامعية،   األكاديمية  الكفاءات  وأخلص  وأصدق  وأقدر  أفضل  بها  يضطلع  والتي 

وال  الحقيقة،  سوى  يقدسون  وال  واألخالقية،  العلمية  الضمانة  يُشكلون  الذين 

فون وال يتوسلون سوى الحق والحرية األكاديمية المقدسة. ومن  يعملون وال يهد

ثمة يتم االلتحاق بالدراسات العليا عن جدارة واقتدار، وهي التي ستؤهله لقراءة  

وأدبيات مغايرة عن مرحلة  كتاب تخصصي بطرق ومناهج وكيفيات  مائتي  قرابة 

والمذاكرة، وتشكيل    التلقي الجامعي األولي. فيتعمق في الفهم والتحليل والمناقشة

ونحوها   واإلجابات..  والمقاربات  القراءات  وتأصيل  الفروض،  وتعميق  اإلشكاالت 

من سائر عمليات التأصيل والتأسيس والتكوين المعرفي والمنهجي والمصطلحي،  

والتدرب على كتابة المقاالت التي تُبرُز مواهب وكفاءات الطالب الباحث. ويتخرج 

المع دراسته  بعد  قرابة  الطالب  قرأ خاللهما  تدوم سنتين، وقد  أن  والتي يجب  مقة 

 مائتي كتاب أو أكثر.  
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المسابقات   أن  القلب  له  ويتحسر  الفؤاد  له  يُدمى  الشديد  -وما   -ولألسف 

م، والتي  2015-2000التي تتم في جامعاتنا الجزائرية منذ أكثر من عقد ونصف  

ُق فضائحها وفسادها وعدم شفافيتها الصحف وا لنقابات بشكل دوري ومسيء  تَُسوَّ

الفئام   إليها  التي يدلف  النزيهة  تلك المسابقات غير  لعقل األمة ونخبها المخلصة، 

نحو   الجامعية  الوظيفة  بوابة  عبر  الموظفين  من  الهمل  من  والسواد  العريض 

والمطاعم   اإلقامات  فكثير من مديري  المحترم جدا،  )الكارزمي(  األستاذية  منصب 

واألمناء الشهادات    الجامعية  يكتبون  كانوا  ممن  العاديين  والموظفين  العامين 

المدرسية، بَْلهَ األعوان المستخدمين والحراس والمديرين التنفيذيين وأمثالهم من  

الدراسات   قسم  في  طالبا  صار  والمحاسبين..  البنوك  ومديري  الفاشلين  األطباء 

تح التي  والدكتوراة  الماجستير  لشهادة  حامال  صار  ثم  حفظ  العليا  مراكز  تضنها 

النفايات والردم الجامعي، والتي تعاني اليوم من عاديات الغبار والزمن والنسيان  

ولجنة  فِّهِّ  وُمْشرِّ لعلمه  بها  والتعريف  نشرها  على  أحد  يجرؤ  ال  ألنه  واإلهمال، 

المناقشة من أين أتى بها؟ وما قيمتها العلمية والمعرفية والمنهجية؟ وماذا أضافت  

وال العلم  الجامعة إلى  هذه  على  عالة  هؤالء  أمثال  فصار  والجامعة؟  معرفة، 

بالفساد  تتطور  وأنى  بهم،  وتتطور  ترتقي  أن  وعوض  المتخلفة،  المسكينة 

عَةً وإهانةً.   والمفسدين، نجدهم زادوها وزادوا أنفسهم تخلفا وضِّ

 كتاب(: 400مرحلة إنجاز بحث الماجستير)  – 3

ال الماجستير  بحث  إعداد  مرحلة  خيرة  وتأتي  بين  من  عنوانه  يُنتقى  ذي 

ومجتمعه   لواقعه  خدمته  مدى  فيه  وتُراعى  فيه،  والبارزين  التخصص  أهل  عقول 

من جهة، ومدى خدمته لمسيرة التراكمات المعرفية من جهة ثانية، وماذا سيقدم 

أم   بها  سيرتقي  وهل  والباحث؟  والجامعة  والوطن  لألمة  جديد  من  البحث  هذا 

 الفئام العالة عليها اليوم؟  سيكون عالة عليها كحال

تحت  متواصال،  تخصصيا  بحثا  سنوات  ثالث  طيلة  السوي  الطالب  ويبحث 

ومكانة   وأصالة  قيمة  يعرف  ومتمرس  متخصص  باحث  أكاديمي  أستاذ  إشراف 

  –ودور البحث العلمي، على عكس عرف اإلشراف والمناقشة الجاري والمتعارف  

الشديد يس   -لألسف  حيث  جامعاتنا،  في  اإلشراف عليه  سوق  على  ويحوز  يطر 

اللجان  في  لفهم  لف  ومن  اإلداريين  من  المناقشات  وسماسرة  اإلشراف  أباطرة 

ملتقى   في  للمشاركة  به  تقدمت  موثق  أكاديمي  بحث  )لي  العلمية؟؟  والمجالس 

في  ودورهم  والمناقشات  اإلشراف  )أباطرة  عنوانه:  الجزائرية  الجامعات  بإحدى 

الع السرقات  ظاهرة  لصوص  استفحال  فالمشرفون  الجزائرية،  الجامعة  في  لمية 

 يسرقون إنتاج طلبتهم، وطلبتهم يهرفون ويغرفون دون توثيق وإحالة(.

كتب،   أربعة  أسبوع  كل  الطالب  يقرأ  المتميزة  البحثية  المرحلة  هذه  وفي 

أكثر   على  أيام  ثالثة  في  يُقرأ  صحفة  خمسمائة  صفحاته  عدد  تبلغ  الذي  فالكتاب 



 

27 
 

ما بمعدل  الساعة تقدير،  في  فيقرأ  القراءة،  فن  في  رِّ  للُمتََمّهِّ الدقيقة  في  كلمة  ئتي 

أربعين صفحة علمية، وفي اليوم يقرأ بمعدل أربع ساعات، أي ما مجموعه مائة  

وستون صفحة، هذا إن لم يقرأ في اليوم سبع أو ثمان ساعات كما كنا نفعل في 

ثمانين صفحة، أي م، أي ما مجموعه مائتين و1992-1989تلك المرحلة سنوات  

بمعدل كتاب أو نصف كتاب، وبعد هذا الجهد العلمي والمنهجي والمعرفي واألدبي 

والثقافي الُمْضني والممتع معا، يقدم بحثه مذيال بقائمة طويلة من كتب التخصص،  

حيث سيُضيف بحثه شيئا ما يُذكر للمعرفة بعد هذه القراءات، وإالّ فما فائدة النقل 

والتعدي على جهود وإنتاج اآلخرين كما هو حاصل في جامعاتنا  واللصق والسرقة  

والضائعين   والفراغ  بالضياع  التصنيف  عن  تبحث  التي  والفقيرة،  المسكينة 

 والفاسدين. 

والجدير بالمالحظة والتنويه هنا أن الرسائل العلمية الجيدة، والتي أنجزها 

سل العلمية العربية  باحثون حقيقيون وجدت طريقها بسهولة للطبع في أرقى السال

 واإلسالمية المحكمة، وُطبعت ثالث أو أربع طبعات عالمية. 

 كتاب(:  800-600مرحلة إنجاز بحث الدكتوراة )  – 4

الماجستير،  ودرجة  مرحلة  في  البحث  لمرحلة  تتويجا  المرحلة  هذه  وتأتي 

للمسائل،   البعيدة  واألسباب  الجذور  عن  والبحث  والتحليل  والغوص  التعمق  حيث 

التي  و المبحوث،  بالموضوع  الكلية  واإلحاطة  واإللمام  والشمولية  التوسع  حيث 

والتي   الحقيقية  ووثائقه  ومصادره  مراجعه  قائمة  لتوثيق  الباحث  الطالب  تدفع 

تقارب األلف مصدر ومرجع، وفي هذه المرحلة يصير الطالب الباحث صاحب رؤية  

عة من الباحثين الجادين الذين  أو نظرية تُعرف به، وتنسب له. وقد َوثَّْقُت لمجمو

ُم العلم لسنين البحث العلمي الممتدة من مرحلة الدراسات   جمعتني بهم أخوة َوَرحِّ

فالدكتوراة   فالماجستير  مرحلة 1999-1987العليا  في  أبحاثهم  أنجزوا  أنهم  م 

واحدا   وكنت  ومرجع،  مصدر  الثمانمائة  قاربت  ومراجع  بقائمة مصادر  الدكتوراة 

الذ أولئك  ومقابلة  من  ومخطوطة  ووثيقة  ومرجع  مصدر  بألف  رسالة  أنجزوا  ين 

 وحوار.. وجدت طريقها للطبع في أرقى دور النشر العربية واإلسالمية. 

حقيقية   علمية  سنين  خمس  الدكتوراة  مرحلة  في  الباحث  الطالب  ويقضي 

وفاعلة، يقرأ خاللها ألف كتاب علمي تخصصي، وتغدو حياته كلها بحث وتحليل  

قراءة وتلخيص وكتابة، فينام ويقوم ويحلم ويأكل ويشرب ويستحم ويسافر  ونظر و

على   ويحمل  الفساد  وينتقد  العمر  شريكة  في  ويفكر  ربه  ويذكر  ويصوم  ويصلي 

أمته ووطنه ويفرح لفرحهم ويحزن ألحزانهم.. وهو في   المفسدين ويتألم لهموم 

 حالة تفكر واستصحاب دائم للبحث. 

الجام إلى  للدخول  أربع ويتأهل  استصحب  قد  واقتدار وثبات، وهو  بثقة  عة 

كتاب،   مائة  خاللها  قرأ  األولي  الجامعي  تعليمه  في  قاعدية  ودراسة  بحث  سنين 
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أدائه   ثم رفعت من  كتاب،  مائتي  قرأ خاللها  العليا  الدراسات  عضدتهم سنتان من 

  وكفاءته مرحلة إعداد درجة الماجستير التي قرأ فيها أربعمائة كتاب، فضال على

تمهره في فنيات كتابة البحث العلمي، وختم ذلك بمرحلة إعداد الدكتوراة التي قرأ 

في  كتاب  وخمسمائة  ألف  على  استوى  باحثا  وتخرج  تقريبا،  كتاب  ألف  فيها 

تؤهله   جديدة،  مرحلة  وليبدأ  الجامعة،  في  العمل  ليدخل  الدقيق،  العلمي  تخصصه 

 وجامعته للبحث عن التصنيف العالمي.     

 كتاب ... ما النهاية(:  1500رحلة االلتحاق للتدريس بالجامعة ) م – 5

المختلفة    التكوين  مراحل  من  األولية  الثمار  تقديم  بداية  مرحلة  وهي 

وتأليف   كتاب  وخمسمائة  أللف  قراءته  بعد  السالفة،  الجهود  واستغالل  واستثمار 

مرحل وهي  األولية،  واألبحاث  المقاالت  من  والعديد  علميتين  طبيعية  رسالتين  ة 

الباحث    األستاذ  يدخل  وفيها  الطويلة،  البحث  لسنين  ونتيجة  ومنطقية  وتلقائية 

بتدريسها،   يُكلف  التي  العلمية  )المقاييس(  للمساقات  التخصصي  التأليف  مرحلة 

والتي تدفعه لقراءة العشرات بل المئات من الكتب في التخصص، وتُثمر كل سنة 

به التدريس  يضطلع  جادة  بحثية  المادة  علمية  تلك  في  تخصصي  كتاب  تأليف  ا 

التخصصية، فيفهم ويُلخص ويهضم مؤلفات سابقيه والبارزين في ذلك التخصص،  

بعص   ومصطلحات  ومحتوى  ومضمون  منهج  والتزام  تبني  البداية  في  يحاول  ثم 

المؤلفات التخصصية ذات الصلة الوطيدة بالمساقات التي ُكلف بتدريسها، ثم يسعى  

ورأي رؤية  ونقد    لتكوين  بتحليل  بدءاً  والمنهجية،  العلمية  المسائل  بعض  في  له 

بعض   وتقديم  فيها،  المغاير  الرأي  وإبداء  النظر،  ووجهات  المسائل  بعض  وتقييم 

األفكار الجديدة في المسألة، وهكذا يُعد نفسه لتقديم أول كتاب تخصصي له، يحمل  

الزاهرة،   العلمية  الجزائرية، وهكذا طيلة حياته  قراءة مائة كتاب في  الخصوصية 

علمية   أبحاث  أربعة  وكتابة  تخصصي،  كتاب  وتأليف  تقدير،  أقل  على  السنة 

الوطنية   الجامعية  العلمية  الملتقيات  في  بها  والمشاركة  مجاله  في  تخصصية 

 والدولية. 

وسماعا    وحضورا  وتأليفا  وكتابة  قراءة  المنوال،  هذا  على  يسير  ويظل 

هدفه الذي خطط له منذ بداية حياته العلمية  ومشاركة.. يحدوه وجوده الرسالي و

وهو شاب في العشرين من العمر، فما يصل السبعين إالّ وقد قرأ أكثر من عشرة  

(كتاب، وألف وكتب أربعين إلى ستين كتابا، وكتب مئات المقاالت  10000آالف )

وندوة  ومؤتمر  ملتقى  ثالثمائة  من  أكثر  وحضر  القصيرة،  والدراسات  واألبحاث 

 دراسي.. ويوم 

وبهذه العطاءات الشهودية، وبهذه المسيرة العلمية الحافلة، يوقع حضوره  

الفاعل، ويؤدى بعض ما افترضه ربه عليه، ويكافىء أمته ووطنه ودولته التي لم  

منوالهم،   على  نحن  وسرنا  األوائل،  أساتذتنا  جيل  منهج  هو  وهذا  عليه.  تبخل 
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وُصنفت الجزائرية  الجامعة  ُعرفت  فأبعدوا وبجيلهم  تصنيفها  تريدون  كنتم  فإن   ،

عنها الفساد والفاسدين والمفسدين، وأبعدوا عنها العبث والعبّاثين، وما ذلك عليكم  

 بعسير؟؟ 
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 المبحث الثاني  

 واإلعالم مفاهيم االتصال

 * تمهيد :  

الدراسات    في  النشأة  حديث  علما  عموما  البشري  اإلنساني  االتصال  يعتبر 

الحديثة   والنفسية  واالجتماعية  اإلعالمية  نشاطا   34االتصالية  كونه  من  بالرغم   ،

التاريخ   فجر  منذ  لها  ومالزما   ، نفسها  اإلنسانية  قدم  قديما  فقد   35اجتماعيا   .

الواع وجودها  منذ  والبشرية  اإلنسانية  أن مارسته  ومنذ   ، األرض  هذه  على  ي 

المعبر عن حتمية   تعالى  لقوله  إلى االتصال ببعض مصداقا  الحاجة بعضهم  دفعت 

التدافع واالتصال البشري : }  ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض 

  : البقرة  المعبر أيضا عن حقيقة وغائية االتصال    252.. { )  تعالى  ( ، ولقوله 

اني : ] ولوال دفع هللا الناس بعضهم  ببعض لهدمت صوامع وبيع  والتدافع اإلنس

 ( .  40وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم هللا كثيرا .. [ ) الحج :  

قديم قدم اإلنسانية نفسها ، لكونه    -كممارسة بشرية    -وعليه فإن االتصال   

ل أحد ، ولكونه أيضا يشك 36يتصل بالصفات اإلنسانية واالجتماعية والنفسية لها  

اإلنسانية   الحياة  واستمرار   ، وتطورها  المجتمعات  لقيـام  الرئيسة  المقومات 

 وازدهارها  . 

القديمة    الشعوب والمجتمعات  التاريخ عن نشاط  تنقله كتب  فيما  والمتمعن 

أخبار   مثل   ، متعددة  بطرق  األخبار  تتناقل  كانت  أنها  يتبين  االتصالية  الناحية  من 

تو وأماكن   ، والصيد  ،  القنص  والحرب  السلم  وأخبار   ، الغابات  في  الغذاء  اجد 

منها    ، مختلفة  بطرق  وغيرها   .. التعبدية  والطقوس  واألعراس  الزواج  وأخبار 

النقش على الحجارة ، أو النفخ في األبواق ، أو دق الطبول ، أو إشعال النار في 

ا األماكن  يجوبون  الذين  المنادين  بطريق  أو   ، والمرتفعات  الجبال  آلهلة  أعالي 

 
لمزيد من التوسع انظر :  جيهان أحمد رشتي ، اإلعالم ونظرياته في العصر الحـديث ، دار   34

 . 10م ، ص 1971الفكر العربي ، القاهرة ، الطبعة األولى ، 

سـالم ، دار الفكـر صـدر اإل  لمزيد مـن التوسـع انظـر :  عبـد اللطيـف حمـزة ، اإلعـالم فـي  35

 .  42ص  ،م 1971، القاهرة ، الطبعة األولى ، العربي

 . 42انظر :  عبد اللطيف حمزة ، اإلعالم في صدر اإلسالم ، ص  36
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أو    ، واألخبار  القصص  يروون  الذين  والقصاصين  الرواة  بطرق  أو   ، بالسكان 

 37باإلشارات والرموز ، أو بواسطة الرسل الذين تناط بهم مهمة اإلبالغ .. 

المجتمعات    لدى  االتصال  مفهوم  عراقة  على  واضحة  داللة  يدل  وهذا 

االتصال اإلنساني    البشرية كممارسة إنسانية من جهة ، وعلى تنوع وسائل وطرق 

 من جهة أخرى . 

أن   يتبين  اإلسالم  قبل  العرب  أمة  لدى  االتصالية  الممارسة  لهذه  والمتتبع 

واألخبار  المعلومات  إليصال  متعددة  ووسائل  طرقا  وأبدعوا  عرفوا  قد  العرب 

كالتجارة والقوافل المتنقلة  من قطر آلخر ، واألسواق الموسمية والشعر والخطبة  

ا من  المعلقات    38ألساليب  وغيرها  لشعراء  الذهب  بماء  الموشاة  كالصحف   ،

المعلقة على أستار الكعبة المتضمنة ألروع القصائد التي أبدعتها العبقرية الشعرية  

قوم   المطلب  وعبد  هاشم  آل  بمقاطعة  تقضي  التي  الجائرة  والصحيفة   ، العربية 

لى أستار النبي محمد صلى هللا عليه وسلم في " الِّشْعبِّ " ثالث سنين المعلقة ع

  39الكعبة .  

كثيرا من   ، وطبعوا  الحائطية  الصحف  نوعا من  الرومان  أبدع وطور  كما 

الحضارة  فيه  كانت  الذي  الوقت  في   ، الخشبية  بالكتل  المبتسرة  والوثائق  الكتب 

والكتابة   الخط  مجال  في  كبيرا  شوطا  قطعت  قد  اآلسيوي  الشطر  في  الشرقية 

تخدام الورق كوسيلة متطورة للكتابة بين )  والطباعة بالحرف المعدني ، وفي اس

المعدنية  1450  -  900 بالحروف  للطباعة  المدنية األوربية  ترتقي  أن  قبل   ،  ) م 

بالحروف   الطباعة   ) جوتنبرغ  يوحنا   ( يخترع  أن  وقبيل   ، جدا  طويلة  بفترة 

  40المعدنية في أوربا .  

والصح  الدوريات  ظهور  على  شجعت  التي  المعدنية  الحروف  في هذه  ف 

والحقائق   واآلراء  األخبار  متضمنة  عشر  والسابع  السادس  القرنين  في  أوربا 

   41المختلفة .  
 

انظر : نجل آليس ، بات نيومان ، وآخرون .. العالقات العامة في مجال التطبيـق العملـي ،   37

ترجمة : حسين الدين ، مراجعة : دكتور محمد كامل وهبة ، مكتبة القاهرة الحديثـة ، الطبعـة 

 . 9م ، ص 1967األولى ، 

بيروت ، دون طبعـة ،  لمزيد من التوسع انظر : ابن كثير ، السيرة النبوية ، دار المعرفة ،  38

. وغيرهــا مــن كتــب الســير  1، ابــن هشــام ، الســيرة النبويــة ، ج  1م ، ج 1981هـــ 1401

 والمغازي .

 .  42انظر : عبد اللطيف حمزة ، اإلعالم في صدر اإلسالم ، ص 39

 . 12انظر : جيهان أحمد رشتي ، اإلعالم ونظرياته في العصر الحديث ، ص 40

 ، بتصرف . 12ص انظر : المرجع نفسه ،  41
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الفرنسية    الثورتين  في  هاما  دورا  المطبوعة  الوسائل  هذه  لعبت  وقد 

واألمريكية  1789  ، والمفكرين  1783م  الفالسفة  آراء  من  تضمنته  بما  م 

  42اهير .  والمؤرخين والسياسيين والثوريين الموجهة للجم

المخطوطة   الصحف  نوع من  في  تتمثل  الحديث  االتصال  بدايات  كانت  وقد 

، كما كانت مراكز استراحة القوافل مصدرا لتلقط األخبار    43يكتبها تجار األخبار  

صارت الموانيء أهم المراكز التي يتحصل فيها التجار على األخبار باإلضافة إلى 

 44لسفن البخارية السريعة نسبيا .  الحمام الزاجل والخيول السريعة وا

وبعدها تطورت تطورا سريعا وسائل االتصال مع اختراع ) مورس ( للبث   

العلمي   التطور  هذا  فأدى  األخبار  نقل  سرعة  إلى  أدى  مما   ، الهوائي  الالسلكي 

المذهل في حقل وعالم االتصاالت وتحت ضغط الحاجة الملحة للمزيد من األخبار  

أحوال   ونقل  الجديدة عن  معرفة  في  المتخصصة  األنباء  وكاالت  إنشاء  إلى  العالم 

  45وتداول األخبار بسرعة ، وعلى أوسع نطاق ممكن . 

األنباء    وكالة  إنشاء  إلى  االتصاالت  عالم  في  المذهل  التطور  هذا  فأدى 

عام   الحرب 1835الفرنسية  خالل  حلت  التي   ) هافاس   ( أنباء  وكالة  باسم  م 

ثم    ، األولى  عام الكونية   ) االسوشيتدبرس   ( األنباء  وكالة  بقليل  بعدها  نشأت 

م ، ثم وكالة ) يونايتد 1851م ، ثم وكالة ) رويتر ( العالمية لألنباء سنة  1848

، وتتابعت مع مطلع القرن العشرين إنشاء    46م  1907برس أنتر ناشيونال ( عام  

  47  م .1925السوفياتية عام وكاالت األنباء العالمية كان أشهرها وكالة ) تاس ( 

التحول االستراتيجي في    العالمية نقطة  الوكاالت  وكان لظهور وتطور هذه 

رحلة المادة اإلخبارية وتنقلها ، حيث عمدت هذه الوكاالت منذ إنشائها على تنظيم  

 
 .. بتصرف . 13انظر : المرجع نفسه ، ص  42

 . 9انظر : نجل آليس وآخرون ، العالقات العامة في مجال التطبيق العملي ، ص  43

انظر : ميل أولت ، وراء األخبار ليال ونهارا ، ترجمة : أحمد قاسم ، دار عويدات ، بيروت   44

 .  45، دون طبعة، دون تاريخ ، ص 

 .  47و  46يل أولت ، وراء األخبار ، ص انظر : م 45

انظر : محمد فريد محمود عزت ، وكاالت اإلعالم في العالم العربي ، دار الشروق ، جدة ،    46

 .  9م ، ص 1983هـ  1403الطبعة األولى ، 

. وراسم محمد   11و  10انظر : محمد فريد عزت ، وكاالت األنباء في العالم العربي ، ص    47

هــ ، 1406الطبعـة األولـى ،  الجمال ، دراسـات فـي اإلعـالم الـدولي ، دار الشـروق ، جـدة ،  

 . 81و  80م ، ص 1986
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لعالم   فحققت   ، بأسره  العالم  في  اإلعالمية  المادة  وإدارة  وتوجيه  وبرمجة 

  48صاليا مذهال .  االتصاالت تقدما ات

أشبه    كله  العالم  يجعل  أن  من  اإلنساني  المجتمع  الوكاالت  هذه  مكنت  وقد 

أو    ، االتصالية  القرية  أو   ، العالمية  القرية  اسم  عليها  يطلق  جدا  صغيرة  بقرية 

الحديثة   االتصال  وسائل  من  وطورته  استحدثه  بما  وذلك   .. االلكترونية  القرية 

ون والفيديو والفاكس واإلعالم اآللي وبنوك المعلومات  كالراديو والسينما والتلفزي

  ، األنترنيت  وشبكات   ، المقعرة  والصحون   ، الصناعية  األقمار  عبر  واالتصال 

  49والفايس بوك .. وغيرها . 

وعليه فإن العالم بدءا من القرن العشرين صار يعيش في ثورة هي ثورة  

الية الفاعلة أصبح المجتمع العالمي  ، ومع هذه الثورة االتص  50االتصال بالجماهير  

تتناقلها   التي  والعقدية  والفلسفية  العلمية  والتيارات  الرؤى  مختلف  على  مفتوحا 

   51وسائل االتصال .  

 * االتصال لغة : 

من    لنتمكن  ومعرفيا  لغويا  مصطلحه  نحدد  أن  بنا  يجدر  االتصال  وألهمية 

 إدراك أبعاده  

  ( الالتينية  الكلمة  من  مشتق  فهو   ، والحضارية  ،    COMMUNISالمعرفية   )

( ، ومعناها عام أو مشترك أو اشتراك   COMMUNوالتي تعني في الفرنسية )  

  ( انبثق مصطلح   مادته  يفي  COMMUNIS، ومن  الذي  وبلغ (  نشر  معاني  د 

( أي مشترك أو   COMMONوأعلم وأعلن وفّهم ونقل ، وهو في اإلنجليزية )  

  52اشتراك . 

 
انظر : إحسان عسكر ، الخبر ومصادره ، عالم الكتب ، القاهرة ، دون طبعة ، دون تـاريخ   48

 . 8، ص 

انظر : مرعي مدكور ، اإلعالم اإلسالمي الطباعي في البالد غير اإلسالمية ، دار المعـارف   49

 . 17 ، القاهرة ، دون طبعة ، دون تاريخ ، ص

انظر : محمد عبد القادر حاتم ، اإلعالم والدعاية ، مكتبة األنجلو مصرية ، القـاهرة ، دون   50

 . 95م ، ص 1978طبعة ، 

انظر : محمود عودة ، أساليب االتصال والتغيير االجتماعي ، دار النهضة العربية ، بيروت   51

 . 34، دون طبعة، دون تاريخ ،  ص 

ــر 52 ــس وآخ ــهيل إدري ــر : س ــة ، انظ ــة السادس ــروت ، الطبع ــل ، دار اآلداب ، بي ون ، المنه

 . 225م ، ص 1980
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وعلى ضوء هذه البناءات اللغوية المختلفة يمكننـا فهـم مصـطلح االتصـال ،  

فحينما نحاول أن نتصل أو نتواصل مع غيرنا فإننا نحـاول بـه أن نؤسـس اشـتراكا 

أو مجتمع ما .. في األفكـار أو اآلراء أو المعلومـات   مع شخص أو مجموعة معينة

، وهو المعنـى نفسـه للمصـطلح الـذي يحملـه البنـاء  53أو األخبار أو االتجاهات .. 

 اللغوي في اللغة العربية . 

 * االتصال اصطالحا :

ــاك والتمــاس   ــاء واالحتك ــى اللغــوي أن االتصــال هــو االلتق ــين مــن المعن تب

لدى الدارسين تعاريف متعددة لالتصال يتفق معظمها حول واالشتراك ، وقد وردت  

المعنــى الــدقيق للعمليــة االتصــالية وتقــدم فــي مجملهــا تصــورا مشــتركا لمصــطلح 

االتصال من جهـة ، ولمصـطلح العمليـة االتصـالية مـن جهـة ثانيـة . وأشـهر هـذه 

 التعاريف ما يلي : 

ال  هو  االتصال  إن    ((  : بقوله   ) هوفالند   ( عرفه  ينقل  فقد  التي  عملية 

  )) منبهات  باالتصال  القائم  الفرد  ريد   54بمقتضاها   ( من  كل  ذلك  في  ويوافقه   ،

والخبرات   الحقائق  لتبادل  المتسع  المجال  هو  االتصال  بأن  يرى  الذي   ) فايلد 

  55واآلراء والمعلومات بين أفراد المجتمع اإلنساني . 

أنه اإلشـارة إلى التفاعل  فيما ذهب ) جورج لندبرج ( إلى تعريف االتصال ب 

، متفقا في تعريفه مع الباحثين ) ريفرز ( و)   56القائم بواسطة العامالت والرموز  

تشجع   والتي   ، اإلنساني  التعبير  أشكال  كل  االتصال  يعدان  اللذين   ) برلو  ديفيد 

   57التفاهم المتبادل باآلخرين للتأثير فيهم عن عمد . 

مد رشتي ( أن االتصال : )) هو العملية التي فيما ترى الباحثة ) جيهان أح 

الرسالة في مضامين اجتماعية معينة ، وفي   يتفاعل  بمقتضاها مستقبل ومرسل 

أو   معينة  قضية  عن  األفراد  بين  ومنبهات  ومعلومات  أفكار  نقل  يتم  التفاعل  هذا 

  58معنى مجردا أو واقعا معينا (( .  

 
 . 6انظر : محمود عودة ، أساليب االتصال والتغيير االجتماعي ، ص  53

انظر : جيهان أحمد رشتي ، األسس العلمية لنظريات اإلعالم ، دار الفكر العربي ، القـاهرة   54

 . 41م ، ص 1975، دون طبعة، 

انظر : شون ماكبرايد وآخرون ، أصـوات متعـددة وعـالم واحـد ، الشـركة الوطنيـة للنشـر   55

 . 575م ، ص 1981والتوزيع ، الجزائر، دون طبعة ، 

 . 42رشتي ، األسس العلمية لنظريات اإلعالم ، ص  انظر : جيهان أحمد 56

 . 576انظر : شون ماكبرايد وآخرون ، أصوات متعددة وعالم واحد ، ص  57

 . 44انظر : جيهان أحمد رشتي ، األسس العلمية لنظريات اإلعالم ، ص  58
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الركابي ( االتصال بأنه هو : )) الجهد   العابدين  الباحث ) زين  فيما يعتبر 

أو  أساس عقدي  تحسين صلة على  أو  بالناس  إنشاء صلة  إلى  الهادف  اإلنساني 

لعلهم   القول  لهم  وصلنا  ولقد   (  : تعالى  لقوله  مصداقا   .. مصلحي  أو  مهني 

  59يتذكرون ( (( .  

المتعددة نتبين حقيقة االتصال ، وحقيقة العملية  وعلى ضوء هذه التعاريف   

 االتصالية التي هي : 

واألنباء    -  1 والمعلومات  والحقائق  واألفكار  لآلراء  مشترك  وتبادل  نقل  عملية 

 . 60والرسائل والقيم ..  

 عملية تفاعل وتأثير بين المرسل والمستقبل .         - 2

لة . قـيم . رمـوز . وسـيلة . هـدف . عملية ذات أركان متكاملة ) مصدر . رسا  -  3

 مستقبل (.

عملية ذات طـابع إنسـاني بحـت ، إذ ال نسـتطيع اعتبـار االتصـال الحيـواني أو   -  4

غيره اتصاال ألنه يـتم بـدافع غريـزي ، شـأنها فـي ذلـك شـأن عمليـة التفكيـر لـدى 

 اإلنسان وغيره من المخلوقات.

. تشكيلية . منطوقة . مكتوبة . الرموز فيه مهما تنوعت : ) حركية . مصورة   -  5

ــة  ــي العلمي ــرة ف ــة كبي ــوز ذات قيم ــي رم ــوز أخــرى، فه ــة رم مســموعة ..( أو أي

االتصالية ، ألن الرموز ال  تثير في حد ذاتها ما لم تتوفر ظروف وشروط وعناصر 

 خاصة لدى المستقبل .

 الوسيلة على اختالفها وتنوعها ضرورية في العملية االتصالية .  - 6

رورة بقـاء كـل مـن المرسـل والمسـتقبل علـى موجـة واحـدة مقابـل رسـالة ض  -  7

 ومضمون معين.

واألفكار   المعلومات  وانتقال  تبادل  بها  يتم  التي  العملية  هو  إذن  فاالتصال 

  ، اإلنساني  المجتمع  أفراد  بين   .. والعقائد  والرسائل  والحقائق  واألنباء  واآلراء 

ث الحجم والمحتوى والرقي .. بغية  ضمن طرق وأنساق اجتماعية متنوعة من حي

معينة   رموز  عبر  غيره  أو  الواحد  المجتمع  أفراد  بين  والتفاعل  الصلة  إحداث 

 إلحداث التأثيرات الالزمة في األفكار والعقائد والعالقات .  

 * نماذج عمليات االتصال :
 

عاصـر ، انظر : زين العابدين الركابي ، نحو نظرية إسالمية في اإلعالم ، مجلـة المسـلم الم  59

 . 50، سورة القصص : آية  61م ، ص 1977هـ 1397، ربيع الثاني  10عدد 

 انظر : العملية : هي ظاهرة تتغير بشكل مستمر خالل فترة من الزمن . 60
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 توصل الدارسون إلى أن نماذج عمليات االتصال اإلنساني أربع ، هي :  

 تصال الذاتي .اال  - 1

 االتصال بين فردين : ) االتصال الشخصي أو المباشر أو غير المباشر ( .  - 2

 االتصال الجمعي .  - 3

 61االتصال الجماهيري .   - 4

 االتصال الحضاري اإلنساني والثقافي العالمي . – 5

االتصال الشبكي الخفي الشخصي والجمعي والجمـاهيري والعـالمي ] الشـبكة   –  6

 وتية [ .العنكب

 * أساليب االتصال :

حياتهما    شؤون  في  يتصرفان  الكون  هذا  في  يعيشان  شخصان  يوجد  ال 

المتطابقة ، حتى لو كانا يؤديان عبادة واحدة ، فهما يختلفان في   بنفس الطريقة 

تعاملهما الشخصي ، كما أن الشخص ال يتصرف بذات األسلوب في جميع األحيان  

ساسية لالتصال اإلنساني تمثل طرقا مميزة للتعامل  ، ومع ذلك فإن هناك مالمح أ

على  قادرا  يعتبر  شخص  كل  أن  ومع   . األشخاص  بين  المتبادلة  المواقف  في 

أنه يميل دائما إلى تكرار   التصرف طبقا ألكثر من أسلوب من هذه األساليب ، إالّ 

بعض   ذهب  وقد   ، غيره  دون   ، عنده  مفضال  يكون  وبالذات   ، معين  أسلوب 

 ن إلى تحديد أساليب االتصال وحصرها في خمسة أنماط هي : الدارسي

 أسلوب العدوان واللوم :  - 1

مع    دائما  يتصرف  أن  إلى  األسلوب  هذا  يستخدم  الذي  الشخص  هذا  يميل 

أخطاء  تصور  التي  التصوير  بآلة  شبه  وقد   ، الطلب  لهجة  مستخدما  اآلخرين 

 التعالي والغطرسة . اآلخرين ، وتنقدهم باستمرار على نحو يسوده 

كما يتميز أكثر اللوامين تطرفا بأنهم مستبدون ، كما أنهم يفرضون آراءهـم  

على اآلخرين بالقوة، ويفعلون ما يريدونه على حساب حقوق اآلخرين ومشاعرهم 

وعواطفهم . والهدف النهائي للشخص اللوام هو أن يحقق الفـوز والسـيطرة دائمـا 

. فيـدفعهم إلـى الخسـارة أو الهزيمـة . وقـد يكـون   في نطاق عالقاته مـع اآلخـرين

الرئيس اللوام مهابا ، وخاصة لو كان يحظى بالقوة على مرؤوسـيه ، فيـتمكن مـن 

دفعهم نحو فعل ما يريده . ومع ذلك فإن نتائج هذا األسـلوب تكـون سـلبية تمـا فـي 
 

انظر : جيهان أحمد رشتي ، األسس العلمية لنظريات اإلعالم ، دار الفكر العربي ، القـاهرة   61

ومحمد سيد محمد ، السمؤولية اإلعالمية فـي اإلسـالم  . 82م ، ص  1975، الطبعة األولى ،  

 . 25م ، ص 1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ، الطبعة األولى ، 
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قة نظرا المدى البعيد . فضال عن أن اللوامين عادة ما يفشلون في عقد عالقات وثي

ــيهم أن يحترســوا مــن اآلخــرين ويشــعرون  ألنهــم يشــعرون دائمــا بأنــه يتعــين عل

باغترابهم عن غيـرهم مـن النـاس ، فضـال عـن إحساسـهم بـأن اآلخـرين يسـيئون 

فهمهـم ، وبـأنهم ال يحظـون بقبـولهم أو حـبهم ، ولـذلك عـادة مـا يشـعر اللوامـون 

 62بالعزلة والوحدة . 

 لجزم :أسلوب االسترضاء وعدم ا - 2

الذين يتخذون هذا األسلوب استسماح اآلخرين ، وإنكار   يحاول األشخاص 

أن   عاجزين عن  كانوا  لو  كما  ويتحدثون   ، أمرا  يرفضون  ما  نادرا  وهم   ، ذاتهم 

يفعلوا شيئا من أجل أنفسهم وألنفسهم . ولذا فهم يحتاجون دائما إلى من يساندهم  

الخاصة وحاجاتهم ومشاعرهم ،    أو من يؤيدهم . ويتجاهل المسترضون حقوقهم

وهم غير قادرين على التعبير عما يريدونه بصفة مباشرة وحاسمة . وحتى عندما 

يفيض   أسلوبا  يتبعون  فإنهم   ، اآلخرين  تجاه  مشاعرهم  أو  أفكارهم  عن  يعبرون 

 باالعتذار واألسف ، األمر الذي يجعل اآلخرين يزدرونهم بشدة .

ا بأن صاحبه ال يستطيع أن يتخذ قرارا في كما يتميز أسلوب االسترضاء هذ 

 . أمرا  يتعقل  أو   ، يحسب حسابا  أن  أو   ، ما  أمر  في  يبت  أن  أو   ، معينة  مسألة 

ومثال ذلك أن الرئيس أو المشرف الذي يتميز بهذا األسلوب ال يستطيع أن يجزم  

في أمر ما ، ويجد صعوبة بالغة في أن يقول ) ال ( لمرؤسيه خوفا من أن يؤذي 

 63عرهم .  مشا

 األسلوب العقلي :  - 3

على   قصوى  أهمية  يعقلون  األسلوب  هذا  يستخدمون  الذين  األشخاص 

أسلوب   فإنه  . ولهذا  معالجة عقلية  اآلخرين ومعالجته  يفعلونه مع  ما  كل  حساب 

يستلزم قدرة فائقة على أن يظهر اإلنسان بمظهر الهدوء والرصانة واالتزان ، فال 

إلى حيز التعبير ، وهو يعتقد بأنه من األفضل أن تظل  يسمح بمشاعره أن تخرج  

المشاعر واالنفعاالت كامنة بداخل اإلنسان طالما أنها يمكن أن تصرفه عن العمل  

الذي يقوم به ، أو أنها قد تربكه لو أنه كشف عنها . ولذلك فاألفراد الذين يكشفون  

العواطف واالنفعاالت  دائما عن هذا األسلوب يرتابون في المشاعر ، وال يقون في  

منطلق   من  ويتصرفون   ، والعقالنية  المنطق  في  الثقة  أشد  ويثقون   ، الشخصية 

اعتقادهم بأن الناس لو كانوا قادرين على التعقل فاستخدموا عقولهم فقط الختفت  
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معظم المشاكل التي توجد حولهم ، وهم غالبا يقيمون مسافة بينهم وبين اآلخرين  

 64صلة بهم .  ، بحيث يتعسر توثيق ال 

 األسلوب الملتوي أو االحتكاري : - 4

يقوم هذا األسلوب على أساس من عدم االندماج في المواقف المتبادلة بين  

األشخاص أو المواقف الشخصية ، ويشار إليه بهذه العبارة )) ابتعد عن المواقف 

أنواع  كل  يكونون  األسلوب  هذا  يستخدمون  الذين  واألشخاص   .  )) المهددة 

اال أطراف  عن  بعيدا  ذاتهم  على  للمحافظة  . االستراتيجيات  المريحة  غير  تصال 

يلجأون   فإنهم   ، المريحة  األطراف غير  هذه  تحاشي  يتمكنون من  ال  ولكن عندما 

إلى استخدام أسلوب آخر للتعامل مع هؤالء ، وهو أسلوب المناورات الملتوية أو  

أسلوب احتكار مشاعر اآلخرين وعواطفهم واستغاللها . وفي هذه الحالة األخيرة 

كالغضب أو التظاهر به ، واإلحراج ، وإحساس اآلخرين تستخدم أساليب معينة :  

يجبر مرؤسيه  قد  العمل  رئيس  أن  ذلك  ومثال   . عليهم  لالستيالء  كطريقة  بالذنب 

على القيام بأعمال إضافية بواسطة احتكار مشاعرهم الكامنة بالذنب ، فيقول لهم :  

 65( .  )) كيف يمكنكم أن تتركوني بمفردي بعد كل ما فعلته من أجلكم ؟ ( 

 األسلوب الواضح والمباشر :  - 5

يتميز األشخاص الذين يستخدمون هذا األسلوب بقدرتهم على اإلفصاح عن  

حقوقهم . والتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم وحاجاتهم ، بطريقة مباشرة وشريفة 

ومستقيمة . ولذلك تجيء نبرات أصواتهم وحركاتهم وتعبيرات نظراتهم ووقفاتهم  

ومطابق وهم  مالئمة   ، أقوالهم  تضاهي  أفعالهم  أن  على  فضال   ، يقولونه  لما  ة 

الذين   األشخاص  ويكشف  به.  وعدوا  ما  ينفذوا  أن  على  كبير  حد  إلى  قادرون 

حساب   على  حرياتهم  تحقيق  إلى  لجوئهم  عدم  عن  األسلوب  هذا  على  يعتمدون 

ع  حريات اآلخرين ، واستعدادهم الدائم للتفاوض والحوار وعقد الصلح . ويستطي 

المختلفة   المواقف  في  الخاصة  نظرهم  وجهات  عن  يعبروا  أن  األشخاص  هؤالء 

حتى وإن كانت تختلف عن وجهات نظر غيرهم . ولكنهم ال يكشفون في ذلك عن 

  . نظرهم  وجهات  يشاركونهم  ال  ممن  اآلخرين  الحتقار  أو  للسيطرة  محاولة  أية 

اال ويتجاوز  االحترام  مبدإ  على  األسلوب  هذا  يعتمد  أو  ولذلك  األعمى  ختالف 

 66المخالفة المقصودة .  

 وما يمكن استنتاجه من عرض أساليب االتصال ما يلي : 
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أن هناك الكثير مـن أسـاليب االتصـال المتاحـة أمـام األشـخاص ، وهنـاك سـبل   -  1

مختلفة ومتباينة لالستجابة في المواقف المتبادلة بينهم ، وأن كل شـخص يسـتخدم 

 آخر . هذه األساليب في موقف أو

 أن كل أسلوب منها يعتبر فعاال وإيجابيا في مواقف معينة .  - 2

أن االستخدام المعتاد لنمـوذج واحـد وبالـذات فـي جميـع المواقـف دون تمييـز   -  3

 لطبيعة الموقف 

 هو الذي يمكن أن يتسبب في المشكالت المتصلة بالعالقات بين األشخاص . 

نحــب والــذي هــو خــارج نطــاق تربيتنــا  أنــه بإمكاننــا اســتخدتم األســلبو الــذي – 4

 وعاداتنا .

 * الموقف االتصالي : 

ذهبت الدراسـات االتصـالية فـي بـدايات القـرن الماضـي إلـى اعتبـار عمليـة  

االتصــال عبــارة عــن انتقــال بســيط لألفكــار أو المعلومــات أو لــبعض المعــاني مــن 

 شخص متصل أو ) مرسل ( إلى شخص آخر متصل به أو ) مستقبل ( .

أما المفهوم الجديد الذي أدخل على تلك النظريـة فهـو يشـير إلـى أن هنالـك  

ــة )  ــال حقيقــــــ ــة االتصــــــ ــون بعمليــــــ ــخاص يقومــــــ ــلين أو أشــــــ مرســــــ

COMMUNICATORS  ( ــدهم مفســـــــرون ــأتي مـــــــن بعـــــ ــم يـــــ ( ثـــــ

INTERPRETERS   بدال من المتصل بهم أو المستقبلين للمعلومات . وتبـين )

مـل الداخليـة لهـا عالقـة وطيـدة بصـناعة من خـالل الدراسـات أن الكثيـر مـن العوا

الموقف االتصالي . ولفهم الموقف االتصالي ومكوناته ال بد مـن توضـيح العناصـر 

 األساسية الثالثة ، وهي :

 تحليل وظيفة الرموز في عملية االتصال .  - 1

تبيان دور النسق القيمي عند الشـخص فـي عمليـة اإلدراك ومالءمتـه لنظريـة   -  2

 االتصاالت .

التــذكير بــالواقع ومعطياتــه المختــزل والمختفــي وراء الرمــوز التــي تمــت بهــا  - 3

 67العملية . 

 * االتصال اإلنساني : 

وبعد عرضنا ألهم التعريفات االصطالحية لمفهـوم ) اتصـال ( ، ثـم عرضـنا  

لنماذجه األربعة ، نود التوسع في أكثر التعريفات شـموال وتغطيـة للمفهـوم ، علنـا 
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ا جديدا لبنيته ومكوناته وآلياته ، فاالتصال عمليـة اشـتراك ومشـاركة نضيف تعميق

في المعنى من خالل التفاعل الرمزي ، تتميز باالنتشار في الزمان والمكان ، فضال 

 68عن استمراريتها وقابليتها للتنبؤ . 

ونظرا ألهمية هذا التعريف واشتماله على مجموعة عناصر ذات مغزى فـي  

نســاني ، فســنتعرض بالشــرح ألهــم عناصــره ، والتــي تمثــل فــي فهــم االتصــال اإل

 حقيقتها خصائص أساسية لعملية االتصال اإلنساني . 

 انتشار االتصال في الزمان والمكان :   - 1

يعيش الناس في عالم اتصالي وينظرون إلى اتصـالهم هـذا علـى أنـه منحـة  

فهـم سـرعان مـا وحق فطري، وحاجة أساسية وضرورية ال غنى لهم عنـه ، ولـذا 

يحسون بغيابه عنهم إذا افتقدوه للحظات من الزمن . ويتم بينهم االتصال بواســطة 

 اسـتخدام الرمـوز التي هي ميزة 

إنسانية خاصة ، وهي تختلف من مجتمع آلخـر . وعليـه فاالتصـال اإلنسـاني يقـوم 

تمعن أساسا على استخدام الرموز التي تربط بين الناس ، وتحرك أنشـطتهم . والمـ

في السلوك االتصالي اإلنساني يلحظ ألول وهلة تشبعه بـالرموز ، بـل يقـوم برمتـه 

علة أنساق رمزية معينة ، فنحن نتحدث برموز شفهية أو منطوقة ، ونكتب برموز 

مدونة أو مكتوبة ، فضال عن أننا نستخدم نسقا من اإلشارات اللفظية ، والحركـات 

أن نعبر عنه أمام شخص آخر أو مجموعة مـن واألفعال من أجل أن نعبر عما نريد  

 69األشخاص . 

واإلنسان ال يحتاج إلى االتصال فحسب ، وال يستخدمه فقط ، بل إنه يجده   

من حوله في كل مكان وفي كل لحظة من لحظات حياته اليومية : فهو قد يستيقظ 

أحد  صوت  على  ربما  أو   ، المذياع  أو  المنبهة  الساعة  صوت  على  الصباح  في 

معنى  ي أو  تلقى رسالة  قد  يكون  فإنه  الحاالت  وفي كل هذه   ، االستيقاظ  إلى  نبهه 

اتصال   محصلة  يكون  ذلك  فإن  مالبسه  يرتدي  وعندما   . باالستيقاظ  إليه  يشير 

مسبق ، طالما أن اإلنسان لم يولد وهو مزود بقدرات تمكنه من أداء هذه األفعال ، 

اإلنسا  اتصال  يعتبر جزء من  الملبس  يعلم من  واختيار  الناس ، فهو  بغيره من  ن 

،  موضع قبول وتفضي في مواقف معينة   خبرته السابقة أن هناك أزياء معينة تعتبر

من  لمزيد  اإلنسان  ويتعرض   . أخرى  لمواقف  مالءمة  أشد  تكون  أخرى  وأزياء 

االتصال بمجرد خروجه من منزله ، فهو يتلقى المزيد من الرسائل والمعاني طوال 

تطيع أن يجد لالتصال بديال . وحتى عندما يصمت اإلنسان أو يحاول  اليوم ، وال يس
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أن يطلع الطرف اآلخر على أنه ال يريد أن يجري معه اتصاال ، فإنه يتصل به في 

 الواقع لمجرد أنه أطلعه على ما يريد . 

ــا   ــا وقارئ ــه ، وكاتب ــه متحــدثا ، ومتحــدثا إلي ــه فاإلنســان يمضــي يوم وعلي

رموز . فقد يتصل بأشـخاص كثيـرين ، ويقولـون لـه أشـياء ومستجيبا للعديد من ال

معينــة ، ويطلبــون منــه أشــياء ، ويذكرونــه بأشــياء أخــرى . وقــد يشــعر اإلنســان 

بالرضا عن يومه بمقدار ما يتمكن من النجاح فـي اتصـاله ، ولهـذا يوجـد االتصـال 

ن في مكان وفي كل لحظة ، وهو أمر ال غنى عنه ، وهو مقصود مـن اإلنسـان ، أل

اإلنسان يقوم باختيار سـلوكه االتصـالي ، وعليـه فـإن االتصـال عمليـة مقصـودة ، 

 70وليست عمليه عشوائية غير مقصودة . 

 استمرارية االتصال : - 2

يمتد االتصال من الماضي مـارا بالحاضـر ومتجهـا نحـو المسـتقبل ، ولـيس  

اإلنسـان ، يتـدفق لالتصال بداية أو نهاية واضحة وفاصـلة ، فهـو جـزء مـن حيـاة  

ويتغير كما تتغير بيئته ، وكلما تغير اإلنسان وتغير من حوله ممن يتفاعـل معهـم . 

وبما أن الحاجات االتصالية لإلنسـان ليسـت ثابتـة أو مسـتقرة ، ولـذا فهـي تحتـاج 

ــى  ــرات والتجــارب الســابقة ، وعل ــى الخب ــوم عل ــذي يق ــق ال ــى التواف باســتمرار إل

سلوك اتصالي جذور في الماضي ، حيث يتعود اإلنسان   التوقعات المستقبلية . وكل

على أن يتحدث بطريقة معينة عن األشـياء ، ويفكـر بطـرق تمليهـا عليـه عاداتـه ، 

ــره  ــة لفك ــى المحصــلة النهائي ــؤثر اتصــاله عل ــي أن يحــدث ، في ــا ينبغ ويخطــط لم

  وتخطيطه. وفي معظم األحيان يقوم رأي اإلنسان على خبرته السـابقة ، فيريـد مـن

اآلخرين أن يشاركوه رأيه ، ولذلك فإن القـيم تشـكل جـزءا مـن عـالم االتصـاالت ، 

وعندما يسلك اإلنسـان سـلوكا اتصـاليا فإنـه يستحضـر فيـه اتجاهاتـه وقيمـه مثلـه 

ــو يســتجمع  ــالي فه ــه الســابقة . وبالت ــن حيات ــه م ــه وافتراضــاته ومعتقدات وخبرات

 محصالت ونتائج سلوكه في الماضي .

استم  ،  وتعتمد  وأخذها   ) المرتدة  التغذية   ( آلية  منح  على  االتصال  رارية 

االتصالي   السلوك  ينطلق  بحيث   ، ونتائجها  األفعال  ردود  تبادل  على  تقوم  فهي 

لصاح مجددا  ويعود   ، ما  وخبرات  ونتائج  بافتراضات  وخبرات  بافتراضات  به 

 ، قد تتالقى أو ال تتالقى مع سابقتها. أخرى

وقع إجابات ، وهو يتحدث إلى شخص ما ويتوقع فاإلنسان يوجه أسئلة ويت 

استجابة منه سواء أتت في شكل كلمات ، أو في شكل تعبيرات غير لفظية ، فهي 

تشير إلى أنه قد استمع إليه . وهو عندما يستقبل استجابة معينة ، يمكنه أن يبني 

 ا . عليها اتصاله فيما بعد تبعا لكيفية تفسيره للتغذية المرتدة التي استقبله
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ومن أبسط األمثلة على التغذية المرتدة في االتصال فـي المجـال التعليمـي :  

قيام المدرس بعقد اختبارات دورية للطـالب مـن أجـل الحصـول علـى تغذيـة مرتـدة 

عما تعلمون ، وما تم تحصيله . ثم إعطاء تغذية مرتدة إلى الطالب بواسطة منحهم 

فـي تلـك الحالـة تعتبـر التغذيـة المرتـدة درجات في االمتحان أو تقديرات معينـة ، و

 71بمثابة تقرير عن مستوى الطالب في تحصيل المادة الدراسية . 

 االشتراك والمشاركة في المعنى :  - 3

على الرغم من اتفاق الباحثين بأن االتصال مرتبط أساسا باستخدام الرمز ،  

أنهم لم يتفقوا على أهداف االتصال ، حيث ذهب فريق   إلى أن االتصال يهدف  إالّ 

توصيل المعلومات ونقل األفكار ، بينما اعتقد آخرون أن االتصال يهدف إلى خلق 

تلك   معاني  على  يعثر  أن  يحاول  ببيئته  اإلنسان  يتصل  فعندما   . المشترك  المعنى 

اإلنسان   الستحالة  ونظرا   . حوله  ومن  داخله  من  تنبع  التي  المختلفة  المنبهات 

به من حوادث ومنبهات في لحظة معينة من الزمان ، فإنه    االهتمام بكل ما يحيط

 يقوم بتطوير أسـاليب معينة لالستجابة تجاه تلك المنبهات على نحـو 

خبرات   تزايدت  وكلما   . لتنظيمها  تصنيفيا  نسقا  ذلك  في  مستخدما   ) انتقائي   (

،  اإلنسان ، واتسعت عالقاته باألشياء من حوله ، اتسع نطاق ما يحدث في عالمه  

 وأصبح هذا النطاق يحمل معنى وداللة أكثر عنده . 

ومعنى هذا أن االتصال هو نشاط له معنى وهدف ، وهو فعل خالق يبادر  

به اإلنسان، ويسعى فيه نحو تمييز المنبهات ، وتنظيمها ، بحيث يتمكن من توجيه  

باالتصال   اإلنسان  فقام  . وعليه  المتغيرة  حاجاته  وإشباع   ، بيئته  في  عبارة  ذاته 

عن عملية تحويل للمنبه الخارجي من مجرد مادة أولية أو خام إلى معلومات ذات  

خلق  في  يتمثل  الذي  الخالق  الفعل  هذا  أن  القول  يمكن  هنا  ومن   . وهدف  معنى 

اإلحساس  من  أو   ، العالم  هذا  غموض  من  التقليل  بوظيفة  يقوم   ، المعنى 

 بمجهوليته . 

دين نظرا ألنهما ينتقيان مجاالت إدراكية وقد ال يكون المعنى مشتركا بين فر 

مختلفة ، أو أن لديهما أنساقا تصنيفية متباينة . فتكـون خبراتهمـا مختلفـة أيضـا . 

وهنا يكون االتصال بمثابة محاولة يثير فيها اإلنسان بداخله معنى له عالقـة وثيقـة 

نيهم بما يحيط به ، وما يجري حولـه ، ويحـاول فـي ذلـك أن يشـارك اآلخـرين معـا

بواسطة إثارته لمنبهات معينة تكون لهـا معنـى معـين لـديهم ، يأمـل فـي أن يكـون 
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مشابها لما يحملونه من معنى . ولذلك فإن فاعلية االتصال تعتمد إلى حد كبير على 

 72عدد ونوع المنبهات التي يدركها اإلنسان ، وقدرته على تطوير وخلق معانيها . 

 قابلية االتصال للتنبؤ :  - 4

منذ أكثر من أربعين عاما بدأ اهتمام البحث في مجال االتصال يتركز حول  

القيام  بعد  فيما  الدارسين  بعض  حاول  ثم   ، اآلخرين  على  االتصال  آثار  معرفة 

بتحليل وفهم ما يحدث داخل الشخص أثناء قيامه بفعل اتصالي . وقد دفعت الخبرة 

ما   أن  االعتقاد  إلى  الباحثين  االتصالية  أو  البحثية   ( الرسالة  تأتي  عندما  يحدث 

معنى ( معينة من مصدر محدد ، وتصل إلى جمهور معين ، هو مسألة قابلة للتنبؤ  

بها ، ألن االتصال عملية مقصودة ، وليست عملية عشوائية ، ولذلك يمكن التنبؤ  

بها على وجه التقريب ، ال على وجه الدقة ، وعليه بيمكن اختصار االتصال في 

 ثة اآلتية : النقاط الثال

 االتصال عملية ديناميكية وغير استاتيكية .  - 1

 االتصال اشتراك ومشاركة في المعنى والداللة .  - 2

  73االتصال عملية قابلة للتنبؤ .   - 3

 * خصائص ومزايا وسائل االتصال :  

،  ص ومزايا وسائل اإلعالم واالتصالتعددت وتنوعت الدراسات حول خصائ 

 بدأت منذ عشرينيات هذا القرن ، وأخذت اتجاهين اثنين هما :  هذه الدراسات التي

االتجاه األول ، الذي يركز على مدى أثر الوسيلة ، وانحيازها، وتدخلها في   -  1

 تدعيم محتوى المضمون، ونجاحه ، وتأثيره في جمهور المستقبلين . 

أدا   -  2 آلة أو  إلى اعتبار الوسيلة مجرد  الثاني ، الذي يذهب  ة حيادية ال  االتجاه 

دخل لها في المضمون والمحتوى ، وال عالقة لها بأي جانب من الجوانب المعنوية  

الجوانب   إن   ((  :  ) كلود شانون   ( قال  االتجاه  هذا  ولتدعيم   ، اإلعالمية  للرسالة 

  74المعنوية لالتصال غير مرتبطة بالجوانب الهندسية منه (( .   

لرسالة األساسية في التلفزيون هو  غير أن ) مارشال ماكلوهان ( يرى أن ا 

إذ أن الوسيلة ذاتها مسؤولة   التلفزيون نفسه ، وال معنى لحياد الوسيلة ،  جهاز 
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توصيل  في  والتأثير  القدرة  نواحي  عن  ومسـؤولة   ، فيها  القصور  نواحي  عن 

 المضمون ، وهناك وسيلة أفضل من  

قدم في جهاز التلفزيون  وسـيلة أخرى في إثارة تجربة معينة ، فنقل مباراة كرة ال

 أفضل منها 

، بل هي أفضل في جهاز ملون من    75في جهاز الراديو ، أو في عمود الجريدة  

 جهاز قديم الطراز ..   

وهذا الرأي يدعم االتجاه األول الذي يصر ويركز على انحياز الوسيلة ، ألن  

سائل اإلعالمية  المضامين اإلعالمية ال يمكن النظر إليها مستقلة عن تكنولوجية الو

والقضايا،   الموضوعات  اإلعالمية  المؤسسات  بها  تعرض  التي  فالكيفية   ، نفسها 

مادة  على  إيجابا  أو  سلبا  يؤثران  المستقبل  الجمهور  بها  تواجه  التي  والطريقة 

بدورها   الوسيلة  قامت  إذا  إال  اإليجابي  الدور  لها  يكون  وال   ، اإلعالمية  الرسالة 

 الفعال المنوط بها . 

فوسائل اإلعالم في حد ذاتها تؤثر في المضامين للرسالة اإلعالمية ، ولعل   

الذي   االنطباع  ألن   ، والنفسية  الفزيولوجية  مظاهرها  في  كامن  ذلك  في  السبب 

تتركه الصورة التي نشاهدها ، والكلمات أو األصوات التي نسمعها وننصت إليها  

جهود القراءة الذي يتطلب دائما  لهي أشد تأثيرا ونفاذا من االنطباع الحاصل من م

نوعا من الترجمة والتأويل للرموز والمعاني ، والذي ينفذ إلى النفس بطريق غير  

  76مباشر ومباشر .  

وإذا تناولنا جهاز التلفزيون كوسيلة إعالمية متطورة ، فإن أهميته كوسيلة   

إعالمية ترجع إلى عمق األثر الذي يخلفه في النفس، وفي نفسيات المشاهدين له،  

نظرا لما له من مميزات يختص بها دون غيره من وسائل اإلعالم األخرى ، بحيث 

، ويقدمه األنباء والمعلومات تجارب حية  تأثيرا من يجعل  ، وأكثر  بأكثر حيوية  ا 

والمعلومات   والمعارف  األفكار  لنا  ويقدم   ، المقرأة  أو  وحدها  المسموعة  الكلمة 

الطبيعي،   بلونها  الحية  الصورة  من  تتكون  متكاملة  مشاهد  في   .. والحقائق 

والمدعمة بالصوت األصلي المؤثر الذي يضفي عليها مزيدا من التأثير والواقعية ،  

  77جاذبيتها وشدة تأثيرها .  ويزيد من 
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ومع كل هذا التأثير لوسائل االتصال واإلعالم ، فهي ليست السبب الوحيد  

المضمون فقيمة   ، الفعال  والتغيير  التأثير  إلحداث  وطريقة   والكافي   ، وأهميته   ،

وبالجمهور   باالتصال  بالقائم  المحيطة  الظروف  ثم   ، الوسيلة  في  وبثه   ، عرضه 

معا و المستقبل  واالتجاهات  ،  والميول  كالثقافة  األخرى  المؤثرة  العناصر  بعض 

، وإن كان   .. كلها مجتمعة تحدث التأثير المناسب من الوسيلة  والحاالت النفسية

 الفضل تتقاسمه كل أركان العملية اإلعالمية ، لكن الفضل الكبير يعود للوسيلة .  

 * اإلعالم اصطالحا : 

والب  الدارسين  اتفاق  من  اإلعالمية  بالرغم  الدراسات  مجال  في  احثين 

مصطلح   ضبط  حيال  اختلفوا  أنهم  إال  االتصال  مفهوم  تحديد  حول  واالتصالية  

  -اإلعالم، حيث نظروا إليه وعالجوه من وجهة نظر فلسفية وفكرية مختلفة أدت  

إلى تعدد تعاريفه التي انقسمت إلى    -بمنطقية ومنهجية التعامل المعرفي والعلمي  

اتج أطر  ثالثة  في  وحصره  وضبطه  تقنينه  يصعب  فنا  فريق  اعتبره  فقد   . اهات 

  . القائم عليه  .. بحسب نوعية  يتلون رقيا وتخلفا  وصيغ وقوانين ونظريات فهو 

نشاط   أي  عن  يختلف  ال  اجتماعيا  نشاطا  كونه  إلى  الثاني  الفريق  ذهب  فيما 

الجتماعية  اجتماعي آخر ، يمكن رصده ومتابعته وفق منطوق صيرورة العالقات ا

للضوابط   يخضع  علما  اعتباره  إلى  الثالث  الفريق  ذهب  بينما  المجتمع.  في 

 والقوانين والقواعد العلمية ، ولمناهج البحث والدرس .    

علما    كونه  إلى  ذلك  تأسيسهم  في  يستندون  علم  اإلعالم  بأن  القائلون  أما 

وعي وإدراك ،    يدرس اتصال اإلنسان اتصاال شموليا وواسعا بأبناء جنسه اتصال 

ومن المؤيدين لهذا الرأي كل من ) أوبنهايم ( الذي يرى بأن اإلعالم هو : )) العلم  

  )) اإلنساني  االتصال  أشكال  دراسة جميع  يتضمن  )    78الذي  الباحث  يرى  فيما   ،

اتصاال   اإلنسان  اتصال  يدرس  الذي  العلم   ((  : اإلعالم هو  بأن   ) سيد محمد سيد 

عن   جنسه  بأبناء  عملية  واسعا  وتأثيرات  نتائج  من  يترتب  بما  وإدراك  وعي 

زمانية   من ظروف  االتصال  بهذا  يرتبط  وما   ، فعل  ورد  وتأثير  فعل  من  االتصال 

، ويعرفه األستاذ ) إبراهيم إمام ( بقوله :   79ومكانية وكيانية وكمية ونوعية ((  

هير بعضها  )) هو العلم الذي يدرس الظاهرة االجتماعية المتمثلة في اتصال الجما

ببعض ، والتي ال يمكن أن تعيش من دونه أية جماعة إنسانية أو منظمة اجتماعية  
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بشرط أن تكون دراسة تلك الظاهرة دراسة منظمة تعتمد على المنهج التجريبي ،  

  80وتقوم على تكوين الفروض والمالحظة وإجراء التجارب والقياس (( .  

اإلعالم  أن  القائلين  لرأي  تتبعنا  بأنه    وبعد  القائلين  رأي  إلى  ننتقل   ، علم 

نشاط اجتماعي، وحجتهم في ذلك أن اإلعالم تعبير موضوعي لواقع االتصال بين  

في   واألحداث  المعلومات  تقديم  منه  الهدف  اجتماعي  نشاط  وهو   ، الجماهير 

، ومن المؤيدين لهذا الرأي العالم األلماني )    81المجتمع وعن المجتمع وأفراده  

الذي أوضح في تعريفه بأنه هو : )) التعبير الموضوعي عن عقلية    أتوجروت ( 

  82الجماهير ولروحها ولميولها واتجاهاتها (( .  

وتبقى عملية الفصل في تعريف مصطلح اإلعالم كعلم أو كنشاط اجتماعي   

مجرد عملية منهجية فقط الغرض الحقيقي منها تقصي حقيقة العملية اإلعالمية ،  

  ، فيها  أيده  والنظر  ما  وهذا   ، للدارسين  المتاحة  الجوانب  كل  من  ودراستها 

الباحثان ) ريد فايلد ( و) إبراهيم إمام ( اللذين اعتبرا اإلعالم بأنه المجال الواسع  

بأنه يشمل كافة   ما رآه ) ريفرز (  البشر، وهو كذلك  بين  الوقائع واآلراء  لتبادل 

  83طرق التعبير التي تصلح للتفاهم المتبادل .  

بلون    يتلون  هندسي  تقني  وإبداع  فن  مجرد  اإلعالم  بأن  القائلون  أما 

الفنية   الجوانب  طبيعة  إلى  تلك  رؤيتهم  في  يستندون  فهم   ، به  القائم  ومستوى 

يقبل عليه   كل من  يحسنه  ال  وفن  هندسية  تقنية  فاإلعالم  فيه،  الهندسية  والتقنية 

اال فن  هو   ((  : بكونه  ذلك  ويحددون   ، ممارسته  إلى ويريد  والوصول  حتكاك 

  84اآلخرين عبر مختلف الوسائل اإلعالمية (( .  

والفنية    العلمية  جوانبه  من  إليه  نظرت  قد  السابقة  التعاريف  كانت  وإذا 

الهندسية واالجتماعية كل على حدة ، فإن الباحث ) عبد الوهاب جالل ( نظر إليه 

فن    ((  : في تصوره هو  فاإلعالم   ، االجتماعي  والنشاط  والفن  العلم  تجمع  نظرة 

أو   لوجه  وجها  المباشر  الناجح  واالتصال  أنسب  التعامل  مستخدما  المباشر  غير 
 

انظر : إبراهيم إمام ، اإلعـالم واالتصـال بالجمـاهير ، مكتبـة األنجلـو مصـرية ، القـاهرة ،   80

 . 35م ، ص 1969ولى ، الطبعة األ

انظر : علي حسن قريشي ، محاضرات في اإلعالم ، محاضـرات مرقونـة لطلبـة الدراسـات   81

هـ ، ص 1408 -1407العليا ، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ، قسنطينة ، عامي 

5 . 

 . 29و  28انظر : محمد سيد محمد ، المسؤولية اإلعالمية في اإلسالم ، ص  82

انظر : إبراهيم إمام ، فن العالقـات العامـة واإلعـالم . مكتبـة األنجلـو مصـرية ، القـاهرة ،   83

 . 178م ، ص 1986الطبعة األولى ، 

 . 28انظر : محمد سيد محمد ، المسؤولية اإلعالمية ، ص  84



 

47 
 

وسائل اإلعالم واالتصال المناسبة للزمان والمكان والموقف واألفراد والجماعة في  

مجتمع ما على أسس علمية وفنية سليمة وواعية بتبادل االتصاالت الجيدة لتحقيق  

والمعايير   والقوانين  األخالقية  القيم  مراعاة  مع  المنظمة  أو  الهيئة  أهداف 

  85( .  االجتماعية ( 

وعالوة على ما سبق ذكره من كون اإلعالم علما وفنا ونشاطا اجتماعيا ،   

يمكن  ال  التي  اإلعالمية  العملية  أركان  لنا  يقدم  سبقه  وما  التعريف  هذا  فإن 

 االستغناء عن أي ركن منها، وهي : 

أو   -  1 دينيا  الفكر  أكان  سواء   ، الوسيلة  وتحمله   ، المرسل  يرسله  الذي  الفكر 

 أو اجتماعيا أو غيره .. سياسيا

واإلرسال   -  2 البث  وتقنية   ، الوسائل  استخدام  على  القدرة  يعني  الذي  والفن 

 واالستقبال وما 

 إلى ذلك من فنيات . 

 والنظام وهي الهيئات أو المؤسسات أو المنظمات القائمة باإلعالم .  - 3

 . 86العلم المشتمل على القواعد العلمية المحيطة والمكونة للعملية اإلعالمية   - 4

واستنادا إلى كل ما سبق فإن اإلعالم علم وفن ونشاط اجتماعي منظم يتميز   

 بما يلي :  

ك أجهزة منظمة ومتطورة تقوم بدور وسائل نقل  أنه إعالم غير مباشر ، فهنا  -  1

 المعلومات واألفكار والعقائد .. بين المرسل والمستقبل . 

 أنه إعالم جماهيري جمعي جعل من العالم قرية صغيرة جدا .  - 2

 أنه إعالم سريع الذيوع وواسع االنتشار .  - 3

 ة . أنه إعالم يستخدم طرقا علمية في نشاطاته الواسعة والمتنوع  - 4

 . 87الرموز فيه ركن أساسي بين المصدر والهدف ، والمرسل والمستقبل  - 5

 
انظر : جالل عبد الوهـاب ، العالقـات اإلنسـانية واإلعـالم ، دار السالسـل ، الكويـت ، دون   85

 . 227و  226م ، ص 1984هـ 1404بعة ، ط

 .  8انظر : علي قريشي ، محاضرات اإلعالم ، ص  86

انظر : إبراهيم إمام ، العالقات العامة والمجتمع ، مكتبة األنجلو مصرية ، القاهرة ، الطبعة   87

 .  259م ، ص 1968األولى ، 



 

48 
 

في فشلها،    -  6 أو  الرسالة  تتدخل في نجاح   ، فنية وتقنية هندسية  أبعاد  أنه ذو 

 وفي التأثير على المستقبل ، وإحداث األثر المطلوب فيه . 

شي ( له  ومما سبق يتسنى لنا أن نستأنس بتعريف الباحث ) علي حسن قري 

للتعبير عن   إعالمية مختلفة  يمارس من وسائل  الذي  االتصالي  النشاط   ((  : فهو 

قضايا وأحداث سياسية أو ثقافية أو اقتصادية أو غيرها .. وذلك في صورة رموز  

التأثير لدى الجمهور بما يتفق   لغوية ، أو رموز مرئية، أو رقمية ، بغية إحداث 

   88(( .   وأهداف المرسل المسطرة والمدروسة

وبعد أن تمهد لنا مصطلح االتصال واإلعالم من الناحية المعرفية ننطلق في   

 المبحث الموالي لتناول نظريات االتصال اإلعالمي .

 * نظريات االتصال اإلعالمي :        

بين    بينا  خلطا  اإلعالميين  والباحثين  الدارسين  وأبحاث  دراسات  تضمنت 

ت كنظريات  اإلعالمية  والفلسفية  المذاهب  واإليديولوجية  العقدية  المحتويات  حمل 

والسياسية ، وبين نظريات االتصال اإلعالمي كنظريات هندسـية تقنية يتجلى فيها 

كتابات   من  العديد  في  الخلط  هذا  وتجلى   ، اإلعالمي  للعمل  التقني  الهندسي  البعد 

  89وأبحاث الدارسين الغربيين والعرب على حد سواء .  

أن  عن   والحقيقة  ومتالزمان  متناظران  جانبان  لها  اإلعالمية  العملية 

بعضهما ، أما الجانب األول فهو الجانب الهندسي االتصالي التقني البحت ، الذي  

 توضحه النماذج واألطر

النظري  المحتوى  جانب  هو  الثاني  والجانب   ، اآلن  سنتناولها  التي  االتصالية 

النظريات   في  المتمثل  الفكري  الدراسات اإليديولوجي  في حقل  الشهيرة  اإلعالمية 

 اإليديولوجية والتي سيرد تناولها الحقا . 

االتصالية    الدراسات  حقل  في  اإلعالمي  االتصال  نظريات  نماذج  أشهر  أما 

 واإلعالمية فهي : 

 نماذج االتصال الذاتي . - 1

 نماذج االتصال بين فردين ) االتصال الشخصي ( . - 2

  90نماذج االتصال الجماهيري ) االتصال الجمعي ( .   - 3

 
 . 7انظر : علي قريشي ، محاضرات اإلعالم ، ص  88

 حن نقرأ ونعد المادة العلمية لرسالتنا .تبينا ذلك ون 89

 .  82جيهان أحمد رشتي ، األسس العلمية لنظريات اإلعالم ، ص انظر :  90
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       91نماذج االتصال الحضاري .  - 4

وأهم هذه النماذج األربعة االتصال الشخصي ، وهو أقدمها وأكثرها تداوال  

وتأثيرا وفعالية ، وهو يمثل التبادل الشخصي للمعلومات واألخبار واألفكار والقيم 

.. والتي تتم بين األشخاص دون عوامل أو قنوات وسيطة ، وفي هذه العملية يمثل  

  92ر دور المستقبل .  أحد الشخصين دور المرسل بينما يمثل اآلخ

يتميزان   أنهما  غير   ، والجماهيري  الجمعي  لالتصال  بالنسبة  األمر  وكذلك 

ببث رسائل واقعية موحدة على أعداد كبيرة من جمهور المستقبلين الذين يختلفون  

.. منتشرين عبر  واقتصاديا  فكريا وعقديا وثقافيا وسياسيا واجتماعيا  بينهم  فيما 

 93متباينة ، آخذا في عين االعتبار العوامل التالية : رقع جغرافية ومناخية 

 طبيعة الجمهور وتصوراته وثوابته ومتغيراته .  - 1

 تجربة العملية االتصالية وتراكماتها وخبراتها ومدى تأثيراته ونجاعتها .  - 2

  94طبيعة ومكونات وأهداف القائم باالتصال .   - 3

 حسن اختيار الوسيلة ومدى تأثيرها .  - 4

وقد أدت هذه النظرة إلى االتصال الجمعي إلى االستعانة بمفاهيم علم النفس  

واالجتماع والدراسـات الفكريـة والفلسـفية والثقافيـة واألدبيـة والفنيـة والسياسـية 

  95واالقتصادية .. 

 

 

 

 

 
 

 . 25محمد سيد محمد ، المسؤولية اإلعالمية ، ص  انظر : 91

 . 111محمود عودة ، أساليب االتصال والتغيير االجتماعي ، ص انظر :  92

 . 28م واالتصال بالجماهير ، ص إبراهيم إمام ، اإلعالانظر :  93

 . 170جيهان أحمد رشتي ، اإلعالم ونظرياته في العصر الحديث ، ص انظر :  94

 . 86محمود عودة ، أساليب االتصال والتغيير االجتماعي ، ص انظر :  95
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 المبحث الثالث 

 التعريف بعلم ومناهج البحث في الدعوة 

   وخصوصية البحث في االتصال الدعوي

  التعريف بعلم الدعوة: – 1

والتراكمات   والخبرات  والحقائق  المعارف  تلك  هو  هللا،  إلى  الدعوة  علم 

كيفيات   تدرس  والتي  الكريم،  الوحي  معارف  من  المستمدة  والمنهجية  المعرفية 

: ))  -الدعوة    -ومناهج ووسائل وطرق وأساليب إيصال اإلسالم إلى الناس، فهي  

اإل الدعاة  يمارسه  الذي  الشمولي  االتصالي  النشاط  في مرحلتي محصلة  سالميون 

التغيير والبناء على الصعيدين المحلي والعالمي، بهدف التعريف برسالة اإلسالم ،  

التي أنزلها المولى تبارك وتعالى على نبيه محمد عليه الصالة والسالم، وذلك عبر 

المرجعية   األطر  على  تأسيسا  الممكنة،  الحضارية  والتقنيات  الوسائل  مختلف 

  .96مارسة ومنهجا وأسلوبا وهدفا((  المقدسة منطلقا وم

المستنبط من دعوات األنبياء في القرآن الكريم -والمتمعن في هذا التعريف   

يتبين اشتماله على كافة   -ومن دعوة نبينا محمد صلوات هللا عليهم وسلم أجمعين

 خصائص ومميزات الدعوة اإلسالمية، التي هي: 

من    -  1 يهدف  شمولي،  اتصالي  صالت نشاط  إحداث  اإلسالميون  الدعاة  خالله 

لقوله   مصداقا  باآلخرين  ووجدانية  وتثقيفية  وتعليمية  وتربوية  وأخالقية  دينية 

 (. 51تعالى: }ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون{ )القصص: 

بالجوانب    -  2 عالقة  له  فيها  االتصالي  الجانب  معا،  وإعالمية  اتصالية  عملية 

والتقنية لال فله عالقة وطيدة الهندسية  فيها  الدعوي  الجانب اإلعالمي  أما  تصال، 

بنوعية المضامين وطبيعة الرسائل والمحتويات الدينية التي يريد الداعية تبليغها  

 للمدعوين. 

النظرية    -  3 اإلسالمية  والتصورات  الطروحات  تحمل  ترشيدية  تبشيرية  عملية 

 م.والواقعية للكون وللطبيعة ولإلنسان وللحياة وللنظا

عملية يضطلع بها المتخصصون من دعاة وعلماء وشيوخ وفقهاء األمة ممن    -  4

مهروا فنون االتصال واإلعالم والدعاية القديمة كـ: )الخطبة ، الدرس، الموعظة،  

الحلقة، التأليف، الرسالة، الصحيفة، المجلة..(، والحديثة كـ: )الندوة، المحاضرة، 

في: المباشر  الحديث غير  البريد   المناظرة،  األنترنيت،  المذياع،  التلفزيون،  جهاز 

 
الحديث، انظر  96 الكتاب  دار  والدعاة،  الدعوة  تاريخ  في  وأبحاث  دراسات  أحمد عيساوي،   :

 .  31، ص 1م، ج 2012القاهرة، الطبعة األولى، 
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وغير  المباشرة  والرسائل  األحاديث  االجتماعي،  التواصل  شبكات  االلكتروني، 

 المباشرة بالفاكس وبالهاتف وباإلعالن..(.  

عملية دائمة ومستمرة أفقيا وعموديا في مرحلة التغيير والتوعية والتوجيه    -  5

العقل والوجدان والسلوك  واإلرشاد، وفي مرحلة الصياغة و البناء وإعادة تشكيل 

 المسلم فرديا واجتماعيا. 

وتعريف    -  6 الصحيح،  اإلسالم  نشر  األساسية  ورسائلها ومضامينها  موضوعها 

 المجتمع البشري به. 

تبني القائمين بها من هيئات ومنظمات ومؤسسات وشخصيات.. وممارستهم    -  7

 االتصالية واإلعالمية المتطورة. العمل الدعوي عبر مختلف وسائل التقانة

تأسسها على كليات وأصول األطر المرجعية المقدسة من: )قرآن كريم، سنة    -  8

عليهم   تعالى  هللا   رضوان  الصحابة  وتطبيقات  فهومات  وعلى  مطهرة(  نبوية 

األولى، ومن   الثالثة  الهجرية  القرون  أجمعين، وعلى فهومات وممارسات علماء 

نهج  على  وسار  الواقع  -هم  تبعهم  وآمال  وتطلعات  ومتطلبات  وروح  يتناسب  بما 

من عدول وفقهاء ودعاة    -الزماني والمكاني و الكياني و اإلمكاني لألمة المسلمة

 األمة اإلسالمية إلى اليوم.

مستويات    -  9 ورقي  طروحاتها،  مضامين  وانسجام  رسائلها،  تأثيرات  تناغم 

المج  مختلف  على  وديمغرافيا  جغرافيا  واإلقليمية  خطابها  المحلية  واألصعدة  االت 

 والعالمية. 

وتقانة،   وموهبة،  وفن،  علم،  اإلسالم،  دينه  وإلى  تعالى،  إلى هللا  فالدعوة 

وتقوى، وإخالص. علم له أصوله وقواعده وضوابطه، مؤسس في معالم التنزيل  

في سائر  الصالة والسالم  اإلسالم محمد عليه  نبي  تطبقات سيرة  السماوي، وفي 

الحياة. وفن له خصائصه ومميزاته ومحدداته الخاصة به. وتقانة أيضا،    مجاالت

إذ الدعوة إلى هللا شـبكة معقدة من الممارسات والعالقات التقنية، المحكومة بجملة  

وتقنيا   ومرحليا  سننيا  الدعوية  العملية  لصيرورة  الضابطة  والقواعد  األطر  من 

ية والمكانية والكيانيـة. وهـي تقوى  ضمن دوائر التفاعل اإلنساني الطبيعية الزمان

أرضية   الوجدانية  روحانيتها  ودفء  وفاعليتها  التقـوى  حرارة  تؤمن  إذ  أيضا، 

العزة   لدن رب  لنجاحها وقبولها من  والنفسية  والعقدية  الخلفية  والقواعد  األسس 

عدول  من  دعاة  أم  كانوا  أنبياء  بها،  للقائمين  والتوفيق  النجاح  تضمن  كما  أوال، 

مع  -ثانيا. وهي أيضا إخالص، حيث يوفر ركن اإلخالص مناخا مالئما ونقيا    األمة

التقوى  القائم    -ركن  من  بدءا  الدعوية،  العملية  وفاعلية  ونجاح  سير  لصيانة 

بالدعوة أوال، ومرورا بوسائلها وأساليبها وتقنياتها ومواردها ثانيا، ووصوال إلى 

 جمهور المدعوين المستقبلين ثالثا.        
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-على ضوء هذه القراءة الشاملة للعملية الدعوية يجدر التنويه والتنبيه  و 

العلمية    -هنا التراكمات:  إلى أهمية إعادة قراءتها وتحليلها وفهمها وفق مخزون 

يدي  بين  اليوم  المتاحة  اإلنسانية،  والعمودية  األفقية  واألدبيـة  والثقافية  والفكرية 

ب والقائمين  اإلسالمية،  الدعوة  الواحد  دراسي  القرن  مطالع  في  العالم  في  ها 

العملية   وطبيعة  ومجاالت  أبعاد  وفهم  استكناه  عملية  تصير  بحيث  والعشرين، 

للدارس  والفكرية  العلمية  النتاجات  مختلف  وتعاون  لتشابك  رحبا  مجاال  الدعوية 

المسلم، الذي يعكف بعمق ودراية على تذرير مختلف كلياتها وجزئياتها، ليستطيع  

وفا التأثيرية  بدقة  أبعادها  كل  وضبط  الرئيسة،  وقواعدها  أركانها  تحديد  علية 

 الفاعلة ، منطلقا ووسيلة وممارسة وغاية. 

دينه اإلسالم، عبارة   تعالى وإلى  إلى هللا  الدعوة  وعلى هذا األساس تكون 

واألبعاد،   الجوانب  والمتراكبة  والمتشابكة  المعقدة  العمليات  من  مجموعة  عن 

ثالثة، ال يمكن للدارس أو للقائم بالعمل الدعوي أن يفهم كلياتها  تحكمها مستويات  

 أو جزئياتها أو تأثيراتها، إالّ ضمن هذه المستويات الثالثة. 

والموهبة    الفن  ومستوى  وقواعده،  بأبعاده  والتقانة  العلم  مستوى  وهي 

الرحبة   ومجاالته  بأبعاده  الروحية  الوجدانيات  ومستوى  أيضا،  وقواعده  بأبعاده 

 وقواعده. 

العملية    في  رئيس  ركن  بمثابة  يعد  المستويات  هذه  من  مستوى  وكل 

األحوال   من  حال  بأية  يمكن  ال  بالدعوة    -الدعوية،  القائم  أو  الدارس    -على 

 تجاوزه، أو إهماله، أو اإلعراض عنه، مهما كانت األسباب. 

و  علم  إذن  لمصطلحي  فالدعوة  االصطالحي  المدلول  تراكمات  بكل  تقانة 

الدارس  على  يجب  الني  الدعوية،  العملية  في  األول  الركن  وهو  والتقانة،  العلم 

 المسلم والقائم بالعمل الدعوي أن يفقهه فقها شموليا وتمكنيا.   

الفن    لمفهوم  االصطالحي  المدلول  أبعاد ومعاني  بكل  فن وموهبة  والدعوة 

والغريزي  الفطرية  والمكونات  المقومات  ولكل  الجميل،  للموهبة  اإلسالمي  ة 

التي   الدعوية،  العملية  الثاني في  الركن  الممنوحة من هللا ألنبيائه ولدعاته، وهي 

 يجب على الدارس المسلم والقائم بالدعوة أن يفقهه فقها موهبيا تمكنيا. 

والدعوة تقوى وإخالص بكل أبعاد وفاعليات الحرارة الوجدانية والروحانية   

مصطلحي التقوى واإلخالص للعقل    -ى حد ما  إل  -للمعاني والمدلوالت التي تقرب  

يجب   والتي  الدعوية،  العملية  في  واألخير  الثالث  الركن  وهي  المسلم،  والوجدان 

     .97  على الدارس المسلم والقائم بالدعوة أن يفقهها روحيا ووجدانيا ونفسيا
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 لمحة تاريخية عن نشأة هذا العلم: – 2

العربية القديمة كتابا حمل عنوانا فيه عبارة لم تعرف المكتبة اإلسالمية وال  

)الدعوة إلى هللا( أو )منهج الدعوة عند أنبياء هللا( أو من قبيل هذه النعوت قط، إذ 

على قدرهم وجاللهم    -لم يكن يخطر ببال علماء وفقهاء العصور اإلسالمية األولى  

مها معا، وهو الذي  أنَّ ما يقومون به هو الدعوة وعل  -ومكانتهم العلمية والدعوية  

، فكان في زماننا الدعاة هم العلماء، ولم  98  أدركنا عليه شيوخ عصرنا يرحمهم هللا

يكن ألحد أن يُسمي نفسه داعية أو يكتب على أحد مؤلفاته عبارة )الداعية فالن(،  

أو أن يضع في حصة تلفزيونية أو إذاعية ويسم نفسه بلفظ )داعية(، كما أدركنا 

 في هذا العصر. 

اوين التي نعتها  غير أن المطلع على المكتبة اإلسالمية يجد الكثير من العن

أصحابها بـ )أدب الدنيا والدين( ألبي علي الماوردي، و)بستان الواعظين( و )صيد  

ألبي   المحبوب(  معرفة  فيث  القلوب  )قوت  و  الجوزي،  بن  الرحمن  لعبد  الخاطر( 

لإلمام   القشيرية(  )الرسالة  كـ  الصغيرة  الرسائل  من  الكثير  و  المكي،  طاهر 

والجن المبارك  والبن  يزيد  القشيري  وأبي  السنجي  وفرقد  السقطي  وسري  يد 

البسطامي وأبي سليمان الداراني.. وغيرهم من خالصة وصفوة القرون الهجرية  

األربعة األولى، و )حلية األولياء( ألبي نعيم األصبهاني و )إحياء علوم الدين( و  

شيخ   ككتب  وغيرها  الغزالي..  حامد  أبي  اإلسالم  لحجة  االعتقاد(  في  )االقتصاد 

على  ا واطلعت  قرأتها  إن  ولكنك  الجوزية..  قيم  ابن  وتلميذه  تيمية  ابن  إلسالم 

محتواها لوجدت معظمها تراقيق وطرق وسبل ومناهج للدعوة إلى هللا، فهي كتب  

 دعوة، وإن لم يسمها أصحابها باسم )الدعوة(. 

خالل  المسلم  العقل  أنتجه  لما  والمتتبع  المتخصص  الدارس  فإن  وعليه 

وية الطويلة يمكنه أن يسجل جملة من المالحظات العلمية والمنهجية،  مسيرته الدع

والحجم  النسق  بنفس  الدعوية  المؤلفات  تصنيف  في  المتقدمين  زهد  أهمها:  لعل 

الذي تركوه في باقي العلوم، كما كان حالهم متواضعا مع علم السياسة الشرعية.  

واكت  للدعوة،  بالتنظير  المتقدمين  العلماء  اهتمام  واقع  وقلة  في  بممارستها  فائهم 

العز بن   المبارك.  الدعاة: )الحسن البصري. عبد هللا بن  العلماء  الناس من أمثال 

السراج  الباز.  ابن سراج  تيمية.  أحمد بن  الجوزي.  الرحمن بن  السالم. عبد  عبد 

لمخزونهم   يرقى  دعوي  تنظيري  لمخزون  تركهم  وعدم  تومرت..(،  ابن  البلقيني. 

و واألصولي  السياسة  الفقهي  في  الفكري  مخزونهم  أمر  هو  كما  المقاصدي، 
 

الشام    98 شيوخ  كان  فقد  تحديدا،  والفقهاء  العلماء  هم  بالدعوة  يقوم  الذي  أن  نرى  كنا  فقد 
ت   الميداني  حبنكة  )حسن  هللا:  يرحمهم  الشيخ  ت  1978أمثال  الرفاعي  الكريم  )عبد  و  م( 

مربيين )سارية وأسامة( مدَّ هللا في عمرهما و )محمد عوض ت  م( وابناه الفاضلين ال1972
م( وعائلة األرنؤوط.. وغيرهم يقومون بالعملية  2013م( و )سعيد رمضان البوطي ت  2012

 الدعوية. 
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مثمرة،   دعوية  حقوال  تعد  وحياتهم  سيرتهم  كون  من  الرغم  على  الشرعية، 

ومدارس دعوية ثرية  ومتجددة تستلهم منها األجيال اإلسالمية الالحقة الدروس 

 والعبر.

الحديثة  الدعوية  الدراسات  على  منهجيا  الباحث  يسجله  أن  يمكن  وما 

التجربي والم الكم  أو من  اإلسالمية،  والمعاهد  الجامعات  في  تُدرس  والتي  عاصرة 

 للحركات والهيئات والتنظيمات والجماعات اإلسالمية، مايلي: 

بروز تراكم معرفي حديث ومعاصر في علم الدعوة اعتمد أساسا على الفهم    -  1

ة اإلنسانية  التقليدي للنشاطات الدعوية للسلف الصالح بمعزل عن تراكمات الحضار

واآلفاقية  والمعلوماتية  واإلعالمية  واألدبية  والفكرية  العلمية  وفتوحاتها: 

 والفضائية.. الحديثة والمعاصرة.

لجميع    –  2 الفكري  االرتهان  حبيسة  ومعاصرة  حديثة  دعوية  فهومات  وجود 

والحكم   للتجارب  المتقدمين  لفهومات  والكيانية  والمكانية  الزمانية  المكونات: 

ة، بحيث تشكل لهم بوابات فهم وفقه وولوج فريدة، ال يمكنهم تجاوزها أو  الدعوي

يالئم   وبما  ومتطلباته،  العصر  وروح  يتناسب  بما  وتوجيهاتها  أحكامها  تخطي 

 تطلعات وآمال المسلمين الملحة اآلنية والمستقبلية. 

المحدثين   -  3 الدعاة  العلماء  للنص على كثير من  الظاهري  غلبة طابع االرتهان 

المصنفين في هذا العلم، وإسرافهم الشديد في التضييق لفهم أبعاد النص المقدس  

 )القرآن. السنة( في جانبه الدعوي، واعتبار وسائل الدعوة توقيفية ال مباح فيها. 

إسالمي    -  4 بتنظيم  الخاصة  الحركية  التنظيرية  الدعوية  الدراسات  طابع  غلبة 

التنظ هيكلة  بناء  سمات  عليه  تغلب  حساب  معين،  على  للجماعة  الحركي  يم 

 الضوابط العلمية التنظيرية الدعوية الشاملة. 

كثرة المؤلفات الدعوية التجربية الذاتية، التي تنبع من تاريخ ومسيرة داعية   -  5

معين،   وزمان  وعالقات  ظروف  وفي  معينة،  جماعة  وبين  معين،  قطر  في  معين 

ألركان العملية الدعوية، ألن  وفي مواجهة نظام معين على حساب التنظير العلمي  

هي عمل وسيرة ومنهج نبي هللا محمد عليه الصالة والسالم   -فيما نعلم  -الدعوة  

مع صحابته الكرام، وليست هي تجارب الحركات والمجموعات الدينية اإلسالمية،  

للمنهج   محاكاة  سوى  يكون  أن  يعدو  ال  الديني  فعملها  األصل،  من  تستقي  التي 

 وليست هي الدعوة.  الدعوي النبوي،  
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الدعوية، وغلبة    -  6 التنظيرية  العلمية  الطروحات  الكثير من  سطحية ومحدودية 

أفقيا   الدعوية  منهج الوصف والقص والتأريخ والنقد عليها عند تناولها للتجارب 

   .99وعموديا  

الق  -  7 لقراءة وتحليل وفهم النص  الكافية  العناية  الدعاة  العلماء  رآني  عدم إيالء 

 والنبوي الشريف من جانبه الدعوي البحت .   يمالكر

وتحليل    -  8 لقراءة  المعتبر  واالهتمام  الكافية  العناية  الدعاة  العلماء  إيالء  عدم 

القصصية  بالقراءة  واالكتفاء  الدعوية،  الدراسات  منظور  من  األنبياء  قصص 

المسيحية   فيه  برعت  الذي  الوقت  في  لها  والتذكيرية  مختلف  والوعظية  البتكار 

فنون وتقنيات وطرق التبشير والدعوة إلى المسيحية، على الرغم من غنى النص  

الصحة   المطلقة  الدعوية  األصولية  والقواعد  باألسس  سنة(  )قرآن.  المقدس 

 والقداسة. 

أثرت   التي  الدعوية  واألبحاث  الدراسات  على  أيضا  شك   -والمالحظ  بال 

تبة اإلسالمية في القرنين الرابع عشر وبداية المك  -وأضافت تراكما ثقافيا دعويا  

 الخامس عشر الهجريين ما يلي: 

 غلبة طابع الوصف والقص األدبي للمآثر الدعوية وللماضي اإلسالمي التليد.  - 1

مع    -  2 التفاعل  دون   ، فقط  للماضي  والخطابية  والدفء  االنفعال  طابع  غلبة 

 مجريات األحداث. 

مية واالتصالية العناية والدراسة الكافية لدى الدعاة عدم إيالء الوسيلة اإلعال  -  3

أدى   مما  الحنيف   -ولألسف-اإلسالميين،  اإلسالمي  الدعوي  المضمون  تعثر  إلى 

 اليوم في عصر تقدم وانتشار الوسيلة. 

المناظرة.   -  4 المحاضرة.  الدرس.  ]الخطبة.  التقليدية  الوسائل  مباحث  دراسة 

مكتوبة. المسموعة. المرئية[ والمعاصرة: ]إعالم الفتوى..[ والحديثة: ]الوسائل ال

أنترنيت وشبكات تواصل   إلكتروني. معلوماتية.  إلكتروني. نشر وإعالم  آلي. بريد 

الدعوية،   العملية  عن  البعد  كل  بعيدة  أخرى  علمية  مجاالت  ضمن  اجتماعي[ 

متعددة،   علوم  ضمن  والفتوى..  والمناظرة  والمحاضرة  والدرس  الخطبة  فتدرس 

درس الوسائل المكتوبة والمسموعة والمرئية ضمن علوم اإلعالم واالتصال،  كما ت
 

99
عدا دراسة األستاذ جمعة أمين )الدعوة قواعد وأصول(، ودراسة األستاذ عبد الكريم زيدان    

الدعوة   إلى علم  )أصول  )المدخل  البيانوني  الفتح  أبو  للشيخ محمد  القيم  والكتاب  اإلسالمية( 

ككتابات   العربي  المشرق  في  األخرى  الجادة  الجامعية  واألبحاث  الدراسات  وبعض  الدعوة(، 

الرحمن حبنكة، وما   الطحان وعبد  الراشد ومحمد  الراحلين سيد و محمد قطب ومحمد أحمد 

 طر، وسلسلة روافد بالكويت. صدر في سلسلة كتاب األمة بق
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ومعلوماتية،   إلكتروني،  ونشر  إلكتروني  بريد  من  المعاصرة  الوسائل  تدرس  كما 

الدعوة  واألنترنيت ضمن علوم اإلعالم اآللي، والتي يجب أن تدرس ضمن علوم 

  .100اإلسالمية وتقنياتها التأثيرية في الجماهير المدعوة 

في   وتراكماته  العلم  هذا  لتاريخية  والمنهجية  الفكرية  الوضعية  هذه  وأمام 

المكتبة اإلسالمية، فقد حتمت ظروف الضعف والتراجع واالنهزام والتبعية التي آل  

اإلسالم  عن  الدفاع  إلى  العثمانية  الخالفة  سقوط  بعد  والمسلمون  العرب  إليها 

 والتعريف به داخليا وخارجيا. 

 ية هذا العلم:أهم – 3

الدراسات   حقل  في  وأدقها  العمليات  أعقد  من  الدعوي  االتصال  عملية  تعد 

السماوي   الخطاب  وحمل  وترجمة  فهم  في  وتخصصها  لتميزها  نظرا  االتصالية، 

 المميز لعامة الناس وخاصتهم.

معارج  وفق  معه  التعامل  يجب  الذي  المتميز،  السماوي  الخطاب  هذا 

وعقلي  روحية  وصيغ  هللا  وكيفيات  وفطرة  تنسجم   ، خاصة  وسلوكية  ووجدانية  ة 

معها   التطابق  يستطيع  فال  عليها،  الناس  فطر  التي  أو-الصحيحة  إالّ   -غدا اليوم 

ل كيانه العقلي والروحي والسلوكي الفردي واالجتماعي وفق مسارب تلقي   من ٌشّكِّ

والجمعي   الفردي  والعملي،  الروحي  الواقعين  في  وترجمته  وفهمه،  الحق 

 واالجتماعي.  

عمليات   من  غيرها  دون  خاصة  الدعوي  االتصال  عملية  ارتقت  وقد 

في اختزلته  لما  نظرا  أبعادها  ودقت  ]الداعية.    االتصال،  الرئيسة  األربعة  أركانها 

القضايا   من  هائل  كم  من  الدعوي[  العمل  وأساليب  فنيات  المدعوين.  الدعوة. 

التوجيه   ومضامين  وقيم  ورسائل  برموز  الوطيدة  الصلة  ذات  المميزة،  والمسائل 

السماوي، التي ال يمكن التهاون فيها، فهما أو عرضا أو إلقاء أو تواصال أو تعبئة  

 يرا، منطلقا وممارسة ووسيلة وغاية. أو تأث

تهدف   بالجماهير    -فهي  اتصال  الجماهير    -كعملية  تزويد  باألساس 

المستقبِّلة بالرسائل والمضامين والقيم الربانية السامية من جهة، ومحاولة تشكيل  

اإلدراك  خلفيات  وتكوين  ثانية،  جهة  من  ورآهم  ووجدانهم  وقيمهم  تصوراتهم 

لديهم السليم  السماوية    والتصور  والتعاليم  والقيم  المقدسة  المرجعية  األطر  حيال 

خالل  من  وذلك  أخرى،  جهة  من  الواقعية  العملية  ارتياداتها  ومختلف  النظرية 

المنفصلة   الجزئية  العمليات  من  جملة   وتشابكات  والعقلية    -تفاعالت  النفسية 

 
تاريخ الدعوة والدعاة، ج  انظر    100 ..    21، ص  1: أحمد عيساوي، دراسات وأبحاث في 

23.   
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لدى الداعية أو  ضمن إطار العملية الدعوية الكبرى    -والفكرية الذهنية والجمالية  

 المدعوين. 

والوسائل   المنجزات  سائر  مع  التقني  التعامل  حسن  إلى  أيضا  تهدف  كما 

الوسيلة   حيال  دعوي  تجربي  تراكم  لبلورة  االنتشار  الواسعة  والحديثة  التقليدية 

خدمة   منها  ومساحات  وأزمان  أجزاء  تخصيص  ومحاولة  وغيرها،  الدعوية 

يتناسب بما  السامية  الدعوية  ودوافع   للرسالة  وتوجهات  وقيم  وثقافات 

 ومستويات.. الرسالة الدعوية للرقي بالجماهير المدعوة.

االتصال  عمليات  من  غيرها  دون  الدعوي  االتصال  عملية  صعوبة  وتبرز 

بالجماهير، أن الجمهور المستقبل للرسالة الدعوية محاط بزخم كبير من الرسائل  

توجهه   صفاء  عليه  تشغب  التي  واالنسياق  األخرى  فيها  التركيز  عن  وتشغله 

فهي   المستقبلة  الجهة  الجانبية  الدعوية  الرسائل  تلك  تشغل  ما  وبمقدار  ورائها، 

تشغل بقوة أيضا الجهة القائمة بعملية االتصال الدعوي، ألنها تجد نفسها مجبرة  

على بذل جهد فكري وثقافي وعلمي وفني واتصالي وإعالمي معتبر النتقاء أسهل  

وأقرب وأسرع الرسائل والمضامين الدعوية المؤثرة والفعالة في نفسيات  وأيسر  

 وعقول وتصورات جمهور المدعوين الحقيقيين والمرتقبين. 

كبير من  بكم  اإلسالمية محاطة  الدعوية  للرسالة  المستقبِّلة  الجهة  أن  ذلك 

مية..  الرسائل الدعوية : الدينية والسياسية واالقتصادية والتربوية والفنية واإلعال

والتفاعل   واالستقرار  لة  المرسِّ الجهة  اختيار  في  أمرها  من  حيرة  في  يجعلها  ما 

 معها إمكانيا وزمانيا وكيانيا، ونبذ الرسائل والمضامين الدعوية األخرى.

ولذا فإن القائم بعملية االتصال الدعوي فردا كان أم مؤسسة أم هيئة يجب 

ر المستقبل الحقيقي منه والمرتقب  عليه أن يكون حريصا على جذب انتباه الجمهو 

 لرسالته دون غيرها من رسائل الدعاة. 

الدعوي  الزخم  على  التغلب  الدعوي  االتصال  بعملية  القائم  يستطيع  وال 

والتكنولوجية   العادية  الجماهيري  االتصال  قنوات  مختلف  به  تعج  الذي  الكبير 

إتقان، بدءا من مضمون  المباشرة وغير المباشرة، إالّ إذ أتقن عمله الدعوي أيّما  

والمرتقبين،   الحقيقيين  المدعوين  لجمهور  المناسبة  الدعوية،  الرسالة  ونوعية 

الدعوية   الرسالة  رموز  بحمل  تتكفل  التي  والفاعلة  المؤثرة  بالوسيلة  ومرورا 

أصناف   بدراسة  وانتهاء  الطرق،  وأسرع  بأيسر  المدعوين  لجمهور  وتبليغها 

 ولهم المختلفة.المدعوين وظروفهم ودوافعهم ومي

دون  إليها  المدعو  الجمهور  جذب  في  هدفها  الداعية  الجهة  تحقق  وحتى 

الدعوي هي وضع   االتصال  عملية  في  بها  تقوم  أن  يجب  أول خطوة  فإن  سواها 

وجذب   الدعوية،  الرسالة  صميم  في  المدعوة  للجماهير  الواعية  اإلدراك  بُؤرة 
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ذلك   لها  يتأتى  ولن  غيرها،  دون  إليها  إدراك  انتباهها  لبؤرة  الواعي  الجذب 

المؤثرة في  العناصر األساسية  إذا استجمعت كل  إالّ  المدعوة لرسائلها،  الجماهير 

بالعمل   القائم  نوعية  وفي  أوال،  الدعوية  الرسالة  نوعية  في  الدعوية،  عمليتها 

الدفع  مواطن  معرفة  وفي  ثالثا،  والمؤثرة  الفعالة  الوسيلة  وفي  ثانيا،  الدعوي 

نف في  الجذبية والجذب  العناصر  وهذه  رابعا.  المدعوين  وأوضاع  وظروف  سيات 

 األساسية يمكن إجمالها فيما يلي: 

المستقبل    -  1 الجمهور  وأحوال  ونفسيات  وأوضاع  وظروف  خصائص  تفهم 

 الحقيقي منه والمنتظر.

]المكتوبة.    -  2 المتنوعة  الدعوية  الرسالة  وخصائص  ونوعية  طبيعة  إدراك 

 صامتة. اإللكترونية. الملونة. العادية..[. المسموعة. المرئية. ال 

معرفة نوعية الوسيلة الدعوية المنتقاة ومدى انسجامها مع مضامين الرسالة    -  3

  . ]فردا  أخرى  جهة  من  الدعوي  االتصال  بعملية  القائم  ومع  جهة،  من  الدعوية 

 مجموعة . هيئة . مؤسسة . دولة[. 

و  -  4 الحقيقية  المدعوين  واتجاهات  دوافع  نحو  فهم  التوجه  في  الدقيقة  ميولهم 

الوسيلة أم المضمون ]الفيلم أو الشريط اإلسالمي كتاريخ ومحاولة تمثيل للماضي  

 التليد بأزيائه.. أو كقيم روحية وتشريعية[. 

الرسالة    -  5 إليه  ستوجه  الذي  والكياني  والديمغرافي  الجغرافي  الوسط  نوعية 

تأثيرا كبح  أو  دفع  في  فاعليته  ومدى  جمهور الدعوية  في  الدعوية  الرسالة  ت 

 المدعوين المرتقبين والحقيقيين.   

 مناهج دراسة علم الدعوة: – 4

تنصب    آنفا  أوردناها  كما  اإلسالمية  الدعوة  ومميزات  خصائص  كانت  إذا 

المنهجية   المعالجة  ضرورات  فإن  لها،  الشمولية  التحليلية  الرؤية  على  أساسا 

( التالي  الملح  التساؤل  لطرح  العملية  تدفعنا  وتحليل  لدراسة  يصلح  المناهج  أي 

البحث   زاوية  بلورة  إلى  خالله  من  متطلعين  باآلخرين؟(  اتصال  كعملية  الدعوية 

التي   الناجعة  المنهجية  المنافذ  مختلف  استبصار  بقصد  وذلك  البحتة،  المنهجي 

نستطيع من خاللها أن نتفهم تشكيالت ومكونات الدعوة كعملية اتصال باآلخرين،  

السؤال سيقودنا للبحث عن المناهج المناسبة لدراسة الدعوة  كعملية اتصال  وهذا  

 باآلخرين وفق االتجاهات المنهجية اآلتية: 

 المنهج االتصالي اإلعالمي.   - 1

 المنهج الفكري.  - 2

 المنهج االجتماعي والثقافي.  - 3
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 المنهج العقلي  الفكري. – 4

 المنهج االستشرافي. – 5

المناه   –  6 في سائر  المنهج  يؤديها  التي  الوظائف  وفق  سالفا  المذكورة  ج 

 الدراسة.

وسنقدم لمحات عابرة عن خصائص ومميزات ومكونات كل اتجاه من هذه  

اتصال   الدعوية كعملية  العملية  التي يمكننا من خاللها دراسة  العلمية،  االتجاهات 

  .101باآلخرين ]جمهور المدعوين[  

 المنهج االتصالي اإلعالمي:   - 1

على أركان عملية االتصال   -نظريا وتطبيقيا    -يتأسس هذا االتجاه المنهجي   

اإلعالمي الخمسة، وهي: )من يقول؟ ماذا يقول؟ بأية وسيلة يقول؟ ولمن يقول؟  

  .102وبأي تأثير ؟(  

والسالم   الصالة  عليه  النبي  شخص  على  يقول؟(  )من  ركن  يدل  حيث 

والثوابت  الداعية المنطلقات  ذات  الدعوية،  المؤسسة  أو  المنظمة  أو  الهيئة  أو   ،

الدعوية   والمضامين  الرسائل  وذات  المعينة،  والتقنيات  الوسائل  واألهداف، وذات 

 والدينية المعينة. 

الدينية    الرسالة  ومحتوى  مضمون  على  يقول؟(  )ماذا  ركن  وينصب 

 م إيصالها لجمهور المدعوين.    والدعوية التي يريد النبي عليه الصالة والسال

ويتناول ركن )بأية وسيلة؟( مختلف الوسائل االتصالية واإلعالمية القديمة   

أو   والسالم  الصالة  عليه  النبي  يستخدمها  التي  والمناهج  واألساليب  والحديثة 

الرسائل   لنقل وتوجيه  الدينية والدعوية  الدعاة والهيئات والمنظمات والمؤسسات 

 عوية إلى جمهور المدعوين. الدينية الد

ويتوجه ركن )لمن يقول؟( إلى جمهور المستقبلين المدعوين محليا وإقليميا   

النبي   إليهم  يتوجه  حيث  والثقافية،  المادية  ومستوياتهم  مكوناتهم  بكل  وعالميا 

عليه الصالة والسالم  برسالته الدينية وكذلك سائر الدعاة والهيئات والمؤسسات  

 والمنظمات الدينية. 

 
   .41..   33، ص 1: أحمد عيساوي، دراسات وأبحاث في تاريخ الدعوة والدعاة، ج انظر 101
األس   102 رشتي،  أحمد  جيهان  انظر:  اإلعالمي  االتصال  نظريات  في  التوسع  من  س  لمزيد 

األولى،   الطبعة  القاهرة،  العربي،  الفكر  دار  اإلعالم،  لنظريات  ص  1975العلمية  ..  18م، 

وجيهان أحمد رشتي، اإلعالم ونظرياته في العصر الحديث، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة  

 م.  1970األولى، 
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التأثيرات   محصلة  وإحصاء  ومراقبة  دراسة  تأثير؟(  )بأي  ركن  ويتناول 

التي يحدثها نبي هللا عليه الصالة   الدينية والتغييرات العقدية والروحية والواقعية 

 والسالم  وسائر الدعاة.. في جمهور المدعوين الحقيقيين والمرتقبين. 

األر  أن كل ركن من هذه  بنجاح وفشل والحقيقة  المباشرة  الصلة  ذات  كان 

الدارسين  قبل  من  ومستفيضة  معمقة  دراسات  إلى  بحاجة  الدعوية  العملية 

والباحثين والدعاة اإلسالميين، ألن مثل هذه القراءات الهادئة والمعمقة ستخرجنا 

واالنفعالية   العاطفية  المحاوالت  إسار  تصوراتنا  -من  عليها  وشّكلنا  دأبنا  التي 

من تجيِّّش الدعاة وتجنيدهم في المساجد والمدارس والجامعات ووسائل    -اوقراراتن

والتحليالت   لها،  الهادئة  القراءة  وضعية  إلى  حماسهم،  وإلهاب  اإلعالم، 

حقيقة   لمعرفة  التدبرية  الرؤية  وتأصيل  جهة  من  وتفعيلها  إلنجاحها  الموضوعية 

 أخرى.ومكونات العملية الدعوية، ذات التركيبة المعقدة من جهة 

بنوعية    الصلة  وطيد  ركن  أنه  سيتبين  يقول؟(  )من  ركن  في  والمتمعن 

والعقلية   الجسدية  وقدراتهم  والمكتسبة،  الفطرية  ومواهبهم  الدعاة،  شخصيات 

لألطر   والسوي  السليم  وفقههم  وتدبرهم  فهمهم  ومدى  والعاطفية،  والنفسية 

لآلفاق الرحبة التي المرجعية المقدسة، كما له صلة دقيقة بسعة رؤاهم وتطلعهم  

التنزيل، وبمدى   المقاصدية لمعالم  بكل األبعاد  الكريم ، وإحاطتهم  يشع بها النص 

استوائهم على مفاتيح فهمها وحل إشكاالتها ، والتمكن منها، بهدف تقديمها مجددا  

 لجمهور المدعوين صحيحة ومطابقة لمراد صاحبها ومنزلها األول جلَّ وعال.

صلة    له  الركن  للدعاة،  وهذا  الفكرية  المواهب  وانتقاء  تمييز  بفقه  وطيدة 

المبشرين   اصطفاء  وبفقه  لهم،  الراسخة  العلمية  القدرات  وتصنيف  فرز  وبفقه 

والنساء -القادرين   الرجال  الحقيقيين  -من  المدعوين  لعموم  الدعوة  تبليغ  على 

 والمرتقبين. 

المقدس  المرجعية  األطر  بفقه  فله صلة  ؟(  يقول  )ماذا  ركن  وبعميق  أما  ة، 

فهم محدداتها وتوجيهاتها الدينية الضابطة لحقوق هللا في عباده وحقوق العباد في  

لجمهور   ومضامينها  رسائلها  وتيسير  وتوجيه  وتبسيط  توضيح  وبمدى  خالقهم، 

 المدعوين الحقيقيين والمرتقبين. 

الدينية والدعوية   والمضامين  الرسائل  الركن له صلة وطيدة بنوعية  وهذا 

فيؤسسها  التبشير فائقة،  بدقة وبعناية  اختيارها  الداعية حسن  التي وجب على  ية 

على فهم عميق لمفاتيح التأثير اإليجابية في جمهور المدعوين، ألن أي خلل في  

الدعوة  نجاح  على  سلبا  سينعكس  المدعوين  ومعايير  وقيم  وتقاليد  عادات  فهم 

ؤثرة لجمهور المدعوين،  والداعية، ويفقده توازنه في توجيه رسائله الدعوية الم

 وتصبح مضامين رسائله عديمة الجدوى والتأثير فيهم. 
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ركن   فإن  الدعوية،  الرسائل  يقول؟( على مضامين  )ماذا  ركن  يركز  وفيما 

المدنية   وأشياء  الوسيلة  عالم  من  التمكني  المستوى  على  يركز  وسيلة؟(  )بأية 

السيط من  الدعاة  وفاعلية  وسرعة  قدرة  وبمدى  وحسن  المعاصرة،  عليها،  رة 

 تفعيلها لخدمة الرسالة الدعوية. 

المدعوين    جمهور  لدراسة  أساسا  يتوجه  الذي  )لمن؟(  ركن  -وكذلك 

 المستقبلين للرسالة الدينية .  -الحقيقيين والمرتقبين

المسلمين،    الدراسات عرفت تطورا مذهال عند غير  أن مثل هذه  والحقيقة 

ق منذ  الغربي  العالم  في  لها  أنشئت  ولجان  حيث  وأكاديميات  معاهد  خلت  رون 

متخصصة من الباحثين والدارسين، المتفرغين لدراسة حياة وقيم ومعايير وأديان 

المراد  الشعوب  وأزياء  وفنون  وأعراف  وتقاليد  وعادات  وألسنة  ولهجات  ولغات 

 التوجه إليها ثقافيا وفكريا ودينيا.  

أدق ومعرفة  الغير،  بدراسة  وطيدة  صلة  له  الركن  اآلخر   وهذا  أحوال 

بلد  في  مرفوضا  يكون  قد  ما،  إسالمي  بلد  في  مقبوال  ما  سلوكا  ألن  المخالف، 

بلد   في  مستهجنة  تكون  قد  ما،  إسالمي  بلد  في  مقبولـة  وكلمة  آخر،  إسالمي 

قرن  في  المسلمين  غير  من  للمدعوين  بالنسبة  األمر  يكون  فماذا  آخر.  إسالمي 

 لوثنية المفتوحة؟      العولمة والهيمنة الثقافية واالتصاالت ا

تتركها    التي  الفاعلة  التأثيرات  على  أساسا  يتركز  ؟(  تأثير  )بأي  ركن  فإن 

جماهير   وواقع  وسلوكات  وأرواح  ونفسـيات  ووجدان  عقول  في  الداعية  رسـالة 

واالجتماعي   الثقافي  والمستوى  والجنس  السن  حيث  من  المتنوعين  المدعوين 

 واالقتصادي واألخالقي والجغرافي.. 

وقد عرف هذا الركن دراسات وأبحاثا ناحجة وفاعلة عند غير المسلمين،   

وحقيقية   كبيرة  معرفة  تكوين  إلى  الغرب  لدى  األبحاث  هذه  مثل  تقدم  أفاد  حيث 

الدعوية والدعائية   المعنية بخطاباتها  األمم  بثوابت ومتغيرات ومؤثرات وأطر كل 

 المغايرة.   

ى هيمنة نمطهم الثقافي الوثني على وهذا السبق المعرفي هو الذي أدى إل 

نمط العالم اإلسالمي الثقافي المقدس، بعد أن زاحمه في دياره وحاصره ثم سيطر 

 عليه، ليزيحه إزاحة شبه نهائية من واقع المسلمين واقعيا وعمليا. 

ألن اإلعالم الغربي قد شوه صورة المسلم اليوم )).. وشكك بدعوة المسلم  

تقط من واقع المسلمين صورا مشوهة، قدمها على أنها هي  اليوم، واستطاع أن يل

هي  أين  عليها..  ويدلل  أغراضه  ليخدم  اإلسالم،  دعاة  هم  هؤالء  وأن  اإلسالم، 

إسالمه   مستوى  في  ليكون  الدائم  وهاجسه  المؤمن  ضالة  هي  التي  الحكمة 

بالكتاب   تعالى  هللا  قرنها  والتي  فإذا  -القرآن    -وعصره،  وأهميتها؟   لضرورتها 
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تعالى: }وأنزل   قال  الكتاب،  الناس وبين  بين  النفسية  الجدران  أقمنا  فقد  افتقدناها 

)النساء:   والحكمة{  الكتاب  عليك  المستوى،  113هللا  رفيعة  أهلية  والحكمة   ..)

ومنحة من هللا ألهل التقوى من خاصة خلقه، يمكن أن تتحقق باالكتساب والنظر  

بسنة رسوله وطريقته في البيان، إنه الرسول    والتدبر في كتاب هللا تعالى وااللتزام

التشريع شيئا   الناس بأحكام  الناس على قدر عقولهم، وأخذ  الذي أمر أن يخاطب 

فشيئا.. إنها الحكمة في عملية إبالغ دعوة هللا تعالى، واألخذ بيد الناس إلى الخير، 

[ عنها:  هللا  رضي  لعائشة  قوله  في  الحكمة  انظر  المهداة،  الرحمة  أن  فهو  لوال 

عليه   إبراهيم  قواعد  على  وأقمتها  الكعبة  لهدمت  باإلسالم  عهد  حديثو  قومك 

 .103السالم[..((  

والحقيقة أن دراسة العملية الدعوية من منظور االتجاه االتصالي اإلعالمي  

وتطبيقيا   نظريا  الموهوبين  والدعاة  والدارسين  الباحثين  من  فريق  إلى  يحتاج 

 . 104  بالدراسة على حدةلتناول كل ركن 

 المنهج الفكري:  - 2

يدرس هذا االتجاه المنهجي العملية الدعوية من خالل أربعة أركان رئيسة   

 هي: )الفكر، الفن، النظام، العلم(. 

والفلسفي    والتصوري  العقدي  المضمون  )الفكر(  بركن  -ونقصد 

الت   -اإليديولوجي المضمون  )الفن(  بركن  ونقصد  الدعوية.  وطرق  للعملية  قني، 

 االتصال الهندسية التي يتم بواسطتها بث مضامين ورسائل العملية الدعوية. 

ونقصد بركن )النظام( تحديد هوية الهيئات والمنظمات والمؤسسات القائمة         

 بشؤون الدعوة. 

األفقية         الحضارية  الخبراتية  التراكمات  تفاعل  )العلم( مجموع  بركن  ونقصد 

 ي تساعد الداعية على تفعيل وتقوية العملية الدعوية.  والعمودية، الت

نظرية   دراسة  الدعوية  العملية  يدرس  بحت،  نظري  فلسفي  االتجاه  وهذا 

أكاديمية مجردة، أكثر من كونها عملية ممارسة واتصال باآلخرين، ولكنه يصلح  

 
103

طبعة األولى،  عمر عبيد حسنة، نظرات في مسيرة العمل اإلسالمي، دار الشهاب، باتنة، ال  

 .   86و   85م، ص  1985

104
انظر: سامية محمد جابر، االتصال الجماهيري والمجتمع الحديث النظرية والتطبيق، دار    

.  208و    207، و  180..  175المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، دون طبعة دون تاريخ، ص  

العلمية والتطبيقية لإلعالم   الكتب، القاهرة، دون  عبد الوهاب كحيل، األسس  اإلسالمي، عالم 

. وعبد هللا شحاته، الدعوة اإلسالمية واإلعالم الديني، الهيئة  229..   215طبعة وتاريخ، ص 

              .33م، ص 1986المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الثانية، 
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كاشفة   وتقيمية  تقويمية  مسبارية  قنوات  لتشكيل  ناجحة  معيارية  أرضية  ليكون 

جمهور وص في  الدعوية  العملية  وتأثيرات  نتائج  بدراسة  المتخصصة  للجان  ادقة 

 المدعوين.   

 المنهج االجتماعي:  - 3

يدرس هذا االتجاه المنهجي العملية الدعوية من خالل أربعة أركان رئيسة،  

ثم   الدعوية(.  العملية  وفنيات وتقنيات  المدعوين، وسائل  الداعية،  )الدعوة،  هي: 

عمل دراسة  االجتماعية،  إن  أبعادها  فهم  على  أساسا  تتوقف  الدعوية  االتصال  ية 

بدءا من مضمون الرسالة الدعوية، والموقف الدعوي، أو الظروف المحيطة بهذه 

الرسالة، ثم نفسية المستقبل وشخصيته، والقيم االجتماعية المتحكمة والسائدة في 

   .105 المجتمع المدعو 

المستوى المعرفي المالئم لدراسة كل دعوات األنبياء،  وهذا االتجاه المنهجي هو  

الدعوة  عهد  من  اإلسالمي  الدعوي  التاريخ  حقل  في  الدعوية  النماذج  وسائر 

اإلسالمية األولى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصحابته رضوان هللا تعالى  

المذكو تجاربهم  من  أساسا  مستوحى  ألنه   هذا،  يومنا  إلى  وتابعيه  في  عليهم  رة 

   القصص القرآني والسنة النبوية المطهرة ومن التاريخ اإلسالمي.

 
 
 
 
 
 
 

 
كتاب األمة، قطر عدد  انظر: معتصم بابكر مصطفى، من أساليب اإلقناع في القرآن الكريم،  105

. ومحمد مصطفى زيدان، علم النفس االجتماعي،  42..    40هـ ص  1424، جمادى أولى  95

.  ومحي الدين  165..    144ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون طبعة وتاريخ، ص  

دون   الجزائر،  الجامعية،  المطبوعات  ديوان  االجتماعي،  النفس  علم  في  محاضرات  مختار، 

و ص  طبعة  النفس  272..    261تاريخ،  علم  في  المرشد  الهاشمي،  محمد  الحميد  وعبد   .

ص   وتاريخ،  طبعة  دون  الجزائر،  الجامعية،  المطبوعات  ديوان  وإبراهيم  27االجتماعي،   .

م،  1986إمام، فن العالقات العامة والمجتمع، مكتبة األنجلو مصرية، القاهرة، الطبعة األولى،  

 . 204ص 
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 الفصل الثاني 
لمحة تاريخية عن البحث اإلعالمي واالتصالي في الجامعة 

 الجزائرية 

 المبحث األول 

أثر نظرية الحتمية  106 التكنولوجية على الدراسات اإلعالمية واالتصالية في 

الجزائرية الجامعة   

 –الجامعي تصفيف نفايات المهيمن في مراكز الردم  -
 -تجربتي في اإلشراف والمناقشة   -

أو   الفكرية  إسقاطاتي  من  بعضا  تحمل  أنها  عنوانها  خالل  من  الدراسة  هذه  تبدو 

أو   يتأسس على حكم  عنوانها  ، ألن  الذاتية  طابع  تحمل  أنها  أو   ، التجربية  أو  اإليديولوجية 

تجر  مشهد  أو  ،  وصف  عموما  األكاديمية  الدراسات  ومنهج  وطبيعة  يتنافى  ما  وهو   ، بي 

المنهجي   الحياد  فيها  يُفترض  والتي  الخصوص،  وجه  على  واالتصالي  اإلعالمي  والبحث 

نحو نزعة أو    -إن أراد الباحث االنحياز    -والبحثي المطلق ، ثم االنحياز في نهاية الدراسة  

 دراسة ، وهو أمر متعارف عليه أكاديميا . اتجاه أو رأي ما ، خرجْت به نتائج ال

الحقل   المتواضعة في هذا  نتائج خبرتي  أُحوصل  وأنا  دفعتني  البحثية  المنهجية  ولكن 

نتيجة خبرة بحثية ، وهي من باب بلورة   النتيجة سلفا ، طالما هي  سَم وأُحّدد  ِِّ أَ البحثي أن 

والمشا التجربة  من  ركاما  العنوان  اختزل  حيث   ، بداءة  ثالثة  الرؤية  طيلة  والمتابعات  هدات 

 عقود في حقل البحث اإلعالمي واالتصالي . 

ومكانة   وقيمة  واقع  تتناول  منهجية  تحليلية  نقدية  تاريخية  علمية  دراسة  وهي 

الجزائر على وجه   واالتصال بجامعة  اإلعالم  واالتصالية في معهد علوم  اإلعالمية  الدراسات 

عموما   الجزائرية  الجامعة  وفي   ، نظرية  الخصوص  هيمنة  ظل  في   ، عقود  ثالثة  لفترة   ،

الحتمية التكنولوجية ، مبينا ما آل إليه واقع الدرس اإلعالمي والبحث االتصالي في السنوات  

، وانحصر ضمن   األخيرة من انحطاط وتراجع ، حتى صار ظالال باهتة لنفايات صانع الوسيلة 

 النفق المسدود .  

 * مداخل وأهداف وجديد الدراسة :  

في   األكاديمية  واالتصالية  اإلعالمية  الدراسات  واقع  حول  الدراسة  هذه  تتمحور 

األخير   العقد  في  الجزائرية  "  2012-2002الجامعة  " و  نمطية   "  : إليه من  آلت  وما  م ، 

من    ُهزال " و " ضعف " و " تردي " ، بسبب تراكم مجموعة من العوامل غير الموضوعية 

 والكثيرة جدا .. لعل أخطرها أمران :   جهة ، والخارجية والوافدة 

 
106  : عوالم    الحتمية  انظر  في  الحداثة  بعد  وما  الحداثة  ومنجزات  ومعارف  تصورات  ليقينية  طبيعية  نتيجة 

لتعقد   للتصدي  الخارقة  اليقينية  بقدراته  ووثقت  العقل  ألَّهْت  حضارية  موجة  وهي   ، خصوصا  التكنولوجيات 
: ] الحتمية التاريخية   المشاكل العالمية ، أثّرت في الفكر الغربي والعالم بأسره وهي التي أنجبت سلسلة الحتميات

الخلق العالمي " [ .   العولمية "  القيمية  الحتمية  الحتمية االقتصادية ،  اللغوية ،  الحتمية  البيولوجية ،  الحتمية   ،
العربي   كتاب   ، مستقبلية  عربية  رؤية  المعرفة  مجتمع  في  الثقافة  محورية   ، علي  نبيل   : يونيو  81انظر   ،

 .   44وسائط االتصال الحديثة ، ص  م ، الثقافة العربية في ظل 2010
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تبعية وارتهان تلك الدراسات بالقيود التي فرضها المهيمن وصانع الوسائل والمضامين    –  1

 اإلعالمية الحديثة .  

 تسريع عملية التفكيك الَُمتعمدةِّ لقيمة البحث والباحث الجامعي األكاديمي .   - 2

التمكين للنوعية الرديئة علميا ومنهجيا ومعرفيا ، والمنحطة أخالقيا    وذلك عن طريق

األكاديمي   العلمي  اإلشراف  ساحة  على  المتربعين  من   ، وخبراتيا  تجربيا  والهزيلة   ، وقيميا 

أو   بديال  يعرفون  ال  والذين   ، القوي  للمهيمن  والتبعية  التكنولوجية  الحتمية  لنظرية  المتبنين 

واالتصالي غيرها . ما أفرز نوعية من الطلبة النسقيين الساذجين على    سبيال للبحث اإلعالمي

ممن    ، الحقيقيين  والمكابدين   ، الجادين  الباحثين  المميزين  الطلبة  من  النوعية  تلك  حساب 

المعرفة   البحثي والعلمي ، والتوقيع في عالم  التميز  يُفنون عمرهم وزهرة شبابهم في سبيل 

 ة في حقل من الحقول المعرفية اإلعالمية واالتصالية .   بجزئية بحثية أو إضافة جديد

وتبعا لذلك فقد انحطت قيمة البحث العلمي اإلعالمي واالتصالي ، الذي أضحى مجرد  

الشبكية   والمنشورات  الكتب  من  إلكترونية  واحتياالت  وفنيات  وإلصاقات  وسرقات  نقوالت 

من األصحاب والخالن والعصبات النافذة    الملفقة من هنا وهناك ، والتي ُتقدم بدورها إلى لجنة 

في حقل اإلشراف والمناقشة من بارونات اللجان المجالس العلمية واإلدارية ، التي ال تقرأ ،  

وال تنقد ، وال تُحلل ، وال تناقش مناقشة علمية تحليلية هادئة بانية ، وال .. وعبر قيم ) بازار  

تح والتي   ، المتبادلة  والمقايضة  الزبونية   )  ( الطالب  فيصير   ، اليوم  الجزائرية  الجامعة  كم 

ْلسةِّ " الحميمية أو تلك " اللمةِّ " اإلخوانية   الزبون ( وفق تلفيقات تلك اللجان بُعيد تلك " الجِّ

أستاذا جامعيا    -التي يكثر فيها اللغو واللهو والضحك والشكر والثناء للمشرف واللجنة ..    -

ومؤمتنا على صناعة األجيال الجزائرية بالفراغ .. في  في حقل من أخطر الحقول المعرفية ،  

أخطر حقل استراتيجي معرفي ، دشن منذ عقود الخضوع لهيمنة نظرية الحتمية التكنولوجية  

وهيمنة ) الماكينة ( الغربية المسيطرة على سائر تمظهرات الحياة اإلنسانية ، بدءا من عهد  

الص بعصر  ومرورا   ، والمستقلة  الحرة  إلى  الصحافة  ووصوال   ، والفضائيات  المقعرة  حون 

موجة الوسائل االعالمية واالتصالية الخامسة ، التي كان لها الفضل في وصل أبعاض البشرية  

ببعضها وصال وسيليا مباشرا ، ُمدمرا أمامه كل شيء فطري َوسْمحٍ يتحرك أمام ] ماكينته [  

 التكنولوجية واإللكترونية الطاحنة . 

لدراسات واألبحاث اإلعالمية واالتصالية مجرد عروض آلثار أو  فصارت ُجل أو كل ا

المشرفين   هؤالء  مع  صار  كما   ، اجتماعيا  والُمستخدمة  المستوردة  الوسائل  تأثيرات 

القراءة   ظاهرة  اختفاء  األكاديمية  العلمية  الساحة  على  بهيمنتهم  ظهرت  الذين  والمناقشين 

ب وانتهت   ، الجادة  النقدية  التثبتية  الباحثين  العلمية  زهرة  على  القضاء  الحتمية  هيمنتهم 

األكاديمية   والبحثية  والمنهجية  العلمية  واألبحاث  الدراسات  محاريب  في  النوابغ  والباحثات 

 الشريفة والمقدسة ، الذين يرفضون بشكل أو بآخر هيمنة نظرية الحتمية التكنولوجية .  

والرسائل المقدمة في معهد  حيث تبين لي من خالل تتبعي الدقيق لكل عناوين البحوث  

التي   الرسائل  لكل  والحية  والصادقة  الحقيقية  وقراءتي   ، جهة  من  واالتصال  اإلعالم  علوم 

مستواها   في  تردت  بأنها   ، لمناقشتها  أو حضرت  أخرى  ناقشتها من جهة  أو  عليها  أشرفت 

والمرضي  الشكلي والموضوعي والمنهجي والمعرفي والعلمي ، والسيما بعد االنتشار الفظيع  

 لظاهرة ] النسخ واللصق [ عبر شبكات الضخ المعلوماتي  .  
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ولكنها بعد زخم الموجة الخامسة من الوسائل اإلعالمية البرقية والشـبكية مـع مطـالع 

األلفية الثالثة صارت مجرد عمليات رصد وحسـاب وإحصـاء ودراسـة تـأثير لمخلفـات نفايـات 

لة لفضالت الوسائل والرسائل الثقافية والبيعية مجرد إعادة رسك -لألسف   –المهيمن ، وغدت  

للقوى المهيمنة على مصير العالم ، كما صـار الباحثـان ] المشـرف والطالـب [ مجـرد عـاملي 

نظافة في مصـالح بلديـة الجامعـة ، يقومـان برسـكلة وتحويـل وتفكيـك وفـرز نفايـات ورذائـل 

ه ، عبر وسـائل البحـث المتعـارف المهيمن القوي على الشرائح االجتماعية المبحوثة في واقع

 عليها نسقيا ونمطيا بين طالب الدراسات العليا . 

ومع هذا التنميط القاتل في حقل الدراسات اإلعالمية واالتصـالية فقـد البحـث والباحـث 

قدرتهما على البحث الرصين والتأسيس اإلنشائي والتقعيدي الجاد ، القادر على مواجهة حمى 

قبل المهيمن القوي على شبكات التواصل البرقي والعنكبوتي ، فـي ظـل التنميط المفروض من  

 تكريس هيمنة نظرية ] ماكينة [ الحتمية التكنولوجية . 

 التحليلية االستنتاجية التركيز على المحاور التالية : الوصفية تهدف هذه الدراسة إذ 

اإلعـالم واالتصـال والصـحافة فـي المحور األول : لمحة تاريخية عن نشأة معاهـد علـوم    –  1

 الجامعة الجزائرية .

المحور الثاني : لمحة عن واقع الدراسات واألبحاث اإلعالمية واالتصالية األكاديمية فـي   –  2

 الجامعة الجزائرية في ضوء نظرية الحتمية التكنولوجية .

 امعية [.المحور الثالث : أثر النظرية : ] نقد وتقييم الدراسات واألبحاث الج – 3

   الخاتمة : النتائج وتوجيه المسار . – 4

 : لمحة تاريخية عن نشأة معاهد علوم اإلعالم واالتصال في الجامعة الجزائرية - 1

يــذكر األســتاذ الــدكتور " الزبيــر ســيف اإلســالم " فــي كتابــه الشــهير " علــم اإلعــالم  

أسـيس معاهـد وأقسـام وكليـات تـاريخ نشـأة وت  107 والسياسات اإلعالمية في العالم الثالث " 

علوم اإلعالم واالتصال والصحافة في العالم العربي واضعا الجزائر في المرتبة الرابعة ، حيث 

يقول : )) تعتبر جامعة الجزائر أولى الجامعات التي فتحت أبوابها لعلـم اإلعـالم دون مقـدمات 

ت في إطار جامعة الجزائر " وال مراحل ، فبمجرد ما حصلت الجزائر على استقاللها حتى أُنشئ

م ، وكانــت تمــنح شــهادة ديبلــوم 1964مدرســة وطنيــة عليــا لصــحافة " ، وكــان ذلــك عــام 

بعد نهاية الدراسة المكثفة ، التـي كانـت تـدوم ثـالث سـنوات ،   –يعادل الليسانس    –الصحافة  

وزع المقـرر ع لـى أربـع يدرس خاللها المواد المقررة ألربع سنوات ، ثم تقـرر بعـد ذلـك أن يـُ

ســنوات ، مثلهــا مثــل الكليــات األخــرى . وبعــد اثنــي عشــرة ســنة مــن التــدريس لعلــم اإلعــالم 

والصحافة أُدمجت هذه المدرسة العليا للصجافة مع معهد العلوم السياسية ليشكال معا " معهـد 

العلوم السياسية واألخبار " ، والدراسة فيه للجميـع فـي السـنتين األوليـين ، ويتخصـص لكـل 

 
للكتاب،    107 الوطنية  المؤسسة   ، الثالث  العالم  في  اإلعالمية  اإلعالم والسياسات  ، علم  اإلسالم  الزبير سيف   : انظر 

 .   16م ، ص 1986الجزائر ، الطبعة الثانية ، 
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بعد ذلك ، فيتجه طالب الصحافة واإلعالم إلـى الدراسـات اإلعالميـة والصـحفية ، ويتجـه   فرع

   108 طالب السياسة والعالقات العامة إلى الدراسات السياسية . (( .

م عرفـت الجامعـة 1977-1976وكان يسمى فيما بعد بمعهـد الصـحافة ، وفـي سـنة   

العلوم السياسية واألخبار "، وتم التفكير فـي فـتح الجزائرية تسمية معهد الصحافة بـ " معهد  

قسم للدراسات العليا فيه ، ومنه أُرسل الكثير من الطلبة لتحضير رسائل الماجستير والدكتوراة 

الحقا في الواليات المتحدة األمريكية كاألسـتاذ الـدكتور المفكـر " عـزي عبـد الـرحمن " الـذي 

و   109 م1980دة الماجستير وعاد بها سـنة  م ، وسافر لتحضير شها1977تخرج منه سنة  

" نصر الـدين لعياضـي " ، وإلـى فرنسـا كاألسـتاذ الـدكتور " زهيـر إحـدادن " ، وإلـى مصـر 

كاألستاذ الدكتور " محمد بن شـطاح " .. وغيـرهم مـن آبـاء ومؤسسـي معهـد علـوم اإلعـالم 

م واالتصـال " سـنة واالتصال إلى أن استقل تدريس اإلعالم تحت مسمى " معهد علـوم اإلعـال

م كمعهد وطني وحيد في القطر الجزائري كلـه ، ومنـذ ذلـك الوقـت بـدأت تظهـر بعـض 1983

الدراسات والبحوث اإلعالمية واالتصالية الجادة ، ولكن ضـمن نطـاق وإسـار نظريـة الحتميـة 

خبـة التكنولوجية ، السيما بعد بعث مجلة " المجلة الجزائرية لالتصال " التي كان يكتب فيها ن

أساتذة اإلعالم واالتصال في الجزائر كـ : ] عبـد الـرحمن عـزي ، وزهيـر إحـدادن ، وإبـراهيم 

إبراهيمي ، والسعيد بومعيزة ، ومحمد بن قيراط ، وبن خرف هللا الطاهر ، وبومرخوفة رابـح 

، وعبد هللا بوجالل ، وعـزة عجـان ، وأحمـد حمـدي .. [ ، وغيـرهم ، عـدا بعـض المحـاوالت 

النعتاق من إسار هيمنة تلك النظرية ككتابة أسـتاذنا الـدكتور " عبـد الـرحمن عـزي " الجادة ل

حول " تعثر الخطاب فـي عصـر الوسـيلة " الـذي ألقـاه فـي الملتقـى الثالـث والعشـرين للفكـر 

 .  111 " الرأي العام والشورى والعصبية "  110م ، 1989اإلسالمي بتبسة سنة 

هــذا المعهــد قبلــة لطلبــة علــوم اإلعــالم  -ومــازال لحــد كتابــة هــذه الدراســة  –وظــل 

واالتصال إلى أن تمكنت جامعـة " األميـر عبـد القـادر للعلـوم اإلسـالمية " التـي أُنشـئت سـنة 

م ُيـّدرس الـدعوة واإلعـالم 1986-1985م من فتح قسـم " للـدعوة واإلعـالم " سـنة  1984

راسات العليا في التخصص نفسه ، في السنة نفسها عبر مسـابقة اإلسالمي ، لتشفعه بقسم للد

وطنية ، ومن بعده تمكنت جامعة عنابة من فتح قسم لعلـوم اإلعـالم واالتصـال العـام الجـامعي 

 
 .   16انظر : الزبير سيف اإلسالم ، علم اإلعالم والسياسات اإلعالمية في العالم الثالث ، ص  108

أن أشرف علي األستاذ الدكتور والباحث الجاد قيميا وأخالقيا ومعرفيا ومنهجيا وعلميا "  كان لي الشرف العلمي    109

يوم    " اإلعالن من منظور إسالمي  الشهيرة "  الرحمن عزي " يحفظه هللا ويرعاه برسالتي  ،  27/01/1993عبد  م 

تاذ " زهير إحدادن " ، وبعضوية  بعضوية األستاذ الدكتور الباحث القيمي الجاد وابن الحركة الوطنية الجزائرية األس 

واألستاذ    ، بتشاد  بنجامينا  العالمية  فيصل  الملك  جامعة  " عميد  الماحي  عمر  الرحمن  عبد   " الشيح  الدكتور  األستاذ 

م . انظر : عبد الرحمن  1999الدكتور " غازي عناية " يرحمه هللا ، والتي ُطبع ملخصها ضمن كتاب األمة بقطر سنة  

هـ ،  1434م  2013مية القيمية في اإلعالم ، الدار المتوسطية للنشر ، تونس ، الطبعة األولى ،  عزي ، منهجية الحت

136  . 

م ، تحت شعار )  1989سبتمبر    05أوت و    28انعقد ملتقى الفكر اإلسالمي بمدينة تبسة في الفترة الواقعة بين    110

اضرة الدكتور ، وحصل على نسخة ورقية  نحو مجتمع إسالمي معاصر ( ، وكنت ممن حضر هذا الملتقى واستمع لمح

وانظر أيضا : حوارات أكاديمية حول نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم ، دار الورسم للنشر والتوزيع ، الجزائر    منها . 

 .   37، دون طبعة وتاريخ ، ص  

 .    46..  29م ، ص 1991، شتاء  5انظر : المجلة الجزائرية لالتصال ، العدد  111
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م ، لتليها جامعة وهران فقسنطينة ، وهكذا حتى كادت كـل جامعـة تفـتح قسـما 1992-1993

 112 ومستغانم وأم البواقي .. فيها كجامعة باتنة وسكيكدة وسطيف واألغواط

ومنذ ذلك الوقت بـدأت تظهـر أقسـام الدراسـات العليـا التـي تعنـى بـالبحوث اإلعالميـة 

واالتصالية ، وكانت األبحاث والدراسات اإلعالمية واالتصالية تعكس الرؤية العميقة والتصور 

ائية الصـادرة عـن العلمي الرصين والمنهج األكاديمي المحايد ، فحسبما بينتـه النشـرة اإلحصـ

يوم أن رئسها أستاذنا  عزي عبد الرحمن  -مصلحة الدراسات العليا لجامعة الجزائر المركزية  

فقد بلـغ عـدد الرسـائل المقدمـة والمناقشـة فـي الجامعـة منـذ افتتـاح جامعـة الجزائـر سـنة   –

( رسالة ماجستير ودكتوراة ، موزعة على 612م ستمائة واثنى عشر رسالة )1963-1964

( فـي 208( ، فيمـا بلغـت باللغـة الفرنسـية )299رسائل الماجستير باللغة العربية ، وبلغـت )

 ( .54( ، وبالفرنسـية )51مختلف االختصاصات ، وعـدد رسـائل الـدكتوراة باللغـة العربيـة )
113  

غير أن المالحظ على جميـع أو أغلـب تلـك األبحـاث والدراسـات انسـياقها وفـق ظـالل 

نولوجية ، وهو أمر طبعي ال يحتاج إلى دليل أو تحليل ، انسجاما مـع لعنـة نظرية الحتمية التك

 القابلية والتعبية المهينة للمهيمن القوي على ساحة الحضارة العالمية .

المحور الثاني : لمحة عن واقع الدراسات واألبحاث اإلعالمية واالتصالية األكاديمية فـي   –  2

 الجامعة الجزائرية :

البحوث والدراسات األكاديمية في أقسام ومعاهد علوم اإلعالم واالتصال سنوات  كانت   

مع  1977-2000 والفرنكوفونية  األتجلوسكسونية  المدرستين  من  إليها  يرد  بما  متأثرة   ، م 

اللينينية   والماركسية  الماوية   (  : تياراته  بمختلف  اليسار  طروحات  من  هجين  خليط 

الق الثوري  واليسار  للمدرسة  والتروتسكية  واضحة  هيمنة  مع   ،  ) االشتراكي  العربي  ومي 

على سائر مراكز ودوائر ومجاالت البحث العلمي   -ومازالت  –الفرنكوفونية التي كانت تسيطر 

النقل   نسق  وراء  تسير  كانت  كما   ، وغيره  واالتصالي  اإلعالمي  البحث  مجال  في  األكاديمي 

اكلوهان " و " ولبور شرام " و " شانون  المباشر أو المقتبس لنظريات وأبحاث " مارشال م

ويفر " و " ديفيد برلو " و " كولمان مارش " ..  ومما يُترجم عنهم من المدرسة اإلنجليزية  

عبر الفرنسية إلى العربية ، أو من اإلنجليزية مباشرة ، كترجمات الباحثة المصرية الدكتورة  

ا اإلعالميين  كتابيها  والسيما   " رشتي  أحمد  جيهان  في  "  ونظرياته  اإلعالم   (  : لشهيرين 

  (  : وكتابها   " جابر  سامية  و"   ،  ) اإلعالم  لنظريات  العلمية  األسس   ( و   ) الحديث  العصر 

) الحديث  والمجتمع  الجماهيري  اإلعالمية    114  االتصال  المدرسة  رواد  من  وغيرهما   ،

 
الجامعة الجزائرية وحصاد السنين العجاف ، مجلة  تابع لصيرورة الجامعة الجزائرية ، وعليه انظر :  المؤلف م  112

م + عدد  2007جويلية    1752م + عدد  2007جويلية    1751م + عدد  2007، جوان  1750البالغ ، الكويت ، عدد  

 م .  2007جويلية  1753

م ، تحت عنوان : الرسائل الجامعية  1993الجزائر سنة  انظر نشرية صادرة عن مصلحة الدراسات العليا بجامعة    113

 م .  1992-1962المناقشة في جامعة الجزائر سنوات 

114    ، األولى  الطبعة   ، القاهرة   ، العربي  الفكر  دار   ، الحديث  العصر  في  ونظرياته  اإلعالم   ، رشتي  أحمد  جيهان 

ا1971  ، العربي  الفكر  دار   ، اإلعالم  لنظريات  العلمية  واألسس   . ،  م  طبعة  دون   ، المعرفة  1975لقاهرة  دار   . م 

 م .  1975الجامعية ، اإلسكندرية ، 
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األ المدرسة  عن  وينقلون  يترجمون  الذين   ، "  نالمصرية   : أمثال  اللطيف  جلوسكسونية  عبد 

إمام " و " محمود عودة " و " سيد محمد سيد " و " محمد علي   إبراهيم   " حمزة " و 

 .   115  العويني " و " عواطف عبد الرحمن " ..

أو باإلعارة والتدريس المباشر فـي معهـد علـوم اإلعـالم واالتصـال كمشـاركة الباحـث  

ب أشـهر كتـابين فـي اإلعـالم " اإلعالمي الشهير األستاذ الدكتور " محمد سيد محمـد " صـاح

 116 اإلعالم والتنمية " و " المسؤولية اإلعالمية في اإلسالم "  .

وقد أّرخ لمسألة البحث اإلعالمي واالتصالي في الجامعة الجزائرية ، وبالضـبط فـي " 

معهد علوم اإلعالم واالتصال " من حيث الكم منذ افتتاح المعهد إلى غاية كتابة هـذه المداخلـة 

احث الجاد األستاذ الدكتور " نصر الدين لعياضي " في مداخلته القيمة المنشورة في المجلة الب

بحثــا "  284، بقولــه : )) .. قــام معهــد اإلعــالم واالتصــال بإنجــاز  117 الجزائريــة لالتصــال

باللغة الوطنية والبقية باللغة الفرنسية التي  225،  118 مذكرة ليسانس " خالل عشر سنوات

تـدخل %  35،50م .. وأغلب هاته البحوث والمقـدرة بنسـبة 1984دريس بها سنة توقف الت

.. ومـا يلفـت االنتبـاه أكثـر هـو ذاك االرتفـاع فـي نسـبة في خانـة " سوسـيولوجيا اإلعـالم "  

مـن مجمـل   %  59،23البحوث التي تعالج الجانب السياسي في اإلعالم واالتصال حيث بلغـت  

البحوث .. وذلك راجع الندماج المعهد مـع العلـوم السياسـية واإلعالميـة .. حيـث كـان الطلبـة 

 119 لسياسية .. (( .يتناولون القضايا اإلعالمية من خالل المواضيع ا

وقدم في دراسته النقدية تلك حظ كل ركن من أركان العملية اإلعالمية : " المؤسسـة، 

القائم باالتصال المرسل ، المستقبل ، الوسيلة ، األثـر ، الرسـالة ، المـنهج .. " مـن الدراسـة 

ع تقديم رؤية والبحث ، فضال عن مجتمع الدراسة الميدانية مبينا اقتصاره على فئة الطلبة ، م

 
أمثال الباحث اإلعالمي الرائد : عبد اللطيف حمزة وكتابه ، اإلعالم تاريخه ومذاهبه ، دار الفكر العربي، القاهرة ،   115

العالقات العامة والمجتمع ، مكتبة األنجلو    م . والباحث الرائد : إبراهيم إمام وكتاباته الكثيرة ، 1965الطبعة األولى ،  

م . و العالقات العامة واإلعالم ، مكتبة األنجلو مصرية ، القاهرة ، الطبعة  1968مصرية ، القاهرة ، الطبعة األولى ،  

،    م . ومحمود عودة وكتابه الشهير 1985م . وأصول اإلعالم اإلسالمي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1970األولى ،  

م . وسيد محمد سيد وكتابيه الشهيرين ،  1984أساليب االتصال والتغيير االجتماعي ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  

م  ، واإلعالم وقضايا  1986المسؤولية اإلعالمية في اإلسالم ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، الطبعة األولى ،  

م . ومحمد علي العويني ، اإلعالم الدولي بين النظرية  1987لعربي ، بيروت ،  التنمية في العالم العربي ، دار الفكر ا 

ط    ، القاهرة   ، مصرية  األنجلو  مكتبة   ، اإلعالمية  1987،    1والتطبيق  التبعية  قضايا   ، الرحمن  عبد  وعواطف   . م 

  ، الثانية  الطبعة   ، القاهرة  العربي  الفكر  دار   ، الثالث  العالم  في  وال1987والثقافية   . ،  م  الجزائرية  الثورية  صحافة 

 م ، واإلعالم العربي وقضايا التبعية اإلعالمية .. 1985المؤسسة الوطنية للنشر ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 

م . والمسؤولية  1987واإلعالم وقضايا التنمية في العالم العربي ، دار الفكر العربي ، الطبعة الرابعة ، بيروت ،    116

 م   1986، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، الطبعة األولى ،  اإلعالمية في اإلسالم

المداخلة أصلها محاضرة قدمها الباحث في الندوة العربية السادسة لعلوم اإلعالم واالتصال التي انعقدت برياض    117

م ، ص  1990، خريف    4م ، ثم نُشرت في المجلة الجزائرية االتصال ، عدد  1989/ 25/06..22الفتح بالجزائر من  

64    . 

م ، فاإلحصائيات كثيرة جدا  25/06/1989..   22طبعا دون حساب ما نُشر بعد هذه الدراسة المقدمة بتاريخ من    118

 ليومنا هذا ، وإنما آثرنا التأريخ للبحث اإلعالمي واالتصالي فقط .  

 ، بتصرف .    66و   65و  64م ، ص  1990، خريف  4المجلة الجزائرية االتصال ، عدد  انظر : 119
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نقدية على المؤلفات اإلعالمية واالتصالية الموجودة على الساحة المعرفيـة التـي ركـزت علـى 

 120 الجانب التاريخي " الكرنولوجي " والوصفي ، مقابل نسبة ضعيفة لبحوث المحتوى .

وفي خالصة دراسته قدم خالصة عن واقع البحث اإلعالمي واالتصالي ، مبينا طموحه 

طــوير البحــث اإلعالمــي واالتصــالي ، الــذي يعــاني مــن االنفصــام بــين المؤسســات ورؤيتــه لت

والمعهد ، مركزا على الهوة الفاصلة بين المؤسسات والبحث اإلعالمي ، وغلبة طابع العفويـة 

والكالسيكية على اختيار الطلبة للموضوعات ، متطلعا نحو الرؤية العلميـة االستشـرافية التـي 

    121 إلعالمي .تليق بمستوى البحث ا

إلــى معضــلة المعضــالت فــي البحــوث والدراســات  -قصــدا أم غفلــة  -دون أن يتنبــه 

واألبحاث اإلعالميـة ، وهـو انطالقهـا وتأسسـها نظريـا وتطبيقيـا علـى مخلفـات وآثـار نظريـة 

الحتمية التكنولوجية ، حيث تتبع الدراسات واألبحاث حتى يومنا هذا دراسة ] تحليل المضمون 

ة الجمهمور ، ودراسة األثر [ ، من منظور تـأثير الوسـيلة فـي حمـل ونقـل المضـمون ، دراس

ومن ثمة التأثر في الجمهور ، ومثال ذلك أنموذجين لرسالتي تخرج إحداهما صفية ، والثانيـة 

رسـالة ماجسـتير ، حيـث كانـت رسـالة التخـرج الصـفية تعـالج أثـر " الكليـب " فـي المجتمـع 

 ، والثانية عن " أثر " توجهات الفكر التربوي في مجالت األطفال الجزائرية "   122  الجزائري
123 . 

 نوعية الدراسات واألبحاث اإلعالمية : *

 الصحف والمجالت : – 1

ومع بداية عقد التسـعينيات انصـبت جـل الدراسـات واألبحـاث حـول دراسـة مضـامين 

م ، وتنبنـي 1989الصحف والمجالت ، والسيما المستقلة منها بعد تحطـيم جـدار بـرلين سـنة 

م ، فظهـرت 1989الجزائر لخط االنفتاح واعتماد دستور التعددية السياسية واإلعالميـة سـنة  
 

 ، بتصرف .    68و   67و  66م ، ص  1990، خريف  4المجلة الجزائرية االتصال ، عدد  انظر : 120

، بتصرف . وانظر أيضا قائمة    70و    69م ، ص  1990، خريف    4المجلة الجزائرية االتصال ، عدد    انظر :   121

ص    ، واالطالع  العرض  سبيل  على  المعهد  في  نوقشت  التي  المذكرات  بعناوين  وقد    184..     181بيبلوغرافية   .

 لرسالتي ماجستير نوقشتا بالمعهد هما :   184عرضت المجلة ص 

م  16/07/1985.. 08الغزو الثقافي من خالل الصحف الوطنية ، ملتقى الفكر اإلسالمي التاسع عشر ، بجاية من    –  1

 . و للطالبة الباحثة كريمة غازي  

 Soudani Abderrahmane : La communication dans l’entreprise à travers la 

négociation collective et la consultation paritaire en algérie , Genèse ; 

évolution et enjeux actuels .    

 . للطالب الباحث نفسه .    77..  61كما نُشر عنها تقرير مفصل باللغة الفرنسية ص 

م .  1990العية لشباب العاصمة ، الجزائر ،  مريم غزالن ، الكليب في المجتمع الجزائري : دراسة استط   انظر :  122

 .  137م ، ص  1991، شتاء  5نقال عن : المجلة الجزائرية لالتصال ، عدد 

م ، الجزائر ،  1982-1976مهدي زعموم ، توجهات الفكر التربوي في مجالت األطفال الجزائرية بين    انظر :  123

. ثم انظر عرضا موجزا عنها في   137م ، ص 1991شتاء ،  5م . نقال عن : المجلة الجزائرية لالتصال ، عدد 1991

 .  112..  101المجلة نفسها ص 
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تقلة كــ : الخبـر والنهـار الجديـد والشـروق الثقـافي والعقيـدة يومها الكثير من الصـحف المسـ

 والنور والسالم والمنقذ والبيان والرشاد .. 

حيث تشير قائمة الرسائل الصفية التي نوقشـت بمعهـد علـوم اإلعـالم واالتصـال سـنة 

م إلى غلبة مثل هذا النوع من الدراسات ، وهو ما يعكس اهتمام وتوجه وتفكير أساتذة 1991

معهد نحو هذا النوع من األبحاث المرتبطة أصـال بالوسـيلة األكثـر انتشـارا ورواجـا وتـأثيرا ال

وشعبية بين الجمهور الجزائري المتقبل والمرتقب ، حيث بلغ عددها عشرين دراسة صـفية ] 

[ تناولت سائر الموضوعات اإلعالمية واالتصالية   46[ من مجموع ستة وأربعين بحثا ]    20

الل محتوياتها دراسة المضمون بأنواعه ، ومدى وتأثيره في الجمهور المستقبل األخرى  ، وخ

، من خالل الصحف والمجالت ومضامينها وخـط افتتاحهـا ومعالجتهـا الصـحفية للموضـوعات 

 124 والقضايا المطروحة .

 التلفزيون والسينما : – 2

حوث الصفية إلـى أن وتأتي أبحاث التلفزيون في المرتبة الثانية ، حيث تشير قائمة الب

[ ، والسينما بست  8مجموع الدراسات واألبحاث التي تناولت التلفزيون يقدر بثمانية أبحاث ] 

 125 [  . 6أبحاث ] 

 الفضائيات والتكنولوجيات : – 3

ثم تأتي فـي المرتبـة األخيـرة األبحـاث والدراسـات التـي تناولـت الصـحون المقعـرة ،  

واألقمار الصناعية ، والكومبيوتر ، حيث بلغ عدد دراسـات الصـحون المقعـرة دراسـة واحـدة 

 1هي " الهوائي المقعر : أنماط مشاهدته وتأثيراته دراسة ميدانية لسكان مدينـة الجلفـة مـن  

القمـر  –، ودراسة واحدة عن " تكنولوجيا االتصال البعـدي   126  م  9911ماي    10أفريل إلى  

   127  ودورهما في التحول إلى المجتمع المعلوماتي " . –الصناعي والكومبيوتر 

 الموضوعات األخرى : – 4

فيما احتلت موضوعات اإلعالن والعالقات العامة والمجتمع والعالقات العامة واإلعـالم  

واإلعالم والتنمية والفنون واألغاني والكتاب واستطالعات وغيرها مـن الموضـوعات كالسـيدا 

 
م ، المجلة الجزائرية لالتصال  1991مصادر بيبليوغرافية ، مذكرات الليسانس التي نوقشت بالمعهد سنة    انظر :  124

 .   274..  271م ، ص 1992، ربيع وخريف  7و   6، عدد 

م ، المجلة الجزائرية لالتصال  1991مذكرات الليسانس التي نوقشت بالمعهد سنة    مصادر بيبليوغرافية ،  انظر :  125

 .  274..  271م ، ص 1992، ربيع وخريف  7و   6، عدد 

مصادر بيبليوغرافية ، مذكرات الليسانس التي    م ، انظر :1991من تقديم الطالب محمد عسول دحمان سبتمبر    126

 .  272م ، ص  1992، ربيع وخريف  7و   6المجلة الجزائرية لالتصال ، عدد م ، 1991نوقشت بالمعهد سنة 

مصادر بيبليوغرافية ، مذكرات الليسانس التي نوقشت    م ، انظر :1991من تقديم الطالبة رشيدة قاسم جوان    127

 .  272م ، ص 1992، ربيع وخريف  7و   6بالمعهد ، المجلة الجزائرية لالتصال ، عدد 
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والمخدرات واإلدمان الرأي العام حول التيارات السياسية في الجزائر والسيما التيار اإلسالمي 

 128 األحزاب السياسية بموضوع واحد أو اثنين لكل فقط .وبرامج 

 * والمالحظ على هذه المرحلة والدراسات :

والمالحظ على نوعية األبحاث المقدمة مواكبتها للوسيلة األكثر استعماال وانتشـار فـي  

المجتمع الجزائري ، حيث طغت الصحافة المسـتقلة علـى سـاحة التواصـل االجتمـاعي ، يليهـا 

ون والسينيما ، فيما جاء في مؤخرة الترتيب الفضـائيات والكومبيـوتر ، حيـث كانـا فـي التلفزي

 بداية التعرف عليهما بين جمهور المستقبلين في المجتمع الجزائري .

ثم عرف البحث اإلعالمي واالتصالي توجهـا حثيثـا نحـو الصـحون المقعـرة والقنـوات  

 . M . Bفيما تركزت األبحاث حول قنوات الــ ] الفضائيات السياسية واإلخبارية ثم الدينية ، 

C  ]. ] وباقتها ، ثم نحو القنوات األخرى الجديدة والسيما الدينية منها كقناة ] إقرأ  

وفي نهاية التسعينيات ومطلع األلفية الثالثة سقطت الجامعة الجزائرية عموما وبحوث  

كما سقط العالم اإلسالمي والعربي أجمع ، وهـو سـاقط   -  مرحلة القصعةاإلعالم واالتصال في  

، : )) .. إنها مرحلة القصعة ،  129التي حذرنا منها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   -من قبل  

جامعاتنا محال الستهالك " اآلخر " وسبيال إلى إنتاجه ، وتتحول جميع ممارساتنا   حيث تصبح

لتصبح ممارسات استهالكية تصب في مصلحة " اآلخر " .. حتـى عقولنـا ومواهبنـا وإنتاجنـا 

ر ، وتهاجر لتصبح فـي خدمـة مؤسسـات " اآلخـر " .. إنهـا مرحلـة  الثقافي تُستنزف ، وتُهجَّ

 130 القصعة ، التي أخبر عنها الرسول صلى هللا عليه وسلم . (( .الوهن الحضاري وحالة 

علـى   –ولوال بعض الدراسات األصيلة والنقديـة والمتميـزة فـي حقـل هـذه الدراسـات   

كدراسـة أسـتاذنا الـدكتور المفكـر " عبـد الـرحمن عـزي " " الـرأي العـام والعصـبية   –قلتها  

، و " وسـائل االتصـال والمجتمـع الريفـي فـي العـالم   131  "   –دراسـة نقديـة    –والشورى "  

 
  7و  6يبليوغرافية ، مذكرات الليسانس التي نوقشت بالمعهد ، المجلة الجزائرية لالتصال ، عدد  مصادر ب  انظر :  128

 .  274..  271م ، ص 1992، ربيع وخريف 

مقدمة الشيخ عمر عبيد حسنة ، لكتاب : حسن بن إبراهيم الهنداوي ، التعليم وإشكالية التنمية ، كتاب    انظر :  129

. وحديث القصعة قاله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يوشك    15هـ ، ص  1424عدة  ، ذو الق  98األمة ، قطر ، عدد  

أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء   أن تداعى عليكم األكلة إألى قصعتها .. فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال : " بل 

قل  في  وليقذفن هللا   ، منكم  المهابة  عدوكم  من صدور  ولينزعن هللا   ، السيل  "  كغثاء   : قائل  فقال   .  "  .. الوهن  وبك 

 يارسول هللا ، وما الوهن ؟ " قال : " حب الدنيا ، وكراهية الموت " .  

 ) أخرجه أبوداود ( .   

 .  15المرجع السابق نفسه ، ص  انظر : 130

  5د  عزي عبد الرحمن ، الرأي العام والعصبية والشورى : دراسة نقدية ، المجلة الجزائرية لالتصال، عد  انظر :  131

 .   46..   29م ، ص 1991، شتاء 
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، لعــددنا هـذه المرحلـة العلميــة تابعـة كليــا   132 العربـي : أزمـة المنطلــق وتمـدن الرسـالة " 

 لسابقتها من حيث : اإلطار النظري ، والمرجعي الفلسفي ، والمنهجي ، واآلفاقي .

الساحة الفكرية والعلميـة   وهو نتاج طبعي ومنطقي لحالة التبعية للمهيمن القوي على 

والتكنولوجية والصناعية ، يُقدم ما يشاء ، ويقول ما يشاء ، ويقـرر مـا يشـاء ، .. ومـا علـى 

التابع الضعيف المبهـور .. إالّ التقليـد والتبعيـة ، أو الفنـاء والتالشـي ، ومـا يُقـال عـن مـنهج 

ــة .. ــة والفطري ــة واألخالقي ــة القيمي ــاث  األصــالة والمعاصــرة ، والحتمي ــذه األبح ــل ه ــي مث ف

مجرد تبرير لحالة الوهن التي ُمني بها العقل المسلم   -حسب رؤيتي المتواضعة    –والدراسات  

، وهي كما يزجيها األستاذ عزي في كتابه " منهجية الحتمية القيمية فـي اإلعـالم    133  عامة

، أو 135 مي، أو للفكـر اإلسـال 134 " حسب رؤيتي ال تعدو كونها الخصـائص العامـة اإلسـالم

، حيث يـرى أنهـا مكونـة مـن اثنـى عشـر جانبـا ، هـي : ] اإليمانيـة ،   136  لإلعالم اإلسالمي

االتصالية ، الزمنية ، المكانية ، اللسـانية ، النفسـية ، االجتماعيـة ، االقتصـادية ، التربويـة ، 

 137 السياسية ، الجمالية ، االنسانية [ .

رسـكلة نفايـات المهـيمن فـي   -المحور الثالث : نقد وتقييم الدراسات واألبحاث الجامعية    –  3

 –الجامعي مراكز الردم 

وبعد زخم الموجة اإلعالمية الخامسة وميالد وسائل االتصـال الكونيـة البرقيـة انتقلـت 

متحولـة نحـو األبحاث وعناوين الدراسات اإلعالمية واالتصالية وبشكل برقي وخاطف أيضا ،  

 وسائل الموجة الخامسة ، وصرت ترى العناوين التالية :

 
عزي عبد الرحمن ، وسائل االتصال والمجتمع الريفي في العالم العربي  : أزمة المنطلق وتمدن الرسالة ،   انظر : 132

 .  132..  105م ، ص 1992، ربيع وخريف   7و  6المجلة الجزائرية لالتصال ، عدد 

عبد الرحمن ، سواء المنشورة في المجالت كمجلة المعيار أو    اطلعت على مؤلفات األستاذ الدكتور المفكر عزي  133

 المجلة الجزائرية لالتصال ، أو على مؤلفاته ومؤلفات تالمذته ، التالية :  

1  –    . اإلعالم  في  القيمية  الحتمية  منهجية   ، .    –  2عزي  هادف  إعالم  نحو   ، اإلعالم    –  3عزي   ، بومعيزة  عزي 

عزي عبد الرحمن ،    –  5رات أكاديمية حول نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم .  عزي بوعلي ، حوا  –  4والمجتمع .  

الورتيالنية .   الرحلة  القيمي في  .    –  6التواصل  القيمية في اإلعالم    –  7نصير بوعلي ، قراءات في نظرية الحتمية 

 نصير بوعلي ، اإلعالم والبعد الحضاري دراسات في اإلعالم والقيم . 

وسائل االتصال والمجتمع الريفي في العالم العربي  : أزمة المنطلق وتمدن الرسالة ، المجلة الجزائرية    -  1ودراساته : 

. و الرأي العام والعصبية والشورى : دراسة    132..    105م ، ص  1992، ربيع وخريف     7و    6لالتصال ، عدد  

. وغيرها .. فضال عما هو منشور في    46..    29م ، ص  1991، شتاء    5نقدية ، المجلة الجزائرية لالتصال، عدد  

 موقعه على الشبكة العنكبوتية . 

 انظر : يوسف القرضاوي ، الخصائص العامة لإلسالم ، دار الشهاب ، باتنة ، الجزائر ، دون طبعة وتاريخ .  134

األ  135 الطبعة   ، القاهرة   ، الحديث  الكتاب  دار   ، معاصرة  فكرية  وقضايا  تيارات   ، عيساوي  أحمد   : ،  انظر  ولى 

 .  64..   60م ، ص 2012هـ 1433

 هـ . 1420،  71انظر : أحمد عيساوي ، اإلعالن من منظور إسالمي ، كتاب األمة ، قطر ، عدد  136

انظر : عزي عبد الرحمن ، منهجية الحتمية القيمية في اإلعالم ، الدار المتوسطية للنشر ، تونس ، الطبعة األولى   137

 .   10هـ ، ص 1434م 2013، 
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 138استخدامات الطلبة الجامعيين لشبكة اإلنترنيت .   – 1

 139 اإلنترنيت واستعماالتها في الجزائر . – 2

 140مستخدمو اإلنترنيت في الجزائر .  – 3

 141استخدامات اإلنترنيت في العمل الصحفي .  – 4

 142 ال وتأثيراتها على العالقات األسرية .وسائل االتص – 5

 143استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في االنتاج اإلذاعي .  – 6

دراسة في استخدامات مواقع التواصـل االجتمـاعي  –اإلعالم الجديد ونشر الوعي البيئي   –  7

 144 . -موقع الفايسبوك أنموذجا  –

طلبـة  –صـال االجتمـاعي لـدى الطالـب الجـامعي تأثيرات الهـاتف النقـال علـى أنمـاط االت  –  8

 145جامعة قسنطينة أنموذجا . 

 –األلعاب اإللكترونية عبـر الوسـائط اإلعالميـة الجديـدة وتأثيرهـا فـي الطفـل الجزائـري    –  9

 146 . -دراسة ميدانية على عينة من أطفال ابتدائيات مدينة باتنة 

 
انظر : ياسين قرناني ، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم أصول الدين تخصص دعوة وإعالم ، كلية العلوم    138

 م . 2010-2009، جامعة الحاج لخضر باتنة ، إشراف الدكتورة رحيمة عيساني ، االجتماعية والعلوم اإلسالمية 

139    ، الجزائر   جامعة   ، واالتصال  اإلعالم  قسم   ، منشورة  غير  ماجستير  رسالة   ، قيدوم  حسينة   : -2002انظر 

 م . 2003

انظر : أحمد عبدلي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم الدعوة واإلعالم واالتصال ، جامعة األمير عبد القادر    140

 م . 2003-2002للعلوم اإلسالمية ، قسنطينة ، 

انظر : بثينة حمدي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم الدعوة واإلعالم واالتصال ، جامعة األمير عبد القادر    141

 م . 2003-2002اإلسالمية ، قسنطينة ، للعلوم 

انظر : خالف جلول ، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم الدعوة واإلعالم واالتصال ، جامعة األمير عبد القادر    142

 م . 2004-2003للعلوم اإلسالمية ، قسنطينة ، 

تماعية والعلوم اإلسالمية قسم  انظر : هارون منصر ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم اإلنسانية واالج  143

  ، زروق  بن  جمال  الدكتور  إشراف   ، باتنة  لخضر  الحاج  جامعة   ، واالتصال  اإلعالم  علوم  شعبة   ، اإلنسانية  العلوم 

 م . 2011-2012

انظر : كيحل فتيحة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية قسم    144

-2011اإلنسانية ، شعبة علوم اإلعالم واالتصال ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، إشراف الدكتور أحمد عيساوي ، العلوم 

 م . 2012

انظر : مريم ماضوي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية قسم    145

-2012ل ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، إشراف الدكتور أحمد عيساوي ، العلوم اإلنسانية ، شعبة علوم اإلعالم واالتصا

 م . 2013
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 147مكانة الخطاب المسجدي في عصر الوسشيلة اإلعالمية الحديثة .  -10

 148 أثر األساليب اإلقناعية في حصة االتجاه المعاكس . -11

توظيــف مواقــع المؤسســات اإلعالميــة اإلخباريــة علــى شــبكة االنترنيــت ألدوات اإلعــالم  -12

 149 اإلخبارية الناطقة بالعربية .دراسة وصفية تحليلية لعينة من المواقع  –االجتماعي 

كثيرا ما تتفاجأ في المقدمات والفصل التمهيدي األول للدراسات واألبحـاث اإلعالميـة و

واالتصالية ] ماجستير ، دكتـوراة [ الُمشـرف عليهـا أو الُمناقشـة بمثـل هاتـه المقـدمات التـي 

 فكاك منها كقول أحدهم : تتضمن مثل هاته التعبيرات والعبارات الحكمية ، والتي يتصور أن ال

)) يقف اإلعالم التقليدي اليوم في مفترق طرق ، سيحدد بشكل كبير مستقبله ، فإمـا أن يتـأقلم 

مع الظروف والمعطيات الراهنة التي بات يفرضها التـدفق الكثيـف للمحتويـات المتداولـة عبـر 

 150خدمات اإلعالم االجتماعي ، أو أنه سيزول تدريجيا .. (( . 

ا يذهب إلى ذلك باحث آخر ، حيث يقول في مقدمته التمهيدية : )) يشهد عالمنـا أو كم

المعاصر العديد من التطورات السريعة في مجالي اإلنتاج الفكري والتكنولوجي ، ومـع السـعي 

الحثيث للحصول على المعلومات و إشباع مختلف الرغبات  ، سواء كانـت ذاتيـة ، سياسـية ، 

قتصادية ، دينية.. الخ ، أصبحت االنترنت الوجهة األكثر إقباال من طرف اجتماعية ، ثقافية ، ا

األشخاص العاديين ، الطلبة و الباحثين األكاديميين ، حيث أنها أضحت من أبرز الوسائل التـي 

توفر نوعا من التدفق الحر و المسـتمر لـزخم هائـل مـن المعلومـات ، كمـا أنهـا تفسـح مجـاال 

ل إلى مختلف المواد العلمية والبيانات و المعطيات، مـن مصـادر  و واسعا أمام الباحث للوصو

 قنوات مختلفة متنوعة و بلغات متعددة .

 
انظر : فاطمة همال ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية قسم    146

-2011دكتور أحمد عيساوي ، العلوم اإلنسانية ، شعبة علوم اإلعالم واالتصال ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، إشراف ال

 م . 2012

انظر : مصطفى بلقاسمي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية    147

-2010قسم العلوم اإلنسانية ، شعبة الدعوة اإلعالم ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، إشراف الدكتور أحمد عيساوي ،  

 م . 2011

فتيحة رحمون ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية قسم    انظر :  148

  ، عيساوي  أحمد  الدكتور  إشراف   ، باتنة  لخضر  الحاج  جامعة   ، اإلعالم  الدعوة  شعبة   ، اإلنسانية  -2010العلوم 

 م. 2011

عالمية اإلخبارية على شبكة االنترنيت ألدوات اإلعالم  مرزوقي حسام الدين ، توظيف مواقع المؤسسات اإل انظر :    149

، مذكرة لنيل درجة الماجستير في    -دراسة وصفية تحليلية لعينة من المواقع اإلخبارية الناطقة بالعربية    –االجتماعي  

م ،  2013-2012علوم اإلعالم واالتصال ، غير منشورة ، جامعة باتنة ، قسم اإلعالم واالتصال ، السنة الجامعية ،  

 إشراف الدكتور بن زروق جمال . 

مرزوقي حسام الدين ، توظيف مواقع المؤسسات اإلعالمية اإلخبارية على شبكة االنترنيت ألدوات اإلعالم  انظر :    150

، مذكرة لنيل درجة الماجستير في    -دراسة وصفية تحليلية لعينة من المواقع اإلخبارية الناطقة بالعربية    –االجتماعي  

م ،  2013-2012اإلعالم واالتصال ، غير منشورة ، جامعة باتنة ، قسم اإلعالم واالتصال ، السنة الجامعية ،  علوم  

 .  16إشراف الدكتور بن زروق جمال ، ص 
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باإلضافة إلى ذلك ، تعتبر االنترنـت مـن أهـم التكنولوجيـات التـي تعـزز الوصـول إلـى 

نتائج موضوعية إلى حد ما ، و يتجلى ذلك مـن خـالل تعـدد المصـادر المتاحـة ، وعـن طريـق 

علية القائمة  بين مختلف األفـراد ، حيـث أنهـا أصـبحت تـوفر إمكانيـة تبـادل األدوار بـين التفا

مختلف العناصر الفاعلة في العملية االتصالية ، فيتحول المتلقي إلى صانع للرسالة اإلعالمية، 

كما أصبح  بإمكان المرسل أن يتكيف مع استجابة المستقبل ، و يعيد صناعة المحتـوى وبعـث 

 151 فورية وآنية أخرى . (( .مضامين 

والمالحظ علـى هـاتين المقـدمتين اللتـين تحمـالن معهمـا ضـغوطات وهيمنـة المرسـل 

 القسرية نتبين المآخذ اآلتية :

عدم فهم مدى وحجم ومقدار حاجتنا من المعرفة التي صارت بحورا طامية ال حاجز لها،   –  1

قيوده ، بل باتت مفروضـة علينـا ، وال فكـاك وصارت كأنها قدرنا المحتوم الذي ال مفر لنا من 

لنا من قيودها ، وهذا غير صحيح إذ الوسيلة من صنع اإلنسـان ، وهـو المـتحكم فيهـا ال هـي 

 المتحكمة فيه .

عدم جدية اإلنسان في معرفة حاجتـه الحقيقيـة والطبيعيـة والسـوية مـن المعرفـة ، وقـد   –  2

ل : ] يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشـياء إن تبـد أخبرنا هللا تعالى عن معارف ال تنفعنا فقا

لكم تسوؤكم [ ، واالنسياق األرعن وراء زخم المعـارف والمعلومـات ، مـا يـؤدي إلـى تالشـي 

 الوجود الكوني اإلنساني ، واستحالته لمجرد شهوات ينساق وراءها .

المجنـون ، األمـر االنسياق الجنوني وراء هوس وسرعة وبرق إعالم الموجـة الخامسـة   –  3

الذي جعل الماليين يضيعون الكثير من إنسانيتهم ، ويفقـدون الكثيـر مـن مقومـات بشـريتهم ، 

وراء السهر وترك النوم والراحة ، وانتشار أمـراض العيـون واألعصـاب والرعـاش .. بسـبب 

 االلتصاق األرعن خلف الشاشات وإمساك الفأرات .. والعبث باألزرار .

لتـوازن العقلـي والروحـي بـين عـالمي المـادة وفضـائي العقـل والـروح فـي انعدام روح ا  –  4

مكونات الكائن البشري ، واختالل القوى العاقلة في اإلنسان عن تدبر ومعرفة مـدى احتياجهـا 

 الحقيقي والكافي للنمو واالستمرار الصحي واالصحيح والمتوازن .

ــرد أمــام ســحر الوســائل واألدوات وا – 5 ــدرات الف ــات تالشــي ق ــاب والملهي لمنجــزات واأللع

والمسليات والمعارف والفضـاءات التـي اخترعهـا وابتكرهـا بيـده ، مـا يجعلـه أسـير شـهواته 

 ومخترعاته .

العيش ضمن فضاء حياتي برقي وهمي خيالي خرافـي كـاذب سـاحر ، بـات يربـي أجيـاال   –  6

كليـة عـن الحيـاة مدمنة على عشق األزرار والماوس والضـوء واأللـوان والبريـق ، وانفصـل  

الطبيعية الحقيقية الواقعية بكل مكوناتها الحلوة والمرة، الجميلة والقبيحة ، ومعها فقد السعي 

 وراء تنمية وتطوير حياته . 

 * المالحظات النقدية على الدرس اإلعالمي واالتصالي :  

 
الطالبي    151 الوسط  في  الجريمة  نشر  في  اإلنترنيت  دور   ، ملوكي  عبد هللا   : واالتصال    –انظر  اإلعالم  علوم  طلبة 

، مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير في علوم اإلعالم واالتصال ، جامعة باتنة ،    -تنة أنموذجا  بجامعة الحاج لخضر با

 .    5و   4م ، ص 2013-2012قسم اإلعالم واالتصال ، غير منشورة ، السنة الجامعية 
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 : حيث تعكس هذه العناوين الكثير من المالحظات الجديرة باالهتمام ، لعل أهمها

 حالة التبعية العلمية والمنهجية والفكرية التي فرضها المهيمن القوي . – 1

حالة االسترخاء العقلي لدى الضعيف القانع بما قسمه له القوي ، وبمـا منحـه مـن أدوار   –  2

 ثانوية في ركح الدراسات واألبحاث االتصالية واإلعالمية .

 أسر وهيمنة القوي .عدم قدرة الضعيف على االنعتاق والفكاك من  – 3

عدم وجود نية للحلحة حقل الدراسات اإلعالميـة واالتصـالية والخـروج بهـا مـن المـأزق   –  4

 المسدود ، الذي لم يُفضي إلى شيء أو أي نتيجة ، عدا إحصاء قذارات ونفايات المهيمن .

م ، استمرار أدبيـات خـداع الـنفس فـي أقسـام علـوم اإلعـالم واالتصـال والـدعوة واإلعـال  –  5

 152 ومراكز البحث والدراسات ، ودس الرؤوس في الرغام حيال األفق المسدود .

عدم وضوح الرؤيا العلمية والمنهجية والنقدية ومواجهـة الـنفس والواقـع ، واإلعـراض   –  6

 عن سياسة اإلنفاق وتخريج دفعات نسقية مكرورة ومستنسخة من الطالب النسقيين .

إلى مجرد عـاملي قمامـة يحصـون بدقـة   -لألسف الشديد    –تحول ] المشرف والطالب [    –  7

نفايـات المهـيمن القـذر   -غيـر مشـهودة فـي عـالم الشـغل القمـامي ..    -وانتظام وموضـوعية  

 وتأثيراته القاتلة في المجتمع العربي المسلم وفئاته المختلفة .

جـرد إضـاعة تحول البحث العلمي عن مساره الحقيقي ، الهادف للنهضـة باألمـة ، إلـى م  –  8

للجهد والـزمن والفاعليـة والمـال ، فعـوض التأسـيس للدراسـات واألبحـاث العلميـة اإلنشـائية 

والنقدية والتطلعية والتنظيرية األصـيلة ، صـار مجـرد حسـابات وإحصـاءات وأعـداد وجـداول 

وأرقام .. لقذارة منتجات المهيمن القـوي علـى الضـعيف ، الـذي لـم يتهيـأ بعـد السـتعمال تلـك 

 يلة ، ولم يكتسب بعد " ثقافة التعامل " مع تلك ] الماكينات [ .الوس

  ، الثقافية  بل  الهوة  اتساع  هو  واإلسالمية  العربية  األمة  تواجهه  تهديد  أكبر  ولعل 

االختالل   بسبب  وذلك   ، المتقدم  العالم  وبين  بينها  والتنموية  والحضارية  والقيمية  والفكرية 

سكان   بين  والتكنولوجي  لمنظمة  الوسيلي  الحديثة  اإلحصاءات  تشير  حيث   ، المعمورة 

[ من الطيف الالسلكي ومن المدار    %92اليونيسكو إلى أن الدول الصناعية تسيطر على ]  
 

وك  152  ، المعاصرة  القيمية  اإلعالمية  الدراسات  مجلة  من  والثاني  األول  العددين  اقتنيت  أنني  أنني  الحقيقة  أظن  نت 

العلوم   سائر  نحو  أولى  كخطوة  واالتصال  اإلعالم  لعلوم  اإلنشائية  التوطينية  التأسيسية  التأصيلية  ضالتي  في  سأقع 

األخرى ، وأنني بالفعل سأجد الرؤية التنظيرية القيمية المعاصرة ، ولكن تبين لي من خالل الدراسة النقدية لموضوعات  

 ة الذي احتلته الدراسات الثالث التالية :  المجلة أن الحجم الكبير من المجل

 ..  48..  26أثر الفضائيات الغربية على األنساق القيمية والهوية الوطنية للمتلقي ، أ . د . نصير بوعلي ، ص  – 1

 .  62..  49الخوف من الصورة : الوجه اآلخر لتكنولوجيا االتصال ، د . جمال العيفة ، ص  – 2

 .   85..  63وآثارها على الفرد والمجتمع ، أ . ساعد هماش ، ص  الشبكات االجتماعية  – 3

يدخل ضمن مرحلة التنبيه والتبليغ على األثر ، وهي لألسف مرحلة طالت وأطالت من سبات العالم اإلسالمي والعربي ،  

ملي نظافة في  كما أنها صورة وصدى واضح لهيمنة القوي ، ما يعزز مقولة تحول : ] المشرف والطالب [ إلى مجرد عا 

الزمن   غبار  من  تعاني  كبيرة  حاويات  مجرد  الجامعة  مكتبات  رفوف  تصير  حيث   ، أيضا  الجامعي  الردم  ولي  مراكز 

.  انظر : مجلة الدراسات اإلعالمية القيمية المعاصرة ، دار  مالحظات أخرى سأتوجه بها لألستاذ عبد الرحمن شخصيا

 .  86..  26ص م ، 2012، المجلد األول ،   2الورسم ، عدد 
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  [ المتقدمة  الدول  هذه  تملك  كما   ، الصناعية  األقمار  إليه  تُطبق  إمكانات    %98الذي  من   ]

المعمور سكان  باقي  اليملك  بينما   ، اإللكتروني  ]  الحاسب  سوى  الصحف    %40ة  من   ]

  [ و   ، العالم  في  األجهزة    %22الصادرة  باقي  مع  يشبهه  والحال   ، المتداولة  النسخ  من   ]

    153  اإللكترونية .

 الخاتمة : النتائج وتوجيه المسار : – 4

 ولنا أن نتساءل في نهاية الدراسة التساؤالت اإلشكالية التالية :

 يعرف مدى حاجته من المعرفة ؟ هل اإلنسان الطبيعي والسوي الذي ال 

هل اإلنسان السوي هو الذي يضحي بحياته الواقعية ويهرب منها مقابل حيـاة وهميـة  

 كاذبة ؟

 هل اإلنسان السوي هو الذي يقبع ساعات طويلة أمام جهاز الكومبيوتر ؟ 

 هل اإلنسان السوي الذي ينساق وراء شهواته المرضية ؟  

 هل مقاتل هويته ووجوده ؟وهل اإلنسان السوي الذي يج 

بين   القائم  االختالل  من  يتأتى  إنما  والضعيفة  المتخلفة  لألمم  بالنسبة  الهوية  فتهديد 

اآلني   الحضاري  وجودها  يتهدد  ما  وهو   ، والمعلومة  والسلعة  والثقافة  الوسيلة  منتج 

الدكتور " نبيل  والمستقبلي ، وتحت عنوان : " تكنولوجيا المعلومات وتهديد الهوية " كتب  

" بدا    –رؤية عربية مستقبلية    –علي " بحثا عنوانه : " محورية الثقافة في مجتمع المعرفة  

تخوفه على مصير الفرد والمجتمع والثقافة العربية اإلسالمية فقال : )) لقد انتاب الجميع قلق  

وجيا المعلومات  بالغ على مصير ُهويتهم من جراء هذه التكنولوجيا الساحقة الماحقة ، تكنول

التنوع   المعلوماتية على  التكنولوجيا  تقضي  أن  توقع  إلى حد  القلق  وقد وصل   ، واالتصاالت 

 154  الثقافي مثلما كادت تقضي سابقتها الصناعية على التنوع البيولوجي .. (( .

 * مالحظاتي على الدراسات واألبحاث الجامعية األكاديمية :

 مالحظات واإلشارات ، لعل أهمها :وما يمكنني ضبطه هنا جملة من ال 

 جافة جدا نسقية حد التنميط الممل ، ال روح وال حيوية فيها . – 1

 انطواؤها على مغالطات كثيرة كالوقوع في مغالطة الحياد العلمي والمنهجي. – 2

 انطواؤها على مخالقة الحياد الكمي واإلحصائي والعددي . – 3

حسسي األمني االستخباري للكشف عن عادات المبحوثين ميلها إلى العمل التجسسي والت  –  4

. 

 تكريسها لهيمنة اآلخر واعتباره قدرا ال مفر منه ، وال فكاك من هيمنته . – 5

 
 .  84انظر : هارون منصر ، استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في اإلنتاج اإلذاعي ، ص    153
، يونيو   81انظر : نبيل علي ، محورية الثقافة في مجتمع المعرفة رؤية عربية مستقبلية ، كتاب العربي     154

 .   22م ، الثقافة العربية في ظل وسائط االتصال الحديثة ، ص  2010
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 تكريسها للتبعية للقوى المهيمنة وبالتالي الدعاية لمسايرة اإلفالس والتبعية للمهيمن . – 6

يق بـاحثين [ عملهـم أشـبه بعمـل جـامعي القائمون عليها ] طلبة ، أساتذة مشرفون ، فر  –  7

 النفايات من حاويات القمامة ، ثم تصنيفها ورسكلتها في مراكز الردم الجامعي .

أقصى منتهى التخصصية في مثل هذه األبحاث والدراسات يحول صاحبه ] طلبة ، أساتذة  –  8

ارط االسـتعادة مشرفون ، فريق باحثين [ إلى عامل في مراكز رسكلة النفايات وفرزها في مخـ

 والتحويل النمطي .

تخلق مثـل هـذه األبحـاث والدراسـات جـيال مـن الطلبـة هزيـل وحقيـر ومفلـس مـن روح   –  9

 االبتكار ، وخاو من حرارة اإلبداع ، والتأسيس والفعل النقدي والتأصيلي المعرفي والمنهجي.

ــا -10 ــن األســاتذة الكســالى الف ــاث والدراســات جــيال م ــذه األبح ــل ه ــق مث ــا ، تخل ترين عقلي

والمرتخين معرفيا ، والمنتهين منهجيا ، والمفلسين أكاديميا وعلميا وفلسفيا ، حيـث ال إبـداع 

وال ابتكار إالّ التدقيق في العد والحساب واإلحصاء لنفايات وقذارات المهيمن القوي على سوق 

 الثقافة والسلع واإلعالن .

التراكم البحثي الهزيل الذي ال يضيف قـدرا تعكس مثل هذه األبحاث والدراسات نمطا من    -11

أو إضافة معرفية متميزة في البحث األكاديمي الجامعي ، عدا عملية عد آثار الفسـاد ، وقـذارة 

 المهيمن فقط .

تنطوي مثل هاتـه الدراسـات واألبحـاث علـى الظـن والتخمـين والكـذب وعـدم الواقعيـة ،   -12

والتدليس في مسألة االستمارات وفئات المبحـوثين ، فضـال عمـا وأحيانا تنطوي على التزوير  

تنطوي عليه مسألة االعتماد على االستمارات وما شاكلها مـن العينـات العشـوائية والمنتظمـة 

مت لهـا لتعزيـز الدراسـة .. وعـدم تعـاون  والمنسجمة والطبقية واالعترافات الشخصية إذا ضـُ

 ن عدم صدق المقدمات والنتائج .المبحوثين في الرد على االستمارة .. م

تتصــف مثــل هاتــه الدراســات بوجــود تقســيم نمطــي ال يعــدوها فصــل تمهيــدي تعريفــي  -13

اصطالحي أول ، ثم فصـل معرفـي منقـول مـن مجموعـة مـن المصـادر والمراجـع ، ثـم فصـل 

تطبيقي ، يحتوي مقدمة عن االسـتمارة وطريقـة البحـث وحـال وعـدد المبحـوثين ، ثـم تفريـغ 

الجدوليـة تربيـع ، وبعـض النتـائج النسـقية المملـة  2تمارات وحسابها وفق الجـداول وكـااالس

 وغير الصحيحة . 

 * تصحيح المسار:       

ويتم تصحيح مسار واقع الدراسـات واألبحـاث اإلعالميـة واالتصـالية بمحاولـة وضـع  

المبهـورة المخدوعـة ، تصور تأصيلي ، يعترف بالذات األصيلة على حسـاب الـذات المسـلوبة 

واالنتقال من مرحلة التلقي واالنبهار واألخذ والعد والحساب واإلحصاء إلـى مرحلـة التأسـيس 

والتأصيل والتقعيد المعرفي والعلمي والمنهجي والفلسفي في حقل هذه العلوم التي باتت حكـرا 

 لآلخر المهيمن على الوسائل واإلعالن والثقافة .

 وذلك بـ : 

نظريات المسيطرة على حقل الدراسات اإلعالميـة واالتصـالية نقـدا علميـا ومنهجيـا نقد ال  –  1

 وواقعيا وزمكانيا وإمكانيا .
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 محاولة اقتراح بدائل معرفية أصيلة . – 2

تحرير عقول وأفكار ومعـارف وطـرق تفكيـر الطلبـة والبـاحثين المبهـورين والمـأخوذين   –  3

آلخـاذ ، وتهـوين اجتهـادات اآلخـر بوضـعها ضـمن ببهرجة الضوء واللمعان البرقي العولمي ا

 أنساقها المعرفية والمنهجية الحقيقية ، مع بيان مواطن النقد الصحيح لها .

تأمين فرص النجاح لمعرفة الواقع ثم التنظير له ، ودفعها لحقل المعرفة الحي الممثل في  –  4

التـأثير ، كمـا يصـنع اآلخـر   الطلبة والباحثين األصيلين ، وإلـى حقـل النشـر والتعمـيم الواسـع

المهيمن على حقل الدراسـات واألبحـاث ، فنظريـة " قصـر المعـارض " المواجهـة لنظريـة " 

مارشال ماكلوهان : العالم قرية صغيرة " لم تجد طلبة مخلصين ودور نشـر ملتزمـة لتقـديمها 

 لآلخر .

لألسـف  –ة ، الممتلئـة منح الفرصة للباحثين المبدعين والمتفوقين الُمبعدين عن الجامعـ  –  5

بالفاشلين والمبهـورين والمتسـولين والكسـالى فـي حقـل البحـث العلمـي األكـاديمي الجـاد ،   –

 والذين باتوا يشكلون سرطانا قاتال للعلم ولمسيرة البحث العلمي .

اعتماد البساطة واليسر والمباشرة في الدراسات اإلنشائية والتأصيلية ، كما يفعـل اآلخـر   –  6

ن ، حيث يضمن االنتشار السـريع والكبيـر لنظرياتـه العتمادهـا علـى اليسـر والسـهولة المهيم

 والتلقائية .   

 مسرد اإلحاالت 

 * المراجع : 

 هـ.. 1424، ذو القعدة  98حسن بن إبراهيم الهنداوي ، التعليم وإشكالية التنمية ، كتاب األمة ، قطر ، عدد  -

 م . 2010، يونيو   81عربية في ظل وسائط االتصال الحديثة ، كتاب العربي الثقافة السليمان إبراهيم العسكري ،   -

-    ، الجزائر   ، للكتاب  الوطنية  المؤسسة   ، الثالث  العالم  اإلعالمية في  ، علم اإلعالم والسياسات  اإلسالم  الزبير سيف 

 م . 1986الطبعة الثانية ، 

حوارات أكاديمية حول نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم ، دار الورسم للنشر والتوزيع ،    مجموعة من المؤلفين ،   -

 الجزائر ، دون طبعة وتاريخ . 

م  2013عبد الرحمن عزي ، منهجية الحتمية القيمية في اإلعالم ، الدار المتوسطية للنشر ، تونس ، الطبعة األولى،    -

 هـ . 1434

الثقافة    - محورية   ، علي  االتصال  نبيل  وسائط  ظل  في  العربية  الثقافة   ، مستقبلية  عربية  رؤية  المعرفة  مجتمع  في 

 م . 2010، يونيو  81الحديثة ، كتاب العربي 

 * المجالت : 

م +  2007، جوان  1750الجامعة الجزائرية وحصاد السنين العجاف ، مجلة البالغ ، الكويت ، عدد  أحمد عيساوي ،    -

 م . 2007جويلية  1753م + عدد  2007جويلية  1752د م + عد 2007جويلية  1751عدد 

الجزائرية لالتصال، عدد    - المجلة  نقدية ،  العام والعصبية والشورى : دراسة  الرأي  الرحمن ،  ، شتاء    5عزي عبد 

 .  46..  29م ، ص 1991

ن الرسـالة ، المجلـة عزي عبد الرحمن ، وسائل االتصال والمجتمع الريفي في العالم العربي  : أزمـة المنطلـق وتمـد  -

 . 132..  105م ، ص 1992، ربيع وخريف   7و  6الجزائرية لالتصال ، عدد 

 .   66و  65و  64م ، ص 1990، خريف  4المجلة الجزائرية االتصال ، عدد نصر الدين لعياضي ،  -
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 .  86..  26م ، ص 2012األول ، ، المجلد   2مجلة الدراسات اإلعالمية القيمية المعاصرة ، دار الورسم ، عدد  -

 * الرسائل الجامعية : 

طلبة علوم اإلعالم واالتصال بجامعة الحاج    –عبد هللا ملوكي ، دور اإلنترنيت في نشر الجريمة في الوسط الطالبي    -

اإلعالم    ، مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير في علوم اإلعالم واالتصال ، جامعة باتنة ، قسم  -لخضر باتنة أنموذجا  

 م . 2013-2012واالتصال ، غير منشورة ، السنة الجامعية 

مرزوقي حسام الدين ، توظيف مواقع المؤسسات اإلعالمية اإلخبارية على شبكة االنترنيت ألدوات اإلعالم االجتماعي   -

ماجستير في علوم اإلعالم ، مذكرة لنيل درجة ال  -دراسة وصفية تحليلية لعينة من المواقع اإلخبارية الناطقة بالعربية    –

م ، إشراف الدكتور 2013-2012واالتصال ، غير منشورة ، جامعة باتنة ، قسم اإلعالم واالتصال ، السنة الجامعية ، 

 بن زروق جمال . 

هارون منصر ، استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في اإلنتاج اإلذاعي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم    -

نسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ، قسم العلوم اإلنسانية ، فرع علوم اإلعالم واالتصال ، جامعة باتنة بالجزائر ،  اإل

 م . 2012-2011إشراف األستاذ الدكتور جمال بن زروق ، 

 * الوثائق : 

-    ، الرحمن  عبد  سنة  عزي  الجزائر  بجامعة  العليا  الدراسات  مصلحة  عن  صادرة  :    م 1993نشرية  عنوان  تحت   ،

 م . 1992-1962الرسائل الجامعية المناقشة في جامعة الجزائر سنوات 
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 المبحث الثاني 

 عالقة الطالب باألستاذ المشرف 

 : المنهجية لدى الباحثين المبتدئين * اإلشكاالت 

ا والمتوفر  الهائل  والمنهجي  المعرفي  الكم  من  الرغم  يدي على  بين  ليوم 

، إالّ أنهم تحت ضغط مجموعة من العوامل واألسباب الطارئة ،  الباحثين المبتدئين

الملحة   والرغبة   ، المذكرة  إنجاز  في  التسرع  رأسها  على   ، السيئة  والعادات 

العلم وتحصيله ، وانعدام أخالق  التوظيف ، وغياب روح استجداء  والسريعة في 

االرتقاء بالمستوى العلمي والفكري والمنهجي  طلبة العلم الحقيقيين ، وفقدان نهم  

الطلبة ، وفضال عن تسلط واحتكار مجموعة   العظمى من  الغالبية  والمعرفي لدى 

اإلشراف  حقل  على  والوصوليين  واالنتهازيين  الفاشلين  المشرفين  األساتذة  من 

والمناقشة ، دون احترام للتخصص العلمي ، ودون ممارسة فعلية لعملية القراءة  

لمتابعة والتوجيه واإلشراف الحقيقي ، أللهم إالّ إمضاء الوثائق وكتابة التقارير وا

الرخيصة   والمنفعة  الزبونية  بعالقة  الوهمية  اللجان  وتشكيل   ، والمزيفة  الكاذبة 

على حساب العلم والحقيقة والمعرفة المقدسة ، غير مبالين البتة بما يقذفونه كل  

ة الجزائرية المسكينة ، التي صارت تئن تحت  سنة من نفايات وأمشاج في الجامع

 155  هيمنة " ديناصورات " اإلشراف الفارغ والمناقشات الوهمية .

الطلبة والباحثون   -لألسف على مرأى من السلطة    –والذي راح ضحيته   

والفاسدون   واالنتهازيون  الفاشلون  واستغله   ، الحقيقيون  المشرفون  واألساتذة 

نجحوا   ممن   ، تلك  والمفسدون  عبر   ، الرخيصة  والمقايضات  الحقيرة  بالزبونية 

 156  المسابقات الفاسدة والمشبوهة . 

 
155

دين ثمة مجموعة من اْلساتذة ممن أعرفهم عن كثب وممن خبرتهم طيلة تواجدي بالجامعة الجزائرية  ْلكثر من عق  

رسالة   مائة  من  أكثر  على  أشرفوا  أنهم  والفاعل  الصادق  والدعوي  والتربوي  والمنهجي  والمعرفي  العلمي  العمل  من 

بل إن أحدهم   الفاسدين والمفسدين    -وناقشوا أكثر من مائتي رسالة ،  وال أحب أن أذكر اسمه هنا وال أسماء غيره من 

حسب تصريحه وتأكدي من السجل البيبلوغرافي للرسائل الجامعية بأنه  و  –احتراما لهذا الكتاب المحترم ولمن يكتب فيه  

م ، مع العلم أنه  2014-1999أشرف على أكثر من مائتي رسالة وناقش أكثر من أربعمائة رسالة طيلة خمسة عشر عاما 

الجامعة الجزائرية  كان يشغل مناصب إدارية طيلة هاته الفترة ، وهذا شكل من أشكال أزمة القيم التي باتت تعاني منها  

 المتخلفة وغير المصنفة . 

156
م وترقيت مباشرة إلى درجة أستاذ محاضر وإلى حد كتابة  06/2002/ 04منذ أن ناقشت أطروحة الدكتوراة يوم    

أوت   السطور شهر  انتظار  2014هذه  في  اثنان  أربعة طلبة دكتوراة وثمة  الدقيق  أشرفت وناقشت في تخصصي  فقد  م 

المناقشة  موعد  سنة    تحديد  خالل  وبقي  2015لهم   ، فقط  ماجستير  رسائل  وناقشت خمسة  أشرفت  كما   ، شاء هللا  إن  م 

مسجال معي أربعة طلبة دكتوراة ، وثمة ثالث طلبة فقط يرغبون في التسجيل معي في الدكتوراة إن شاء هللا ، فمجموع ما  

-2002ثين رسالة  خالل اثنى عشر عاما  أشرفت وناقشت إلى اآلن أحد عشر طالبا ، وقد ُعينت عضوا مناقشا في ثال

 م . 2015
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زالت    فال   ، المزيفة  النخبة  في  الرهيب  والتداعي  االنهيار  هذا  كل    –ومع 

وعلى    -بفضل هللا   المحترمة  العلمية  رسالتها  تؤدي  مباركة  طيبة  قليلة  فئة  ثمة 

والبح العلم  رسالة  تخدم   ، وجهها  المحترمين  أكمل  الطلبة  وترعى  العلمي  ث 

الجادين على قلتهم ، تحدوها وتوجهها تلك القاعدة الشهودية الضابطة المأخوذة 

من قوله تعالى : ))  وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل  

، فيشرفون في تخصصاتهم    157  (    36أولئك كان عنه مسؤوال  (( ) اإلسراء :  

تكونوا ال   التي  التي  غيرهم  تخصصات  على  يعتدون  وال   ، فيها  وأجادوا  وبرعوا 

 يحيطون بما صال وجال فيها فرسان التخصص . 

وما أحب التنويه إليه هنا بداءةً أن الطالب تربطه باألستاذ المشرف عالقة 

الجامعة   أساتذة  بخيرة  تجربتي  خالل  من  الحقا  سأبينها   ، جدا  ومتميزة  مقدسة 

الدكتور " عبد الرحمن عزي " ، ويحق لي أن أعرض تجربتي   الجزائرية أستاذي

مهرب   حيث   ، النرجسية  أو  التنظير  أحضان  في  ارتماءة  أو  خجل  دونما  العلمية 

الفاشلين َوتَُكأَةُ المرجفين ، والتي أثمرت بحثا علميا طبع في أفل السالسل العلمية  

 المحكمة في العالم العربي واإلسالمي . 

العلمية  الباحث   والعالقة  الطالب  تربط  التي  المقدسة  والمنهجية  والمعرفية 

باألستاذ المشرف يكون منطلقها األول والرئيس ومحددها األساس وعي ووضوح 

هذه األسئلة اإلشكالية األولى ، والتي بها تنشأ هاته العالقة أو تنعدم ، والتي من  

ر االستمرار معه خاللها يكتشف األستاذ نوعية وحقيقة ووزن طالبه ، ومنها يقر

يتأكد من استيعابه لإلشكالية    أو تركه واالعتذار عن قبول اإلشراف عليه أن  بعد 

تكون تبعا لفهم    التي  لضوابط والمحدداتالبحثية، والقدرة على ضبطها، ويبين له ا 

التي   ، اإلشراف  في صناعة  المشرف  األستاذ  وتفاني  وقدرة وإخالص  واستيعاب 

صر الحاضر ، وهي حسب مساري التربوي والعلمي  هي أشرف الصناعات في الع

 والمنهجي تتحدد في التالي : 

 األفضل أن يكون البحث جديدا لم ُيسبق إليه . – 1

 األفضل أن يكون البحث مشكلة منهجية أو معرفية أو فكرية . – 2

 األفضل أن يكون مشكلة واقعية تطبيقية تعاني منها األمة .  – 3

حث خدمة للمجموعة التي منحت الطالب كل شيء ،  األفضل أن يكون الب  –  4

 ومنها هاته المكانة العلمية االجتماعية . 

 
157

بجامعة     انعقد  الذي  القيمية  الحتمية  ملتقى  " على هامش  الرحمن عزي  " عبد  المفكر  المحترم جدا  أستاذي  سألت 

م عن عدد الرسائل التي أشرف عليها منذ أن صار يحق له  12/2013/  4و    3الشهيد " عمار ثليجي " باْلغواط أيام  

 م فأخبرني بأنها ثالثون رسالة فقط . 2013م إلى اليوم 1989 اإلشراف سنة
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األفضل أن يكون البحث قراءة أو إعادة قراءة لمسألة أو قضية ما ، سواء    –  5

دوما يحتاج  الذي  التطبيقي  المجال  في  أو   ، والمعرفي  النظري  المجال  إلى   في 

 .إعادة النظر والبحث المستمر

األفضل أال يكون البحث غرفا وهرفا وأخذا واتكاءا على جهود وعطاءات    –  6

 المتقدمين . 

في    –  7 الجدد  والباحثين  للطلبة  بالنسبة  التحقيق  تجنب  المستحسن  من 

الماجستير على وجه الخصوص ، ألن التحقيق سجن وقيد ضمن فضاء المحقق له  

. 

 ، يُصدقه ويؤكده .األفضل أن يحتوي البحث على شقين نظري وتطبيقي  – 8

لو   –  9 وحبذا   ، ووعي  ومالحظة  نظر  طول  بعد  االختيار  يكون  أن  األفضل 

 يستغرق مرحلة الدراسة العليا كلها . 

محاضرات   -10 في  المطروحة  اإلشكاالت  خالل  من  البحث  يُلتقط  أن  األفضل 

 ، وقواعده  وأسسه  العلم  يدرسون  الذين   ، الجادين  المفكرين  األساتذة  ومداخالت 

 تمدين على فهوماتهم وأفكارهم وعلمهم الذاتي .مع

األفضل التوسم بعمق في مشاكل األمة المعيشة ، وما أكثرها وأعقدها في    -11

 جميع المستويات : ] المنهجية ، المعرفية ، الحياتية التطبيقية .. [ . 

األفضل أن يكون العمل العلمي ُمجزءا وموزعا بين مجموعة من الطالب    -12

 تقديم القراءة المتكاملة والشاملة المحيطة . حتى يمكن

 على المشرف أن يبين لطالبه االلتزام في بحثه بالمعايير التالية :  -13

القواعد واألسس العلمية والمعرفية لذلك التخصص العلمي ، فإن كان   –  1 

عقيدة   كان  وإن   ، واالتصال  اإلعالم  علوم  ناصية  من  التمكن  عليه  وجب  إعالما 

عليه معرفة أهم وأشهر مصادر ومراجع هذا العلم ، وإن كان دعوة أو فقها وجب  

 أو سياسة وجب عليه معرفة ما أُلَِّف في هذا المجال ، وهكذا ..

 التمكن من مصطلحات هذا العلم التخصصي . – 2 

العلم    –  3  هذا  في  البحث  ومناهج   ، عموما  البحث  مناهج  من  التمكن 

 التخصصي .   

اإلشراف رسالة عظيمة في حقل العلم والمعرفة والتنمية والبناء الحضاري و

، والمعرفية   التنمية االجتماعية والحضارية عموما  ، وهو ركن ركين في عملية 

: معرفة واطالع المشرف على والمنهجية والعلمية خصوصا ، ألن اإلشراف يعني  

كل ما ُكتب وما أُلف في هذا الحقل التخصصي ، وال يستطيع أحد أن يُشرف على 
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، بل يجب أن يكون متابعا لكل ما  من غير اطالع وال بحث وال معرفة   مجال علمي

يُنشر في تخصصه ، وكل من أشرف عليه غير متخصص فما كطتبه ال قيمة له  

حقل   في  إضافة  يُشكل  والبناء  وال  التنمية  عملية  في  يساهم  وال   ، المعرفة 

 الحضاري ، ألنه جاء من جاهل غير متخصص .

الطالب   من  والفُّرغِّ  والهمل  بالفاشلين  اليوم  الجامعة  المتالء  ونظرا 

الطلبة   والتجأ   ، المنيعة  والسدود  الحدود  وانهارت  األمر  فاختلط   ، واألساتذة 

هم ممن  والمتسرعون  والكسالى  إلى    الفاشلون  االلتجاء  إلى  العلم  أهل  من  ليسو 

مشرفين غير متخصصين ليشرفوا على رسائلهم بهدف خداعهم وتمرير أي كالم 

العلمي   والبحث  العلم  فنُكب   ، التخصصي  الحقل  هذا  على  اطالعهم  لعدم  عليهم 

وتكوين اإلطارات الكفيئة ، وانهارت الجامعة والبحث العلمي تبعا لذلك ، وضاعت  

 للنهضة والتقدم .    معهم كل فرص

منوعة   أنواع  المحترمون  منهم    –والمشرفون  المزيفون  يعنينا  وال 

بالمجامالت   الرخيص  المناقشات  وبازار  اإلشراف  سوق  على  والمسيطرون 

 نذكر منهم التالي : -المهيمنون على الجامعة اليوم 

بال  -  1 يكتفي  الذي   ، المعاملة  في  الجاف  اللبق  المحايد  الحاذق  تعامل  اللبيب 

والتداعيات   االنزالقات  من  لكثير  تجنبا   ، الطالب  مع  الجاف  والمنهجي  العلمي 

 االجتماعية األخرى ، والسيما في صلته بالطالبات بعد انهيار سلم القيم . 

اللبيب الحاذق المحايد اللبق اللين والحسن في المعاملة ، الذي يتعامل مع    -  2

علمي والمنهجي والبحثي ، يتدخل في توجيه الطالب ذكورا وإناثا ، فوق تعامله ال

كل   ولهم  عنهم  فيستقصي   ، أيضا  والسلوكية  العلمية  التفاصيل  أدق  إلى  طالبه 

شيء علمي ومنهجي ، ويساعدهم في كل صغيرة وكبير ، ويرى أنهم بحاجة إلى  

في  اليوم  قليل  الصنف  وهذا   ، فقط   علمه  إلى  وليس  وتوجيهه  وحنانه  عطفه 

 الجامعة . 

يتعامل مع  ا  -  3 الذي  المعاملة ،  اللين والجيد في  اللبق  المحايد  الحاذق  للبيب 

أو   يدخر أي شيء مادي  الصغار ، فال  أبناؤه وصبيانه  طالبه ذكورا وإناثا كأنهم 

 معنوي إالّ وقدمه لهم .  

تلك    وفائدة  وقدر  الطالب ألهمية  تنبيه  في  المشرف حساس وخطير  ودور 

ألن  ، الذكر  السالفة  فترة الضوابط  وتكثف   ، طاقته  وتختزل   ، جهده  ستقلص  ها 

إنجاز البحث الزمنية ، وتهيئه لتقديم أفضل األبحاث ، ومن ثم يؤهله ليكون باحثا  

 محترما جادا مستقيما ، تسعد به الجامعة وترتقي وتتطور .

ومن خالل تجربتي القصيرة في اإلشراف والمناقشات ، فقد كان لي العامل   

الموضوعات لطالبي ، فمن خالل تدريس لمادة اإلعالم وقضايا  األكبر في اختيار  
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طالبي   نبهت  فقد  مثال  الطويل  –المجتمع  الدراسي  العام  موضوعات    –أثناء  إلى 

الستة   الطالب  كل  فاختارني   ، والتطبيقي  المعرفي  الحقلين  في  مهمة  وإشكاالت 

والمناقشا  اإلشراف  سوق  العتبارات  رفضت  ولكنني   ، عليهم  ألشرف  ،  عشر  ت 

بالبقية قوية ومباشرة ، وبقيت لهم معينا   واكتفيت بثالث طالبات ، وبقيت صلتي 

ومرشدا وموجها ، وأخا أكبر يلجؤون إليه في الملمات ، وقمت بقراءة رسائلهم  

 خفية عن مشرفيهم اإلداريين النشغالهم وكثرة ما يشرفون عليه . 

التي سب  التالية  للموضوعات  اختيار طالباتي  إليها  وقد كان  نبهتهن  ق وأن 

 خالل المحاضرات السالفة الذكر ، وهذه الموضوعات هي : 

 أثر األلعاب اإللكترونية الحديثة على الطفل الجزائري ، مدينة باتنة أنموذجا. – 1

 الهاتف النقال وأثره على العالقات االجتماعية ، مدينة قسنطينة أنموذجا .  – 2

 ئية ، طلبة جامعة قسنطينة أنموذجا .دور الفايسبوك في التوعية البي – 3

وسبق أن اختار بعض طالبي في السنوات السابقة موضوعات من صميم   

إشرافي  تحت  اختار  من  منهم  فكان   ، والمعرفية  والمنهجية  العلمية  الحياة 

 وبتوجيهي األبحاث التالية : 

 االختالف وأثره في األمة .  – 1

 والعقل .  دور الخطاب المسجدي في تنمية الروح – 2

 م أنموذجا .2009أساليب اإلقناع في حصة االتجاه المعاكس ، حصة سنة  – 3

 فائدة : •
ل   -  1 طالبه  يدفع  أن  يجب  الذي  المشرف  دور  أهمية  إلى  نصل  ثم  وهنا  لقراءة، 

القراءة ثم  لم يطلع  القراءة ،  التي  الكتب  إلى  بتوجيهه  الدائم ،  ثم االطالع  ، ومن 

 طلع عليها هو . عليها الطالب ، وسبق أن ا

على المشرف أن يقرأ كل ما يقدمه له طالبه في أسرع وقت ، وأقربه، فال   –  2

ينتظر العمل عنده أكثر من أسبوع ، ويصححه له بالحرف والنقطة والفاصلة ، وال  

واإلمالئية   والصرفية  النحوية  األخطاء  والسيما  والكبيرة،  الصغيرة  يهمل 

 والمطبعية و ...  

وتقدير    –  3 باحترام  يعامله  وقيمة  أن  بسمعة  مثله  معني  بأنه  ويُشعره   ، وحب 

وهذا    ، رسالته  على  سيوضع  معرفي  وتراكم  علمي  كلقب  اسمه  وأن   ، البحث 

والضوابط   والمعايير  المقاييس  كل  مراعاة  دون  يمر  أالّ  يجب  قيمي  موروث 

 المنهجية والمعرفية والمصطلحية واللغوية . 
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ه للنشر عن  ع ، ولربما يكون طريق يُشعره بقيمة العمل وفائدته لألمة والمجتم   –  4

 .ته ولمشرفه ولنفسه القيمة الكبرى، فيضيف لبلده وجماعطريق السالسل العلمية 

عهد    –  5 في  يدخل  إسالمي  حضاري  مشروع  وبحثه  هو  أنه  يُشعره  أن  عليه 

،  كون عمله هلل أوال، ثم هلل ثانياوميثاق األنبياء والمرسلين واألمثل فاألمثل ، وأن ي

  هلل ثالثا .. ومن ثمة يدخل في خانة خدمة األمة والرقي الحضاري المنوط بها ثم  

 . ساليار
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 الفصل الثالث 
 مجاالت البحث في االتصال الدعوي 

 المبحث األول 

 الداعية اإلسالمي النموذجي 

   * تمهيد :

انطلق آدم عليه السالم يدعو إلى هللا منذ أن وطئت أقدامه األرض ، وبعد  

أن تلقى من ربه كلمات فتاب عليه } فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو  

( ، ومن بعده أبناؤه وأحفاده ، ثم الذين يلونهم من   36التواب الرحيم { ) البقرة : 

السال الصالة  عليهم  والمرسلين  ،  األنبياء  البشرية  لهداية  هللا  أرسلهم  الذين   ، م 

فكان الداعي المجدد والمتم لرسالته اإلسالمية رسولنا محمد عليه الصالة والسالم 

 .158 

وعليه ، فإن الدعاة األوائل هم أنبياء هللا ورسله عليهم الصالة والسالم ،   

السامي وشريعته  الخالدة  رسالته  إلى  الناس  دعوة  وظيفتهم  كانت  التي  الذين   ، ة 

واجتنبوا   هللا  اعبدوا  أن  رسوال  أمة  كل  في  بعثنا  ولقد   {  : بقوله  تعالى  وصفها 

( ، ثم يأتي من بعدهم تابعيهم من الحواريين والصحابة    36الطاغوت { ) النحل :  

   159  والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين من الفقهاء والعلماء والمعلمين .

والتصنيف  الكتابة  إن  الثقافي   ثم  زاده  وتحديد   ، الداعية  اإلمام  ثقافة  في 

الدراسات   صميم  وفي   ، اإلسالمية  العلوم  في  النشأة  حديث  علم   ، والمعرفي 

الدعوية و االتصالية واإلعالمية ، بالرغم من كونه علما قديما قدم الدعوة الدينية  

ل صلى عموما والدعوة اإلسالمية خصوصا ، حيث نشأ منذ اختيار وانتخاب الرسو

مع   يرسلهم  كان  الذين   ، عليهم   رضوان هللا   الصحابة  للدعاة  وسلم   عليه  هللا 

القبائل التي أعلنت إسالمها ، أو إلى القبائل التي كان يطمع في إسالمها ، أو في  

عليه   كان  حيث   ، المجاورة  الممالك  وملوك  أمراء  إلى  رسله  ورسوم  شخصيات 

 
158

،    3هـ ، ج  1428ابن كثير ، البداية والنهاية ، دار الفجر ، القاهرة ، الطبعة األولى ،    

. وسميح عاطف الزين ، صفات الداعية ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، دون طبعة    280ص  

 . 216و   159وتاريخ ، ص 

159
 .  188المرجع السابق نفسه ، ص  
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والقا األكفاء  يختار  والسالم   اإلسالم الصالة  صورة  ليعكسوا   ، منهم  درين 

  160والمسلمين الصحيحة ، ويرغبوا المدعوين ويجذبوهم للدخول في اإلسالم . 

 * محاولة صياغة تعريف للداعية المسلم : 

الداعية    فإن   ، يلونهم  الذين  ثم   ، األنبياء والمرسلين  وتأسيسا على دعوة 

المؤهل   اإلنسان   : روحيا ، ووجدانيا ، وعقليا ، وجسديا  المسلم اصطالحا ، هو 

تعال هللا  لرسالة  والدعوة  التبليغ  بمهمة  والمجتمعات  لالضطالع  األفراد  إلى  ى 

، بقصد حملهم طواعية على اتباع تعاليمه ، والعمل على ما جاءت به من :  واألمم

   161عقائد ، وتصورات ، وعبادات ، ومعامالت ، وأخالق ، وآداب .  

وة إلى هللا وإلى دينه اإلسالم عمل عظيم ، ألنه من وظائف  وهكذا فإن الدع 

 ومهام أنبياء هللا وخلفائهم من العلماء الوارثين لميراث النبوة .  

 * أدوات الداعية : 

فيه   إذا  توفرت  إال   ، إليه في دعوته  أن يحقق ما يصبو  للداعية  ال يمكن 

وامتلك   والمكتسبة،  الفطرية  والصفات  المقومات  من  على جملة  السيطرة  زمام 

بأخالق   وتحلى   ، وتفصيال  جملة  عصره  معطيات  وفقه  المقدسة  المرجعية  أطره 

اإلسالم خالل ممارساته الدعوية والحياتية كلها ، وبذلك يضمن النجاح لدعوته ،  

 162وهاته األدوات الرئيسة هي :  

 فقه األطر المرجعية بكافة بواباتها ومداخلها المنهجية ، وهي :   - 1

1  -    ، اللغوي   ، الفقهي   ، المعقول   ، المأثور   [  : تفاسيره  عبر   ، الكريم  القرآن 

 العلمي [ وعلومه وأحكامه كبوابات لعبور مغاليق النص الكريم . 

2  -   .. وشروحها  ومسانيدها  وسننها  صحاحها  :عبر  المطهرة  النبوية  السنة 

 الدعوية .   كمفاتيح تدبر وفهم صحيح لممارسات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
160

هـ ، ج  1404انظر : ابن كثير ، السيرة النبوية ، دار المعرفة ، بيروت ، دون طبعة ،    

.. كتاب بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لملوك اآلفاق ، وغيره من كتب    494، ص  3

. المصطفى  بتعريف حقوق  والشفا   ، ابن هشام  الحلبية وسيرة  كالسيرة  كتب  السير  . وكذلك 

 الصحاح والسنن والمسانيد والطبقات والرجال واألعالم .  

161
 .  14انظر : جمعة أمين عبد العزيز ، الدعوة قواعد وأصول ، ص  

162
. وسميح عاطف الزين ،    144..  91انظر : يوسف القرضاوي ، ثقافة الداعية ، ص    

.  75..    71. وجمعة أمين ، الدعوة قواعد وأصول ، ص  197..  167صفات الداعية ، ص  

. ومعتصم بابكر مصطفى ، من    124..    105وفتحي يكن ، مشكالت الدعوة والداعية ، ص  

 .    115..   112ص   أساليب اإلقناع في القرآن الكريم،
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 فهم وعمل الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين رضوان هللا عليهم   .  - 3

 اجتهادات التابعين وتابعيهم من أعالم األمة ثم الذين يلونهم ، األمثل فاألمثل.   - 4

 حركية التاريخ اإلسالمي وتعاقباته السننية . - 5

والخبراتية المادية والمعنوية األفقية والعمودية  التراكمات المعرفية والعلمية    -  6

التي توصل إليها العالم ، عمال بالمبدإ القرآني } أولئك يدعون إلى النار وهللا يدعو  

ل للناس   آياته   ويبين  بإذنه  والمغفرة  الجنة  : إلى  البقرة   (  } يتذكرون  علهم   

219  . )163    

 فقه الواقع :   - 2

رؤية الشمولية لكل المعطيات الواقعية : الجغرافية ،  ونعني بفقه الواقع : ال 

  ، والتاريخية   ، والفلسفية   ، والفكرية   ، والرمزية  الرقمية  والديمغرافية 

واالجتماعية ، واالقتصادية ، والتربوية ، واالتصالية ، واإلعالمية والسياسية ..  

. ويدخل في   التي تشكل أطر عالقات المجتمع البشري المحلي واإلقليمي والعالمي

قوى  ومختلف   ، والتأثير  االستقطاب  مراكز  لكافة  المواقع  فقه  علم  الواقع  فقه 

 المجتمع الدينية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية ..   

وهذا العلم الواقعي يفرض على الداعية أن يحسن التعامل مع فقه المواقع  

ال الخطاب  وتوجيه   ، التموقع  فن  يتقن  بحيث   ، الزاوية والتموقع  من  مناسب 

المناسبة وبالمنهجية المؤثرة تجاه فئة من المدعوين دون سواهم  ، وفي الزمن 

، ألن )) السلف الذين حملوا اإلسالم قديما واقعيين يعرفون مراد هللا  164المناسب   

بذكاء ، وينفذونه بدقة اإلسالم فطرة سليمة ال فطرة ملتاثة ، وتعاليم يعيها أولوا  

ال   المدنيات  األلباب  ورثة  أحس  وقد   . البلهاء  واألحكام  القاصرة  الثقافة  أولوا 

القديمة أنهم أمام عقل أذكى من عقولهم ، وخلق أنبل من أخالقهم ، وبر بالشعوب  

أوسع من برهم، وأدركوا أن صفحتهم يوم تطوى، فلكي يرى العالم صفحة جديدة  

الذين التالمذة  أولئك  يخطها  والعدل  بالرحمة  عليه  ربا  أمال  هللا  صلى  محمد  هم 

. فهل كذلك الداعون إلى اإلسالم في يوم الناس هذا ؟ إن التفكير الواقعي في  وسلم

معالجة شؤون الناس هو الذي أنجح اإلسالم قديما، وجعل الناس يدخلون في دين 

 
163

 .    81..   55محمد الغزالي ، الدعوة اإلسالمية تستقبل قرنها الخامس عشر ، ص  

164
، ص     الخامس عشر  قرنها  تستقبل  اإلسالمية  الدعوة   ، الغزالي  محمد   : .    142انظر 

، ذو القعدة وذو    74وأحمد بوعود ، فقه الواقع أصول وضوابط ، كتاب األمة ، قطر ، رقم  

 هـ . 1420الحجة 
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هللا ، أما معظم مسلمي اليوم فأبعد شيء عن قضايا الشعوب المصيرية الشاملة ..  

  . ))165   

 الحس الحضاري العالي المستوى :  - 3

ونعني بالحس الحضاري العالي المستوى لدى الداعية اإلسالمي ، امتالكه   

قدرات السيطرة والتحكم في أهم الوسائل والتقنيات والمناهج واألساليب المتطورة 

(    56عمال بالمبدإ القرآني } وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون { ) الذاريات :  
ن )) .. الداعي إذا كان قد آمن بدعوته صدقا وإخالصا ، فإنه لن يضيق  ، أل  166

ولن    ، واعتراضاتهم  نقدهم  سهام  من  الناس  مختلف  من  إليه  يريش  بما  صدرا 

خدماتهم   من  ولكنه سيستفيد   ، أعماله  في  وجده  إذا  خطأ  عنهم  يستر  أن  يحاول 

ب ولو  أجر  ما  بدون  إلصالحه  متطوعين  يبذلونها  التي  المعارضة  وجهودهم  نية 

 167والمعاداة.. (( .  

الصفات الفطرية والمكتسبة : من مواهب وقدرات عقلية وجسدية ووجدانية    -  4

  { القرآني  بالمبدإ  العالمين  عمال  رب  ومماتي هلل  ومحياي  ونسكي  إن صالتي  قل 

    168( .  164بذلك أمرت وأنا أول المسلمين { ) األنعام : 

 ة :  الثقافة الشمولية الواسع - 5

وليتذكر  آياته  ليدبروا  مبارك  إليك  أنزلناه  كتاب    { القرآني  بالمبدإ  عمال 

( ،  والعلم النافع عمال بالمبدإ القرآني } أفال يتدبرون    29أولوا األلباب { ) ص :  

( ، ألن )) .. الداعية الذي يريد أن    14القرآن أم على قلوب أقفالها { ) محمد :  

والهوى والتسلط والفساد ، أن يتسلح بأسلحة شتى    ينتصر في معركته على الجهل

الزمة له في الدفاع والهجوم . وأول هذه األسلحة سالح اإليمان ، فبدونه يبطل كل  

لوازم   من  وهي   ، األخالق   : األسلحة  هذه  وثاني   .. ذخيرة  كل  وتفشل   ، سالح 

ه األسلحة:  اإليمان الحق وثماره ، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا . وثالث هذ 

 
165

هـ  1405محمد الغزالي ، هموم داعية ، دار الشهاب ، باتنة ، الجزائر ، الطبعة األولى ،    

. وفتحي يكن ، المتساقطون على طريق الدعوة ، دار الشهاب ،    130و   129م ، ص  1985

 .  124و   123باتنة ، الجزائر ، دون طبعة ، دون تاريخ ، ص 

166
 .   90..   88ص  جمعة أمين ، الدعوة قواعد وأصول ، 

167
 .   36أبو األعلى المودودي ، تذكرة دعاة اإلسالم ، ص  

168
،  لجزائر ، الطبعة األولىعبد الكريم زيدان ، أصول الدعوة ، دار قصر الكتاب ، البليدة ، ا  

.  وانظر أيضا : فتحي يكن ، قوارب النجاة في حياة    369..    333م ، ص  1989هـ  1408

 .  117..  95ة ، الجزائر ، دون طبعة ، دون تاريخ ، ص الدعاة ، دار الشهاب ، باتن 
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العلم ، فهذه العدة الفكرية للداعية بجوار العدة الروحية واألخالقية الدعوة عطاء  

 . 169وإنفاق ، ومن لم يكن عنده علم وال ثقافة ، كيف يعطي غيره ، ؟ .. (( 

 األخالق اإلسالمية العملية :   - 6

الصبر  خلق  رأسها  وعلى   ،  } القرآن  خلقه  كان   { اإلسالمي  بالمبدإ  عمال 

  34عمال بالمبدإ القرآني } فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل { ) األحقاف :  

إال   روح هللا  من  ييأس  ال  إنه   { القرآني  بالمبدإ  عمال  واألمل  التفاؤل  وروح   ،  )

( ، واألمانة عمال بالمبدإ القرآني } إن خير من    87القوم الكافرون { ) يوسف :  

القصص    (  } األمين  القوي  بالمبدإ   28:  استأجرت  عمال  اإلخالص  وخلق    ،  )

( ، ومخالطة    5القرآني } وما أمروا إال ليعبدوا هللا مخلصين له الدين { ) البينة :  

قالوا   الجاهلون  خاطبهم  وإذا   { القرآني  بالمبدإ  عمال  أذاهم  على  والصبر  الناس 

  : الفرقان   (  } تلك  63سالما   { القرآني  بالمبدإ  عمال   لهم  والتواضع   . الدار    ( 

:  سادا والعاقبة للمتقين { ) القصص نجعلها للذين ال يريدون علوا في األرض وال ف 

القرآني } فبما رحمة من هللا  لنت   83 ( ، والرفق والرحمة بهم ، عمال بالمبدإ 

  : عمران  آل   (  } حولك  من  النفضوا  القلب  غليظ  فظا  كنت   ولو  ،    159لهم   )

رآني } إن هللا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون  والحلم واألناة ، عمال بالمبدإ الق

  170( .   128{ ) النحل : 

إدراكه الشامل لحجم  التحديات اإلعالمية والثقافية والحضارية التي تواجه  - 7

 الوجود  اإلسالمي :  

المعادي  الغربي  التدفق اإلعالمي  التحديات حجم سيوالت  وعلى رأس هذه 

واإلس العربية  ألمتنا  الحصص  الموجه  من  الهائل  الكم  في  والمتمثلة   ، المية 

 
169

. ومعتصم بابكر مصطفى ، من    75..    44جمعة أمين ، الدعوة قواعد وأصول ، ص    

. ويوسف القرضاوي ، ثقافة الداعية،    115..    112أساليب اإلقناع في القرآن الكريم ، ص   

 .   7و   6ص 

170
هـ  1406، باتنة ، الجزائر ، الطبعة الثانية ،  محمد الغزالي ، خلق المسلم ، دار الشهاب    

الكريم زيدان ، أصول الدعوة  ص  1986 . ويوسف القرضاوي ،    369..    325م . وعبد 

 . 139و   7و  6ثقافة الداعية ، ص 
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والبرامج والخطط والمضامين والرسائل اإلعالمية، التي تهاجم بقوة الفرد المسلم  

.. 171 

يمكن للداعية اإلسالمي   -التي عرضناها آنفا    -وبهذه المقومات األساسية  

يكون   ال  -بحق    -أن  وعن   ، اإلسالم  عن  حقيقيا  ومدافعا  ومنافحا  وجود مكافحا 

العربية   ولغتها  اإلسالمية  الحضارة  وعن   ، اإلسالمية  الدعوة  وعن   ، اإلسالمي 

 محليا ووطنيا وإقليميا وعالميا 
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ترجمة      ، العولمة  فخ   ، شومان  وهارالد  مارتين  بيتر  هانس   : المثال  سبيل  على  انظر 

: الدكتور رمزي زكي ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ،  الدكتور عدنان عباس علي، مراجعة  

م . ومحمد علي العويني ، اإلعالم الدولي  1998هـ اكتوبر    1419، جمادى اآلخرة  238رقم  

 .  240م ، ص  1987،  1بين النظرية والتطبيق ، مكتبة األنجلو مصرية ، القاهرة، ط  
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 المبحث الثاني 

 جمهور المدعوين 

 * تمهيد : 

وقد    ، الدعوية  برسالته  إليها  الداعية  يتوجه  التي  الجهة  هم  المدعوون 

تكون هذه الجهة المدعوة فردا ، أو جماعة ، أو مجتمعا ، أو أمة ، أو اإلنسانية  

 جمعاء ..  

والتنشئة    والجنس  السن  حيث  من  متباينة  عوالم  المدعوين  وجمهور 

الثقافي   المستوى  حيث  ومن   ، والتربوية  واالجتماعي  االجتماعية  واالقتصادي 

متمايزة   عوالم  يشكلون  كونهم  من  الرغم  وعلى   ، والديني  واألخالقي  والتربوي 

 فيما بينهم ، فإنهم أيضا يتنوعون ويتوزعون إلى فئات متجانسة وشرائح متعددة .

 172وقد حفلت دعوات أنبياء هللا تعالى عليهم الصالة والسالم التي درسناها   

واالهت الضوء  وجنسهم بتسليط  سنهم  حيث  من  المدعوين  بجمهور  الجاد   مام 

والتربوي  والثقافي   ، واالقتصادي  االجتماعي  حياتهم  ومستوى   ، وعقيدتهم 

وسلم    عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  منهج  خالل  من  ذلك  وجدنا  كما   .. واألخالقي 

واجتماعيا   وثقافيا  ونفسيا  وعقديا  فكريا  المدعوين  بنوعية  االهتمام  الدعوي 

 صاديا وسياسيا وجغرافيا .. واقت

قيام جهات متخصصة ولجان ومعاهد تهتم بجمهور   اليوم  العالم  وقد شهد 

خالصات   بتقديم  تقوم  ثم   ، حياتهم  مجاالت  جميع  في  وتدرسهم   ، المدعوين 

دراساتها إلى الجهات التبشيرية المعنية بهم ، حتى صار معرفة جمهور المدعوين 

ويب  ، الدعاة  طريق  ينير  لرسائلهم  علما  المستقبل  الجمهور  بحقيقة  صرهم 

ومضامينهم الدعوية ، ولم يعد عمال متروكا للمفاجآت ، أو لتدخل األقدار أنجح أم 

 لم ينجح ؟ 

فئات    مختلف  إلى  توجه  قد  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  وجدنا  ولذا 

قل يا تعالى : }  أيها    الناس وعلى رأسها اإلنسانية جمعاء فيما يوضحه قول هللا 

إال هو   إله  ال  السموات واألرض  ملك  له  الذي  إليكم جميعا  إني رسول هللا  الناس 

واتبعوه  باهلل وكلماته  يؤمن  الذي  األمي  النبي  باهلل ورسوله  فآمنوا  يحي ويميت  

 ( ،   158لعلكم تهتدون { ) األعراف : 

كما توجه إلى فئة المؤمنين لوحدهم فيما يبينه قوله تعالى : } يا أيها الذين 

( وقوله تعالى : } يا أيها    119آمنوا اتقوا هللا  وكونوا مع الصادقين { ) التوبة :  
 

172
 جع سابق . انظر دراستنا : منهج الدعوة عند أنبياء هللا ، مر 
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الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا هللا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون { ) البقرة : 

ا  143 عليه  توجه  كما   ، فيما  (   ، األقربين  قومه وعشيرته  إلى  والسالم   لصالة 

واجتنبوا   هللا  اعبدوا  أن  رسوال  أمة  كل  في  بعثنا  ولقد   {  : تعالى  قوله  يوضحه 

  : النحل   (  } بني    36الطاغوت  إلى  كتوجهه  معينة  دينية  فئة  إلى  توجه  كما   ،  )

{  أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي  إسرائيل فيما يبينه قوله تعالى } يا بني إسرائيل 

( ، كما توجه من قبله أنبياء هللا تعالى إلى أقوامهم فيما يبينه قوله    41) البقرة :  

تعالى : } يا قومنا أجيبوا داعي هللا  وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من 

 ( .   30عذاب أليم  * { ) األحقاف : 

 * أنواع المدعوين : 

المدعوون ثالثة أنواع رئيسة تتفرع عنهم أصناف وفئات مختلفة من حيث   

: السن والجنس والكيان الجغرافي والسياسي ، ومن حيث درجة التدين وااللتزام 

والفكري  الثقافي  المستوى  حيث  ومن   ، وسلوكيا  نظريا  الدينية  والقيم  بالتعاليم 

التلقي و السلبي  واالجتماعي واالقتصادي ، ومن حيث فاعلية  الصدود ، والتعامل 

أو اإليجابي مع الرسائل والمضامين الدعوية اإلسالمية وهذه األنواع الثالثة هي :  
173 

 أصحاب الفطر السوية .  - 1

 أصحاب الفطر المدخونة .  - 2

 قوى المناوأة واالستكبار الكيدية الداخلية والتآمرية الخارجية  .  - 3

التقسيم يكون المدعوون قد    الفطرة  وبهذا  تشكلوا بوضوح وفق مستويات 

التي فطر هللا الناس عليها ، بحيث ينضوي تحت كل نوع من هذه األنواع مجموعة  

 .  المدخونة الفطرة والفاسدة الفطرةمن األصناف والفئات المدعوة السوية الفطرة و

 * حقوق المدعوين : 

وعديدة   حقوق شرعية أكيدة  -الحقيقيين والمرتقبين    -لجمهور المدعوين   

مراعاتها   وعليه   ، اإلسالمية  الدعوية  الهيأة  على  أو  المسلم  الداعية  على 

 واحترامها وتطبيقها بدقة خالل ممارسته الدعوية ، وهذه الحقوق الدعوية هي : 

 
173

.. فمنهم     التقسيم تأسيسا على منهج القرآن في تقسيم أنواع البشر: }  اهتدينا إلى هذا 

ظالم لنفسه ، ومنهم مقتصد ، ومنهم  سابق  بالخيرات بإذن هللا ذلك هو الفضل الكبير  { )  

قر ،  ( ، ولكي نتجنب الوقوع في تقسيمات المناهج المادية التي تقسم بالغنى والف  32فاطر :  

 والقوة والضعف ، والجبروت والذل ، والكبر والصغر ..       
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دعوتهم إلى رسالة اإلسالم كما أنزلها هللا تعالى في القرآن الكريم على نبيه    -  1

 طبقها رسوله الكريم مع الصحابة الكرام .محمد عليه الصالة و السالم وكما 

 دعوتهم إلى رسالة اإلسالم بكامل إرادتهم ، وفي جو من الحرية والوضوح . - 2

 دعوتهم إلى رسالة اإلسالم بوسائل االتصال واإلعالم والتبليغ المشروعة . - 3

وبمختلف    -  4 والمرحلي  المنهجي  العرض  بأساليب  اإلسالم  رسالة  إلى  دعوتهم 

 يب الحجاج العقلي، وبمختلف أدوات التجييش الوجداني بالترغيب والترهيب. أسال

ومراعاة    -  5  ، الحسنة  والموعظة  الحكمة  بأساليب  اإلسالم  رسالة  إلى  دعوتهم 

 خصوصياتهم وثقافتهم وتراثهم وقيمهم ومعاييرهم . 

 174دعوتهم إلى رسالة اإلسالم بالقدوة العملية ال القولية فقط .   - 6

و التأثيرية وإذا  ومؤسساتهم  وأصنافهم  المدعوين  أنواع  الداعية  عى 

اإلسالمية   الدعوية  ومضامينه  برسائله  صفوفهم  ولوج  بالفعل  أمكنه  المختلفة، 

المؤثرة، وأمكنه نقلهم إلى حالة البالغ ، فالمعرفة ، فالتقبل ، فالتعايش مع اإلسالم  

يرة اإلسالم كعامة جمهور والمسلمين على أقل تقدير ، تمهيدا لنقل بعضهم إلى حظ

المسلمين ، وليصبحوا بعون هللا تعالى وفضله ثم بجهود الدعاة إلى دعاة محليين  

 في أقوامهم إلى دين اإلسالم .

 

 مستويات وأصناف المدعوين 

      

 

       1 - 

 

 

 

 

 

 
174

انظر : أبو الحسن علي الندوي ، روائع من أدب الدعوة في القرآن والسنة ، دار القلم ،    

 .  37..   19هـ، ص 1405الكويت ، الطبعة الثالثة ، 

 جمهور المدعوين بحسب فطرتهم 

 أصحاب الفطر المدخونة
 أصحاب الفطر السوية 

 قوى المناوأة والكيد واالستكبار الخارجي  والتآمر الداخلي قوى المناوأة والكيد 

 رجال دين من مختلف األديان
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         6 -   

 جمهور المدعوين بحسب أنماطهم

 فئة المدعوين المنكوبين بالنكبات فئة النساء الملتزمات والمتحلالت

 رجال األمن فئات المساجين فئات الطلبة والتالميذ  فئة الطلبة الجامعيين 

 جمهور المدعوين بحسب التعداد السكاني

 البشرية واإلنسانية  أمـــة  مجتمع  أســـرة  جماعة  أفراد

جماعة ضاغطة . سياسية . مالية . 
 دينية 

 اللغة واللسان جمهور المدعوين بحسب 

 مدعوين باللغات األجنبية  مدعوين باللغة العربية الفصحى مدعوين باللهجات العامية

 مدعوين باعتبار توجهاتهم وميولهم 

 مدعوين محايدين  مدعوين مستقبلين  مدعوين مرتقبين  مدعوين حقيقيين 

 مدعوين بحسب مستواهم ومكانتهم 
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مدعوين بحسب مستواهم   مدعوين بحسب تمدنهم االجتماعي 
 المالي

 م . بحسب مستواهم الثقافي 

   مدعوين بحكم ظرفهم و واقعهم اآلني

 مصطافين عابرين مرضى  زمنى  معاقين  منكوبين بنكبات 
 وعابرين 

 رياضيين

 مدعوين بحسب مهنهم ووظائفهم جمهور  

 قضاة ومحامين  أساتذة ومعلمين ومدرسين  أطباء وممرضين وصيادلة 

 عاديين صناع ومهنيين  أصحاب مهن حرة وحرفيين  مهندسين ومتعهدين

 عاطلين عن العمل

 أرباب المال واألعمال 

  متحولون من دينهم متقاعدين ومتفرغين 
 هم دين



 

99 
 

 المبحث الثالث 

 وسائل وتقنيات الدعوة

 * تمهيد : 

الفنية    والتقنيات  واألساليب  الوسائل  والمعنوية    -تشكل  الركن   -المادية 

أدواتها  الرابع الرئيس في العملية الدعوية ، إذ بواسطة التحكم الدقيق في مختلف  

في عمله   باهرا  نجاحا  يحقق  أن  األصيل  اإلسالمي  الداعية  يتمكن  والفنية  التقنية 

ولكن ))  ماهي وسيلة الدعوة } التي هي   الدعوي بين مختلف أصناف المدعوين .

أحسن { والتي تعبدنا هللا تعالى باالستمساك بها لتؤدي عملية البالغ المبين آثارها  

} ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه  التغييرية ؟ قال تعالى :  

  : فصلت   ( حميم{  وحسن    34ولي   ، المناسبة  للوسيلة  اختيارنا  بحسن  إنه   ،  )

الداخل ، فبعد أن كان عدوا لدودا فإذا به صديق مناصر  استعمالنا لها نغيره من 

مساء ، فيرسم ودود .. إنه التغيير من الداخل الذي يمارسه اإلعالم علينا صباح  

في أذهاننا الصور التي يختارها، ويصنع لنا االهتمامات التي يريدها ، ويأخذنا إلى  

التبعية  قدرة  إال  بالمثل  المواجهة  على  قدرة  كل  ونسلب  يحددها،  التي  المواقع 

 175والتلقي .. (( .  

ونعني بالوسائل والتقنيات الدعوية ، مختلف الوسائل الفنية القديمة مثل :  

لخطبة ، الدرس ، الموعظة ، الحلقة ، التأليف ، الرسالة ، الصحيفة ، المجلة ،  ) ا

المطوية، الكتاب ( ، والوسائل الحديثة مثل : ) الندوة ، المحاضرة ، المناظرة ،  

الحديث والحوار غير المباشر في جهاز التلفزيون ، أو المذياع ، أو االنترنيت ، أو  

النقال ، أو  الرسالة االلكترونية ، أو الن شر االلكتروني ، أو الفاكس ، أو الهاتف 

بالفاكس   المباشرة  وغير  المباشرة  والرسائل  األحاديث  أو   ، االلكتروني  البريد 

 وبالهاتف وباإلعالن .. ( .

الداعية    على  يجب  التي  والحديثة  القديمة  الفنية  واألساليب  الوسائل  هذه 

بسرعة ، وبفاعلية تأثيرية متناهية ،  المسلم أن يمهرها بدقة ، وأن يتعامل معها  

ليصل تأثير رسائله ومضامينه الدعوية اإلسالمية إلى قلوب المدعوين ، ألن ))..  

دعاية القلم واللسان مهما اتسعت فهي قليلة النتائج ضئيلة اآلثار . وقد يكون في  

إذا كان إذا استخدمتا لغرض محمود ، ولكن  الغناء  الخطابة شيء من  أو   الكتابة 

أسباب   الخطابة  أو  فالكتابة   ، اجتماعي  أو  سياسي  نظام  بإقامة  يتعلق  األمر 

مساعدة، وليست وسائل مباشرة للنجاح . نعم قد تحدث الدعاية القوية بصحفها ،  

أو   أياما  ذلك  يدوم  وقد  ومظاهره   ، بألوانه  الناس  أبصار  يخطف  جوا  وخطبائها 

 
175

 .   85عمر عبيد حسنة ، نظرات في مسيرة العمل اإلسالمي ، ص  
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الدخان . أعواما ، غير أن هذا الجو الصناعي ال يلبث أن   يزول كما تزول غيوم 

  ، الدعايات  هذه  يؤثرون  والثرثرة  الجدل  إلى  بطبائعهم  يميلون  فالذين  ذلك  ومع 

ويعلقون عليها آماال واسعة ويرون االنتصار في معركة كالمية أمرا له ما بعده في  

،  وخصوصا إذا كان الحق نصيب هؤالء  توجيه التاريخ ، والهيمنة على الحوادث ..

 -قدون ويدافعون . إنهم عندئذ ال يدركون ، إالّ منطق الكالم وحده . وهذا  فيما يعت

ما وقع فيه المسلمون ، وما اتجه إليه دعاتهم منذ زمن بعيد ، يحسبون    -لألسف  

أن مناظرة أهل األديان األخرى ، واالنتصار عليهم في نقاش علمي حاد ، يجدي  

 على اإلسالم كثيرا . 

مل الصامت، وهجر المسلك المغري بفضائله، على وجّرهم ذلك إلى ترك الع 

، ألول في دعايتهم عكس هذا االتجاهحين أن المبشرين المسيحيين جعلوا األساس ا

فجعلوا من االشتغال ببعض األعمال اإلنسانية وظيفتهم الدائمة . واختبأوا بين ما  

. ومن ثم    توحي إليه هذه األعمال في النفوس، ثم بدؤوا يقومون بدعايتهم لدينهم

األصلية  تحقيق غايتها  والمستشفيات، وأشرفوا على  والمالجيء  المدارس  فتحوا 

والتبعية بعناية ونظام . وساعدهم على المضي في طريقهم، أنهم اختيروا بطريقة 

في  العاجزين  اختيار  طريقة  عندنا،  اإلسالم  دعاة  بها  يخار  التي  الطريقة  غير 

ثقافتهم،   في  والقاصرين   ، ال  أجسامهم  لإلسالم  الدعاية  إن   . أنفسنا  فلنراجع  أال 

معنى لها، إالّ بعد إقامة دولته وتكوين أمته، وحشد النابهين من بنيه لخدمته، وإالّ  

 176فإن الكالم الكثير لن يكون إالّ لغوا . (( .  

في   أساسا  يتركز  الفنية  التقنيات  في عالم  والناجح  المؤثر  االنطالق  وركن 

صالة مضمون الرسالة الدعوية الموجهة لجمهور المدعوين  متانة ودقة وصدق وأ

الحقيقيين والمرتقبين على حد سواء ، إذ يجب أن تتضمن الرسالة الدعوية جملة  

شكلها  وفي  والعقدية   المعرفية  بنيتها  في  األساسية  والمقومات  المواصفات  من 

 الصوري الهيكلي ، وفي وسيلة نشرها وإيصالها لآلخرين .   

 * الرسالة الدعوية:  

 177أهم عناصر ومقومات الرسالة الدعوية الناجحة ما يلي :   

، وتتطلب ضبطا في   ، حيث تشكل الركن األساس في الرسالة الفكرة الدعوية  -  1

وفي   ، والبالغية  والصوتية  اللغوية  بنيتها  وفي   ، العقدية  القاعدية  تأسيساتها 

 
176

،  محمد     باتنة   ، الشهاب  دار   ، الحديث  اإلسالمي  كفاحنا  في  الحق  معالم  ، من  الغزالي 

 .    250و   249الجزائر، دون طبعة ، دون تاريخ ، ص 

177
    ، األمة  كتاب   ، الكريم  القرآن  في  اإلقناع  أساليب  من   ، بابكر مصطفى  معتصم   : انظر 

    70..   47هـ ، ص 1424، جمادى أولى  95قطر، عدد 
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الُمطلقةُ    ، الدينية  الحقيقة  نعنيها هنا هي  التي  . والفكرة  تأثيرات أسلوب خطابها 

 الصحةِّ ، الواجبةُ االعتقادِّ والتصديقِّ والتطبيقِّ .

الدع  -  2 الحقيقة  أو  الفكرة  نوعية  عقدية  وية  تأصيل  حقيقة  أهي   ، الرئيسة 

؟ } إن هللا يأمر بالعدل  واإلحسان وإيتاء ذي القربى * وينهى عن الفحشاء  روحية

( ، أم هي حقيقة سياسية    90والمنكر والبغي يعظكم لعلكم   تذكرون { ) النحل :  

شرعية ؟ } والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ..  { )  

( ، أم هي حقيقة قانونية ؟ } فلذلك فادع واستقم كما أمرت * وال   35رى :  الشو

 (  }  .. بينكم  ألعدل  وأمرت   * كتاب  من  أنزل هللا   بما  آمنت  وقل  أهواءهم  تتبع 

  : )    13الشورى   } بوالديه  اإلنسان  ووصينا   ..  { ؟  اجتماعية  حقيقة  أم هي   ،

ها الذين آمنوا اتقوا هللا وذروا ما  ( ، أم هي حقيقة اقتصادية ؟ } يا أي  13لقمان :  

( ، أم هي حقيقة تربوية ؟ }..    277بقي من الربا إن كنتم مؤمنين  { ) البقرة :  

( ، أم حقيقة عسكرية وأمنية ؟ }يا    14وصاحبهما في  الدنيا معروفا..{ ) لقمان : 

يغلبوا   صابرون  عشرون  منكم  يكن  إن  القتال  على  المؤمنين  حرض  النبي  أيها 

)  مائ  }  * يفقهون  ال  بأنهم  كفروا  الذين  من  ألفا  يغلبوا  مائة  منكم  تكن  وإن  تين 

( ، أم هي حقيقة أخالقية سلوكية ؟ } يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا   66األنفال :  

أ على  وتسلموا  تستأنسوا  حتى  بيوتكم  غير  لعلكم  بيوتا  لكم  خير  ذلكم  هلها 

الية ؟ } يا بني آدم خذوا  زينتكم عند  ( ، أم هي حقيقة جم   27{ ) النور :  تذكرون

كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا  إنه ال يحب المسرفين * قل من حرم  زينة 

التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق .. { ) األعراف :    أم    30،    29هللا   ، )

 ( .   6نة الكواكب { ) الصافات : حقيقة جمالية فنية ؟ } إنا زينا  السماء الدنيا بزي

تقننة الفكرة الدعوية وتكيفها ومرونتها مع الوسيلة الفنية االتصالية المفعلة    -  3

 لها نظريا وتطبيقيا، فرديا وجمعيا ، آنيا ومستقبليا . 

بحسب    -  4 الدعوية  للفكرة   .. والمرحلي  والمنهجي  العلمي  واإلعداد  التخطيط 

المدعوة   لألنواع  والصحيحة  الدقيقة  الواقعية  مع  المعطيات  أساسا  والمتناسبة   ،

لواقع   العميق  والتدبر  الدقيق  التحليل  إلى  باالستناد  وذلك   ، واتجاهاتها  ميوالتها 

ميوالت واتجاهات وثوابت ومصالح .. الجماهير المدعوة ، والخروج الواعي بها  

من دائرة القوالب المثالية الجاهزة ، التي يوهم بعض الدعاة أنفسهم بها ، وعدم  

 ى مراقبة واقعها وترصد آفاق مستقبلها الدعوي أيضا . االنكفاء عل

الجماهير    -  5 في  اإليجابية  تأثيراتها  ومن   ، الدعوية  الفكرة  فاعلية  من  التأكد 

المدعوة، وإال فتركها أوجب ، نظرا لما ستجلبه من المناوئين والمعارضين ، الذين  

و  ، عنها  غنى  في  هو  الدعوي  للعمل  جديدة  تحديات  في  يستطيع  سيتسببون  ال 

 مواجهتها . 
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التأكد من حقيقة المستويات الثقافية والمعرفية للمدعوين التي تتلقى مضمون    -  6

 الرسالة وتسترجعها وفق وجوه التصور المعرفي والواقعي والنفسي التالية : 

حيث تستعرض الفكرة الدعوية ، وتستعيد كلياتها والكثير من جزئياتها وفق    -  1

 تصور عقلي واع . 

 حيث تستعرضها ، وتستعيدها وفق ال شعورها وعقلها الباطن .  - 2

 حيث تستعرضها ، وتستعيدها وفق إيحاءاتها التأثيرية فيها واقعيا . - 3

 حيث تستعرضها وتستعيدها وفق قيمها ومعاييرها االجتماعية ..  - 4

 حيث تستعرضها ، وتستعيدها وفق نوعية التربية التي درجت ونشأت عليها .  - 5

 حيث تستعرضها ، وتستعيدها وتقارنها على ضوء معتقداتها وقيمها .  - 6

 حيث تستعرضها ، وتستعيدها وفق تصوراتها اآلنية والمستقبلية .  - 7

اآلني    -  8 والعملي  النظري  مردودها  وفق  وتستعيدها  تستعرضها  حيث 

 والمستقبلي. 

   * وظائف عملية االتصال الدعوي :

 :  الوظائف ، يمكن إجمالها فيما يليتؤدي عملية االتصال الدعوي جملة من  

 اإلخبار والتعريف واإلعالم بالقيم والتعاليم السماوية اإلسالمية .  - 1

 التعليم لمضامين التعاليم السماوية اإلسالمية . - 2

 التذكير بالقيم والتعاليم السماوية اإلسالمية . - 3

 الة التعاليم السماوية اإلسالمية . اإلقناع بحجج ورس - 4

 التأكيد على أهمية التعاليم السماوية اإلسالمية .   - 5

 الدفاع عن تعاليم الرسالة السماوية اإلسالمية .  - 6

 التربية اإلسالمية الشمولية الدائمة والمستمرة والتوجيه للجمهور المسلم .  - 7

 التأريخ لحركية الفكر اإلسالمي المتراكم على التعاليم السماوية اإلسالمية .   - 8

وبتبيان وظيفة عملية االتصال الدعوي نكون قد تتبعنا العملية الدعوية من  

التبشيري  جانبها  في  أبعادها  لنا  فتوضحت   ، االجتماعية  الدراسات  منظور 
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أج في  ممارسته  للدعاة  يصلح  الذي   ، الشريفة  االعتيادي  الدعوية  المنافسة  واء 

 .178  نزيهة أمام سائر األديان والملل وال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

178
كتاب  انظر محم    ، اإلسالمي  العمل  ترشيد  الشرعية في  القواعد   ، البيانوني  الفتح  أبو  د 

.. ومعتصم بابكر    152.. و ص    12.. و ص    94، ص  82هـ عدد  1422األمة، ربيع األول  

، جمادى أولى    95مصطفى ، من أساليب اإلقناع في القرآن الكريم ، كتاب األمة ، قطر ، عدد  

 .    70..   47هـ ، ص 1424
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 الفصل الرابع 
 أنواع مناهج البحث العلمي 

 
يصنف العلماء المناهج إلى ثالثة أصناف رئيسة، هي: 

المناهج الوصفية، والمناهج االستنباطية، والمناهج االستقرائية:  
179 

 المناهج الوصفية:  -أوال
القضية   أو  الظاهرة  أو  المسألة  الرئيس واْلساس على وصف  ينصب هدفها 

ودو  أسبابها  مبينا  معالجتها  المراد  اْلشياء..  أو  المشكلة  وآثارها، أو  ومكانتها  رها 

وصفا دقيقا وشامال ومنضبطا. ويجب أن يلتزم المنهج الوصفي بالخصائص العلمية  

 اآلتية: 

االستناد إلى المنهج التحليلي، فيجمع ويحصر كل جزئيات المسألة أو القضية   –  1

طبيعة   تحدده  الذي  المنضبط  النظام  وفق  ويُرتبه  ويُصنفه  الموصوف،  الشيء  أو 

 الية البحث. وحقيقة إشك

قدر    –  2 والمرئي  والمعلوم  المنضبط  المادي  الواقع  ومعطيات  بضوابط  االلتزام 

 اإلمكان، واالبتعاد عن الخيالية والشاعرية واْلوصاف البالغية والفنية ونحوها.

واْلحاسيس    –  3 العواطف  واستبعاد  القضية،  مع  للتعامل  للعقل  المجال  فسح 

الشخصية   واإليحاءات واالنطباعات  بالمعطيات  واالكتفاء  والنفسية،  والوجدانية 

 العقلية فقط.

معالم    برسم  تهتم  التي  الدراسات  في  الوصفي  المنهج  يُستخدم  ما  وعادة 

الماضي، أو تصف واقع اْلفراد والكيانات وسائر اْلنشطة المادية والذهنية والعقلية  

 علمية. التي يقومون بها في سائر مجاالت وميادين حياتهم ال

)مناهج   التوثيقية  المناهج  رئيسين:  قسمين  إلى  الوصفية  المناهج  وتنقسم 
 التحقيق في أحداث الماضي(، و)مناهج وصف الحاضر(.

 
الرسالة،    179 مؤسسة  العلمي،  البحث  في  أساسية  قواعد  صيني،  علي  إسماعيل  سعيد  انظر: 

وفؤاد بن عبيد، مدخل إلى علم المنطق، دار  ، بتصرف. 80..    61م، ص  1994،  1بيروت، ط
اْلولى،   الطبعة  القاهرة،  الحديث،  بن  122..    118م، ص  2014الكتاب  وفؤاد  بتصرف.   ،

العلوم   في  البحث  منهجية  اْلولى،  عبيد،  الطبعة  القاهرة،  الحديث،  الكتاب  دار  اإلسالمية، 
 ، بتصرف. 78.. 38م، ص 2015
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 180  المناهج التوثيقية: -1

تهدف المناهج التوثيقية إلى وصف كل ما حدث، وكما وقع بالفعل على أقل 
الماضي المتنوعة، وتشمل األشياء  تقدير، وذلك بما يتوافر لدينا من آثار ومخلفات  

المعنوية   أو  والنقوش..  والرسوم  والوثائق  والمؤلفات  والمباني  كاألدوات  المادية 
كالمرويات غير المكتوبة والتعاليم والحكم والقصص واألمثال واألشعار والقصائد..  
وأفراد  تاريخية  ظروف  إلى  األشياء  نسبة  من صحة  التأكد  هو  األساسي  فهدفها 

ومنهج  وأشيا المحدثين  منهج  قسمين؛  إلى  التوثيقية  المناهج  وتنقسم  محددة.  ء 
 المؤرخين. 

 منهج المحدثين:   -أ
السماوية   الكتب  مثل  اإللهي،  الوحي  إلى  ينسب  لما  الخاص  المنهج  وهو 
وسنة الرسل. ويعتمد هذا المنهج في عملية التحقيق على النقد الخارجي أكثر من  

 د والرواة أكثر من نقد المتن والنص نفسه.  النقد الداخلي؛ أي نقد السن
 منهج المؤرخين:   -ب

ويُدعى بالمنهج التاريخي، وهو الخاص لما ينسب إلى البشر من اجتهادات  
من   أكثر  الداخلي  النقد  على  التحقيق  عملية  في  المنهج  هذا  ويعتمد  وإنجازات. 

أكثر من نقد    اعتماده على النقد الخارجي؛ أي نقد النصوص واإلنجازات البشرية
 سندها. 

 مناهج وصف الحاضر: -2

واقعا  بوصفه  وموجود  وواقع  كائن  هو  ما  وصف  على  باألساس  وتهدف 
ثالثة   فيه  نميّز  أن  ويمكننا  تبديله.  وال  تغييره  يمكن  ال  هو،  كما  أيدينا  بين  ماثال 

 أنواع هي: المنهج التشخيصي، و المنهج التفسيري، والمنهج التقويمي.
 المنهج التشخيصي:  -أ

ويفيد في تشخيص الواقع والتعرف عليه حتى يسهل التخطيط له والتعامل  
معه ومعالجة سلبياته واالستفادة من منافعه. ويستند هذا النوع من الوصف على 
أو  الدقيقة  الشخصية  بالمالحظة  عليها  حصل  أو  اإلنسان  تلقاها  التي  المعلومات 

ترتكز الكثير من الدراسات الجغرافية واالجتماعية    بالتجربة المقنّنة. وبهذا المنهج
 واإلعالمية وغيرها. 

 
الرسالة،    180 مؤسسة  العلمي،  البحث  في  أساسية  قواعد  صيني،  علي  إسماعيل  سعيد  انظر: 

وفؤاد بن عبيد، مدخل إلى علم المنطق، دار  ، بتصرف. 80..    61م، ص  1994،  1بيروت، ط
القاهرة،   الحديث،  اْلولى،  الكتاب  بن  122..    118م، ص  2014الطبعة  وفؤاد  بتصرف.   ،

اْلولى،   الطبعة  القاهرة،  الحديث،  الكتاب  دار  اإلسالمية،  العلوم  في  البحث  منهجية  عبيد، 
 ، بتصرف. 78.. 38م، ص 2015
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 المنهج التفسيري:  -ب
وبيان   الموجودة،  النصوص  على  وشروحات  معلومات  بإضافة  ويهتم 
معاني   تفسير  ذلك  مثال  وصفها.  أو  بجمعها  االكتفاء  دون  ومدلوالتها  خلفياتها 

 نزولها. القرآن الكريم وبيان مدلوالتها وأسباب 
 المنهج التقيمي أو النقدي: -ج

فضال عن أن هذا النوع من المناهج ال يقتصر على الوصف بل يعمل على 
إبراز اإليجابيات والسلبيات وإصدار األحكام على ما جمعه من أوصاف لحالة ما أو  

 موضوع ما أي يُخضعه للنقد وللتقويم. 

 المناهج االستنباطية:  -ثانيا 

ت التي  المناهج  المتفق  وهي  العامة  القواعد  أو  العامة  الحقائق  من  نطلق 
تلك   التي تستمد حلولها من  الفرعية  الواقعية  المسائل  أحكام  لتستنبط منها  عليها 
كأصول   مقدسة  دينية  العامة  والقواعد  الحقائق  هذه  تكون  وقد  العامة،  الحقائق 

تواضعت عليها    الفقه، وقد تكون بشرية كالقوانين العامة واللوائح والدساتير التي
 الناس. 

التشخيصي؛   الوصفي  المنهج  تلقائيا  تتضمن  االستنباطية  المناهج  أن  كما 
بحصر األدلة النقلية وتصنيفها وترتيبها ثم استنباط الحكم على أساس تلك األدلة  

 والقواعد وعلى أساس تشخيص الواقع المناسب لتلك األدلة. 

 181  المناهج االستقرائية: -ثالثا 

االستقرا ومنه  إن  كلية،  قاعدة  إلى  للوصول  الفرعية  الجزئيات  تتبع  هو  ء 
استقراء تام، واستقراء ناقص، والناقص فيه المعلل وغير المعلل. والحكم القطعي  

 هو ذاك الصادر عن االستقراء التام، أو الناقص المعلل. 
الظواهر  أو  الجزئية  الحقائق  من  تنطلق  التي  هي  االستقراء  فمناهج 
الواقعية المتفرقة لتنتهي إلى حقائق عامة. وهذه الحقائق قد نسميها احتماالت في 
مرحلة النمو األولى، أو فرضيات في مرحلة النمو الثانية، أو نظريات في مرحلة 
النمو الثالثة، أو قوانين طبيعية في مرحلة النضج األخيرة. وعادة نتوصل بها في 

 ة للنقاش. العلوم اإلنسانية إلى نظريات قابل
والمناهج االستقرائية تساعدنا في اكتشاف السنن الكونية، كما تساعدنا في 
من   الكثير  إنجاز  تؤمن  التي  المنهجية  واألصول  الكلية  القواعد  إلى  الوصول 

 األعمال. ومنها قواعد أصول الفقه، وقواعد اللغة، وغيرها. 
 واالستقراء نوعان؛ ذهني وحسي:

 
الرسالة،    181 مؤسسة  العلمي،  البحث  في  أساسية  قواعد  صيني،  علي  إسماعيل  سعيد  انظر: 

وفؤاد بن عبيد، مدخل إلى علم المنطق، دار  ، بتصرف. 80..    61ص  م،  1994،  1بيروت، ط
اْلولى،   الطبعة  القاهرة،  الحديث،  بن  122..    118م، ص  2014الكتاب  وفؤاد  بتصرف.   ،

اْلولى،   الطبعة  القاهرة،  الحديث،  الكتاب  دار  اإلسالمية،  العلوم  في  البحث  منهجية  عبيد، 
 ، بتصرف. 78.. 38م، ص 2015
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 االستقراء الذهني:   -1
عامل الباحث فيه مع حقائق جزئية موثقة، منها ما جمع من الطبيعة أو  يت

الواقع، وهي مسجلة على الورق أو األشرطة أو االسطوانات أو ما شابه. فيتعامل  
الفقيه   جمع  أمثلتها  ومن  مصورة،  أو  مكتوبة  غير  ال  النصوص  مع  هنا  الباحث 

والع النقلية  الجزئية  واألدلة  والفروع  العلمية  قاعدة المادة  إلى  للوصول  قلية 
 أصولية. 
 االستقراء الحسي:   -2

وهو االستقراء المستند إلى المادة العلمية التي يجمعها الباحث بالمالحظة 
أو التجربة، أي باإلدراك الحسي المباشر وهي ما يتكفّل بها المنهج التجريبي في 

 القضايا الطبيعية. 
قراء بشكل مستقل يمكننا  وإذا تحدثنا بشيء من التفصيل عن موضوع االست

  182القول: 
في تعريفه: االستقراء هو تتبع الجزئيات للحصول على حكم كلي، أو قاعدة 
عامة. فاالستقراء أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما. مثال:  
عند   األسفل  فكه  يحرك  نوع  كل  أن  فوجدنا  الحيوانات  من  أنواع  عدة  درسنا  لو 

فنستنبط   عند المضغ،  األسفل  فكه  يحرك  حيوان  كل  أن  عامة:  قاعدة  ذلك  من 
حكمه   لنعرف  العربية  اللغة  في  )الفاعل(  استعمال  نتتبع  أن  ومثاله:  المضغ. 
اإلعرابي، فنجد أن الكلمة التي تقع فاعال في مختلف الجمل التي استقرأناها تكون  

حو، وهي: كل  مرفوعة، فنصل إلى النتيجة، والتي تمثل حكما كليا وقاعدة في الن
 فاعل مرفوع.

القياس  بعكس  العام،  على  بالخاص  االستدالل  هي  إذن  االستقراء  فحقيقة 
 المنطقي الذي هو استدالل بالعام على الخاص. 

 المبحث الثالث 
 مناهج البحث الميداني وقياس األثر

الدعوية    النشاطات  تدّخل   -حسب اطالعي–لم تعرف  الدعاة  التي يمارسها 

قي مناهج  اليوم وحضور  إلى  ذاك  أو  الدعوي  العمل  هذا  أثر  متابعة  في  األثر  اس 

أو   المناقشات  أو  التدخالت  بعض  تسجيل  عدا  ما  عدمه،  من  تأثيره  مدى  لمعرفة 

عن   المقدمة  الدعوية  المادة  هذه  فائدة  أو  طبيعة  تصف  التي  المحتشمة  األسئلة 

لدرس والضبط تلك، وحسب اطالعي فإن العمل الدعوي مازال إلى اليوم ال يخضع ل

العلمي من ناحية قياس أثره في الجمهور، حتى في الفضائيات الدينية، حيث تعتمد  

مستوى   على  أما  اإللكترونية،  أو  الصوتية  االتصاالت  أو  الرسائل  كمية  على 

 المساجد ووزارات الشؤون الدينية فهي مازالت لم تعرف طريقها بعد. 

 
الطبعة    182 القاهرة،  الحديث،  الكتاب  دار  المنطق،  علم  إلى  مدخل  عبيد،  بن  وفؤاد  انظر: 

ص  2014اْلولى،   العلوم  122..    118م،  في  البحث  منهجية  عبيد،  بن  وفؤاد  بتصرف.   ،
 ، بتصرف. 78..  38م، ص  2015اإلسالمية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة اْلولى، 
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أن    يمكننا  المناهج  في وثمة مجموعة من  الدعوية  أثر رسائلنا  بها  نقيس 

 الجمهور وهي: 

 المنهج التجريبي.  – 1

 المنهج الوصفي.  – 2

 . 183منهج البحث التاريخي – 3

بهذه   يتحلى  أن  الدارس  الباحث  على  يجب  المنهجية  العملية  هذه  ولنجاح 

 الصفات األساسية، وهي:

الفهم    –  1 على  والقدرة  والكتابة،  القراءة  في  وجهات  الدقة  وجمع  والتلخيص 

 النظر ومقابلتها. 

على    –  2 االطالع  وسعة  األفق  واتساع  والنقد  التوجيه  وقبول  والمثابرة  الصبر 

 العلوم المتصلة بالتخصص مع االهتمام بالمصادر األولية.

 الشجاعة في الشك والنقد، فالجاهل يؤكد، والعالم يشكك، والعامل يثري. – 3

الد  –  4 باللغات األجنبية لالطالع  التمكن من فهم بعض  المقارنة والسيما  راسات 

 . 184على ما عند اآلخر  

 عالقة مناهج قياس األثر بعملية االتصال الدعوي: 

استخدامها    إلى  اإلسراع  إلى ضرورة  ننبه  أن  نود  الدراسات  لهذه  وتفعيال 

اآل لتفصيلها  المقام  ليس  كثيرة  الديني العتبارات  العمل  القائمين على  قبل  ن،  من 

هذه  أهم  عرض  قبل  العالقة  هذه  على  المالحظات  بعض  تسجيل  نود  أننا  غير 

 المناهج ذات الصلة الوثيقة بها، وهذه المالحظات هي: 

والظن    –  1 االحتمال  الديني، ورجحان عامل  العمل  آثار  التأكد من  فقدان عنصر 

 والتخمين. 

 
مختار،   183 الدين  محي  المطبوعات    انظر:  ديوان  االجتماعي،  النفس  علم  في  محاضرات 

. ومحمد مصطفى زيدان، علم النفس  86..    77الجامعية، الجزائر، دون طبعة وتاريخ، ص  
ص   وتاريخ،  طبعة  دون  الجزائر،  الجامعية،  المطبوعات  ديوان  وسمير  187االجتماعي،   .

عة، القاهرة، الطبعة األولى،  محمد حسين، بحوث اإلعالم األسس والمبادىء، دار سعد للطبا
 .. 101دون تاريخ، ص  

. ومحمد  78و    77انظر: محي الدين مختار، محاضرات في علم النفس االجتماعي، ص     184

ص   االجتماعي،  النفس  علم  زيدان،  اإلعالم  195مصطفى  بحوث  حسين،  محمد  وسمير   .

 .. 120األسس والمبادىء، ص 
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ابر نفاذها في  صعوبة معرفة أثر اتجاه الرسالة الدعوية وطريق سيرها ومع  –  2

 األنفس، ومعابر انسداد اآلفاق النفسية في وجهها.

عدم وضوح سلوكات األفراد القبلية والبعدية لضبط قياس األثر وتذبذب قيم    –  3

 الجمهور.

الرد   –  4 وعدم  عليهم،  الموزعة  االختبار  استمارات  مع  المدعوين  تعاون  عدم 

 عليها أصال. 

جمهور    –  5 من  عريضة  شرائح  الدعوية  استهزاء  الرسالة  بقيمة  المدعوين 

 وآثارها المباشرة فيهم.

لجمهور    –  6 النمطي  السلوكي  االطراد  من  النظرية  القواعد  تقعيد  صعوبة 

 المدعوين. 

وعدم    –  7 المدعوين،  جمهور  من  الغفير  الجمع  في  الدفينة  األمراض  استفحال 

الدينية، ما نتج عنه جمهور م للحقائق  فقههم  لذلك، وسوء  دعوين متأزم  تنبههم 

 مع الرسالة، ومع ومرسلها، ومع مقاصدها، وبالتالي فشلها في تحقيق اآلثار.

فقط،    –  8 الرسالة  توصيل  على  القائمة  الدعوي  العمل  بضوابط  الداعية  اكتفاء 

 وليس متابعة أثرها في نفوس وسلوكات المدعوين. 

 عالقة قياس األثر بأدبيات االستماع:

في تحقيق األثر الطيب لدى جمهور المستقبلين،    أدبيات االستماع أهم عامل 

الحقيقة   الرسالة  نص  لتمرير  السوي  االستماع  بأدبيات  التحلي  الجمهور  فعلى 

على   أساسا  يترتب  النتائج  ومعرفة  الصحيح  األثر  فقياس  وعليه  تبليغها،  المراد 

السمع حاسة من   ثانيا، ألن  دقة وحسن االستماع  أوال، وعلى مدى  السمع  حسن 

سنا الخمس نسمع بها ما نريد و ما ال نريد، بينما االستماع هو عملية تصفية  حوا

فهي  عليها،  التدرب  من  مناص  ال  أساسية  أدبيات  ولالستماع  ما سمعنا،  وتحليل 

 تتأتى بالمراس والتمرين والتعود، وأهمها: 

ال    –  1 أفكار جانبية  يشتته من  أو  يشغله  ما  بإقصاء  للتلقي، وذلك  الذهن  تهيئة 

 قة لها بالمادة المسموعة. عال

حسن    –  2 على  يحفز  مما  فذلك  السمع،  على  الُملقى  النص  بأهمية  الشعور 

 االستماع. 

اتخاذ الجلسة أو الوقفة المناسبة أثناء االستماع، فبعض أوضاع الجلوس أو   –  3

 الوقوف تشتت التركيز.
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االستغناء    –  4 يمكن  باألرجل  أو  يدوية  القيام بحركات  عنها، وذلك  االمتناع عن 

كي ال تفوت عليك الفرصة في مالحقة دقائق صغيرة مما يُلقى عليك.. والناظر في  

يتبين جلستهم وقلة حركاتهم والتفاتهم وغيرها مما   الكبار  المسؤولين  اجتماعات 

 يُشعر اآلخر باالهتمام واالحترام..

دثا أم محاورا،  التوجه بالنظر إلى الُملقي، قارئا كان أم خطيبا أم معلما أم متح  –  5

فذلك مما يشعره باهتمامك واحترامك لما يقول، ويدفعه إلى االستمرار في تواصله 

 بوجدان يقظ وروح عالية وهمة جادة.

 تجنب مقاطعة المتحدث أثناء حديثه، والصبر على المتحدث.  – 6

الرأي، وحسن االستماع    –  7 المخالفين في  احترام اآلخرين  لمتابعة  التعود على 

 المتحدث. 

في    –  8 بعضها  على  والتعليق  والتحليل  المالحظات،  لبعض  والتسجيل  التدوين 

 مدونتك الشخصية. 

مهارتي االستماع والتكلم مقرونتان ببعضهما، فحينما تستمع فثمة متحدث،    –  9

المتصلين،   وحينما تتكلم فثمة مستمع آخر غيرك، وعن طريقهما تتقوى مهارات 

 .185ي التحكم بفنون الخطاب  وتنمو قدراتهم ف

 عالقة قياس األثر بمستويات االستماع:

 والمتلقي المستمع له ثالثة مستويات هي:  

سامع عادي، وهو الذي يتلقى المادة المسموعة فيأخذ منها ما يريد في وقت   –  1

إلى مستوى   العادي  السامع  بتحليل ما سمع، وربما وصل  يقلق نفسه  وجيز، وال 

 الساذج الذي تلتقط أذنه الكالم وتقذف به دون اهتمام. السامع 

ويؤوله    –  2 وجه،  غير  على  ويقلبه  ويحلله  فيتذكره،  يسمع  ما  يتلقى  مستمع 

 فيفسر ويستنتج ويصل إلى أحكام واضحة لها سمة التقويم. 

ذلك مهارة    –  3 إلى  والمستمع، ويضيف  السامع  يفعله كل من  ما  يؤدي  منصت 

دة المسموعة ونقدها أو تشربها بعمق، فهو مستمع مبدع  خاصة في استيعاب الما 

مثل القارىء المبدع، الذي يفوق القارئين العادي والناقد، واإلنصات أرفع درجات 

االستماع، وهو تأمل كامل بالمسموع، يديره العقل والقلب والوجدان وسائر أنشطة  

 .186التفكير القلبي  

 
 ، بتصرف. 116..  114ل، ص انظر: راشد علي عيسى، مهارات االتصا  185

 ، بتصرف. 117انظر: راشد علي عيسى، مهارات االتصال، ص   186
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 المنهج التجريبي: – 1

يبي أدق المناهج الخاصة بقياس األثر في عملية االتصال يعد المنهج التجر 

من   العلمية  الموضوعية  إلى  المناهج  أقرب  كونه  المدعوين،  بجمهور  الدعوي 

ولقدرة   الذاتية،  من  عالية  بدرجة  يتصف  الذي  االستبطان  منهج  بعكس  جهة، 

ة  الباحث على السيطرة على سائر العوامل المختلفة المؤثرة في الظاهرة السلوكي

بين   واالرتباطات  العالقات  فهم  على  أقدر  يجعله  ما  الدراسة،  موضع  هي  التي 

وفق  يسير  التجريبي  والمنهج  يدرسها.  التي  الكلية  للظاهرة  الجزئية  الظواهر 

 المراحل التالية: 

 مالحظة الظاهرة. – 1 

 مالحظة المشكلة القائمة.  – 2 

 الهدف من مالحظة الظاهرة والمشكلة.  – 3 

 الفروض وطرح التساؤالت الممكنة.فرض  – 4 

 تحديد اإلشكالية المراد معالجتها والبحث فيها. – 5 

والعموميات    –  6  والكليات  الجزئيات  واستقراء  التجربة  متابعة 

 والخصوصيات. 

 .  187الحقائق والقوانين والنظريات   – 7 

بطرح شيء    بعمق  معرفتها  المراد  الدعوية  الظاهرة  حول  الدراسة  وتدور 

إلى تفسير،    من تكتنفها، ولهذا فهي بحاجة  التي  الغموض  االستفهام عن مواطن 

الظواهر   بقية  عن  يفصلها  وأن  الظاهرة،  يحدد  أن  الصدد  هذا  في  الباحث  وعلى 

المتشابكة معها، ويلي ذلك ضرورة تحديد المشكلة، وذلك بتعريفها وبلورتها من  

التي أدت إلى هذه المشكلة،  أجل الوصول إلى مكوناتها األساسية، وعزل العوامل  

البحث   أهداف  ومن  البحث،  من  الهدف  تحديد  عملية  اإلجراء  هذا  بعد  تأتي  ثم 

  188العلمي للظواهر والمشكالت:  

 التفسير:   – 1
 

.  79و    78و    77انظر: محي الدين مختار، محاضرات في علم النفس االجتماعي، ص     187

ص   االجتماعي،  النفس  علم  زيدان،  مصطفى  بحوث  207ومحمد  حسين،  محمد  وسمير   .

 .. 124اإلعالم األسس والمبادىء، ص 

ص     188 االجتماعي،  النفس  علم  في  محاضرات  مختار،  الدين  محي   : .  80و    79انظر 

ص   االجتماعي،  النفس  علم  زيدان،  مصطفى  بحوث  201ومحمد  حسين،  محمد  وسمير   .

 .. 129اإلعالم األسس والمبادىء، ص 
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تفسيرات  تقديم  إلى  الظاهرة  مجرد وصف  العلمي  البحث  يتخطى  أن  يجب 

تعميما الباحث  يصوغ  لها،  المحتملة  األسباب  اكتشاف  وبعد  للتحقيق    لها.  قابال 

عملية   تكون  وهكذا  الظاهرة،  هذه  في  المتضمنة  المتغيرات  تعمل  كيف  يفسر 

سياق   ضمن  ومكانتها  الظاهرة  حدوث  كيفية  معرفة  ثم  الوصف.  وليس  التفسير 

التعميمات   صياغة  ثمة  ومن  إليها.  ينتمي  التي  الناظمة  للعالقات  الكبير  اإلطار 

وتوحي عموما  المتدرجة  للظاهرة  قوانين المفسرة  إلى  للوصول  العلم  اطرادات  د 

 .189عامة  

 التنبؤ:   – 2

يريد  بل  للظاهرة،  المفسرة  التعميمات  بمجرد  يقنع  أالّ  الباحث  على  يجب 

أيضا التنبؤ بالطريقة التي سوف يعمل بها التعميم في المستقبل، فيأخذ المعلومات  

المعروفة والمعقولة ويصوغها بحيث يستطيع أن يتنبأ بحدث مستقبل أو ظاهرة لم  

 .190تالحظ حتى ذاك الوقت 

 الضبط:   – 3

ا ال يسعى  بحيث  للقوانين  العميق  الفهم  من  هامة  درجة  إلى  للوصول  لعلم 

تقف عند التنبؤ، بل يزيد من قدراته على ضبط الظاهرات واألحداث. فمن مراقبته  

والسلبية   اإليجابية  الظواهر  يكتشف  أن  يمكنه  االجتماعية  الحياة  لصيرورة 

وترات االجتماعية،  للمجتمع، مثل: الحروب، استفحال الجريمة، جنوح األحداث، الت

 . 191وغيرها.. ما يؤهلنا لضبط وكبح وإطالق وتيرة الحركة الفردية واالجتماعية  

 فرض الفروض:   – 4

هو   والفرض  العلمية.  الحقيقة  الكتشاف  الباحث  تقود  الفروض  فرض  إن 

تفسير احتمالي للظاهرة، وهو موضع تخمين ونظر وشك وتكهن ذكي يقف الباحث  

 
ص     189 االجتماعي،  النفس  علم  في  محاضرات  مختار،  الدين  محي  ومحمد  80انظر:   .

علم  زيدان،  ص    مصطفى  االجتماعي،  اإلعالم  211النفس  بحوث  حسين،  محمد  وسمير   .

 .. 129األسس والمبادىء، ص 

ص     190 االجتماعي،  النفس  علم  في  محاضرات  مختار،  الدين  محي  ومحمد  80انظر:   .

ص   االجتماعي،  النفس  علم  زيدان،  اإلعالم  225مصطفى  بحوث  حسين،  محمد  وسمير   .

 .. 131األسس والمبادىء، ص 

. ومحمد  81و    80انظر: محي الدين مختار، محاضرات في علم النفس االجتماعي، ص     191

ص   االجتماعي،  النفس  علم  زيدان،  اإلعالم  224مصطفى  بحوث  حسين،  محمد  وسمير   .

 .. 136األسس والمبادىء، ص 
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موقف   والوصف معه  المالحظة  في  دقة  منه  ويتطلب  للمعلوم،  وصوال  المجهول 

 وصوال للنتائج. 

التجربة: وهي المرحلة التي تأتي بعد فرض الفروض، وتجري التجربة وفق    –  5

والشروط  القواعد  وفق  التالية  المختارة  العينات  عبر  مضطردة  ومقاييس  معايير 

 كمال، الدقة، التنظيم، التجانس(: المعروفة في اختيار العينات، وهي )الكفاية، ال

 االختيار العشوائي للعينات.  – 1 

 االختيار الصدفي عن طريق الصدفة. – 2 

 االختبار المضبوط والمنتظم للعينات العنقودية. – 3 

 مع مراعاة المتغيرات التالية في دراسة العينة:  

تستقب  –  1  التي  المحيطة  بالظروف  المتصل  وهو  المستقل:  لها  المتغير 

 العينة. 

المتمثل    –  2  المستقل،  المتغير  عن  المترتب  المتغير  وهو  التابع:  المتغير 

 الناتج عن تأثير المتغير المستقل.   في السلوك  

 المتغير الغريب: وهو الدخيل كالدوافع واالتجاهات..  – 3 

 نتائج التجربة:   – 6

ا خالل  من  وذلك  االبتدائية،  والنتائج  الفروض  تؤكد  ما  في وعادة  لدقة 

الخالصات   وهي  اإلحصاءات،  من  عليها  المتحصل  للنتائج  والتحليل  الحساب 

 . 192النظرية الدقيقة والتقريبية للظاهرة 

 المنهج الوصفي: – 2

يهدف المنهج الوصفي إلى جمع أوصاف دقيقة علمية للظواهر االجتماعية   

الظواهر   بين  توجد  التي  العالقات  دراسة  وإلى  الراهن،  وضعها  االجتماعية.  في 

ومن أهم طرق المنهج الوصفي المالحظة العلمية المباشرة ، والخروج بمالحظات  

 
ص     192 االجتماعي،  النفس  علم  في  محاضرات  مختار،  الدين  محي  ومحمد  81انظر:   .

ا علم  زيدان،  ص  مصطفى  االجتماعي،  اإلعالم  198لنفس  بحوث  حسين،  محمد  وسمير   .

 .. 155األسس والمبادىء، ص 
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على  الوصفي  المنهج  ويشتمل  وتدوينها.  الظاهرة  دراسة  في  الشروع  قبل  دقيقة 

  193الطرق التالية:  

 الدراسات المسحية:  – 1

من   ظاهرة  أي  حول  والبيانات  اإلحصاءات  جمع  إلى  تهدف  التي  وهي 

لتقديم  الظو الزوجات..  تعدد  أو  الخلع  أو  الزواج  أو  الطالق  نسبة  كارتفاع  اهر، 

 مجموعة من التوصيات. 

 دراسة الحالة:   – 2

وهي التي تركز على حالة بعينها لمعرفة حال الجماعة والمجتمع، فدراسة  

سيرته  ومعرفة  تاريخيا  الحالة  بتعقب  وذلك  الحاالت.  بقية  معرفة  يعني  الحالة 

 رفة دقيقة. وطريقة البحث في دراسة الحالة يتحدد في الخطوات التالية: الذاتية مع

 تحديد المشكلة.  – 1 

 تقييم ومعرفة الجهود المبذولة في حل المشكلة.  – 2 

 معرفة بيانات مهمة عن البيئة والمحيط القريب والبعيد. – 3 

 .  194معرفة بيانات الحياة كلها بقدر اإلمكان  – 4 

 البحث التاريخي: منهج  – 3

معرفة   بهدف  الماضي  في  للبحث  الباحثون  يستخدمه  الذي  المنهج  وهو 

حقيقة   معرفة  وبهدف  منه،  يصلح  ما  وانتقاء  إحيائه  ومحاولة  التراث  أعماق 

الشعب المدروس، على اعتبار أن الحقيقة التاريخية واحدة، وأن المتداولين عليها  

 .195هم البشر ليس غير 

 
ص     193 االجتماعي،  النفس  علم  في  محاضرات  مختار،  الدين  محي  ومحمد    81انظر:   .

ص   االجتماعي،  النفس  علم  زيدان،  اإلعالم  222مصطفى  بحوث  حسين،  محمد  وسمير   .

 .. 145األسس والمبادىء ، ص 

. ومحمد  82و    81حي الدين مختار، محاضرات في علم النفس االجتماعي، ص  انظر: م   194

ص   االجتماعي،  النفس  علم  زيدان،  اإلعالم  200مصطفى  بحوث  حسين،  محمد  وسمير   .

 .. 166األسس والمبادىء، ص 

ص     195 االجتماعي،  النفس  علم  في  محاضرات  مختار،  الدين  محي  ومحمد  81انظر:   .

اال النفس  علم  زيدان،  ص  مصطفى  اإلعالم  199جتماعي،  بحوث  حسين،  محمد  وسمير   .

 .. 165األسس والمبادىء، ص 
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 196  المسحي:منهج البحث 

فبواسطته   الوصفي،  البحث  منهج  أعمدة  أحد  المسحي  البحث  منهج  يعد 

أو المشكلة   الدراسة  الباحث من تحقيقي نتائج تقريبية وحقيقية عن نتائج  يتمكن 

 التي بصدد معالجتها، وهو ما سنتبينه من خالل الفروع اآلتية:  

 خصائص منهج الدراسات المسحية:  -الفرع األول – 1 

 الدراسات المسحية خصائص عديدة أهمها: لمنهج 

يهتم منهج الدراسات المسحية بالظاهرة المدروسة أو المشكلة في واقع   -  1

 الممارسة العملية ودراستها كما هي في مكان العمل. 

في جمع   -  2 واحد  أسلوب  المسحية على  الدراسة  اعتماد منهج  يقتصر  ال 

يمكن   حيث  والمعلومات،  على  البيانات  واالعتماد  والمقابالت  المالحظة  استخدام 

 المصادر الثانوية بجانب االستبيانات. 

عن    -  3 ودقيقة  تفصيلية  معلومات  على  بالحصول  المسحي  المنهج  يهتم 

الوضع الحالي للظاهرة او المشكلة او الوضع القائم بغرض اجراء دراسة متعمقة  

 اسة المسحية . وتحديد دقيق لخصائص الحالة او النظام موضع الدر

بصورة    -  4 الحاضر  الوضع  على  اساسية  بدرجة  المسحي  المنهج  يركز 

 شاملة وتفصيلية للظاهرة او المشكلة كما هي بالفعل وقت اجراء الدراسة.

يمكن المنهج المسحي من الوصول الى تعميمات من الحقائق التي يتم    -  5

وقياسها   االتجاهات  دراسة  على  يساعد  بما  المشكلة  او  الظاهرة  عن  تجميعها 

 والتخطيط لها.  

 
طبعة،    196 دون  عّمان،  أسامة،  دار  والتربوي،  العلمي  البحث  مناهج  عزيز،  داود،  انظر: 

سابق، ص  34م، ص  2011 مرجع  العلمي،  البحث  في  مقدمة  وآخرون،  علي،  وعسكر،   .
العلم138..    134 البحث  عامر،  وقنديلجي،  سابق، ص  .  مرجع  وعبد  117..    112ي،   .

. وعليان، ربحي، مصطفى، وآخرون، أساليب البحث  93الحميد، محمد، بحوث الصحافة، ص  
، بتصرف. وبوحوش، عمار، والذنيبات محمود، مناهج البحث العلمي  53..    49العلمي، ص  

البحوث،   إعداد  و145وطرق  بتصرف.  ص  ،  سابق،  مرجع  هشام،  ،  82و    79حسان، 
 بتصرف. 
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البيانات والمعلومات    -  6 المنهج المسحي على مجرد جمع  ال يقتصر هدف 

علومات وتفسيرها بدقة والتوصل الى  وانما يمتد هدفها الى تحليل هذه البيانات والم

 مبادئ وقواعد لفهم الظواهر ومعالجة المشكالت مجال الدراسة. 

يطبق اسلوب المسح عادة على نطاق جغرافي كبير او صغير وقد يكون    -  7

كبيرة من   عينات  فيه  تستخدم  االحيان  اغلب  وفي  العينة  بطريق  او  مسحا شامال 

على   الحصول  في  الباحث  مساعدة  وبالتالي  اجل  قليلة  خطا  وبنسب  دقيقة  نتائج 

 تمكينه من تعميم النتائج على مجتمع الدراسة . 

تستخدم الدراسات المسحية ادوات البحث العلمي المختلفة للحصول على   -  8

الزيارات   الشخصية،  المقابالت  االستبيانات،  مثل  الالزمة،  والبيانات  المعلومات 

 ريات والمصادر المختلفة. واحيانا يتم الرجوع الى الكتب والدو

 خطوات تطبيق منهج الدراسات المسحية:  -ثانيا 

 للمنهج المسحي خطوات تطبيقية هي: 

 تحديد الظاهرة أو المشكلة مجال الدراسة في مكان تواجدها.  -1

المتغيرات  -2 وتحديد  المشكلة  أو  الظاهرة  مكونات  على  التعرف 

 التي سيتم دراستها. 

الدراس -3 مجتمع  وطبيعة  نوع  التي تحديد  المفردات  وتوصيف  ة 

 سيتم إخضاعها للدراسة.

تحديد مجموعة التساؤالت التي يهدف الباحث إلى توفير إجابات  -4

 عليها. 

عن   -5 البيانات  لجمع  المقابالت  وتنفيذ  المالحظة  بإجراء  القيام 

 الظاهرة أو المشكلة. 

أو  -6 الظاهرة  متغيرات  بين  العالقة  ودراسة  البيانات  تحليل 

 لى النتائج وعرضها. المشكلة والتوصل إ
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تنفيذ تطبيقات عملية لنتائج الدراسة المسحية واختبارها والتأكد  -7

من مالءمتها وتطويرها بما يحقق الربط العلمي بين نتائج الدراسات المسحية  

 ومعالجة المشكالت الفعلية. 

 197  مميزات وعيوب منهج الدراسات المسحية:  -الفرع الثاني  – 2

مناهج   من  من  كغيره  بجملة  البحثي  المنهج  هذا  يتمتع  العلمي  البحث 

 المميزات والعيوب، فما هي؟ 

 مزايا منهج الدراسات المسحية:   -أوال

 يتميز البحث المسحي بعدد من المميزات من أهمها:  

يعتبر أساسا لبقية أنواع البحوث في المنهج الوصفي، فالباحث   -1

الواقع. كما  المطبق للمنهج االرتباطي يحتاج لتطبيق   البحث المسحي لوصف 

من   معين  سلوك  وراء  الكامنة  األسباب  الستنتاج  يهدف  الذي  الباحث  أن 

 معطيات سابقة يحتاج إلى وصف الواقع أوال.

مع   -2 التطبيق  بقابلية  الوصفي  المنهج  أنواع  من  كغيره  يمتاز 

 . غيره من األنواع، باإلضافة إلى إمكانية تطبيقه أسلوبا ومنهجا للبحث وحده

سهولة تطبيقه وتعدد مجاالت تطبيقه، فكما أنه يمكن أن يطبق   -3

 على األفراد يمكن أيضا تطبيقه على المباني، الوثائق، حاالت.. 

 عيوب منهج الدراسات المسحية:   -ثانيا 

 ما معوقات هذا المنهج فتتمثل في: أ

 ارتفاع تكاليف استخدامه وتطبيقه.    -1

 د كبير من قبل الباحث.  حاجته إلى فترة زمنية طويلة وبذل جه   -2

 وها هي أمثلة على نماذج من الدراسات المسحية: 

 
طبعة،    197 دون  عّمان،  أسامة،  دار  والتربوي،  العلمي  البحث  مناهج  عزيز،  داود،  انظر: 

الصحافة، ص    34م، ص  2011 الحميد، محمد، بحوث  . وعليان، ربحي مصطفى،  93عبد 
ص   العلمي،  البحث  أساليب  والذنيبات،  53..    49وآخرون،  عمار،  وبوحوش،  بتصرف.   ،

حسان، هشام، مرجع  ، بتصرف. و145ق إعداد البحوث،  محمود، مناهج البحث العلمي وطر
 ، بتصرف. 82و   79سابق، ص 
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دراسة   –  1 الجزائري،  القطر  في  العامة  الوطنية  المكتبات  حول  دراسة 

 مسحية لواقع المكتبات ومقترحات لتطويرها. 

في   -  2 المتوحدون  األطفال  منها  يعاني  التي  المشكالت  وتصنيف  مسح 

 المدارس العامة. 

 دراسة حول استخدام الكتاب الورقي لدى الطلبة الجامعيين.  – 3

السجون   –  4 في  العام  الحق  مساجين  ووضعية  لمشكالت  عام  مسح 

 الجزائرية..

 الخاتمة:

لمواعظه   أثرا  ويتلمس  يتبين  أن  للدارس  يمكن  المناهج  هذه  طريق  وعن 

 ولو على المستوى النظري إن أحسن استخدام المناهج. 
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 الفصل الخامس

 مجموعة المناهج التابعة للمنهج التجريبي 

يتناول هذا المبحث مجموعة المناهج التابعة للدراسات الوصفية والتاريخية 

 والتجريبية معا، وذلك عبر المطالب التالية: 

 المنهج االرتباطي.  -المطلب األول – 1

 المنهج التطوري النمائي.  -المطلب الثاني  – 2

 المنهج اإلجرائي. -المطلب الثالث – 3

 المنهج االستنباطي.  -المطلب الرابع – 4

 المطلب الخامس االستقرائي. – 5

   المنهج االرتباطي: -المطلب األول – 1

يقصد بالمنهج االرتباطي ذلك النوع من أساليب البحث الذي يمكن بواسطته 

إذا كان هناك ثمة عالقة بين متغيرين أو   ثَمَّ معرفة درجة    أكثر، ومنمعرفة ما 

البحث االرتباطي يقتصر هدفه على معرفة  المفهوم يتضح أن  العالقة، وبهذا  تلك 

هي   فهل  موجودة  كانت  وإذا  البحثية،  المتغيرات  بين  عدمها  من  العالقة  وجود 

 .198؟  عالقة طرديه أو عكسية، أو سالبة أم موجبة

ف الع وعليه  لتقرير  االرتباطي ال يطبق  أثر  المنهج  السببية، أي: لمعرفة  القة 

إذا   فمثال  النتيجة.  هو  واآلخر  السبب  المتغيرات  من  أي  أو  النتيجة،  على  السبب 

وقد (،  ب )هي السبب لوجود  (  أ)  فقد تكون(،  ب) و(  أ)كان هناك عالقة موجبة بين  

 وقد يكون هناك عامل ثالث هو السبب لوجود(،  أ)  هي السبب لوجود(  ب)   تكون

 .199وقد تكون العالقة مجرد عالقة اعتباطية صدفية أو تلقائية  (، ب) و( أ)

 : ومن أمثلة البحوث االرتباطية

 
  153و    152عسكر، علي، وآخرون، مقدمة في البحث العلمي، مرجع سابق، ص    انظر:   198
   .154و 

   .154و   153و  152عسكر، علي، وآخرون، مقدمة في البحث العلمي، ص  انظر:  199



 

120 
 

عند دراسة العالقة بين المشاركة في النشاط غير الصفي أي: خارج اإلطار 

المدرسي، وبين ارتفاع المعدل التفوق والنجاح الدراسي يمكن تفسير النتيجة إذا 

 :  من االحتماالت التالية كانت العالقة موجبة مثال بأي 

المعدل    -  1 ارتفاع  في  السبب  هي  الصفي  غير  النشاط  في  المشاركة  إن 

 .الدراسي

 .إن ارتفاع المعدل الدراسي هو الدافع للمشاركة في النشاط غير الصفي - 2

إن المعدل الدراسي ارتفع بسبب عوامل أخرى غير المشاركة في النشاط   - 3

 غير الصفي.

 :تطبيقات المنهج االرتباطي  -األول الفرع  – 1 – 9

 : يطبق المنهج إذا كان الغرض من البحث اآلتي

 .معرفة ما إذا كان هناك عالقة بين متغيرين أو أكثر - 1

 بين متغيرين أو أكثر. (  سالبة أو موجبة) معرفة مقدار العالقة - 2

العوامل  التنبؤ بتأثير متغير على آخر. وفائدة التنبؤ ال تقتصر على حصر    -3

تجريبية   دراسة  إجراء  جدوى  تقدير  أجل  من  وإنما  للظاهرة،  والمحتملة  المسببة 

إلى فروض عملية تساعد على   التوصل  أثر متغير دون غيره، ومن أجل  لمعرفة 

 تقدم المعرفة أو تساهم في حل مشكلة ملحة. 

 200  : مميزات المنهج االرتباطي  -أ – 1 – 9

   : من أهم مميزاته

المتغيرات ودرجتها. وهذا ما يجعله    يساعد على معرفة العالقة بين  -1

 . أسلوبا أوليا يخلفه في التطبيق منهجا آخر يوضح السبب والنتيجة

 
   .154و   153  و  152المرجع السابق نفسه، ص  انظر:  200
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بعوامل  -2 تتأثر  معقدة  ظاهرة  اإلنسانية  ما     الظاهرة  منها  متعددة، 

وكأنها   يصورها  االرتباطي  والبحث  الباحث.  على  يخفى  ما  ومنها  دراسته،  يمكن 

 اهرة طبيعية، فيقيس العالقة ودرجتها بين سلوك إنساني ومتغير آخر.ظ

لدراسة العالقة بين عدد كبير من     يمكن تطبيق المنهج االرتباطي  -3

 المتغيرات في دراسة واحدة. 

العالقة   -4 ذات  المتغيرات  حصر  على  يساعد  االرتباطي  المنهج 

الجهد ويتوزع في دراسة ال يتبدد     واستبعاد المتغيرات التي ليس لها عالقة، حتى

 أثر متغيرات ليس بينها وبين الظاهرة المدروسة أي عالقة.

 : عيوب المنهج االرتباطي -ب  – 1 – 9

أالرتباطي المنهج  عيوب  إجراء :  أما  بعد  إليها  التوصل  يتم  التي  النتائج  إن 

وكذلك .   البحث يمكن أن تتغير كليا أو جزئيا إذا أجريت دراسة في ظروف مغايرة

العالقة  أن   هذه  تكون  وقد  متغيرين،  بين  لتحديد عالقة  أالرتباطي عرضة  المنهج 

 . 201غير صحيحة في الواقع أو غير ثابتة أو غير صادقة 

العلمي،   البحث  في  ودوره  االرتباطي  المنهج  المطلب  هذا  في  تبينا  أن  وبعد 

 ننتقل في المطلب الموالي لمنهج الدراسات النمائية التطورية، فما هو؟  

   منهج الدراسات النمائية التطورية: -المطلب الثاني  –2

التي تمر بها  المتغيرات  بدراسة  التطويرية  الدراسات  البحث في  يهتم منهج 

ظاهرة من الظواهر عبر مرحلة من الزمن، وبذلك ال تقتصر هذه الدراسات على  

ها  وصف الوضع الحالي للظاهرة، بل تدرس الظاهرة في فترة ما، ثم تتابع دراست

والعوامل   الزمن  مع  الظاهرة  بها  تمر  التي  )التطورية(  النمائية  التغيرات  لمعرفة 

 .202التي تسبب هذه التغيرات  

والتغير  التطور  مشكالت  لمعالجة  بحثي  منهجي  أسلوب  النمائية  فالدراسة 

 التي تمر بها الظاهرة، حيث يبدا الباحث بالخطوات التالية: 
 

   .154و   153و    152المرجع السابق نفسه، ص  انظر:  201
سابق، ص    انظر:  202 مرجع  العلمي،  البحث  في  مقدمة  وآخرون،  علي،  ..    154عسكر، 

 .191..    186وعطوي، جودت عزت، أساليب البحث العلمي، مرجع سابق، ص   .158
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 المشكلة مجال الدراسة. تحديد الظاهرة أو  .1

 التعرف على نشأة الظاهرة أو المشكلة.  .2

هذا   .3 طبيعة  وتحليل  ونموها  المشكلة  أو  الظاهرة  تغير  نمط  دراسة 

 التغير والنمو. 

تحليل عالقة تطور الظاهرة أو المشكلة بالمراحل أو الفترات الزمنية   .4

 في تاريخ الظاهرة أو المشكلة. 

الجوانب  .5 وتحديد  الظاهرة،  وتطورت  فيها  نشأت  التي  البيئة  دراسة 

 .203اإليجابية أو السلبية فيها، وتحليل تأثيرها على الظاهرة أو المشكلة  

 خصائص المنهج التطوري: -الفرع األول  – 1 – 10

 يتميز المنهج التطوري بجملة من الخصائص لعل أهمها: 

سيرة حياة الظاهرة أو المشكلة وتطورها  يركز المنهج التطوري على    -  1

 وانتقالها من حالة ألخرى.

المجاالت االجتماعية، مثل حاالت ومعدالت   -  2 التطوري في  المنهج  يطبق 

المواليد والوفاة والزواج والطالق والتوظيف والبطالة، ومعدالت النمو في الدخل  

د مثل  الطبيعية  المجاالت  في  يطبق  كما  المعيشة،  يتعلق  ومستويات  ما  راسة 

 بالظواهر الطبيعية كالزالزل والبراكين والفيضانات، وغيرها.. 

يوجد أوجه تشابه واضحة بين المنهج التاريخي والمنهج التطوري في   -  3

تغطية مراحل تطور الظاهرة أو المشكلة خالل سلسلة زمنية محددة، حيث يشمل  

وتطورها   وتغيرها  الظاهرة  نشأة  دراسة  التطوري  قد المنهج  زمنية  سلسة  خالل 

 تغطي كل تاريخ الظاهرة أو المشكلة مجال الدراسة، أو لجزء من تاريخها فقط.

يمكن تطبيق المنهج التطوري في كل من الظروف الحقيقية أو الطبيعية    -  4

للظاهرة أو المشكلة، مثل دراسة تطور انخفاض انتاجية الموارد البشرية في نطاق  

االختب الظروف  في  أو  والبحوث  معين،  الدراسات  إلجراء  خصيصا  تعد  التي  ارية 

 
ص    انظر:  203 السابق،  البحث    .158..    154المرجع  أساليب  عزت،  جودت  وعطوي، 

 . 191..  186العلمي، مرجع سابق، ص  
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المخبرية أو المعملية، مثل: دراسات معدالت التحسن في الحالة الصحية باستخدام  

 .204أساليب وأدوات عالجية معينة  

 ويتخذ هذا األسلوب شكلين هما: 

 أوال: دراسات النمو:   

للظواهر  و تحدث  التي  بالتغيرات  النمو  دراسات  التغيرات تهتم  هذه  ومعدل 

 والعوامل التي تؤثر عليها. وتتخذ دراسات النمو شكلين هما: 

 الدراسات الطولية:   - 1

 وتتم باختيار مجموعة من األفراد ومتابعة نموهم في أعمار مختلفة. 

 الدراسات المستعرضة:   - 2

 .205وذلك باختيار أكثر من مجموعة من األفراد في أعمار زمنية مختلفة  

 ود الدراسات الطولية:  حد - 1

 إنها تتناول عينة صغيرة من االفراد.  –أ 

يمكن لبعض أفراد العينة االنتقال من مكان الدراسة بحيث، ال يستطيع    -ب  

 الباحث متابعتهم في األماكن الجديدة. 

 حدود الدراسات المستعرضة ومميزاتها:   – 2

 تتميز الدراسات المستعرضة بما يلي: 

 أفراد عديدين ومجموعات متعددة.تجري على  -أ 

 تتم في فترة قصيرة نسبيا.  -ب 

 نتائج نسبية وغير نهائية وقابلة للمراجعة.  -ج

 
ص    انظر:  204 السابق،  البحث    .158..    154المرجع  أساليب  عزت،  جودت  وعطوي، 

 . 191..  186العلمي، مرجع سابق، ص  
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 نتائج مفيدة آنيا.  -د

ولهذه الدراسات حدود، حيث ال يستطيع الباحث مالحظة متغيرات متعددة كما 

أنها  الدراسات  هذه  ويؤخذ على  الطولية.  الدراسات  في  الحال  تجري على   هو  ال 

النتائج   تتأثر  قد  وبذلك  واحدة،  مجموعة  يتابع  ال  فالباحث  واحدة،  مجموعة 

بالفروق بين أفراد الجماعات المختلفة، وبذلك يحصل الباحث على نتائج أقل دقة  

206. 

 ثانيا: دراسات االتجاه: 

الحالي ومتابعة دراستها على مدى  الى دراسة ظاهرة ما في واقعها  تهدف 

قادمة، أي: إخضاعها للدراسة المستمرة بهدف التعرف على مؤشرات  فترة زمنية  

بياناتها وتطوراتها. وذلك لمعرفة اتجاهات تطور هذه الظاهرة من أجل التنبؤ بما  

 . 207يمكن أن يحدث لها في المستقبل 

قد ال يكون سهال، ألن معدل  التنبؤ بالمستقبل  إليه إلى أن  التنبيه  وما يجب 

ما ظاهرة  في  بعوامل   التغير  يتأثر  أو  أكثر سرعة  ويكون  المستقبل  في  يتغير  قد 

أخرى تقلل من سرعته، وبذلك قد ال يكون معدل التغير في الماضي مماثال لمعدل  

التنبؤات ال على أنها مسلمات وحقائق، بل   إلى  التغير في المستقبل. وبذلك ينظر 

 .208مؤشرات تساعد على الفهم المستقبلي للظواهر المختلفة  

 
ص    انظر:  206 السابق،  البحث    .158..    154المرجع  أساليب  عزت،  جودت  وعطوي، 

 . 191..  186العلمي، مرجع سابق، ص  
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 . 191..   186مرجع سابق، ص  العلمي،
للباحث )أحمد محمود عيساوي( دراسة مستقبلية شارك بها في ملتقى العمل الخيري بجامعة  

العمل الخيري و الفكري والثقافي بداية سنة  أم القرى بمكة المكرمة حول  دوره في اإلصالح 
الفكري  2018 اإلصالح  في  ودوره  الخيري  )العمل  بعنوان  مداخلته  الباحث  قّدم  وقد  م، 

نظرية   أخرى:  المستقبلية  الدراسات  في  نظريات  )ثمة  المقدمات  نظرية  عبر  وتنبأ  والثقافي( 
 " القيمس  نظرية  اإللكترونية،  المملكة  Gamesالتنبأ  في  الخيري  العمل  بأن  اللعب..(   "

يتراوح مكانه في   العربية السعودية سيتردى في أغلب األحوال، وفي أحسن األحوال سيبقى 
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منهج الدراسات النمائية التطورية وتفاصيلها كدراسات  عد أن اتضحْت لنا  وب

الموالي   الفرع  في  ننتقل  االتجاه،  دراسات  ومنهج  والمستعرضة  الطويلة  النمو 

 لتبيينمزايا وحدود كل من االتجاهين المنهجيين. 

 .209  مزايا وحدود كل من المنهجين:  -الفرع الثاني – 2 – 10

 التطوري النمائي مزايا وحدود وعيوب لعل أهمها اآلتي: للمنهج 

 المزايا: -  1 – 2 – 10

هو منهج أكثر دقة ألنه يجري على مجموعة واحدة فقط، وتتم متابعة    –  1

 هذه المجموعة نفسها على فترات زمنية. 

دراسته،    –  2 في  متغير  من  أكثر  فيه  الباحث  يالحظ  أن  يمكن  منهج  وهو 

يستطيع مالحظة: النمو اللغوي، النمو الحركي، النمو في الوزن، وغيرها  فالباحث  

 من المتغيرات.. 

 العيوب: -  2 – 2 – 10

 تتطلب عملية التعرف على النتائج وقتا منذ بداية الدراسة حتى نهايتها.  - 1

قد يحصل ويطلع الباحث على معارف منهجية جديدة، أو يكتشف طرقا    -  2

بي مما  أفضل  البحث  وبالتالي  في  الدراسة،  أساليب  تغير  إلى  يؤدي  مما  يديه،  ن 
 

م التي تبناها نائب الملك محمد بن سلمان. وُرفضْت الدراسة ألنها  2030فترة رؤية وخطة   
إل بنتائجها  أُذكرهم  وظللُت  المنظمين،  وأهداف  ونية  بل  تتعارض  السطور،  هذه  كتابة  حد  ى 

غير   بالمفاجآت  مرهونة  النتائج  )وتبقى  وهي:  الدراسة  في  جملة  آخر  ترك  إلى  ذهبُت 
المتوقعة(، وطبعا وقعت أكبر مفاجأة للحكومة السعودية، وهي رفع الحكومة األمريكية قانون  

ن الذي ينص في  العقوبات المسمى بـ)القاستا( في وجه المملكة العربية السعودية، وهو القانو
م، الذين كان جلهم سعوديون،  11/09/2001أحد مواده على تجريم دول إرهابيي أحداث الـ  

الباهظة، بحيث سطا رئيس الواليات المتحدة األمريكية   المالية  للتعويضات  بدفعهم  وتغريمهم 
فراوح    )دونالد ترامب( على الودائع المالية السعودية المقدرة بواحد تريليون من الدوالرات،

المتحدة   الواليات  تعويم  بسبب  النفط  أسعار  انهيار  مفاجأة  ثم  مكانه،  السعودي  االقتصاد 
األمريكية وروسيا سوق النفط عماد االقتصاد السعودي، ثم تبعتها جائحة كورونا التي أدخلت  

وجب  العالم العربي واإلسالمي عدا )تركيا وماليزيا وإندونيسيا( في عداد الدول الفقيرة. ولذا  
التالية:   العبارة  الدراسة  آخر  في  يضعوا  أن  واالستشرافيين  المستقبليين  الدارسين  على 

 ))وتبقى النتائج مرهونة بالمفاجآت غير المتوقعة((.   
ص    انظر:  209 السابق،  البحث  158..    154المرجع  أساليب  عزت،  جودت  وعطوي،   .

 . 191..  186العلمي، مرجع سابق، ص  
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تتطور مناهج الدراسة ويكتشف الباحث أساليب دراسة أكثر إتقانا من المنهج الذي  

 بدأ به.

قد يتعرض أفراد العينة إلى أحداث هامة في هذه الفترة الزمنية الطويلة،    -  3

الد سير  يفسد  مما  إيجابا،  أو  سلبا  نموهم  على  يؤثر  من  مما  واالقتراب  راسة 

 الوصول إلى نتائجها الحقيقية. 

البحث   في  ودوره  النمائي  التطوري  المنهج  المطلب  هذا  في  تبينا  أن  وبعد 

 العلمي، ننتقل في المطلب الموالي لمنهج الدراسات الوثائقية، فما هو؟ 

 210  المنهج اإلجرائي: -المطلب الثالث – 3

المنهج اإلجرائي هو أحد مناهج البحث العلمي التي يعتمد عليها الباحث اثناء  

المناهج،   من  لغيره  تابع  وجانبي  جزئي  منهج  وهو  العلمي،  البحث  بعملية  القيام 

والقضايا   بالمشكالت  المرتبط  التطبيقي  العملي  الجانب  على  مقتصرا  يكون  وقد 

حل تلك المشكالت والتغلب على تلك  الطارئة في الحياة العامة، وهدفه الرئيس هو  

العقبات، وليس الوصول إلى التراكم العلمي والمعرفي، فهو منهج تطبيقي عملي  

 أكثر منه معرفي.  

وينشا البحث اإلجرائي استجابة لموقف بحثي أو إشكالي ما، وغالبا ما يتصل 

ويكو عملية،  مشكالت  معالجة  بهدف  وذلك  العامة  الحياة  بمجريات  البحث  ن  هذا 

الهدف منه في الغالب تحسين الممارسات أكثر منه تحسين إنتاج المعرفة للوصول  

إلى حلول يمكن االعتماد عليها للمشكالت المتصلة بالواقع العملي، أو ذات العالقة 

في   المستخدمة  واألساليب  الطرق  في  أخطاء  تدارك  أو  اليومية،  العمل  بإجراءات 

 . م من األخطاء التي يمكن أن تحدث في العملالحياة اليومية، حيث يعمل على التعل

إلى  الوصول  أو  المعرفة  زيادة  إلى  يهدف  ال  اإلجرائي  المنهج  في  والباحث 

نتائج قابلة للتعميم، كونه يسعى أصال إلى حل مشكلة معينة ومحددة بذاتها، بغض  

 النظر عن إمكانية تعميم الحل.

 
عز   انظر:   210 مرجع سابق، ص  عطوي، جودت  العلمي،  البحث  أساليب  .  128..  121ت، 

   .154..   152وعسكر، علي، وآخرون، مقدمة في البحث العلمي، مرجع سابق، ص 



 

127 
 

الميدان   في  الغالب  في  تجري  اإلجرائية  العملي  اوالبحوث  بشكل  لتطبيقي 

القائمة   العملية  ظروفها  في  المشكلة  يعايشون  من  مع  الباحث  يشترك  إْذ  مباشر، 

للوصول إلى إجابات سريعة لمعالجة المشكلة القائمة. ألن األبحاث التي يقوم بها  

اإلجرائية،  البحوث  على  أمثلة  هي  أساليبهم  وتحسين  إنتاجهم  لزيادة  المعلمون 

يقوم بها المزارعون والتجار لتحسين أدواتهم وأساليبهم هي    وكذلك األبحاث التي

إجرائية  بحوث  مزاياه  أيضا  هي  فما  المناهج،  من  كغيره  وعيوب  مميزات  وله   .

 وعيوبه؟ 

 : مميزات وعيوب المنهج اإلجرائي  - 1 – 12

 : مميزات المنهج اإلجرائي  -أ – 1 – 12

 : من أهم مميزاته

المنهج اإلجرائي بالمشكالت التي يواجهها الباحث  تؤدي عملية ارتباط    –  1

إلى منحه وإعطائه دافعية قوية للتفكير والعمل والرغبة المستمرة في الوصول إلى 

 نتائج محددة.

يواجهها،    -  2 التي  للمشكالت  حلوال  البحث  بهذا  يقوم  الذي  الشخص  يجد 

 وبذلك يشعر بتحسن أدائه وزيادة قدراته على العمل واإلنتاج. 

تزويد الباحث في الدراسات واألبحاث اإلجرائية قدرة هذا المنهج على    –  3

منهج   على  اعتمادهم  من  بدال  مشكالتهم،  لمواجهة  علمية  موضوعية  بأساليب 

 المحاولة والخطأ، أو على الخبرة الشخصية.

 : عيوب المنهج اإلجرائي -ب  – 1 – 12

عميم نتائج الدراسة أما عيوب المنهج اإلجرائي فهي تكمن في نه ال يمكن ت

على حاالت أخرى مشابهة، وبذلك تبقى نتائج محدودة ألنها تعالج مشكلة معينة أو  

 .  موقفا معينا
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 211المنهج االستداللي االستنباطي:  -المطلب الرابع  -4

عليها   المتفق  العامة  القواعد  أو  العامة  الحقائق  من  تنطلق  مناهج  هي 
ة الفرعية التي تستمد حلولها من تلك الحقائق  لتستنبط منها أحكام المسائل الواقعي

الفقه، وقد  العامة دينية مقدسة كأصول  العامة، وقد تكون هذه الحقائق والقواعد 
 تكون بشرية كالقوانين العامة واللوائح والدساتير التي تواضعت عليها الناس. 

الوصفي   المنهج  تلقائيا  تتضمن  االستنباطية  المناهج  أن  التشخيصي؛ كما 

بحصر األدلة النقلية وتصنيفها وترتيبها ثم استنباط الحكم على أساس تلك األدلة  

   والقواعد وعلى أساس تشخيص الواقع المناسب لتلك األدلة.

 212  المنهج االستقرائي: -المطلب الخامس – 5

ومنه   كلية،  قاعدة  إلى  للوصول  الفرعية  الجزئيات  تتبع  هو  االستقراء  إن 
م، واستقراء ناقص، والناقص فيه المعلل وغير المعلل. والحكم القطعي  استقراء تا

 .213هو ذاك الصادر عن االستقراء التام، أو الناقص المعلل  
الظواهر  أو  الجزئية  الحقائق  من  تنطلق  التي  هي  االستقراء  فمناهج 
الواقعية المتفرقة لتنتهي إلى حقائق عامة. وهذه الحقائق قد نسميها احتماالت في 
مرحلة النمو األولى، أو فرضيات في مرحلة النمو الثانية، أو نظريات في مرحلة 
النمو الثالثة، أو قوانين طبيعية في مرحلة النضج األخيرة. وعادة نتوصل بها في 

 العلوم اإلنسانية إلى نظريات قابلة للنقاش. 
في والمناهج االستقرائية تساعدنا في اكتشاف السنن الكونية، كما تساعدنا  

من   الكثير  إنجاز  تؤمن  التي  المنهجية  واألصول  الكلية  القواعد  إلى  الوصول 
 األعمال. ومنها قواعد أصول الفقه، وقواعد اللغة، وغيرها. 

 واالستقراء نوعان؛ ذهني وحسي:
 االستقراء الذهني:   -1

يتعامل الباحث فيه مع حقائق جزئية موثقة، منها ما جمع من الطبيعة أو  
مسجلة على الورق أو األشرطة أو االسطوانات أو ما شابه. فيتعامل  الواقع، وهي  

الفقيه   جمع  أمثلتها  ومن  مصورة،  أو  مكتوبة  غير  ال  النصوص  مع  هنا  الباحث 
قاعدة  إلى  للوصول  والعقلية  النقلية  الجزئية  واألدلة  والفروع  العلمية  المادة 

 أصولية. 

 
بيروت،    انظر:   211 العربية،  النهضة  دار  العلمي،  البحث  مناهج  إلى  المدخل  محمد،  قاسم، 

 . 58مرجع سابق، ص  
 . 60و  59لعلمي، ص قاسم، محمد، المدخل إلى مناهج البحث ا انظر:  212
)حي    213 وآخرون  فؤاد  عبيد،  بن  العلوم  2020هـ  1441انظر:  في  البحث  منهجية  م(، 

ص   البحث  33..    29اإلسالمية،  في  أساسية  قواعد  إسماعيل،  سعيد  وصيني،  بتصرف.   ،
 .  59وقاسم، محمد، المدخل إلى البحث العلمي، ص   .80..   61العلمي، ص 
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 االستقراء الحسي:   - 2
المستند إلى المادة العلمية التي يجمعها الباحث بالمالحظة وهو االستقراء  

أو التجربة، أي باإلدراك الحسي المباشر وهي ما يتكفّل بها المنهج التجريبي في 
 القضايا الطبيعية. 

وإذا تحدثنا بشيء من التفصيل عن موضوع االستقراء بشكل مستقل يمكننا  
زئيات للحصول على حكم كلي، أو  ، في تعريفه: االستقراء هو تتبع الج214القول: 

 قاعدة عامة. 
 215  تعريف االستقراء: -أ – 2

عاما.   حكما  منها  فيستنبط  جزئيات  عدة  الذهن  يدرس  أن  هو:  االستقراء 
فكه األسفل   أن كل نوع يحرك  الحيوانات فوجدنا  أنواع من  مثال: لو درسنا عدة 

يحرك فكه األسفل عند  عند المضغ، فنستنبط من ذلك قاعدة عامة: أن كل حيوان  
حكمه   لنعرف  العربية  اللغة  في  )الفاعل(  استعمال  نتتبع  أن  ومثاله:  المضغ. 
اإلعرابي، فنجد أن الكلمة التي تقع فاعال في مختلف الجمل التي استقرأناها تكون  
مرفوعة، فنصل إلى النتيجة، والتي تمثل حكما كليا وقاعدة في النحو، وهي: كل  

 فاعل مرفوع.
القياس فحقيقة   بعكس  العام،  على  بالخاص  االستدالل  هي  إذن  االستقراء 

 المنطقي الذي هو استدالل بالعام على الخاص. 

 أنواع االستقراء:  - 3

 االستقراء على نوعين؛ تام وناقص 
 االستقراء التام:   -أ

وهو تتبع جميع جزئيات الموضوع الذي يبحث فيه، فينتهي إلى نتيجة كلية  
لقطع. كقولنا: الكلمة تتكون من اسم وفعل وحرف. ومثاله أيضا:  يقينية. فهو يفيد ا

للعلوم   األولى  السنة  طالب  بين  من  األجانب  الطالب  عدد  نعرف  أن  أردنا  لو 
الطالب فردا فردا دون استثناء، حتى   نتتبع جنسية جميع هؤالء  فإننا  اإلسالمية، 

 .216نصل إلى النتيجة القطعية 
 217االستقراء الناقص:  -ب 

 
الطبعة    214 القاهرة،  الحديث،  الكتاب  دار  المنطق،  علم  إلى  مدخل  فؤاد،  عبيد،  بن  انظر: 

 . 122إلى  118م، ص 2014األولى، 
انظر: عناية، غازي، منهجية البحث عند المسلمين، دار البعث، قسنطينة، الطبعة األولى،    215

ص  1985هـ  1405 ) 98و    97م،  الرحمن  عبد  وبدوي،  بتصرف،  م(،  1917-2002، 
و    18م، ص  1977ناهج البحث العلمي، شركة وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة األولى،  م

 ، بتصرف. 19
المنطق، ص    216 علم  إلى  مدخل  فؤاد،  عبيد،  بن  محمود،  122إلى    118انظر:  وقاسم،   .

م، ص  1966المنطق الحديث ومناهج البحث، مكتبة األنجلو مصرية، القاهرة، الطبعة األولى، 
 ، بتصرف. 44
المنطق، ص    217 علم  إلى  مدخل  فؤاد،  عبيد،  بن  محمود،  122إلى    118انظر:  وقاسم،   .

ص   البحث،  ومناهج  الحديث  البحث  91المنطق  أصول  الباسط،  عبد  وحسن،  بتصرف.   ،
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من    وهو القدر  بذاك  باالكتفاء  الحكم  يعمم  ثم  فقط،  الجزئيات  بعض  تتبع 
على  الضغط  تأثير  مدى  معرفة  كيميائي  عالم  أراد  لو  كما  والمشاهدة.  الفحص 
أنه كلما زاد   الغازات فقط، وعندما يجد  التجربة على بعض  فإنه يجري  الغازات، 

زاد   الضغط  نقص  وكلما  حجمها،  نقص  الغازات،  هذه  على  )وفق  الضغط  حجمها 
أثناء   التي شاهدها  الطبيعية  الظاهرة  شروط محددة من الحرارة(، فيتخذ من هذه 
زاد   إذا  غاز  كل  العامة:  القاعدة  ويضع  الغازات،  لجميع  كليا  عاما  حكما  التجربة 
حرارة   درجة  تحت  حجمه  زاد  عنه  الضغط  نقص  وإذا  حجمه،  قل  عليه  الضغط 

 الية: معينة. فهو يفيد القطع في الحاالت الت
بُني على    -  1 المعلل،    التعليلإن  االستقراء  المشاهدة، ويسمى  إلى  إضافة 

ففي هذه الحالة يكون االستقراء الناقص مفيدا للقطع. ومثاله: لو شاهدنا سقوط  

فإن   األرضية،  بالجاذبية  السقوط  هذا  عللنا  ثم  األرض،  إلى  األعلى  من  األجسام 

ط من  مشاهدتنا لبعض األجسام فقط تكفي للقطع بالحكم بأن كل جسم البد أن يسق

  × الكتلة   = الثقل  القاعدة:  ونضع  قيد.  دون  حرا  كان  لو  األرض  إلى  أعلى 

 الجاذبية. 

المماثلة الكاملة بين الجزئيات مماثلة حقيقة، كما في مثال  إن بُني على    -2

أيضا،   القطع  يفيد  الحالة  هذه  في  الناقص  االستقراء  فإن  السابق،  الغازات 

األ حكم  أن:  على  تنص  العقلية  واحد. والقاعدة  يجوز  ال  وفيما  يجوز  فيما  مثال 

ومثاله أيضا: لو جربنا تمدد بعض قطع الحديد بالحرارة، لقطعنا بالحكم على أن 

حديد،  قطعة  لكل  المجربة  الحديد  قطع  لمماثلة  نتيجة  بالحرارة،  يتمدد  حديد  كل 

 مماثلة في حقيقتها، ال في شكلها، أو لونها، أو ما يشبه ذلك 

االستقر  -3 بُني  على   اءوإن  توقفه  دون  العقل،  بديهة  على  الناقص 

المشاهدة، فإنه يكون أيضا مفيدا للقطع. كما لو حكمنا بأن الكل أكبر من الجزء،  

 فيكفي هنا التصور الذهني للطرفين للجزم بالحكم.

ويكون االستقراء الناقص مفيدا للظن إذا بني على المشاهدة الصرفة فقط 
ظني يكون  فهنا  الجزئيات،  ويسمى  لبعض  للنقض.  قابال  يكون  قد  أي  قطعيا،  ال  ا 

لو   مثاله:  التعليل.  على  أحكامه  تعميم  في  يعتمد  ال  الذي  المعلل،  غير  االستقراء 
تتبعنا العديد من الحيوانات، فوجدناها تحرك فكها األسفل عند المضغ، فنعمم الحكم 

 

. وبدر، أحمد،  28م، ص  1966االجتماعي، طبعة دار البيان العربي، القاهرة، الطبعة األولى،  
 . 88م، ص 1975دار الفكر، الكويت، الطبعة األولى،  أصول البحث االجتماعي ومناهجه، 
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بخال حيوانات  بوجود  ينقض  قد  إذ  الظن؛  يفيد  فهذا  الحيوانات.  كل  ذلك. على  ف 
 ومثاله أيضا: ما يحصل في سبر اآلراء، وأغلب اإلحصائيات، والتصنيفات. 

 أهمية االستقراء:   - 4

عليه   يتوقف  حيث  العلمي،  البحث  مناهج  في  كبرى  أهمية  لالستقراء 
 . 218التوصل إلى القواعد العلمية العامة  

الفيزياء حول الظاهرة فعالم الفيزياء ال يستطيع أن يتوصل إلى قواعد علم  
يحاول   التي  الظواهر  تلك  من  ظاهرة  كل  جزئيات  مختلف  يدرس  لم  ما  الطبيعية 
إعطاء قواعد عامة حولها. وكذلك عالم اللغة العربية ال يستطيع أن يعطي قواعد  
في   والجمل  المفردات  مختلف  ويدرس  يستقرئ  لم  ما  العربية  اللغة  في  عامة 

 هكذا في كل علم من العلوم األخرى.مختلف االستعماالت اللغوية. و
التطبيقات   في  نستعملها  التي  العامة  بالقواعد  يزودنا  الذي  فاالستقراء هو 

 العلمية عن طريق القياس لمعرفة أحكام الجزئيات. 
وقد جعل اإلمام الشاطبي االستقراء طريقا يفيد العلم في المسائل الشرعية  

الم أدلة  استقراء  من  حصل  فإذا   ..(( الدليل  فقال:  فهو  العلم  يفيد  مجموع  سألة 
بتعليل  219المطلوب..((  يقل  لم  من  على  الرد  في  االستقراء  بدليل  تمسك  كما   .

األحكام بمصالح العباد: فقال: )).. والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها  
 .  220وضعت لمصالح العباد استقراء ال ينازع فيه الرازي وال غير((

م( االستقراء من  1973-1879)محمد الطاهر بن عاشور    وقد جعل الشيخ
أعظم طرق معرفة مقاصد الشريعة االسالمية وأهمها فقال:» الطريق األول: وهو  
العلم   حصول  العلل  باستقراء  تصرفاتها...فإن  في  الشريعة  استقراء  أعظمها 

اذا استقرينا علال كثيرة متماثلة في كونها ض الشريعة بسهولة ألننا  ابطا  بمقاصد 
لحكمة متحدة أمكن أن نستخلص منها حكمة واحدة فنجزم بأنها مقصد شرعي كما  

 .221يستنتج من استقراء الجزئيات تحصيل مفهوم كلي حسب قواعد المنطق...«
 222المنهج اإلحصائي:   -المطلب السادس -6

الوسائل   استخدام  بواسطتها  يتم  التي  الطريقة  هو  اإلحصائي  المنهج 
 الحسابية   

 
المنطق، ص    218 علم  إلى  مدخل  فؤاد،  عبيد،  بن  محمود،  122إلى    118انظر:  وقاسم،   .

ص    ، البحث،  ومناهج  الحديث  البحث  91المنطق  أصول  الباسط،  عبد  وحسن،  بتصرف.   ،
. وبدر، أحمد،  28، ص  م1966االجتماعي، طبعة دار البيان العربي، القاهرة، الطبعة األولى،  

 . 88م، ص 1975أصول البحث االجتماعي ومناهجه، دار الفكر، الكويت، الطبعة األولى،  
األولى،    219 الطبعة  بيروت،  المعرفة،  دار  دراز،  هللا  عبد  تحقيق  الموافقات،  الشاطبي، 

 . 36، ص 1م، ج 1978هـ 1397
 . 6، ص 2المصدر السابق نفسه، ج   220
الطاهر   221 محمد  عاشور،  المؤسسة  1973-1879)  ابن  اإلسالمية،  الشريعة  مقاصد  م(، 

 . 20م، ص 1985الوطنية للكتاب، الجزائر، الطبعة األولى، 
 . 135..  131قنديلجي، عامر، البحث العلمي، مرجع سابق، ص  انظر:  222
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 223لمنهج الحواري:  ا -10

وبعد أن فرغنا من عرض صورة المنهج التاريخي والوصفي والتجريبي في 

العلمي   البحث  مناهج  كل  عرض  إلى  الثالث  الفصل  في  وانتقلنا  الثاني،  الفصل 

واإلعالمي،   والثقافي  واالقتصادي  االجتماعي  المسحية  الدراسات  كمنهج  األخرى 

ال النمائي  والمنهج  المقارن،  والمقارن  والمنهج  اإلجرائي  والمنهج  تطوري 

واالرتباطي واالستطالعي واإلحصائي الكمي وتحليل المضمون والمحتوى.. ننتقل  

 في الفصل الرابع الموالي إلى تناول أدبيات وأسس الكتابة العلمية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هذا    انظر:   223 في  لإلسالم  اإلعجازي  والتحدي  الحوار  منهجية  من  لمحات  رشدي،  فكار، 

 وغيره..   .25م، ص 1982هـ 1402العصر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة األولى، 
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 س الفصل الساد

 مراحل البحث العلمي

 . اختيار موضوع البحث

)كتب   • العلمية  المصادر  من  مجموعة  إلى  الباحث    –مقاالت    –رجوع 
 دوريات(  

 إرشادات الختيار الموضوع  )عدم الوقوع فيها( : •
o  . عدم اختيار موضوع يكثر الجدل حوله 
o .ًعدم اختيار موضوعاً معقدا 
o   . ًعدم اختيار موضوعاً قتل بحتا 
o   . عدم اختيار موضوعاً يصعب حصول المادة العلمية له 
o .ًعدم اختيار موضوعاً واسعاً جدا 

 تحديد المشكلة ) الشعور بالمشكلة (: )الغرض .. لماذا/ المشكلة.. ما هي(: 
o  لتحديد المشكلة: يجب وضعها في صيغة سؤال وأن يتضح في الصياغة

 ة وواضحة. وجود متغيرات الدراسة ألن هذا يتطلب إجابة محدد
o  ما هو الفرق بين الغرض من الدراسة والمشكلة ؟ 

i.  ًتفسيرا يعتبر  الدراسة.  قيام  من  السبب  يوضح   : الغرض 
أنه  أي  الدراسة  لنتائج  المتوقعة  أو  المحتملة  لالستخدامات 
إذا   موضوعها  هو  ما  وليس  الدراسة  أجريت  لماذا  يشرح 

 الصياغة لماذا ؟  
ii. .حله في  الباحث  يأمل  ما   : ؟    المشكلة  هي  ما  الصياغة  إذا 

 )مع ذكر األسباب التي جعلته يختار هذه المشكلة(. 
o  :معايير األصالة في البحث 

o   ( وحدهـم  اآلخرين  أفكار  على  بحثه  في  الباحــث  يعتمد  ال  أن 
 أفكاره هو أو مشترك ( . 

o   . أن يلخص المعلومات المتاحة حول البحث 
o  .أن يفحص ويحلل كل االستنتاجات 

 االختيار الجيد ) الناجح ( للمشكلة: شروط  •
o  . اإلطالع الواسع ومراجعة البحوث السابقة في مجال تخصصه 
o   . الخبرة الشخصية والمالحظات الميدانية 
o  .الرغبة في الوصول إلى قانون أو نظرية علمية تحكم ظواهر معينة 

 معايير اختيار المشكلة:  •
o تكون البحث  )نتائج  المعرفة  إلى  جديداً  تضيف  الجانب    أن  في 

النظري أو التطبيقي( )هدف البحث هو هدف علمي أوهدف تطبيقي  
 علمي(.  

o   زاوية من  دراسة  تطبيق  إعادة   ( جديدة  جوانب   : البحث  حداثة 
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 أخرى ( . 
o  في عالم تكوين فرضيات )عدم كونها   : البحث  أو  للدراسة  القابلية 

 الخيال(. 
o شيق  : علمية  قيمة  وذات  اصيلة  البحث  مشكلة  تكون  )التكون  أن  ة 

 في موضوع تافه اليستحق الدراسة أو قتل بحثاً(. 
o    التكلفة مثلث   مراعاة  اي  الباحث.  إمكانات  حدود  في  تكون  أن 

 الجهد( باإلضافة الى الكفاءة والتخصص.  –المال  –)الوقت 
o   أن ال يختار الباحث مشكلة يدرسها وهي في نفس الوقت تدرس من

 (. قبل باحث آخر ) األولوية كحق أدبي 

عن   • شاملة  صورة  ويعطي  ومعبر  واضح  يكون  ان  يجب  البحث:  عنوان 
 المجالت (   –البحث ويبتعد عن اإلثارة التجارية )كما هو الحال في الجرائد 

 

البحث   • إجراء  مبررات   : مثل  مسميات  عدة  لها  البحث:  خلفيات    –أهمية 
وضع   بعد  البحث.  المرجوه  الحقيقية  القيمة  تعني  وهي  األهداف الدراسة 

 تتضح أهمية البحث. والسؤال المطلوب اإلجابة عليه لماذا هذا البحث مهم؟ 
o   . ما هي األسباب التي أدت إلى دراسته لهذه المشكلة 
o   اآلفاق المتعددة ) للباحث أو  لآلخرين (    –ماذا تحقق هذه الدراسة

 يوصى بدراسة جوانب أخرى من هذا البحث.  
o .) النتائج المتوقعة وفوائدها ) اإلضافات العلمية 
o   نفس في   العاملة  والمنظمات  الدراسة  محل  المنظمات  على  العائد 

 القطاع والمجتمع بوجه عام.  
o   العالقة ذات  إلى  اإلحصاءات  اإلشارة   . البحث  بموضوع  المباشرة 

أهمية   على  تنص  التي  سابقة  بحوث  في  وردت  التي  التوصيات 
 دراسة هذا الموضوع .  

o   البحث سواء بموضوع  الصلة  لذوي  المنقولة  األدلة  بعض  تضمين 
 كانوا علماء أم مستفيدين.

 أهداف البحث:  •
o  ث؟ ذكر أهداف البحث يجيب على سؤالنا لماذا يجري الباحث البح 
o   إلى يؤدي  المختلفة  وأبعادها  جوانبها  وإبراز  البحث  مشكلة  تحديد 

 تحديد األهداف.
o   الواقع قياس  إلى  الباحث  يسعى  حيث  المشكلة  من  مشتقة  األهداف 

الذي تظهر فيه والذي يعاني منها سواء كانت هذه المعاناة ملموسة  
 أو غير ملموسة. 

o حل المشكلة . األهداف تعد األساس والمعيار في مساهمة البحث ل 
o : وضع أهداف الدراسة في صورة إجرائية كاآلتي 

التعرف على الواقع الفعلي ودراسته تحت مظلة هذه المشكلة   ▪
 ومعرفة ظواهرها وأسبابها والعناصر التي أدت إلى وجودها. 
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استعراض   ▪ خالل  من  المشكلة  هذه  بدون  الواقع  هذا  تصور 
تعديل الوضع  الجوانب النظرية العلمية التي يمكن بواسطتها  

 الحالي إلى صورة أفضل .
لمعرفة   ▪ المطلوب  والواقع  الحالي  الواقع  بين  مقارنة  إجراء 

 الفرق بينها )+(. 
الجوانب   ▪ على  والتغلب  اإليجابية  الجوانب  تدعيم  على  العمل 

 السلبية. 
o :يجب توفر الشروط التالية في االهداف 

  أن تكون واضحة ومحددة.  ▪
             إمكانية قياسها.   ▪
 وثيقة الصلة في ارتباطها بمشكلة البحث )الموافقة(.      ▪
        أن تكون واقعية أي قابلة للتحقيق.  ▪
 أن تكون في ضوء الوقت والجهد المخصصين للبحث.  ▪

 

 فروض البحث .   •

اختيار وسيلة جمع     -مجتمع البحث والعينة  –تصميم البحث )منهج البحث  •
 البيانات ( .  

 حدود البحث. •
 مراجعة الدراسات السابقة .  

 عرض النتائج ) تحليل البيانات وتفسيرها (. 
 تقديم التوصيات 
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 المبحث الثاني 

 أدوات البحث العلمي
 أوالً : العينات 

 البحـث ( يجب أن نعـرف معنـى ) مجتمع البحث (. لكي نعـرف معنى ) عينة 
 مجتمع البحث: يعني جميع مفردات المشكلة التي يدرسها الباحث. 

عينة البحث: هي اإلجابة على تساؤل الباحث : هل سيطبق دراسته على كل  
 األفراد أم يختار عينة منهم فقط.

 أسباب اختيار العينـــة: 
o  المال(. ألنه قد يصعب تغطية   –الجهد    -االقتصاد في مثلث التكلفة )الوقت

 مجتمع البحث في بعض الحاالت. 
o  .العينــة المختارة تحقق أهداف البحث 

من  جزء  )هي  البحث  أغراض  وتحقق  األصلي  المجتمع  تمثل  العينة  إذا 
 المجتمع (. 

 أساليب العينات: 
 أسلوب العينة العشوائية:

ج • يكون  عندما  األسلوب  هذا  باستخدام  الباحث  المجتمع  يقوم  أفراد  ميع 
 األصلي معروفين.

يتوفر  • وهو:أن  الصدفة  وفق  ال  محدد  شرط  وفق  العشوائي  االختيار  ويتم 
لدى كل فرد من أفراد المجتمع األصلي الفرصة المتكافئة لكي يتم اختياره 

 للعينة دون أي تميز أو تدخل من قبل الباحث. 
 أنواع أساليب العينة العشوائية: 

o  العشوائية البسيطة.العينة 
o :يتم اختيار العينة العشوائية البسيطة عند توفر شرطين 

 أن يكون جميع أفراد المجتمع األصلي معروفين .  ▪
 أن يكون هناك تجانس بين هؤالء األفراد. ▪

o  :طريقة االختيار 
 القرعة ) ترقيم أفراد المجتمع ثم سحب عينة (.   ▪
 االختيار العشوائي بأي طريقة يراها الباحث.  ▪

o  .العينة الطبقية 
 يتم االختيار وفقاً للشروط التالية : 

o   .أن يكون جميع أفراد المجتمع معروفين 
o  عدة من  البحث  مجتمع  يتكون  أن  متباين.  البحث  مجتمع  يكون  أن 

أعداد    –طبقات متباينة ) غير متساوية (. مثل )قطاعات الصناعة  
 الطالب في كل مستوى من مستويات الجامعة(. 

 يار : طريقة االخت
o  ( 10تحديد عدد الفئات   . ) ًفئات مثال 



 

137 
 

o   . ) عدد كل فئة ) العدد 
o  .) اختيار عينة من كل فئة ) قد تكون وفقاً لشروط معينة 
o  .العينةالمنتظمة 

أن يتم اختيار أفراد العينة وفقاً لطريقة منتظمة، مثالً : إذا كان مجتمع البحث  
 وفقاً لآلتي:موجوداً في سجل مرقم فيتم االختيار  

  18،  12،  6،  1اختيار أرقام العينة بشكل منتظم : مثل األرقام   •
 وفقاً للعدد المطلوب. 

• ( مثالً  العينة  قسمة مجتمع  المطلوب  300أو  العينة  عدد  ( على 
 ( . 30مثالً )

 أسلوب العينة غير العشوائية. 
)غير  تحديده  يصعب  المجتمع  أفراد  كان  إذا  األسلوب  هذا  اختيار  يتم 

 معروفين( مثل: المتهربين من الضرائب، المنحرفين، المدمنين. 
 أنواع أساليب العينة غير العشوائية: 

 عينة الصدفة  •
مواقف   –اختيار عدد من األفراد الذين يقابلهم بالصدفة ) مثالً : في السوق  

 السيارات، الخ (. 

 العينة الحصصية  •
عدداً من كل فئة بحيث  يتم تقسيم  مجتمع الدراسة  إلى فئات ثم يتم اختيار  

 يتناسب مع حجم العينة. 

 العينة الفرضية أو القصدية •
هنا الباحث يحدد حاجته إلى معلومات معينة وهذه المعلومات تكون موجودة 

 لدى أشخاص معينين. 

 ثانياً : أساليب جمع البيانات 

 المصادر األولية: 

البيانات • لجمع  أداة  هو  االستبيان   :) االستقصاء   ( المتعلقة    االستبيان 
األسئلة   من  مجموعة  تحوي  استمارة  عن  عبارة  وهو  البحث  بموضوع 
يوجهها الباحث إلى األفراد المعنيين في البحث )عينة البحث(. )يتم اإلجابة  
تحريرياً(. و يعتبر االستبيان من أكثر األدوات استخداماً في مجاالت العلوم  

 اإلنسانية. 
 أنواع االستبيان: 

o   العينة أفراد  من  يطلب  الذي  االستبيان  وهو  المغلق:  االستبيان 
االكثر   وهو  األجابات،  من  مجموعة  من  المناسبة  اإلجابة  اختيار 
من   بديل  اختيار  أي  إجابات  أوعدة  ال(،   )نعم،  مثالً:   استخداماً.  

من   و  مناسب(.  غير  مقبول،  )مناسب،  مثالً  بدائل  مزايا  عدة 
 : االستبيان المغلق 

 تصنيف اإلجابات وجدولتها.  سهولة ▪
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يحفز المستجيب على تعبئة االستمارة نظراً لسهولة اإلجابة   ▪
 وعدم احتياجه إلى وقت طويل لتعبئتها ) جهد وتفكير (. 

 يقلل من الوقوع في الخطأ عند تفسير المعلومات.  ▪
o   االستبيان المفتوح: وهو االستبيان الذي يترك الحرية ألفراد العينة

آرائ عن  البحث.  للتعبير  موضوع  يخص  فيما  على  هم  مالحظات 
 االستبيان المفتوح: 

في   ▪ الحقائق  بعض  ذكر  عن  المستجيبين  من  بعض  يغفل  قد 
 إجابتهم. 

مجموعات    ▪ إلى  تصنيفها  يصعب  قد  معلومات  على  الحصول 
 محددة قبل جمعها.

اإلجابات   ▪ تصنيف  في  للباحث  بالنسبة  صعوبة  وجود 
 وجدولتها. 

o   ( المختلط  الذي  االستبيان  االستبيان  وهو   :) المفتوح   + المغلق 
المفتوح(   واالستبيان  المغلق  )االستبيان  السابقين  النوعين  يشمل 
عيوب  تالفي  مزياه  ومن   .) استخداماً   ( شيوعاً  األنواع  أكثر  وهو 

 االستبيان المغلق والمفتوح.
 

 شروط االستبيان الجيد: 
o  ًأن ال يكون االستبيان طويال 
o ج إلى تفكير دقيق أو اختبار للمعلومات )الن  عدم وجود أسئلة تحتا

 هذا يمثل تحدي للمفحوصين(. 
o   حسابية عمليات  إجراء  مثل  المحرجة،  األسئلة    –ألفاظ    –تجنب 

 شخصية.
o   السجالت خالل  من  إجابتها  على  الحصول  يمكن  أسئلة  وجود  عدم 

 )المصادر الثانوية(. 
o  .أن يتم مراعاة عامل التشويق في األسئلة 
o ؤال في االستبيان بمشكلة البحث و أهداف البحث. ارتباط كل س 
o  .أن تصاغ أسئلة االستبيان بعبارات واضحة وبسيطة ودقيقة 
o .استخدام العبارات القصيرة في األسئلة بقدر اإلمكان 
o   الدخل  ( االستبيان  نهاية  في  الحساسة  األسئلة  المستوى   –وضع 

 العمر .. الخ (. –التعليمي 
o ع الواحد  السؤال  يحتوي  األسئلة  أن  تجنب   ( فقط  واحدة  فكرة  لى 

 المزدوجة(. 
o  .وجود تعليمات خاصة بكل سؤال وتوضيح محتوى السؤال 
o .مراجعة قائمة االستبيان بعد الطباعة لتأكد من عدم وجود أخطاء 
o   البحث بموضوع  خبرة  لهم  أشخاص  على  االستبيان  قائمة  عرض 

األسئلة.   ووضوح  البحث  أفراد  لعينة  االستبيان  مالئمة  من  للتأكد 
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 . Content Validityوهذا يسمى "مصداقية قائمة االستبيان" 
o      الدراسـة هدف  لتوضيح  االستبيان  قائمة  مع  خطاب  وضع 

( منها  أفراCover Letterوالمستفيد  وحـث  على  (  العينـة  د 
 . ًِ ًِ ًِ ً  التجاوب وتقديم الشكر لهم مقدما

o   يتم البحث  قبل عينة  معبئة من  االستبيان  قائمة  على  الحصول  بعد 
الدراسة"   إداة  ثبات   " من  للتأكد  عليها  أختبار  اجراء 

Reliability  كرونباك" أختبار  االختبارات:  هذه  أشهر  من     .
 . Cornback  alphaالفا"  

 
 توزيع األستبيان: 

o  عن طريق البريد 
o .) زيارات شخصية ) أعلى عائد في البيانات المسترجعة 
o  عن طريق االنترنت 

 عيوب األستبيان: 
o   اإلجابة فيتم  العينة  أفراد  بعض  لدى  الجدية  مستوى  توفر  عدم 

 بتسرع وعدم االهتمام. 
o .قد يتم تقديم معلومات غير دقيقة أو صحيحة 
o   20االستبيان المرجعة( عادة  انخفاض معدل االستجابة  )قوائم  %-  

 %  وخاصة إذا كانت عن طريق البريد.25

المقابلة: هي عبارة عن مجموعة من األسئلة أو البنود التي يقوم الباحث  •
بإعدادها مسبقاً ثم بتوجيه هذه األسئلة إلى الشخص موضوع البحث ومن  

 ثم يسجل اإلجابات. تعتبر المقابلة استبياناً شفوياً.
 جاء للمقابلة: لماذا نل
o  على حسب احتياج البحث 
o دراسة انفعاالت المفحوصين 
o  .إقامة عالقات ودية معهم للحصول على معلومات دقيقة ومتكاملة 
o   إجراء مقابلة مع شخصيات ذات مناصب عالية في الدولـة )مثالً مع

 الوزراء أو الوكالء لمعرفة سياسات القطاع(. 
o  .يجب التدريب على إجراء المقابلة 

 ع المقابلة وفقاً لهدفها )غرضها(: أنوا
o ( مسحية  مثالً  Surveyمقابلـة   ( المعلومـات  جمـع  لغرض   :  )

 استطالع رأي المستهلكين (. 
o  ( تشخيصية  لغرض Diagnosticمقابلة   : المشكلة  تشخيص   )

  ( خطورتها  ومدى  الحالية  وأبعادها  حدوثها  وأسباب  مشكلة،  تفهم 
 ين ( .دراسة أسباب تذمر المستخدمين لنظام مع

o ( العالجية  المستجيب  Therapeuticالمقابلة  فهم  لغرض   :  )
لنفسه بشكل أفضل وتهدف إلى القضاء على أسباب المشكلة ) تقديم  
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 العون ( . 
 أنواع المقابلة وفقاً لنوع األسئلة: 

o  المقابلة المقفلة 
o  المقابلة المفتوحة 
o  المقابلة المختلطة 

 مزايا المقابلة وعيوبها: 
o   المقابلة على رغبة المستجيب ومدى تعاونه في إعطاء يتوقف نجاح

 المعلومات. 
o  .تأثرها بالحاالت النفسية للمستجيب والباحث 
o   يقوم أن  هو  الحل  الظهور،  على  وحرصه  لنفسه  المستجيب  تميز 

 الباحث باإلشارة إلى رغبته في التأكد من ذلك من خالل المصادر.

والبص • السمع  حواس  على  يعتمد  سلوك  على المالحظة:  التركيز  في  ر 
وكيفية   أسبابها  ومعرفة  تفسيرها  بهدف  المختلفة  األحداث  أو  الظواهر 

 الوصول إلى القوانين التي تحكمها. 
 أنواع المالحظة وفقاً لدرجة الضبط ) أو الدقة ( إلى قسمين: 

مالحظة بسيطة: وهي عبارة عن مشاهدة أو استماع الباحث إلى   ▪
تلق تحدث  كما  والظواهر  معلومات  األحداث    جمع  )هدفها  ائياً. 

 أولية (. 
ويتم   ▪ للمشاهدة  المسبق  التخطيط  على  تقوم  منظمة:  مالحظة 

تحديد وقتها ومكانها ويتم استخدام أجهزة التصوير والتسجيل )  
 وهدفها هو الحصول على معلومات دقيقة (. 

 أنواع المالحظة وفقاً لدور الباحث: 
تفرج أو المشاهد  مالحظة غير مشاركة: يقف المالحظ موقع الم ▪

تفهم   صعوبة  المأخذ   ) الباحث   (  . الحدث  أو  للظاهرة  بالنسبة 
 الباحث لحقيقة الموقف. 

المالحظة المشاركة: يقوم الباحث بمشاركة عينة البحث في كافة   ▪
 نشاطاتهم ومشاعرهم. 

 عيوب المالحظة: 
 احتمال التحيز في البيانات المجمعة  ▪
 وس على الجماعة النظر إلى الباحث على أنه دخيل أو جاس ▪
 صعوبة التطبيق لما تحتاج من مهارة ▪

 عوامل اختيار الموضوع المرتبطة بطبيعة البحث. 

البحث   بطبيعة  والمرتبطة  الموضوع  اختيار  على  المؤثرة  العوامل  بين  من 
 نجد ما يلي: 

إلنجاز 1 الضرورية  المدة  وهي  العلمية  البحوث  إلنجاز  المحددة  المدة   )
الجهات الوصية على الدراسات المتخصصة، وعليه فعلى   البحث والمحددة من قبل

الباحث أن يختار الموضوعات التي تتناسب والمدة الممنوحة له إلنجاز البحث. أو  
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 قد تسحب منه الرخصة المحددة للتأهيل. 
يكون 2 أن  البحث  في  المطلوب  العلمي،  البحث  لموضوع  العلمية  القيمة    )

يدة أو على األقل يدعم المعلومات السابقة  مبتكرا يمكن من الكشف عن حقائق جد
 بحيث تصبح أكثر نقاءا ووضوحا.

درجة 3 تكون  أن  إما  وهي  بالبحث،  عليها  المتحصل  العلمية  الدرجة   )
اختيار  إلى  بالباحث  يدفع  مما  مهنية،  ترقية  أجل  من  أو  الدكتوراه  أو  الماجستير 

 إليها. موضوع دون غيره بما يتناسب والدرجة التي يصبوا الوصول 
البحث  4 موضوع  اختيار  في  هاما  عامال  تعتبر  ومصادره  البحث  مراجع   )

بالمعلومات.   وغنيا  ثريا  البحث  كان  كلما  المراجع  وتنوعت  تعددت  كلما  بحيث 
وبالمقابل كلما كانت المراجع قليلة كلما كان البحث غير موثوق في نتائجه، ويقلل  

 من قيمته العلمية. 
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 المبحث الثالث 
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 الجوانب الفنيَّة للبحث
إنَّ المهارة في إجراء البحوث العلميَّة في ضوء الخطوات والمراحل السابقة  

زه القدرةُ على كتابة البحث بالشكل الصحيح، وتلك القدرة صفةٌ أساسيَّة   جانب تعّزِّ

في الباحث الجيِّّد، وليتمَّ تحقيق أقصى فائدة من البحث فإنَّ على الباحث أن يراعي 

مصادره  األصو توثيق  وفي  محتوياته،  وإخراج  ترتيب  في  الحديثة  الفنيَّة  َل 

ومراجعه، وفي أسلوب كتابته وعرضه؛ إْذ ال يكفي جمع البيانات وتحليلها تحليالً  

في   تسهم  التي  األمور  من  الفنيَّة  فجوانبه  البحث،  من  الفائدةُ  وتعمَّ  لتظهَر  دقيقاً 

ذلك جاء استكمال هذا البحث تحت عنوان هذه  زيادة تفهُّم القارئ له واإلفادة منه؛ ل

له   ة في إعداد البحث العلمّيِّ، جوانب تنتظمه من أوَّ الفقرة لإلشارة إلى جوانب مهمَّ

ذات   فنيَّة  جوانب  هي  وإنَّما  ومراحله  خطواته  من  تكن  لم  وإن  وهي  آخره،  إلى 

 اآلتـي:   طبيعة علميَّة، أو هي مهارات بحثيَّة ضروريَّة والزمة للباحث، ومنها 

 االقتباس:  -1
يستعين الباحُث في كثيٍر من األحيان بآراء وأفكار باحثين وكتَّاب وغيرهم،  

ة التي يجب على الباحث أن   ى هذه العمليَّة باالقتباس، وهي من األمور المهمَّ وتسمَّ

ومناسبته   وضرورته  االقتباس  دقَّة  حيث  من  الكاملة  وعنايته  اهتمامه  يوليها 

ميَّة مصدره من حيث كونه مصدراً أصليّاً أم مصدراً ثانويّاً، واالقتباس وأهميَّته وأه 

ورد  التي  والكيفيَّة  بالشكل  تماماً  مكتوباً  نّصاً  الباحث  بنقل  مباشراً  يكون صريحاً 

االقتباُس غير مباشٍر حيث   االقتباس تضميناً، ويكون  النوع من  ى هذا  فيها ويسمَّ

أو   معيَّنة  بفكرة  الباحُث  ويصوغها  يستعين  آخر  كاتب  أو  لباحث  فقرات  ببعض 

ى االقتباس استيعاباً، وفي كلتا الحالتين على الباحث   بأسلوبه وفي هذه الحالة يسمَّ

مظاهر   من  مظهراً  ليحقَِّّق  السابق،  الباحُث  قصده  الذي  المعنى  تشويهَ  يتجنََّب  أن 

ل، )غرايبة وزمالؤه،  األمانة العلميَّة بالمحافظة على ملكيَّة األفكار واآلراء واألقوا

 (. 168-167، ص ص1981

 دواعي االقتباس:

من  ومعلوماٍت  وأفكاٍر  بآراٍء  االستعانة  إلى  الباحَث  تدفع  دواعٍ  لالقتباس 

يأتي،   ما  الدواعي  تلك  وأهمَّ  أحياناً،  ثانويَّة  مصادر  ومن  بل  أوليَّة،  مصادر 

 (: 47هـ، ص1409)الخشت، 

 يٍَّة ما. ( إذا كان لتأييد موقف الباحث من قض1

 ( إذا كان لتفنيد رأيٍ معارض. 2

نحٍو 3 على  الباحُث  يطرحه  معنى  د  تجّسِّ المقتبس  النّصِّ  كلماُت  كانت  إذا   )

 أفضل.

 ( إذا احتوى النصُّ المقتبُس على مصطلحاٍت يصعُب إيجاد بديٍل لها. 4
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أفكاره 5 تقديم  فيجُب  معيَّن  لمؤلٍِّّف  أفكاٍر  بنقدِّ  تتعلَّق  المسألةُ  كانت  إذا   )  

ها.   بنّصِّ

 ( إذا كان االقتباُس ضرورةً لبناء نسٍق من البراهين المنطقيَّة. 6

ة:   إرشادات وقواعد عامَّ

فإنَّ   عليها  متعارف  أكاديميَّة  مبادئ  عدَّة  إلى  االقتباس  عمليَّة  تخضع  حيث 

ة في االقتباس يأخذ بها الباحثون، أبرزها اآلتـي:   هناك إرشاداٍت وقواعَد عامَّ

الدقَّة في اختيار المصادر المقتبسِّ منها؛ وذلك بأن تكون مصادر أوليَّة  (  1

ن يعتمد عليهم ويوثق بهم.  في الموضوع جهد الطاقة، وأن يكوَن مؤلِّّفوها ممَّ

الباحث في ذلك 2 المقتبُس كما هو، ويراعي  النصُّ  فيُْنقَل  النقل  الدقَّة في   )

 و الحذف من النّصِّ المقتبس.قواعد التصحيح أو اإلضافة وتلخيص األفكار أ 

( حسن االنسجام بين ما يقتبس الباحُث وما يكتبه قبل النّصِّ المقتبسِّ وما  3

 يكتبه بعده. 

( عدم اإلكثار من االقتباس، فكثرة ذلك ووجوده في غير موضعه يدلُّ على 4

وأن   واضح،  لهدف  إالَّ  يقتبس  أالَّ  الباحث  فعلى  وآرائه،  بأفكاره  الباحث  ثقة  عدم 

غير يح فكرةً  ن  تتضمَّ كانت  إذا  ينقَدها  وأن  بحثه،  يخدم سياق  بشكل  اقتباساته  لَِّّل 

 (.  48هـ، ص1409دقيقة أو مباينة للحقيقة، )الخشت، 

( وضع االقتباس الذي طوله ستة أسطر فأقّل في متن البحث بين عالمتي  5

الهوا بتوسيع  البحث  متن  عن  وتمييزه  فصله  فيجب  زاد  إذا  ا  أمَّ مش  االقتباس، 

المحاذية له يميناً ويساراً وبفصله عن النّصِّ قبله وبعده بمسافة أكثر اتِّّساعاً مما  

هو بين أسطر البحث، أو بكتابة النّصِّ المقتبس بـبنٍط أصغر من بنط كتابة البحث،  

 أو بذلك كلِّّه. 

نصف 6 عن  يزيد  أالَّ  يجب  الواحدة  ة  المرَّ في  المباشر  االقتباس  طول   )

 صفحة.

اقتباس  7 صفحة (  عن  زاد  إذا  حرفيّاً  يكوَن  أن  يجوز  ال  المباشر  الباحث 

إلى   يشيَر  وأن  الخاّص،  بأسلوبه  المقتبسة  المادة  إعادة صياغة  عليه  بل  واحدة، 

 مصدر االقتباس.

( حذُف الباحث لبعض العبارات في حالة اقتباسه المباشر تلزمه بأنَّ يضع 8 

فق المحذوف  كان  وإن  نقاط،  ثالث  المحذوف  سطراً  مكان  مكانها  يضع  كاملةً  رةً 

 منقَّطاً. 

لما يقتبسه أو إضافته عليه كلمة أو كلمات يلزمه ذلك 9 الباحث  ( تصحيُح 



 

145 
 

كون   حالة  في  هذا   ،]....[ هكذا:  معقوفتين  بين  إضافاته  أو  تصحيحاتِّه  يضَع  أن 

مع   الحاشية  في  وضع  زاد  فإن  واحد  سطٍر  عن  يزيد  ال  اإلضافة  أو  التصحيح 

 ا تمَّ وإلى مصدر االقتباس.اإلشارة إلى م

من  10 االقتباس  حالة  في  المقتبس  النّصِّ  صاحَب  الباحث  استئذان   )

 المحادثات العلميَّة الشفويَّة ومن المحاضرات ما دام أنَّه لم ينشر ذلك. 

عنه  11 يَْعُدل  لم  ما  لمؤلٍِّّف  المقتبس  االجتهاد  أو  الرأي  أنَّ  من  التأكد   )

 (. 106-103م، ص ص1982)شلبي، صاحبُه في منشوٍر آخر، 

 التوثيق:  -2
ة   يخطئ من يظنُّ أنَّ بإمكانه القيام بتوثيق المصادر بطرق عشوائيَّة؛ ألنَّ ثمَّ

داخل  في  المصادر  توثيق  عند  مراعاتها  من  بدَّ  ال  خاصَّة  وقواعد  علميَّة  طرقاُ 

در هو البحث وفي قائمة إعداد المصادر في نهايته، والمقصود هنا بتوثيق المصا

المعرفة  أوعية  والتقارير وغيرها من  الكتب  الببليوغرافيَّة عن  المعلومات  تدويُن 

ة )البديهيَّات( ال حاجة   التي استفاد منها الباحث، علماً أنَّ الحقائق المعروفة للعامَّ

إلى توثيقها، مثل: قسَّمت إدارةُ التعليم في محافظة عنيزة نطاَق خدماتها إلى ثالثة  

ليميَّة، هي: قطاع عنيزة، والقطاع الجنوبّيِّ، وقطاع البدائع، فمثل هذه  قطاعاٍت تع

ينبغي   توثيقها، كما  إلى  فليست بحاجة  ها من مصدٍر ما  بنّصِّ ذَْت  أُخِّ المعلومة ولو 

ت طباعتها؛ ألنَّ المطبوعات أيسر تناوالً.  عدم اإلحالة على مخطوطات تمَّ

رس للتوثيق العلمّيِّ للنصوص  ومن المتعارف عليه أنَّ هناك عدَّة طرق ومدا

المقتبسة مباشرة أو ضمناً، ولكّلٍ منها مزاياها وعيوبها، وليست هناك في الواقع  

ةَ طريقة تناسبه بشرط أن   ة تضبط العمليَّة؛ إْذ يمكن للباحث أن يختاَر أيَـّ قاعدة عامَّ

طري في  التوحيُد  ليتحقََّق  عنها  يحيد  وأالَّ  كلِّّه،  بحثه  في  عليها  التوثيق،  يسيَر  قة 

(، ومن طرق التوثيق العلمّيِّ للنصوص  12هـ، ص1416)لجنة الدراسات العليا،  

 المقتبسة ما يأتـي: 

اقتباٌس،  1 فيها  يرد  صفحه  كّلِّ  هامش  في  االقتباس  مصدر  إلى  اإلشارة   )

كّلِّ صفحة   في  متتابعة  بأرقام  أو ضمناً  مباشرة  المقتبسة  النصوص  بترقيم  وذلك 

المقتبسة في هامش على حدة تلي النصوص   المقتبسة، وترقَّم مصادر النصوص 

ات التالية   ة، وفي المرَّ الصفحة بذكر جميع المعلومات الببليوغرافيَّة عنها ألوّلِّ مرَّ

إذا   السابق  المصدر  بعبارة  أو  آخر،  بمصدر  إذا فصل  بعبارة مصدر سابق  يكتفى 

 كان االقتباُس الثاني من نفس المصدر السابق. 

إ2 اإلشارة  الدراسة (  فصول  من  فصٍل  كّلِّ  نهاية  في  االقتباس  مصادر  لى 

بترقيم النصوص المقتبسة في جميع الفصل بأرقام متتابعة تلي النصوص مباشرة 

وتعطى نفس األرقام في صفحة التوثيق في نهاية الفصل  بذكر جميع المعلومات  
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ألوّلِّ  وذلك  الدراسة  مصادر  قائمة  في  عنها  تورد  التي  وفي الببليوغرافيَّة  ة،  مرَّ  

ات التالية يكتفى بعبارة مصدر سابق إذا فصل بمصدر آخر، أو بعبارة المصدر   المرَّ

 السابق إذا كان االقتباُس الثاني من نفس المصدر السابق. 

بذكر 3 الدراسة مباشرة  أو  البحث  االقتباس في متن  إلى مصادر  ( اإلشارة 

المقت النّصِّ  صفحات  أو  وصفحة  النشر  وتاريخ  مفصوالً  اللقب  قوسين  بين  بس 

اللقب عن تاريخ النشر بفاصلة وتاريخ النشر عن صفحة النّصِّ المقتبس بفاصلة  

لذا اكتفى بذكر    -أيضاً كما هو متَّبع في هذا البحث، ويرى الباحث أنَّ هذه الطريقة  

 أسهل وأسلس وأكثر دقَّة لما يأتـي:  -تفصيالتها دون غيرها  

ال  -1 أحياناً  قد تختلط  السابقتين إلرجاء تسجيلها  أنَّه  الطريقتين  مصادُر في 

الطريقة   هذه  في  بينما  الفصل،  ينتهي  حتى  أو  نهايتها،  الصفحة من  تقترَب  حتى 

 يسجل الباحُث المصادر مباشرة بعد النصوص المقتبسة. 

الهامش    -2 يتَّسع  فال  الصفحة  نهاية  في  المقتبسة  النصوص  تأتي  قد  أنَّه 

الطري وفق  مصادرها  مصدره لكتابة  إلى  اإلشارة  تأخذ  نّصِّ  كلَّ  ألنَّ  األولى؛  قة 

سطراً أو أكثر، في حين أنَّه في هذه الطريقة قد ال تأخذ اإلشارةُ إلى المصدر جزءاً 

 من سطر.

أو   -3 إضافاٌت  تطرأ  ثمَّ  ومن  اآللّيِّ،  بالحاسب  البحث  كتابة  حالة  في  أنَّه 

است أو  وإذا أضيف نصٌّ جديٌد  بعد،  فيما  اإلشارة اختصاراٌت  نّصٍ سبقت  غني عن 

 إليه فإنَّ ذلك يربك ترقيمها، ويكون التعديل شاقّاً وبخاصَّة في الطريقة الثانية. 

أنَّه في حالة التوثيق في الطريقتين السابقتين يتطلَّب ذلك عدداً كبيراً من    -4

ا يزيد في حجم البحث، وبخاصَّة في الطريقة األولى.   األسطر ممَّ

ي الطريقتين األولى والثانية المصادُر بالحواشي اإليضاحيَّة أنَّه تختلط ف  -5

 التي يرى الباحث إبعادها عن متن البحث. 

فتقارير   -6 علميَّة  فرسائل  فدوريَّات  كتب  إلى  الدراسة  مصادر  تصنيف  أنَّ 

البحث عن   حالة  في  ذلك معها  يتعارض  بل  الطريقة،  في هذه  م  ُمْلزِّ حكوميَّة غير 

افيَّة  في قائمة المصادر لمصدٍر ما ورد ذكره في المتن؛ إْذ يَْلَزُم البيانات البيبلوغر

مجموعة   كّلِّ  في  ر  المتكّرِّ البحُث  مجموعاٍت  في  البحث  مصادر  تصنيف  حالة  في 

 على حدة؛ فليس هناك ما يشير في داخل المتن إلى تلك المجموعات. 

 مبادئ وقواعد: 

للنص  العلمّيِّ  التوثيق  وقواعد  مبادئ  أبرز  هذه إنَّ  في  المقتبسة  وص 

مباشرة  الدراسة  أو  البحث  متن  في  االقتباس  مصادر  إلى  باإلشارة  أي  الطريقة، 

المقتبس(   النّصِّ  صفحة  رقم  المصدر،  نشر  تاريخ  المؤلِّّف،  )لقب  نظام  وفق 
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 المبادئ والقواعد اآلتية:

 التوثيق في متن البحث:  -أ 

دره يتلوه بعد وضع النّصِّ  في حالة اقتباس نّصٍ اقتباساً مباشراً فإنَّ مص  -1

باختالف   الريفيَّة  المدارس  تخدمه  ما  معدَّالت  "إنَّ  مثل:  تنصيص  عالمتي  بين 

)الواصل،   الخدمات"،  هذه  استخدام  سهولة  مدى  تبيِّّن  ال  السكَّان  من  مراحلها 

 (. 356هـ، ص1420

في حالة اقتباس الباحث لنصَّين من مصدرين لباحث واحد منشورين في    -2

فيُْسبَُق تاريخ النشر بحرف ) أ ( ألحد المصدرين وبحرف )ب( للمصدر    عام واحد

ل  األوَّ الحرف  أنَّ  المصادر أي  قائمة  األبجدّيِّ في  ترتيبها  ذلك وفق  اآلخر ويكون 

 من عنوان المصدر مؤثِّّر في ترتيبه.

في حالة تعدُّد المؤلِّّفين فيجب ذكر ألقاب المشاركين في التأليف إذا كانا    -3

فيذكر  اثنين   ذلك  زادوا عن  إذا  ا  أمَّ منقوطة،  بفاصلة  اآلخر  لقب عن  كّلِّ  مفصوالً 

أو  وآخرون  بكلمة  متبوعاً  المصدر  غالف  على  هو  كما  األول  المؤلِّّف  لقب 

 وزمالؤه.

في حالة ورود لقب المؤلِّّف في نّصِّ البحث فيتلوه مباشرة تاريخ النشر   -4

الصفحة رقم  يأتي  النّصِّ  نهاية  وفي  قوسين  الصاد،   بين  حرف  بعد  قوسين  بين 

هـ( "إنَّ معدَّالت ما تخدمه المدارس الريفيَّة باختالف  1420مثل: ويرى الواصل )

)ص الخدمات"،  هذه  استخدام  سهولة  مدى  تبيِّّن  ال  السكَّان  من  (،  356مراحلها 

ا سبق إالَّ بكتابة اسم المؤلِّّف   وفي حالة المصادر غير العربيَّة فال يختلف األمر عمَّ

وتني  ب ويرى  مثل  بلغته،  المؤلِّّف  اسم  يليه  ثمَّ  أوالً  العربيَّة    Whitneyاألحرف 

حقائق  (1946) اكتشاف  إلى  يهدف  دقيق  استقصاٌء  "هو  العلميَّ:  البحث  أنَّ   ،

ة يمكن التحقُّق منها مستقبالً"،   . (p.18)وقواعد عامَّ

وكانت    -5 أكثر  أو  في صفحتين  ورد  قد  المقتبس  النصُّ  كان  أن  حالة  في 

ع  الصفحات متتابعة فإنَّ توثيق صفحاته تأتي هكذا: مرونته وقابليَّته للتعدُّد والت نوُّ

ع العلوم والمشكالت البحثيَّة، )فان دالين،   (،  53-35، ص ص 1969ليتالءم وتنوُّ

ا إن لم تكن صفحاته متتابعة أو كان بعضها متتابعاً، فإنَّ توثيق صفحاته يكون   أمَّ

عبدهللا،   )فودة؛  ص1991هكذا:  ص  عبدهللا،  199،  37م،  )فودة؛  وهكذا:   ،)

 (. 199، 37-35م، ص ص1991

حالة    -6 وصياغتهما  في  مصدرين  من  أفكاٍر  أو  آلراٍء  الباحث  اقتباس 

)الصنيع،   األفكار هكذا:  أو  اآلراء  تلك  بعد عرض  يكون  ذلك  توثيق  فإنَّ  بأسلوبه 

(، فيكون بين المصدرين 268-267م، ص ص 1989(؛ )بدر،  41هـ، ص1404

 فاصلة منقوطة، ويلزم أن يسبق المصدُر األقدم نشراً المصدَر األحدث في نشره.
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في حالة أن يكون المصدر تراثيَاً فتنبغي اإلشارة إلى سنة وفاة المؤلِّّف    -7

الطباعة، ويكون ذلك هكذا: )ابن خلدون، ت   لتاريخ  م، 1990هـ، ط  808سابقة 

 (. 300ص

يتمكَّن    -8 ولم  مصدر  من  مقتبس  مرجع  من  االقتباس  كان  أن  حالة  في 

الباحُث اإلشارةَ إلى المرجع الذي أخذ منه الباحث من العودة إلى المصدر، فيُْسبُِّق  

مثل:   في:  ذكر  هما  مترادفتان  نقطتان  تليهما  دتين  مسوَّ بكلمتين   النصَّ  الباحث 

ف ماكميالن وشوماخر البحث العلميَّ "بأنَّه عمليَّة منظَّمة  لجمع البيانات أو   وعرَّ

 (. 16م، ص1992المعلومات وتحليلها لغرٍض معيَّن"، ذكر في: )عودة؛ ملكاوي، 

من   -9 أو  محاضرة  أو  مقابلة  في  شفويَّة  أحاديث  من  االقتباس  حالة  في 

معه   ت  تمَّ الذي  الشخص  اسم  يكتب  ذلك  فلتوثيق  إذاعيَّة،  أو  تلفزيونيَّة  أحاديث 

بعد عالمة   الهامش  في  ذلك  وتاريخ  المحاضرة  أو  الحديث  منه  أو جرى  المقابلة 

النّصِّ  بعد  مماثلة  نجمة  إليها  أحالت  غير  نجمة  الشخُص  ُف  ويُعًرَّ المقتبس،   

 المعروف بطبيعة عمله، وال بدَّ من اإلشارة إلى استئذانه بعبارة بإذٍن منه.

 للتوثيق في قائمة المصادر والمراجع:  -ب 

يتقدَّم  أي  معلَّقة  بفقرة  مكتوبة  ترد  فإنَّها  والمراجع  المصادر  قائمة  في  ا  أمَّ

بمسا يليه  الذي  السطر  عن  المؤلِّّف  قائمة  لقب  في  الباحُث  يدرج  أن  ويمكن  فة، 

ما   كتاب  إهمال  يمكن  أنَّه  كما  بمعرفته،  زاد  ولكنَّه  منه  يقتبس  لم  كتابـاً  المصادر 

 ورد عرضاً، وتكتب المصادر كالتالي: 

لقب   الكتب هي:  توثيق  في  المطلوبة  البيبلوغرافيَّة  البيانات  وتكون  الكتب: 

ف قوسين  بين  النشر  وسنة  واسمه،  أو المؤلِّّف  تاريخ  بدون  كتب  تتوفَّر  لم  إن 

ل   داً، ورقم الطبعة إن وجدت وال تسجَّ اختصارها إلى: د ت، وعنوان الكتاب مسوَّ

إالَّ الطبعة الثانية فما فوق وإهمال تسجيل رقم الطبعة يعني أنَّ الكتاب في طبعته 

ل اسم دار النشر أو الناشر وعدم تسجيل ذلك يعني أنَّ ال مؤلِّّف هو  األولى، ثمَّ يسجَّ

أو   الشيخ  أو  كالدكتور  المؤلِّّفين  ألقاب  وتهمل  النشر،  مكان  ل  يسجَّ ثمَّ  الناشر، 

 غيرهما، ونموذج ذلك مثل: 

( صالح،  عبدالرحمن  عبدهللا  د؛  محمَّ حلمي  كتابة  1991فودة،  في  المرشد  م(، 

 األبحاث، الطبعة السادسة، دار الشروق، جدَّة.

الكت كون  حالة  في  التراثيَّة:  الكتب  الكتب  من  كغيره  فيوثَّق  تراثيّاً  اب 

المؤلِّّف بعد ذكر اسمه سابقاً   أنَّه ينبغي ذكر تاريخ وفاة  إالَّ  الحديثة  المعاصرة أو 

لِّّف والمؤلَّف، كما في المثال  ف المّؤِّ لتاريخ النشر؛ لكي ال يلتبس على من ال يعّرِّ

 التالي: 
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د، )ت   مة ابن خلدون،    م(،1990هـ، ط  808ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمَّ مقّدِّ

 دار الجيل بيروت. 

ثمَّ   النشر،  سنة  ثمَّ  األولى،  باألسماء  متبوعاً  المؤلِّّف  لقب  يُـْذَكُر  الدوريَّات: 

داً، ثمَّ رقم المجلَّد أو السنة، ثمَّ   عنوان المقالة أو البحث، ثمَّ عنوان الدوريَّة مسوَّ

 لناشر، ثمَّ مكان النشر، مثل: رقم العدد، ثم أرقام صفحات المقالة أو البحث، ثمَّ ا

( عبدالعزيز،  سلوكيَّات  11990الغانم،  لضبط  كمعايير  التعليم  مهنة  أخالقيَّات  م(، 

المعلِّّمين، مجلَّة دراسات الخليج والجزيرة العربيَّة، السنة السادسة عشرة، 

 ، جامعة الكويت، الكويت. 128-87م، ص ص1990، رمضان 62العدد 

التي تصدر البحوث  اآلتي،  سالسل  المثال  في  كما هي  وتذكر  الجمعيَّات:  ها 

ى السلسلة ورقمها، مثل:  د مسمَّ  وفيها يسوَّ

د محمـود، ) ـة لمراكز االستيطـان الريفيَّة  1988السرياني، محمَّ م(، السمـات العـامَّ

في منطقة الباحة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، سلسلة بحوث جغرافيَّة رقم 

 الجغرافيَّة الكويتيَّة، الكويت.  (، الجمعيَّة14)

قوسين،   بين  النشر  ثمَّ سنة  اسمه،  ثمَّ  المؤلِّّف،  لقب  يذكر  رة:  المحرَّ الكتب 

ألقاب   أو  ر  المحّرِّ لقب  ثمَّ  د،  المسوَّ بالخّطِّ  في:  ذكر  يكتب  ثمَّ  الفصل،  فعنوان 

ر( أو )مح رين متبوعاً باسمه أو بأسمائهم، ثمَّ تكتب بين قوسين )محّرِّ رين(  المحّرِّ ّرِّ

داً ثمَّ رقم المجلَّد إن وجد، فرقم الطبعة إن كانت له أكثر من   ثمَّ عنوان الكتاب مسوَّ

 طبعة، فرقم صفحات الفصل، ثمَّ الناشر، فمكان النشر، مثل: 

( أحمد،  زيد،  قضايا  1993أبو  البشريَّة:  بالموارد  االهتمام  من  مزيد  نحو  م(، 

واقعيَّة، حاالت  من  واتِّّجاهات  )محرر(،   أساسيَّة  صالح  العبد،  في:  ذكر 

ص  ص  الثالث،  المجلَّد  وتطبيقيَّة،  نظريَّة  دراسات  الريفيَّة:  -99التنمية 

 ، مكتبة النهضة المصريَّة، القاهرة. 113

الرسائل العلميَّة غير المنشورة: يذكر لقب المؤلِّّف متبوعاً باألسماء األولى،  

عن ثمَّ  قوسين،  بين  الدرجة  على  الحصول  سنة  تحدَّد ثمَّ  ثمَّ  داً،  مسوَّ الرسالة  وان 

الجامعة،   اسم  ثمَّ  منشورة،  غير  أنَّها  إلى  ويشار  دكتوراه(   / )ماجستير  الرسالة 

 فاسم المدينة موقع الجامعة، مثل: 

 ( عبدهللا،  بن  عبدالرحمن  الريفيَّة  1420الواصل،  الخدمات  استقطاب  مراكز  هـ(، 

دراسة   حائل:  منطقة  في  القرى  تنمية  في  الريف،  ودورها  جغرافيَّة  في 

االجتماعيَّة،   العلوم  كليَّة  الجغرافيا،  قسم  منشورة،  غير  دكتوراه  رسالة 

د بن سعود اإلسالميَّة، الرياض.   جامعة اإلمام محمَّ

اسم  تحت  وليس  المؤلِّّفين  أو  المؤلِّّف  اسم  تحت  تظهر  المترجمة:  الكتب 



 

150 
 

 المترجم، هكذا: 

( ج،  س  وكتا1996بارسونز،  إعداد  فنُّ  الجامعيَّة،  م(،  والرسائل  البحوث  بة 

 ترجمة أحمد النكالوي ومصري حنورة، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة.

أصدرت  التي  الفرعيَّة  اإلدارة  تعدُّ  أو  مؤلِّّفها  اسم  يذكر  الحكوميَّة:  التقارير 

الجهة   أو  الوزارة  تعدُّ  منهما  أّيٍ  وجود  عدم  حالة  وفي  المؤلِّّف،  هي  التقرير 

المؤ  هي  ثمَّ  المصدرة  التقرير،  عنوان  ثُمَّ  قوسين،  بين  النشر  سنة  ذلك  يلي  لِّّف، 

يحدَّد نوُع التقرير ويشار إلى أنَّه غير منشور في حالة كونه كذلك، يلي ذلك اسم 

 ينة التي تقع فيها الجهة المصدرة.الجهة المصدرة للتقرير، فالمد

لجريدة أو المجلَّة هي  الجرائد والمجالَّت: يذكر اسم مؤلِّّف المقال وإالَّ تعدٌّ ا

أو  الجريدة  ثمَّ اسم  المقال،  ثمَّ عنوان  بين قوسين،  النشر  يلي ذلك سنة  المؤلِّّف، 

داً متبوعاً بسنة النشر وتاريخ اليوم والشهر ثمَّ الصفحة أو الصفحات   المجلَّة مسوَّ

 بين قوسين، ثمَّ اسم المدينة موقع الجريدة أو المجلَّة، مثل: 

ا عبد  علي  )القرني،  مجلَّة  1419لخالق،  الطالب،  تقويم  في  جديدة  آفاق  هـ( 

م  34المعرفة )عدد   (، الرياض. 77-62هـ، ص ص1419محرَّ

الجداول واألشكال والخرائط: توضع مصادر الجداول واألشكال المقتبسة بعد  

إطاراتها السفليَّة مباشرة كما ترد تلك المصادر في قائمة المصادر، وما لم يوضع  

مصدر فهي من عمل الباحث وال يشار إلى ذلك فهذا يفهم بعدم وجود  منها أسفله  

 مصدر.

أوالً  ث  المتحّدِّ لقب  إلى  يشار  واإلذاعيَّة:  والتلفزيونيَّة  الشفويَّة  األحاديث 

فاسمه فتاريخ حديثه باليوم والشهر والسنة، فعنوان حديثه إن وجد، ورقم الحلقة 

ذلك عبارة بإذٍن منه، ويكون    نيَّة، وبعدإن وجدت، واسم اإلذاعة أو القناة التلفزيو

 الباحث قد استأذن صاحب الحديث فعالً. 

 الحاشية:  -3
الحاشية هي الهامش؛ وهي الفسحة الواقعة تحت النّصِّ مفصولة عنه بخط 

سم، وبرغم ما ورد حول هذين المصطلحين من   4قصير يبدأ ببداية السطر بطول  

تستعملهما   اللغة  معاجم  أنَّ  إالَّ  العلمّيِّ  البحث  مناهج  في  كتبوا  من  بين  اختالف 

القام في  أبادي  الفيروز  قال  مترادفاً،  حاشية  استعماالً  الهامش:  المحيط:  وس 

أبو سليمان ) 294، ص 2الكتاب، ج   الهامش  1400، وأطلق  هـ( على محتويات 

ة التي ينبغي على الباحث إدراكها أنَّه  95التهميشات، )ص (، ومن الحقائق المهمَّ

متابعة   يضمن  حتى  غرض  ألّيِّ  التهميش  من  اإلمكان  قدر  االقتصاد  األفضل  من 

تسل عليه  يقطع  فال  سليمان،  القارئ  )أبو  واألفكار،  المعاني  هـ،  1400سل 

)*( وليس  96ص نجمة  بعالمة  اإليضاحي  الهامش  إلى  يحال  البحث  (، وفي متن 
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برقم، فإذا احتوت الصفحة على أكثر من إحالة أعطيت اإلحالة الثانية نجمتان )**(  

(؛  116-115م، ص ص 1982وهكذا، ويكون لها ما يقابلها في الهامش، )شلبي، 

 (، وعموماً تستخدم الحاشيةُ لما يأتي: 155م، ص 1989)بدر، 

 ( لتنبيه القارئ إلى نقطة سبقت مناقشتها أو نقطة الحقة. 1

ي إبرازها في المتن إلى قطع الفكرة األساسيَّة. 2  ( لتسجيل فكرة يؤّدِّ

 ( لتوجيه شكر وتقدير. 3

 ( لشرح بعض المفردات أو العبارات أو المصطلحات أو المفاهيم. 4

 شارة إلى رأي أو معلومة أو فكرة مقتبسة من مقابلة شخصيَّة. ( لإل5

 مخطَّط البحث:  -4
التفكير  عناصر  تجمع  منظَّمة  خطَّة  أو  عمل  مشروُع  هو  البحث  مخطَّط 

تحقيق   إلى  البحث  مخطَّط  ويهدف  الدراسة،  من  الغرض  لتحقيق  الالزمة  المسبق 

 ثالثة أغرض أساسيَّة، هي: 

 ام بالبحث ومتطلَّباته. ( أنَّه يصف إجراءات القي1

ه خطوات البحث ومراحل تنفيذها. 2  ( أنَّه يوّجِّ

ل إطاراً لتقويم البحث بعد انتهائه. 3  ( أنَّه يشّكِّ

البحث  في هذا  البحث  الحديث عن مخطَّط  لماذا جاء  القارئ  يتساءل  وربَّما 

الج من  البحث  مخطَّط  يعدُّ  وهل  التنفيذ؟،  تسبق  والخطَّة  والتخطيط  راً  وانب  متأّخِّ

تتَّضح   السؤالين  واإلجابة على هذين  للبحث؟،  الفنيَّة  الجوانب  يعدُّ  من  أم  العلميَّة 

 بما يأتي: 

 ( أنَّ مخطََّط البحث ال يأخذ صورته النهائيَّة إالَّ بانتهاء البحث. 1

والتغيير 2 التعديل  ينالها  وأجزاء  عناصر  على  يحتوي  البحث  مخطََّط  أنَّ   )

 بتقدَّم البحث. 

أنَّ  3 جانـبَه  (  رة سيتناول  المتأّخِّ الفقرة  هذا  في  البحث  مخطَّط  الحديث عن 

 الفنيَّ فقط.

بطريقة 4 مة  المتقّدِّ الفقرات  تناولته  البحث  لمخطَّط  العلميَّ  الجانب  أنَّ   )

أة.   مجزَّ

ا تهدف إليه    -( أنَّ المراجعة األخيرة للبحث تهدف  5 إلى فحص مخطَّط    -ممَّ

 البحث. 
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ث أداة من أدوات تقويم البحث، والتقويم عمل إجرائيُّ يتمُّ ( أنَّ مخطََّط البح6

 أخيراً.

ا يظنُّ بعض المبتدئين  والحقيقة أنَّ مخطَّط البحث يتطلَُّب وقتاً وجهداً أكثر ممَّ

اختار   قد  أنَّه  يعني  فهو  لبحثه  ناجحاً  مخطَّطاً  الباحُث  يضع  فحينما  البحث،  في 

فرضي وحدَّد  بعناية  وصاغها  بحثه  على مشكلة  ف  وتَعَرَّ وأهدافها،  وأسئلتَـها  اتها 

منها   بحثه  مكانةَ  وعرف  بالموضوع  العالقة  ذات  والنظريات  السابقة  الدراسات 

البيانات   جمع  أداة  واختار  عليه،  ز  وترّكِّ الدراسة  تنحوه  أن  يجب  الذي  والجانب 

مها وحدَّد مفردات البحث وأسلوب دراستها واختيار عيِّّنة الدرا سة المناسبة وصمَّ

المتعاونين معه، وفكَّر بأسلوب تصنيف   المناسب وحدَّد  إن كان ذلك هو األسلوب 

البيانات   تجميع  إالَّ  البحث  مخطَّط  إعداد  بعد  يبق  لم  وبذلك  وتجهيزها،  البيانات 

وتحليلها وتفسيرها واختبار الفروض واإلجابة على أسئلة الدراسة، وهذه ربَّما ال  

 وبخاصَّة إذا كان مخطَّط البحث متقناً. تحتاج من الجهد إالَّ القليل 

التي  بالطريقة  واٍف  شرح  هو  البحث  مخطَّط  في  إليه  اإلشارة  تجب  ا  وممَّ

فيها  سيختبر  التي  والطريقة  دراسته،  أسئلة  عن  الباحث  فيها  يجيب  سوف 

أن  آخر  باحث  أيُّ  يستطيع  بحيث  تفصيليّاً  الشرح  ذلك  يكون  أن  ويلزم  فرضيَّاته، 

ا  طريقة  ذلك  يستخدم  ن  ويتضمَّ الباحث،  استخدمها  التي  بالكيفيَّة  نفسها  لباحث 

لعمليَّة   ووصفاً  عليه،  الدراسة  نتائج  تعميم  يلزم  الذي  الدراسة  لمجتمع  تحديداً 

لها   مجتمعاٍت  على  النتائج  تعميم  باإلمكان  يكون  حتى  بها  وتعريفاً  العيِّّنة  اختيار 

الم تحديد  من  بدَّ  ال  كذلك  العيِّّنة،  خصائص  والمتغيِّّرات  نفس  المستقلَّة  تغيِّّرات 

التابعة والمستويات الخاصَّة بكّلِّ متغيِّّر، وال بدَّ من إيضاح الترتيبات واإلجراءات 

أدوات  باستخدام  البيانات  جمع  وإجراءات  الالزمة،  البيانات  لجمع  المتَّخذة 

ومعاي تطويرها  وكيفيَّة  األدوات  هنا وصف  ويلزم  معيَّنة،  واختبارات  ير  ومقاييس 

الصدق والثبات التي تتَّصف بها، ويلزم أيضاً تحديد الطريقة المستخدمة في تفريغ  

البيانات الناتجة عن استخدام أدوات الدراسة المشار إليها، وال بدَّ أيضاً من إيضاح  

الطرق واألساليب المستخدمة في تنظيم البيانات من أجل تحليلها، وإيضاح أساليب  

(، ومن الجدير ذكره أنَّ  51-50، ص  ص1992لكاوي،  التحليل ذاتها، )عودة؛ م

ع فيه أو تغييره أو   الباحث بتقدُّمه في بحثه يجد قد في مخطَّط بحثه ما يمكن التوّسِّ

بيانات ومعلومات جديدة، )الصنيع،   لديه من  توفَّر  ما  بناًء على  هـ،  1404حذفه 

 (. 16-15ص ص 

نات الهيكل النهائّيِّ لمخ  طَّط البحث تتألَّف من اآلتي:وبعد ذلك فمالمح ومكّوِّ

صفحات تمهيديَّة: تتمثَّل عادةً بصفحة العنوان، وصفحة البسملة، وصفحة   -

اإلهداء، وصفحة الشكر والتقدير، ومستخلص البحث، وقائمة المحتويات، وقائمة  

 الجداول، وقائمة األشكال، والمقدَّمة أو التقديم. 
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مشكلة  - ووصف  تحديد  تشمل  إجرائيَّة:  دوافع   فصول  وتحديد  الدراسة، 

فرضيَّاتها   وإيضاح  وأهميَّتها،  وأسئلتها  بأهدافها  وبيان  الختيارها،  الباحث 

أساليبها   وإيضاح  ألدواتها،  ووصف  وبيان  والتابعة،  المستقلَّة  ومتغيِّّراتها 

لمفاهيمها،   وتحديد  الدراسة  بمصطلحات  وتعريف  تطبيقها،  وكيفيَّة  ومناهجها 

الس للدراسات  التِّّخاذها  واستعراض  بموضوعها  العالقة  ذات  وللنظريَّات  لها  ابقة 

وتسجيلها   البيانات  جمع  في  المتَّبع  األسلوب  ووصف  للدراسة،  نظريّاً  إطاراً 

وتبويبها، وبيان ما إذا كان الباحث قام بنفسه بجمع البيانات أم بالتعاون مع فريق  

ب ويذكر كيفيَّة تدريب هذا الفريق، كما يذكر الوقت   الذي استغرقته كلُّ عمليَّة،  مدرَّ

كانت   إذا  وما  البيانات،  تحليل  في  المستخدمة  األساليب  وصف  من  بدَّ  ال  وكذلك 

الباحُث األساليَب اإلحصائيَّة والكميَّة   أم استخدم فيها الحاسوب، كما يصف  يدويَّة 

تمثيل   في  المستخدمة  األساليب  ويصف  منها،  كّلٍ  استخدام  رات  ومبّرِّ المستخدمة 

 انات وتحليلها. البي

تنظيمه    - كيفيَّة  الباحُث  بها  يبيِّّن  مة  مقّدِّ على  وتشتمل  تطبيقيَّة:  فصول 

ذلك   يلي  ثمَّ  الدراسة  مشكلة  خصائص  وصُف  ذلك  يلي  الفصول،  هذه  لمحتوى 

ة تحت عناوين فرعيَّة ذات صلة بفرضيَّات الدراسة أو  عرض النتائج مدعَّمةً باألدلَـّ

مناقشة مراعاة  مع  نتائج    أسئلتها،  ضوء  في  نتائج  من  الباحُث  إليه  يتوصَّل  ما 

الدراسات السابقة واالتِّّجاهات النظريَّة التي يتبنَّاها الباحُث والتي تمثِّّل أفضل األطر  

األطر   لتلك  معارضتها  أو  تأييدها  مدى  وتوضيح  الدراسة،  نتائج  لتفسير  النظريَّة 

يجده من اختالف، مع ضرورة النظريَّة أو للدراسات السابقة وتفسير ما يمكن أن  

فيه،   المؤثِّّرة  والعوامل  وعناصره  الدراسة  لموضوع  التوزيعيَّة  الجوانب  عرض 

لة التفاعل بين العناصر والعوامل، وما يستخلص منها من نتائج أو قواعد   ومحّصِّ

أو  القصور  الدراسة، ومعالجة جوانب  للموضوع محّلِّ  العلمّيِّ  التوصيف  في  تفيد 

ت التي  يحقِّّق  المشكالت  وبما  ومستقبالً  حاليّاً  المدروسة  المشكلةُ  عليها  نطوي 

 أهداف الدراسة المبيَّنة سلفـاً. 

تُعَْنَون    - وقد  الدراسة  من  األخير  الفصل  رقم  تعطى  وقد  الدراسة:  خاتمة 

مركَّزة   بلورة  دراستَه  الباحُث  يبلور  وفيها  والتوصيات،  واالستنتاجات  بالخالصة 

أوضحته من مشكالت   ما  ويبيِّّن  دراسته،  لمشكلة  التفصيليَّة  الدراسة  من  مستقاة 

ٍل تطبيقيَّة ممكنة التنفيذ لمشكالتها  وصعوباٍت متَّصلة بها، ويعرض توصياته بحلو 

تولَّدت   مشابهة  قضايا  لبحث  أو  جوانبها  الستكمال  دراساٍت  ويقترح  وصعوباتها، 

 منها.  

إن   - الدراسة  المصادر، وعلى مالحق  قائمة  وتحتوي على  بحثيَّة:  نهايات 

الواردة فيها، وعلى صيغ المعادالت   احتوت على مالحق، وعلى كشَّاف باألسماء 

الفوتوغرافيَّة إن لم  واأل الكميَّة إن احتوت على شيٍء منها، وعلى الصور  ساليب 

 توضع في مواضعها من البحث. 
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 عنوان البحث:  -5
ومجالها   الدراسة  هدَف  ح  توّضِّ جيِّّدة  صياغةً  البحث  عنوان  صياغة  تجب 

التطبيقّيِّ وأالَّ تتجاوز كلماته خمس عشرة كلمة، فإن احتاج الباحُث إلى مزيد من 

العنوان  ا إتمام  من  مانع  فال  البحث  عن  حقيقيَّة  داللةً  الدالَّة  العبارات  أو  لكلمات 

يكون   وقد  البحث،  مستخلص  في  العنوان  شرح  أو  منه  أصغر  تفسيرّيٍ  بعنواٍن 

للبحث،   متوقَّعة  نتيجة  ألبرز  مطابقاً  أو  األساسيَّة  البحث  فرضيَّات  أحد  العنواُن 

ينبغي أن يعبِّّر بدقَّة واختصار شديد عن البحث في  ومهما يكن من أمٍر فإنَّ العنوان 

بنتائجه،   إيحاٌء  فيه  يكون  أن  األمر  اقتضى  وربَّما  وأبعاده  وموضوعه  طبيعته 

 (. 3(، انظر في العناوين المقترحة في الملحق رقم )71هـ، ص1415)الشريف، 

وعنوان البحث ال بدَّ أن يحتوي على ما يشير إلى الهدف الرئيس للدراسة  
 . حديد أبعادها العلميَّة والمكانيَّة والزمانيَّةوت

وهكذا ننجز بحثا في الدعوة اإلسالمية. ولمزيد من االطالع على الجوانب  
انظر: أحمد للدراسات الدعوية التي أنجزها الباحث خالل عمله الدعوي،  التطبيقية  

محمود عيساوي، مدخل إلى مناهج البحث الدعوي، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  

 .299..  143م، ص  2018هـ 1439الطبعة األولى، 
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 الفصل الثامن
 عالقة المشرف بالطالب

 معالم قيمية عن صاحب نظرية الحتمية القيمية

 -إسالمي أنموذجا اإلعالن من منظور  -أطروحة الماجستير 

 – حين تشرف العالقة بين الطالب والمشرف -

 قال عبد هللا بن المبارك : " طلبت العلم عشرين سنة ، وطلبت األدب ثالثين سنة "  

تدور هذه المداخلة العلمية الوجدانية التاريخية ضمن فضائين منفصلين متكاملين  

معا . الفضاء األول هو : فضاء البحث المعرفي والعلمي والمنهجي واألكاديمي ،  

حيث    ، والودي  والروحاني  واألخالقي  الوجداني  الفضاء  هو  الثاني  والفضاء 

ن عزي " عالقة علمية أكاديمية قبل  ربطتني باألستاذ الدكتور المفكر " عبد الرحم

عقدين   من  /  1413-1410أكثر  القادر  1993-م1989هـ  عبد  األمير  بجامعة  م 

للعلوم اإلسالمية يوم أن كنت طالبا في قسم الدراسات العليا . وقد امتزجت في هذه  

العالقة العلمية والمعرفية بعالم الخلق والفضيلة المتميزة التي لمستها مباشرة من  

العلمية  خال المنهجية  امتزجت  كما   ،  " الرحمن  عبد   " األستاذ  مع  تعاملي  ل 

  ، الراقية  بالمعاملة  والكتابة  والقراءة   ، النبيل  والفعل  السوي  بالسلوك  والبحثية 

  ..  ، العظيم  اإلسالمي  والخلق  والوقار  بالسكينة  والمثاقفة  والمقابلة  والمناقشة 

كاديمية الطيبة عن ثمار عديدة في مجال فأثمرت تلك العالقة العلمية والمنهجية األ

والسلوك   األخالق  مجال  وفي   ، البحتة  والمنهجية  األكاديمية  والمعرفة  العلم 

والوجدانيات ، فكانت نعم العالقة بين مشرف وطالب ، أحببت أن أؤرخها في مجال 

الُمرّجب   منتجها  جبين  في  البياض  ناصعة  لتبقى صورة  الرحب  الجامعي  الفضاء 

 م ، أستاذي الدكتور المفكر " عبد الرحمن عزي " . المحتر

 تلميذك ومحبك األستاذ الدكتور أحمد بن محمود عيساوي    

 :  العلم رحم بين أهله*

أن أستأذن   المتميزة  الثقافية والعلمية والفكرية  النافذة  بداية هذه  أحب في 

الجاد والملتزم " المفكر والباحث  الدكتور  األستاذ  الرحمن   أستاذي ومشرفي  عبد 

التأسيس   تاريخ  باتجاه  أتجرأ وأفتح كوة صغيرة  بأن  عزي " يحفظه هللا ويرعاه 

التأصيلي والمعرفي القيمي لحقل علوم اإلعالم واالتصال في الجزائر قبل أكثر من  

عقدين ، إذ كان ذاك غداة انعقاد ملتقى الفكر اإلسالمي التاسع والعشرين بمدينة  

موضوع " اإلسالم وقضايا المجتمع الجزائري " ، م حول  1989تبسة شهر أوت  

حيث ألقى أستاذنا " عبد الرحمن " محاضرة علمية أكاديمية قيمة ومتميزة حول  

  ،  " الجزائري  والمجتمع  واألسرة  الفرد  على  وخطورتها  اإلعالم  وسائل  أثر   "
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ل  قادرا على استيعابها وهضمها والتعام  –يومها    –والتي لم يكن العقل الجزائري  

بالخطابات اإليديولوجية والتعبوية ،    -وقتها    –والتفاعل اإليجابي معها ، النشغاله  

التي درج على تسويقها أصحاب العمائم و" الكليشيهات " النمطية الجاهزة ، التي  

 قوضت روح البحث والتفكير والمسؤولية في العقل الجزائري التائه يومها . 

إلقاء    من  االنتهاء  إثر  يتحلق  عبد ولم   " الدكتور  األستاذ  حول  المحاضرة 

  ، واالتصال  اإلعالم  علوم  في  المتخصصين  العلم  طلبة  من  ثلة  إالّ   " الرحمن 

وكنت    ، واالتصالية  اإلعالمية  القضايا  بعض  ويستفسرون عن  ويبحثون  يسألون 

واحدا من أوئلك الطلبة ، واستحييت أن أتجرأ على سماحة األستاذ الدكتور " عبد  

ي  " منه  الرحمن  ألطلب  رسالتي    –هكذا    –ومها  على  اإلشراف  لقاء  أول  ومن 

] اإلعالن من منظور إسالمي   بـ :  المعنونة  [  -دراسة تحليلية تقويمية   –العلمية 

  ، واإلعالم  الدعوة  قسم  اإلسالمية  للعلوم  القادر  عبد  األمير  بجامعة  والمسجلة 

ا أرجاء  على  العلماء  يتفرق  حيث  الجمعة  يوم  قدوم  يعلمون  وانتظرت  لوالية 

إلى بيتنا    -يرحمه هللا    –ويدرسون ، وكانت الفرصة سانحة لي حين دعا والدي  

، مصطفى عشوي ، رشيد   -يرحمه هللا    –السادة األساتذة : ] عبد الحليم عويس  

  ، الكرام  األساتذة  على  موضوعي  وعرضت   ، العذاء  طعام  لتناول   ] ميموني 

عب  " األستاذ  مع  لقاء  بتنظيم  هامش  فنصحوني  على  الجمعة  مساء   " الرحمن  د 

الملتقى ، فكان اللقاء األولي به ، بعد طول بحث وعناء ومشقة عن أستاذ مشرف 

 متخصص في علوم اإلعالم واالتصال .  

 :  مراحل العمل تحت إشرافه*

 مرحلة اللقاء والتعارف األولي :  – 1

هللا ، وقدمني  ولما اصطحبني األستاذ الدكتور " مصطفى عشوي " يحفظه  

لألستاذ الدكتور " عبد الرحمن " وعرفه بي ، نظرت إليه من طرف خفي ، حيث  

تصويب    –ومازلنا    –كنا   عن  فضال  أساتذتنا  وجوه  في  أعيننا  رفع  من  نستحي 

في   إليه  ، وجلست  رقيق  جم وبصوت  بأدب  عليه  ، سلمت  فيهم  وتحديق عيوننا 

وبت وبسرعة   ، االستقبال  قاعة  أركان  من  بصوت  ركن  تكلم  كبير  واحترام  لقائية 

وبأدبه وتواضعه الجم ، وفتح لي شهية الحديث إليه ألحدثه عن   -كعادته    –خفيت  

موضوع بحثي ، وبينما أنا أتحدث إليه واألوراق ترتجف بين يدي ، صرت داخل 

فضائي الوجداني أُّحدق فيه بعمق ، وأتساءل بيني وبين نفسي في مناجاة خفيتة  

يكن لنا عهد سوى بالمشايخ وأصحاب العمائم شيوخا ومدرسين من    جدا ، حيث لم

  ، أجسادهم  خارج  من  تنبع  قوتهم  نرى  كنا  حيث   ، والمسلمين  العرب  أساتذتنا 

باآليات   النطق  عند  والسيما   ، الجهوري  والصوت  والعمائم  اللحى  تعززها 

 واألحاديث والحكم والنصائح والتوجيهات . 
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نفسي   له  –وخاطبت  أشرح  بحثي    وأنا  الرجل   -خطة  هذا  إن   "  : قائال 

مختلف تماما عمن عرفتهم من قبل ، وبدا لي فيه مباشرة حقيقة قوته التي كانت  

حسب تحليل األولي أنها قوة نابعة من الداخل ، وليس من الخارج ، فهو متوسط  

القامة ، قليل الشحم واللحم ، خفيت الصوت ، قليل الكالم ، موجز العبارات ، دقيق  

 لمالحظة ، صارم النظرة ، " . ا

حول  والصارمة  الدقيقة  التوجيهات  من  بمجموعة  األول  اللقاء  وانتهى 

الفصل   فيه  لي  أضاف  الذي  والعنوان  والمراجع  والمصادر  والموضوع  الخطة 

التطبيقي ، حيث كانت دراساتنا نظرية بحتة ، وطريقة التواصل معه ، ووقّع لي  

 هاجسي اإلداري األكبر .استمارة التسجيل التي كانت هي 

الفئة   من  كنت  حيث   ، الملتقى  أشغال  لمتابعة  مسرعا  القاعة  إلى  وعدت 

الصامتة المستمعة ، تحضيرا لنفسي لمثل هذه األيام حيث سيكون دوري في الكالم 

، وبقيت موزع المخايل بين مشاهداتي اآلنفة وصورته وعباراته التي تقرع أذني  

 جعجعة الكثير من المخاضرين المأدلجين . قرعا رفيقا وناعما ، وبين 

وفي مكتبي جلست أنظر في وثيقة التسجيل اإلداري يتوجها توقيعه الرقيق  

 والدائري المتميز ، حامدا هللا تعالى أن وجدت مشرفا محترما .

علم  كطالب  بي  سيقتنع  هل  ياترى   "  : قائال  نفسي  في  أتساءل  وصرت 

طمئن نفسي : " لو لو يقتنع بي كطالب  محترم ؟ " وأجيب نفسي مباشرة حتى أُ 

علم محترم لماّ وقّع لي وثيقة التسجيل " فأفرح بقدوم اليوم الموعود للتسجيالت  

حتى أعود بتلك الوثيقة ممهورة بإمضاء أفضل أستاذ تقدمه الجامعة الجزائرية ،  

 ممزوجا برحيق الجامعات الفرنكو سكسونية . 

الك كثير  يكن  لم  لم   "  : يومها  وكثير وقلت   ، االبتسامات  وكثير   ، الم 

على   نفسي  وأجبت   ، المشارقة  أساتذتنا  يفعل  كما   .. الحركات  كثير   ، التعليقات 

، وهذه هي    " ومعبر  قليل  كالمنا  طبيعتنا  الجزائريين هكذا  نحن  بأننا   "  : الفور 

 البالغة : اإليجاز.  

 مرحلة التعامل األولي :  – 2

كيف أعرف أنه راض عني علميا "    وكان أكبر سؤال يواجهني يومها : " 

تقديم   بعض   ، فيه  أراقبها  وصرت  المعايير  من  مجموعة  نفسي  في  ووضعت 

الفصلين األوليين له في مكتبه بالجامعة المركزية ، حيث كان يشغل منصب نائب  

 عميد الجامعة مكلف بشؤون الدراسات العليا ..  

ب  تتم  به  االلتقاء  في  لي  حددها  التي  الطريقة  سابق  وكانت  موعد  أخذ 

بالهاتف ، ويُحدد لي هو اليوم والساعة ، وكان أول يوم ذهبت فيه إليه يوم السبت  
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مشكالت   أكبر  من  به  والوفاء  الوقت  ومشكلة   ، صباحا  التاسعة  الساعة  على 

اللقاء   ويوم   ، عليه  التعرف  قبيل  منها  كثيرا  عانينا  حيث   ، المتخلفة  الشعوب 

الثامنة والنص إلى حديقة الجامعة المركزية ، وما هي إال وصلت على الساعة  ف 

  ، عليه  وسلمت  فأسرعت   ، البناية  مدخل  وصل  حتى  ربعا  إالّ  التاسعة  الساعة 

فصافحني بأدبه الجم ، وأنا أُحدث نفسي قائال : " الحمد هلل هذا أول الغيث وهذه  

العطف  أول عالمات اإلسالم ، خلق الوفاء أوال ، وخلق احترام الوقت ثانيا ، وخلق  

 على التلميذ ثالثا " ، ألن المعلم الناجح هو بمثابة األب الرحيم واألم الرؤوم .. 

مكتوبين   الفصلين  ووضعت  يديه  بين  جلست  ثم   ، مكتبه  في  واستقبلني 

باآللة الكاتبة ، وطلب مني االنصراف ، على أمل العودة قريبا ، وكان الموعد بعد 

، من حيث االحترام الكامل للوقت ، وقّدم ثالثة أسابيع ، حيث تكرر المشهد نفسه  

لي الفصلين مصححين بالقلم األحمر ، وما أن خرجت من مكتبه حتى صرت أُقلب 

وجدته   بل   ، الصفحات  من  كل صفحة  في  األحمر  القلم  آثار  وأرى   ،   –األوراق 

 قد كتب لي سطورا كثيرة في كل صفحة . –يحفظه هللا 

ه ، إضافة أو حذفا ، أو تهميشا ، أو  عدت إلى مكتبي مصححا ما وجهني إلي

م ، حيث أنجزت العمل كله  1991و1990توثيقا ، أو إسنادا .. وهكذا طيلة سنة  

التي طلب  الثامن وبملحقاته وفهارسه ومقدمته  التطبيقي  بفصوله السبعة وفصله 

ليرسل   إليه  به  والعودة   ، العمل  طبع  مني  وطلب   ، أكتب  ما  آخر  تكون  أن  مني 

العل لمناقشة  تقريره  للتحضير  والعلمية  اإلدارية  اإلجراءات  لتسوية  للجامعة  مي 

 األطروحة .

صاحبها   وما  الحزبية  الصراعات  حمى  تعيش  يومها  األمير  جامعة  وكانت 

من تعويقات وعراقيل ، وكنت من بين الذين تعرضوا إلخفاء تقرير الدكتور " عبد 

قشة والتوظيف في الجامعة  الرحمن " الذي اختفى من أجل تعويقي عن إتمام المنا

أفتحه  أالّ  علّي  متعهدا  آخر  تقريرا  وتسليمي  للعاصمة  الحضور  مني  فطلب   ،

فأقسمت باهلل ، فوثق بي ، وسلمته لإلدارة ، التي رأت أن التقرير األول قد ظهر 

 م.  22/04/1992ثانية فاستغنت عنه ، وهو عندي اآلن ، وكان ذلك يوم 

 :  مرحلة التواصل المشترك – 3

البحث  فصول  عبر  المشرف  األستاذ  مع  الصامت  التواصل  مرحلة  وبعد 

مني   العملية  التطبيقات  ثم   ، األحمر  بالقلم  المدونة  المالحظات  ومع   ، وأوراقه 

التواصل   مرحلة  إلى  ليدخل  بيننا  ما  الصامت  التواصل  انتقل   ، ممتثل  كطالب 

م ، بعضوية كل من  27/01/1993المشترك الناطق ، وذلك يوم المناقشة في الـ  

  ، مناقشا  عضوا  أحدادن  وزهير   ، رئيسا  الماحي  القادر  عبد  عمر   [  : األساتذة 

 وغازي عناية عضوا مناقشا [ . 



 

159 
 

وبجديد  وبعملي  بي  التعريف  في  أستاذنا  ووزن  بقيمة  يومها  وشعرت 

الدراسات   حقل  في  والفكرية  والعلمية  والمنهجية  المعرفية  وإضافتها  رسالتي 

عالمية واالتصالية عموما واإلعالنية على وجه الخصوص ، في وقت كانت مثل  اإل

 تلك الدراسات في مرحلة التأسيس والنشأة في الجامعة الجزائرية . 

 * بدايات الحتمية القيمية : 

التي كانت بالنسبة إلي مجرد تحصيل حاصل  أثناء إعداد الرسالة  وشعرت 

سالمية وسبيال للتوظيف في الجامعة ، أنها  إلتمام الدراسات العليا في الجامعة اإل

ستصبح مجرد دراسة معدودة في خانة اإلعالم اإلسالمي كغيرها من الرسائل في 

العالمين العربي واإلسالمي ، ولكني أدركت بعدها أن هذه الدراسة كانت االنطالقة 

، واالتصال  اإلعالم  علوم  مجال  في  القيمية  الحتمية  لنظرية  األولى  حيث    القيمية 

حاولت بمعية األستاذ المشرف  يحفظه هللا أن تُنّظر لحقل إعالمي حساس جدا ، له  

شبكة من التواصالت والعالقات بحقول معرفية وميدانية متعددة ، ففن اإلعالن  أو 

معقد   وإعالمي  اتصالي حساس  معرفي  "  حقل  الجزائري  بالمصطلح  اإلشهار   "

والت التراكم  وكثير   ، متشابك  وهو  وتواصلي   ، مجاالت    –جارب  من  غيره  دون 

واالتصال   اإلعالم  علوم  والمهتمين    -وميادين  والباحثين  الدارسين  اهتمام  محط 

بله    .. والثقافية  واالجتماعية  والمالية  والربحية  االقتصادية  ألهميته  نظرا 

االستراتيجية في عالم المال واألعمال واالقتصاد .. هذا عندما تكون الدراسة تسير 

 لسياق االعتيادي العام .في ا

فقد   " الرحمن  عبد   " المشرف  األستاذ  لها  تحمس  التي  الدراسة  هذه  أما 

قيمية بتعبير األستاذ عبد الرحمن "   –حاولت أن ُتؤسس لرؤية تنظيرية إسالمية  

سؤال   من  أساسا  وانطلقت   ، والحساس  والمؤثر  الجذاب  اإلعالن  عالم  مجال  في 

ا يمكننا  هل   [  : مفاده  بطريقة مركزي   .. واألفكار  والخدمات  السلع  على  إلعالن 

 إسالمية ؟ أي قيمية بمصطلح األستاذ " عبد الرحمن " [ . 

الدراسة   هذه  الرحمن    –ونجحت  عبد  األستاذ  وإشراف  نظر  في   -تحت 

المسيطر   الغربي  والتجربي  النظري  التراكم  من  المفروضة  الهيمنة  عقدة  تجاوز 

.. من أن تُجيب عبر فصولها الثمانية على هذا   يومها على ساحة اإلشهار عالميا

 السؤال االستراتيجي .

والحقائق   للمعارف  المعرفي  والبسط  والتطلع  البحث  عمليات  وبعد 

المعرفي  والهضم  الفهم  آليات  تحريك  ومع   ، الكبرى  اإلشهارية  والنظريات 

تفتيت    والمنهجي للتراكم المعرفي الوثني للمسيطر اآلخر ، تمت بمقابلها عمليات

  ، الوثني  اإلعالن  مجال  ومحركات  ومحددات  وتقويم ألسس  وتقييم  ونقد  وتفكيك 

ركام  من  فيه  كان  ما  ومتجاوزا   ، فيه  ونافعا  صالحا  كان  مما  االنطالق  بهدف 

وضع المبادىء والتصورات النظرية    –بمعية المشرف    –الوثنية والجاهلية ، تم  
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عالم   وفي   ، عموما  العامة  اإلعالن  عالم  وجه  في  على  اإلسالمي  اإلعالن 

يُعلن  الذي   ، القيمي  اإلعالن  لمبادىء  الدراسة  هذه  أسست  حيث   ، الخصوص 

 ويمارس فن اإلعالن واإلشهار وفقا لضوابط ومبادىء الشريعة اإلسالمية . 

أكبر  المشرف  األستاذ  قبل  من  المقترح  األخير  التطبيقي  الفصل  في  وكان 

عالن ، حيث تم نقد نماذج إعالنية وثنية  عملية تأسيس نقدي وتقويمي لمجال اإل

وتصورات   ورؤى  واقتراحات  بصيغ  ومقارنتها   ، اإلشهار  مجاالت  مختلف  في 

إعالنات    " الرحمن  عبد   " الدكتور  بتعبير مصطلح  هي   ، بديلة  إسالمية  إعالنية 

والتجاريين   الصناعيين  من  اإلشهار  عالم  لمرتادي  آمنا  معبرا  لتكون   ، قيمية 

السوي واالقتصادييي القيمي  والعرض  التعبير  في  يرغبون  الذين   ، اإلسالميين  ن 

 عبر مقومات ومواصفات ونماذج اإلعالن اإلسالمي . 

وكانت تبدو هذه العملية ، أو المغامرة العلمية غير مأمونة العواقب ، التي 

مستحيلة أو شبه مستحيلة    –عند الكثيرين    –سيحالفها الفشل العلمي والمنهجي  

لتنظير أو التطبيق ، لكون فن اإلعالن قد قطع أشواطا كبيرة في علوم في مجال ا

التطبيقية   تراكماته  عن  فضال   ، الوثني  اآلخر  عند  النظرية  واالتصال  اإلعالم 

والعملية السائدة والمسيطرة على الساحة اإلعالمية واإلعالنية العالمية ، وارتفاع  

 حجم اإلنفاق عليها . 

 * منجزات الدراسة : 

 حقق الدراسة بمعية األستاذ المشرف النتائج والتوصيات التالية : وقد 

على    -  1 الخطيرة  الوثني  الغربي  اإلعالن  وتداعيات  وسلبيات  عيوب  تجاوز 

  224مستقبل الفرد والمجتمع اإلنساني السوي .  

 
 بينت الدراسة عيوب اإلعالن الوثني وأهمها :  224

نية ألنـه يزيـد أن اإلعالن تبذير وإسراف ، وأنه ال يساهم في تنمية الثروة القومية والوط  -  1

 من تكاليف إنتاج السلعة ، أو الخدمة ، أو التسهيالت .  

 -أن اإلعالن يتالعب ويعبث بجمهور المستهلكين ، ويحاول جاهدا نقلهم من عالمة فارقة  -  2

إلــى عالمــة أخــرى دون مراعــاة لقــيمهم ، ولثقــافتهم ، ولظــروفهم ، وألوضــاعهم ،  -ماركــة 

ره حمى التنافس االحتكاري بين المؤسسات المعلنة والمنتجـة ، ولمستوياتهم . مما يؤجج بدو

 سلبا على جمهور المستهلكين . -بالضرورة -والذي ينعكس

أن اإلعالن غير منتج أصال ، وال يؤدي أي خدمة للمجتمع . بل ينصرف معظمه إلى حيل    -  3

ين المرتقبين مهمـا ساحرة وتقنيات جذابة ، وفنيات إخراجية براقة الستمالة جمهور المستهلك

 كانت الوسيلة ، أو السلعة، أو الخدمة ، أو المنشأة .
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أن المعلنين يؤثرون على وسائل اإلعالم واالتصال المختلفة ، ويقومون بتطويعها لخدمـة   -  4

مصالحهم اإلعالنية الخاصة دون االنتباه أصال إلى مصـلحة المسـتهلك ، أو إلـى دور الوسـيلة 

ها التواصل مع الجمهـور . ممـا يـؤثر سـلبا علـى الجمهـور ، وعلـى دور، اإلعالنية التي يتم ب

 ووظيفة الوسائل اإلعالمية واالتصالية المختلفة في المجتمع . 

أن اإلعالن فشل في االرتقاء بمستوى الـذوق العـام للفـرد وللمجتمـع ، وذلـك باسـتخدامه   -  5

ــرديء لســائر وســائل اإلعــالم واالتصــال ولســوء  ــي ال ــه القيم ــي ، وســوء تفاعل ــه الفن تعامل

 واألخالقي معها .

أن اإلعالن فشل في استخدام الجوانب المشرقة واإليجابية في وسائل اإلعالم واالتصـال ،   -  6

 والتي لها عالقة أساسية بالرقي األخالقي للفرد والمجتمع .

إشـباعها ، ويسـاعد   أن اإلعالن يعمل على خلق رغبات جديدة لـدى األفراد ال يسـتطيعون  -  7

 على تنمية تطلعات استهالكية عالية التكاليف ، األمر الـذي يتسبب في عـدم استقرار الحياة 

أن اإلعالن يركز أساسا على النـواحي العاطفيـة والشـعورية لـدى جمهـور المسـتهلكين ،   -  8

 د .ويساهم أيضا في خلق تصرفات تدعو إلى التبذير واإلسراف واالستهالك غير الرشي

أن اإلعالن يسبب ضيقا شديدا لدى كثيـرمن المشـاهدين ، والمسـتمعين، والقـراء ، وذلـك   -  9

بسبب تكرار عرضه ، أو نشره ، وقطع البرامج التلفزية ، أو اإلذاعية ، أو الصحفية المكتوبة 

 من أجـل بثه . مما يترتب عليه إعراض الكثير من جمهور المستهلكين اإلقبال عليه . 

اإلعالن بتكراره وتواجده المستمر على الساحة اإلعالمية و اإلشهارية يحد من حريـة أن   -10

الجمهور في اختيار السلع التي يريدها ، ويبعده عن السلع التي لـم تنـل حظهـا مـن اإلعـالن ، 

 مما يفقده الكثير من الفوائد والمزايا .

االحتكاريـة ، ألنـه مـن سـمات أن اإلعالن يساعد على انتشار وتوسع القوى االقتصـادية   -11

األنظمة ذات التوجهات الرأسمالية ، بحيث يتخصص لتـرويج سـلع ، وخـدمات ، وتسـهيالت ، 

ومنشآت معينة دون غيرها . فتكفل قوة اإلعـالن اإلشـهارية اسـتمرارها ، واحتكارهـا للسـوق 

دونالد دوغالس  كما هو الشأن لدى بعض الشركات العالمية ] بيبسي كوال [ . كوكا كوال  . ماك

 . فيليبس [ ...

شوقها إلى اقتناء كل السـلع ، والتمتـع   -بالدرجة األولى  -أن اإلعالن يستثيرفي الجماهير  -12

بكل الخدمات المعلن عنها ، والتي ليست في مقدورها المادي التمتع بها . والمالحظ من خـالل 

ن إلـى تقليـد الطبقـات القـادرة الدراسات الميدانية أن الطبقات المتوسـطة يـدفعها ضـغط اإلعـال

اقتصاديا فتنصرف تلقائيا إلى شـراء الكماليـات ، وغيرهـا . بـل قـد تقبـل علـى سـلع وخـدمات 

أخرى بالتقسيط فتربك بذلك التصرف العشوائي انتظام وضعها المالي األسري ، وتحدث الخلل 

 الدائم في توازناتها المالية ، واالقتصادية ، واالجتماعية .

اإلعالن يـؤدي إلـى اسـتخبال وخـداع الجمـاهير ، ذلـك أن رجـال المـال ، واألعمـال ، أن    -13

واإلنتـاج ، واإلعـالن يتعـاونون و يتواطـؤون فيمـا بيـنهم فيخلقـون فروقـا طفيفـة بـين السـلع 

والخدمات ، ويبالغون في إظهار أهميتها عبـر حمـالت النشـاط اإلعالنـي ، وهـي فـي حقيقتهـا 

 مضمون وحقيقة السلع أو الخدمات المعلن عنها في شيء .فروق وهمية ال تدخل في 



 

162 
 

التأسيس لنظرية جديدة في اإلعالن القيمي ، ولعل أهم موصفاتها ومعالمها    –  2

 225التالي :  

 

أن اإلعالن يتجه أساسا إلى استثارة أدنى الـدوافع والغرائـز البشـرية فـي الجمهـور ذلـك   -14

عما يعجب ويفرح الجمـاهير ، وعمـا   -بالدرجة األولى    -لكون المعلنين يبحثون في إعالناتهم  

من المتعة ، والسـعادة . وألجـل ذلـك يكثـر المعلنـون ، تتلذذ به ، وعما يحقق لها القدر األكبر  

والمصممون ، والمخرجون اإلعالنيون من الصـور الخليعـة ، واألفـالم اإلغرائيـة ، واسـتخدام 

األلفاظ الحساسـة والمثيرة للغرائز ، باإلضافة إلى اسـتخدامهم لإليحاءات والتداعيات المنافيـة 

 لألخالق والذوق العام للمجتمع .  

دراسـة تحليليـة  –لمزيد من التوسع انظـر : أحمـد عيسـاوي ، اإلعـالن مـن منظـور إسـالمي 

، رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة ، جامعـة األميـر عبـد القـادر للعلـوم اإلسـالمية ،   -تقويمية  

 . 68م ، ص 1993قسنطينة ، قسم أصول الدين ، فرع الدعوة واإلعالم ، سنة 

 وهي :   –اإلسالمي  –عالن القيمي بينت الدراسة أهم مواصفات اإل 225

أن اإلعالن اإلسالمي نشاط اتصالي متكامل األركان ] مصدر . رسـالة . مستقبل . هدف .    -  1

هي   والرسالة   . اإلسالمية  اإلعالنية  الوكالة  أو   ، الهيئة  هو  فالمصدر   .  ] استجابة   . تأثير 

بكا . والتأثير  اإلعالن ومحتوياته المختلفة . والمستقبل هـم الجمهور  مل خصائصهم المميزة 

 يتناول تجاوب الجمهور مع الرسالة اإلعالنية ، ومقدار نجاحها في تحقيق األهداف . 

يتم    -  2 والجمهور  المعلن  بين  القائم  االتصال  اإلسالمي نشاط غير شخصي،ألن  اإلعالن  أن 

 عبر وسـيط  إعالني إسالمي ] رجل اإلعالن . وكالة اإلعالن [ . 

 دم المعلن وسائل اإلعالم واالتصال المختلفة ضمن األطر المشروعة للوسيلة . يستخ  - 3

اإلعالن اإلسالمي ليس نشاطا دعائيا ، يهدف إلى التأثير في عواطف وأحاسيس وغرائز     -  4

الجمهور، قصد استثارة حساسياتهم ، وتنمية تفاعلهم الوهمي ليغريهم باالنقيـاد نحـو اإلعالن  

 المختلفة .  بالطرق الدعائية  

المعلومات     -  5 تبـدو في اإلعـالن اإلسـالمي شخصية المعلن واضحة الصفة ، حيث يذكــر 

 الواردة في اإلعالن عن طبيعة شخصية المعلن ، وحالته ، وصفته . 

اإلعالن اإلسالمي نشاط اتصالي يدفع عنه مقابل مـادي معقول ، تحدده صيغ التعامالت     -  6

 يتفق عليه سلفا بين المنتج والوكالة اإلعالنية .   المالية في اإلسالم ،

للوكالة     -  7 أو   ، للمنتج  بالنسبة  ، سـواء  ممنهـج  اتصالي علمـي  نشاط  اإلسالمي  اإلعالن 

 اإلعالنية ، أو  للوسيلة ، أو للجمهور وذلك وفق الفلسفة اإلعالمية واإلعالنية اإلسالمية . 

وعمل تقني يضطلع به التقنيون اإلسالميون في    اإلعالن اإلسالمي إبداع فني مشروع ،  -  8

 فن اإلعالن وذلك وفق الفلسفة اإلعالمية واإلعالنية اإلسالمية . 

اإلعالن اإلسالمي نشاط اقتصادي مشروع يتكيف وفق صيغ الحكم الشرعي للمكلفين ،     -  9

مواضع   في  وهـوواجب   ، الحلية  مواضع  في  وهوحالل   ، الحرمة  مواضع  في  حرام  فهـو 

 لوجوب ، وهومكروه في مواضع الكراهة ، وهو مندوب في مواضع الندب .  ا
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 226 تقديم تعريف واضح لمفهوم اإلعالن القيمي اإلسالمي . – 3

 227  تقديم مبادىء عامة لإلعالن اإلسالمي القيمي وهي . – 4

 228 وهي . تقديم رؤية تطبيقية عملية لإلعالن القيمي مع صيغها الشرعية – 5

 

اإلعالن اإلسالمي نشاط اجتماعي ، وثقافي ، وتربوي ، وتعليمي ، وتكويني ، ولغوي..    -10

  : انظر  التوسع  لمزيد من   . الجمهور اإلسالمي  ينسجم مع واقع، وثقافة ، وقيم ، ومرجعية 

 .  78ر إسالمي  ، ص أحمد عيساوي ، اإلعالن من منظو

القيمي    226 اإلعالن  تعريف  الدراسة  التقديم    –اإلسالمي    –بينت  وفـن   ، علم   [  : وهو 

المشروع إسالميا للسلع ، أو الخدمات ، أو التسهيالت ، أو المنشآت الشرعية .. وذلك لخلق  

مي  حالة من الرضى النفسي ، والقبول لدى الجمهورمقابل أجر مدفوع ، يقوم به وسيط إعال

إسالمي ، يتخذ وسائل اإلعالم واالتصال ، مفصحا فيه عن شخصية وطبيعة المعلن  [ . لمزيد  

 .   76من التوسع انظر : أحمد عيساوي ، اإلعالن من منظور إسالمي  ، ص 

 وهي :   –اإلسالمي  –بينت الدراسة مبادىء اإلعالن القيمي  227

 . مبدأ تسخير اإلعالن إلحقاق الكرامة اإلنسانية     - 1

 مبدأ تسخير اإلعالن لخدمة الدين .    - 2

 مبدأ الدقة العلمية الشرعية .    - 3

 مبدأ مشروعية الرسالة اإلعالنية .    - 4

 مبدأ مشروعية الرموز والفنيات .    - 5

 مبدأ مشروعية األهداف والغايات .    - 6

 مبدأ البعد عن اإلثارة والتهييج .    - 7

المعامالت . لمزيد من التوسع انظر : أحمد عيساوي ، اإلعالن من  مبدأ مشروعية    - 8

 .   79منظور إسالمي  ، ص 

على السلع والخدمات والمعامالت    –اإلسالمي  –بينت الدراسة صيغ اإلعالن القيمي  228

 والتسهيالت والمنشآت ، وهي :  

 سلعة حالل + إعالن مشروع + وسيلة مشروعة = إعالن جائز .  - 1

 حالل + إعالن مشروع + وسيلة غير مشروعة = إعالن غير جائز .   سلعة - 2

 سلعة حالل + إعالن غير مشروع + وسيلة مشروعة = إعالن غير جائز .  - 3

 سلعة حرام + إعالن مشروع + وسيلة مشروعة = إعالن غير جائز .   - 4

 .   سلعة مكروهة تحريما + إعالن مشروع + وسيلة مشروعة = إعالن غير جائز - 5
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تقديم صورة واضحة عن وظائف ومجاالت وأنواع ووسائل ونماذج وأبعاد   –  6

 229 اإلعالن اإلسالمي ، وهي .

 * مواصفات مشرف أنموذجي :

  -وبعد هاته اإلطاللة السريعة عن عالقتي بمشرفي الفاضل المحترم يمكنني  

اعتزاز   ا  -بكل  شخصية  حول  التالية  األكاديمية  المواصفات  لمشرف  تسجيل 

 األنموذجي ، وهي في رأيي : 

 

سلعة مكروهة تنزيها + إعالن مشروع + وسيلة مشروعة = إعالن جائز مع الكراهة =   - 6

 غير جائز . 

 .  98. لمزيد من التوسع انظر : أحمد عيساوي ، اإلعالن من منظور إسالمي  ، ص 

على السلع والخدمات والمعامالت     –اإلسالمي    –بينت الدراسة وظائف اإلعالن القيمي    229

 والتسهيالت والمنشآت ، وهي : 

تعريف جمهور المسلمين وغيرهم  بمزايا السلع ، والخدمات ، والتسهيالت ، والمنشآت    -  1

 اإلسالمية المحلية ، وبأهم خصائصها ومميزاتها . 

سالمية المحلية للجمهور المسلم ولغيره ، وتدعيم وجودها في السوق  تقديم المنتجات اإل  -  2

، وتشجيعه على اإلقبال عليها دون غيرها من السلع والمنتجات المستوردة والمسارعة في  

 تفضيلها ، واقتنائها . 

خلق جو طيب من األلفة واإلقبال القتناء السلع اإلسالمية المنتجة محليا ، والتعامل مع    -  3

 ت ، والتسهيالت والمنشآت اإلسالمية المحلية ، وتفضيلها على غيرها . الخدما

قابليات    -  4 ومن   ، للغرب  االستهالكية  التبعية  قيـود  من  المسلم  والمجتمع  الفرد  تحرير 

  . الغرب  من  القادمة  وللتسهيالت  وللمنتجات  وللخدمات  للسلع  والمعنوي  النفسي  االستهواء 

م في نفسية الفرد والمجتمع المسلم حيال المنتجات والخدمات  ورفع حاجز الخوف الداخلي القائ

االقتصادية والثقافية   الهيمنة  تقيمه حولها  أقامته ومازالت  الذي  الوطنية واإلسالمية  المحلية 

 والحضارية الغربية . 

تحرير االقتصاد المسلم من الهيمنة االقتصادية الغربية العالمية . وخلق مناخ من التوافق   – 5

والفرد  االج اإلسالمية  والتسهيالت  والمنشآت  والخدمات  السلع  بين  واالقتصادي  تماعي 

 والمجتمع المسلم .  

الدخيلة    -  6 السلع  بعض  من  اإلسالمية  السوق  وآليات  وغيره  الجمهورالمسلم  تنبيه 

وبعض    ، والمشروبات   ، واللحوم   ، كالشحوم  شرعية  شبهة  موضع  تكون  التي  المستوردة 

التجميل..  المواد    مراهـم  من  غيرها  أو   ، أوالكحول  الخنزير  في  صناعتها شحم  يدخل  التي 

الخدمات والتسهيالت   . وكذلك  المحلية اإلسالمية  السوق  نظير في  لها  والتي يوجد  المحرمة 

  : انظر  التوسع  من  لمزيد   . اإلسالمية  وبالسوق  المسلم  بالجمهور  تغرر  قد  التي  المشبوهة 

 .  100ور إسالمي  ، ص أحمد عيساوي ، اإلعالن من منظ 
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 * من الناحية التربوية : 

بين    –  1 التربوي  السلوك  في  واضحة  إضافات  التربوية  منهجيتي  إلى  أضاف 

 المعلم والمتعلم ، ما انعكس إيجابيا على نجاحي في تعاملي مع طالبي .   

 أضاف إلى أدواتي التربوية وسائل تربوية ناجحة في التواصل مع الطالب .  – 2

 وبابات التعامل الحداثي السوي .استدعاء المخزون التراثي التربوي عبر  – 3

 * من الناحية األخالقية والسلوكية : 

والمبادىء    –  1 العناصر  من  الكثير  والسلوكي  الخلقي  رصيدي  إلى  أضاف 

 األساسية في التعامل والتجسير مع الطالب . 

المعلومة    –  2 وتوثيق  نقل  في  والسكينة  الهدوء  مبدأ  رصيدي  إلى  أضاف 

 وتوصيلها . 

 مبدأ احترام الوقت وتقديس الزمن .  أضاف إلي – 3

 أضاف إلي مبدأ احترام الطالب ، واحترام الذات واآلخر . – 4

 * من الناحية العلمية والمنهجية : 

 أضاف إلي الكثير من المعارف والحقائق والمعلومات في حقل التخصص . – 1

 اضاف إلي الكثير من اللمسات المنهجية في التعامل مع المعلومة . – 2

 أضاف إلي الكثير من اللمسات في مجال القراءة والفهم والتعمق والتدقيق .  – 3

المشرف   –  4 على  يُمرر  ال  حتى   ، الطالب  يُقدمه  ما  كل  قراءة  مبدأ  إلي  أضاف 

 شيء . 

حين   –  5  ، به  اإلزراء  الرأي وعدم  في  المخالف  اآلخر  احترام  مبدأ  إلي  أضاف 

 ويم . نقده أو التعرض لتجربته بالتقييم والتق

وت  –  6 وتوسيلها  الفكرة  متابعة  مبدأ  إلي  البعيد أضاف  االستراتيجي  أسيسها 

 ، والعمل االستشرافي في الطرح والمناقشة .المدى

 *والخالصة : 

الزمان    أكثر من عقدين من  وبعد مضي  اليوم  في  أوقعها  أن  يمكنني  التي 

والتربوية  والخلقية  العلمية  الفضيلة  عالم  في   ، الفاعل  والمنهجية    العملي 

  ، السوية  واألفكار  القيم  بعالم  يرتبط  الذي  هو  الناجح  المشرف  أن   ، واألكاديمية 

حياته  في  ال  والمعارف  والمشاعر  األنفس  عالم  في  أثره  ويمتد  يبقى  الذي  وهو 

ومدة وجوده الزمني فحسب ، بل هو الذي يحفر لنفسه مكانا في طريق المعرفة 
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أستاذ الجيل " عبد الرحمن عزي " كان من هذا  والحقيقة . وأعتقد أن أستاذنا ،  

 الصنف . فهذه شهادتي وهذه تجربتي .
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 القسم التطبيقي 

 القيمة الدينية ودورها يف عملية التنمية الشاملة 

 قيمة النهي عن التبذير واإلسراف أمنوذجا 

 ضياع البوصلة:  

للتصدي  اجلبارة  والقانونية  والتشريعية  واألدبية  املادية  اجلهود  والدول  احلكومات  تبذل 
صص ألجل ذلك اهلدف االعتمادات واألغلفة املالية املتنوعة، وتضع اخلطط   لظاهرة التخلف، وُتخ

حتقيق نسبة مرضيٍة من   سبيل اخلربات العاملية يف  وجتارب   واملشاريع والدراسات املخستقاة من خالصة
السريع، وبلوغ مشارف   السنوي  التقدم، واخلروج من معوقات النمو  مرحلة  النهضة والدخول يف 

وآاثر وتبعات التخلف واالحنطاط. وتختِبعخ ذلك كله بعمليات تقيمية ابلغة الدقة يف التنفيذ واملتابعة 
نفسها أخريا وبعد انتهاء مدة إجناز املشروع أو واملراقبة وغريها من آليات  التقومي والتقييم.. وجتد  

املخطط أهنا مل حتقق ما كانت تصبو إليه من نسبة منو ورقي وهنضة وتقدم، فتستدعي ألجل ذلك 
أكرب اخلرباء العامليني، َبْل تلجأ إىل أرقى مراكز البحث والدراسات  واخلربة العاملية لتعرف أسباب 

االع  وضياع  وخططها،  مشاريعها  تلك فشل  نتائج  فتكون  لذلك،  املخخصصة  املالية  تمادات 
عملية  مهم وضروري يف  عنصر  املشروع، وهو   املادي من  اجلانب  حتليل  على  منصبة  الدراسات 

نفسه   الوقت  يف  مهملًة  فقط،  الدراسة  نصف  ويعادل  يخقيْ مخ  ولكنه  نصف   -لألسف  –التحليل، 
واألخالقي، ودوره يف عملية التنمية الشاملة، ويف   عناصر الدراسة املخمثلة يف اجلانب الديين والقيمي

عملية  مكوانت  وصلب  عماد  وهم  متميز،  وفرد  وأسرة  مجاعة  وصياغة  متحضر  إنسان  صناعة 
 التنمية الشاملة. 

ميكن   وهل  التنمية؟  لتحقيق  املالية  االعتمادات  وُتصيص  اخلطط  وضع  يكفي  فهل 
ة الشاملة؟ وهل من الصواب واملعقول إمهال أو االعتماد فقط على اجلانب املادي لتحقيق التنمي

نسيان أو جتاهل أو استبعاد العامل الديين أو القيمي أو األخالقي يف عملية التنمية الشاملة؟ وهل 
العرب واملسلمون  التنمية لوحده؟ وهل حقق  البحت كفيل بتحقيق  العامل املادي  االقتصار على 
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اليوم هنضة حقيقية غري اتبعة أو معتمدة على هيمنة الغالب ابستبعادهم العامل الديين منذ قرن إىل  
 الوقيت؟

وأخران   وحتليلية،  منهجية  خطوات  قدمنا  فقد  الفرضيات،  تلك  على  اإلجابة  سبيل  ويف 
علمية  إجابة  عنها  اإلجابة  وحماولة  املشكلة  لتفكيك  أخرا،  وتراكمية  ومعرفية  علمية  خطوات 

ا نقول يف بداية إجابتنا األولية: إنه إبمكاننا صناعة هنضة ومنهجية صحيحة ودقيقة ومفيدة، ولعلن
ملتطلبات  يستجيب  الذي  واملادي  واملنشآيت  العمراين  والتقدم  النمو  من  مستوايت  وبلوغ  مادية 
مكتملة  وغري  عرجاء  هنضة  حقيقتها  يف  ولكنها  والفيزيولوجية،  البيولوجية  الفرد  وحلاجات  الغريزة 

وتنا عاجلت  ألهنا  املادي  األبعاد،  اجلانب  تنمية  يف  واحنصرت  فقط،  التنموية  العملية  نصف  ولت 
نسبة منو  إنه إبمكاننا حتقيق  قائلني:  أيضا  التنمية جنيب  لعملية  املبتسرة  الرؤية  منها. ومبقابل هذه 
مقبولة وصحيحة بتنمية اجلانب الديين والقيمي واألخالقي يف الفرد واجلماعة واألسرة، دون إمهال 

مهية اجلانب املادي يف العملية، الذي سيخحسن من مستوى الفرد السوي ومن درجات أل  -طبعا  –
وسواي.  صحيحا  وأخالقيا  وقيميا  دينيا  وتكوينا  تربية  تلقيه  حال  يف  الواعي  واستثماره  استغالله 

 فكيف يكون ذلك؟ 

جبدوى بل نذهب بعيدا ونكون أكثر تفاؤال وحيوية وهبجة يف حتليلنا واستقرائنا واستنتاجنا   
البحث التارخيي والواقعي امليداين أيضا، لنقول: إن تطبيق قيمة دينية أو أخالقية واحدة على نطاق 
الفرد واجلماعة واألسرة واجملتمع تطبيقا واقعيا وحقيقيا وصادقا وسواي تعادل ماليني الدينارات، أو 

الدينارات ماليني  جتلب  أو   ، الدينارات  ماليني  مشروع توفر  تخنجح  أو  من  ،  بقليل  . الديناراتا 
الدينية  القيم  عامل  وجدوى  فاعلية  عن  الرايضية  التحليلية  دراستنا  خالصة  من  أمثلة  وسنضرب 
من  االقتصاد  وُتليص  والفعال،  السريع  النمو  من  مرضيٍة  نسبة  لبلوغ  واالجتماعية  واألخالقية 

 . 230، ولتحقيق أهداف النهضة احلقيقية والتبعية معوقات التعثر والتضخم
 

يف غالبية مؤلفايت العلمية اجلامعية لطلبة العلوم اإلسالمية ابجلامعة اجلزائرية واملطبوعة يف دار الكتاب احلديث    230

على   أخركزخ  منها  والتارخيية  والفكرية  واإلعالمية  الدعوية  جامعيا، والسيما  ثالثة عشر كتااب  واليت انهزت  ابلقاهرة 

القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة( و)فهم وعمل   –وفهم وحتليل وتقدمي )الوحيني املقدسني    أمهية إعادة قراءة
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 وقبل هذا وذاك، نود أن ن خَعرِ َف ماهية القيمة والتنمية، فما مها؟

  ماهية القيمة:

االقتصادية  القيمة  فثمة  وميداهنا،  جماهلا  ابعتبار  متنوعة  وموازين  ومقاييس  معايري  القيم 
الدارسني  بعض     واالجتماعية والفكرية والفلسفية والرتبوية واألخالقية والنفسية والسلوكية.. ويرى 

 ( القيم:  االجتماعيةأن  الظروف  من  مكتسبة  وهي  والفعل  ابالختيار  تتعلق  تنظيمات  عن  ( عبارة 
231.    

 

الصحابة الكرام رضوان هللا تعاىل عليهم أمجعني(، والرتاث اإلسالمي من خالل مناهج البحث اليت تعلمناها من  

لبحث االستقرائي والوصفي والتارخيي  الوحيني ومن الرتاث أيضا، ومن فتوحات الفكر اإلنساين احلديث، كمنهج ا 

والتحليلي واملقارن واملوازن والنقدي واالتصايل واإلعالمي واإلحصائي والكمي وامليداين.. وما هذه الدراسة إال   

القيم( )اقتصاد  تدخل يف خانة  واليت  اإلسالمية،  القيم  لبعض  والكمي  اإلحصائي  التحليلي  أشكال  من  .  شكل 

أمحد  أ.د.  مؤلفات  والدعاة    انظر  الدعوة  اتريخ  يف  وأحباث  دراسات  عيساوي:  ج   1ه  ج1433حممود  ،  2و 

الدعوي   االتصال  عملية  يف  البحث  هللا  1433ومنهجية  أنبياء  عند  الدعوة  ومنهج  وأعالم  1433ه ،  ه ، 

اجلزائر   يف  اإلسالمي  اإلسالمية  1433اإلصالح  الدعوة  علم  إىل  ومدخل  مناهج  1437ه ،  إىل  ومدخل  ه ، 

العوملية  1435  الدعوة  التكنولوجيات  قرن  يف  اإلسالمية  والدعوة  عن  1437ه ،  الصادر  وغريها ككتايب  ه .. 

 م(. 2014ه   1435سلسلة روافد )التغيري ابلقراءة، حني تغري املعرفة حياتنا  

القيم وطرق تعلمها، دراسة مقدمة إىل مؤمتر كلية الرتبية والفنانظر:    231 العاجز وعطية العمري،  ون  فؤاد علي 

 . 5م إربد، ص  7/1999/ 29-27حتت عنوان "القيم والرتبية يف عامل متغري" املنعقد يف جامعة الريموك يف الفرتة 
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تنظيم  ات معق  دة ألحك  ام عقلي  ة وانفعالي  ه حن  و األش  خاص أو  يف حني يرى آخرون  أن الق  يم: ) 
  .232  (األش  ياء أو املع  اين، س  واء ك  ان ه  ذا التق  دير انش  ياً ع  ن ه  ذا الش  يء بص  ورة ص  ر ة أو ض  منية

    

مع  و وموق  ف وموض  ع  وقد عرَّفتها جلنة القيم واالجتاهات بوزارة الرتبية والتعليم األردنية أبهنا: ) 
التزام إنساين أو رغبة إنسانية، وخيتارها الفرد بذاته للتفاعل مع نفسه وم  ع الكلي  ة ال  يت يع  ي  فيه  ا،  

   .233 (ويتمسك هبا

واألحك   ام تتك   ون ل   دى الف   رد م   ن خ   الل تفاعل   ه م   ع  جمموع   ة م   ن املع   ايري  فه   ي يف حمص   لة ) 
املواق   ف واخل   ربات الفردي   ة واالجتماعي   ة حبي   ث متكن   ه م   ن اختي   ار أه   داف وتوجه   ات حليات   ه يراه   ا  
ج   ديرة لتو ي   ف إمكانيات   ه، وتتجس   د يف الق   يم م   ن خ   الل االهتمام   ات أو االجتاه   ات أو الس   لوك  

الق  وانني واملق  اييس  وال تعدو أن تك  ون تل  ك    .234(  العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة أو غري مباشرة
ال  يت تنش  أ يف مجاع  ٍة م  ا، ويتخ  ذون منه  ا مع  ايري للحك  م عل  ى األعم  ال واألفع  ال املادي  ة واملعنوي  ة،  
وتكون هلا من القوة والت  أثري عل  ى اجلماع  ة حبي  ث يص  بح هل  ا ص  فة اإلل  زام والض  رورة والعمومي  ة، وأي  

  235  ا يصبح خروجاً عن مبادئ اجلماعة وأهدافها ومثله  ا العلي  اخروج عليها أو احنراف على اجتاهاهت
مق  اييس حتك  م هب  ا عل  ى األفك  ار واألش  خاص واألش  ياء واألعم  ال واملوض  وعات واملواق  ف  .   فه  ي  

 

 .   5انظر: املرجع نفسه، ص   232

األردن،   انظر:    233 عمان  الغوث،  بوكالة  والتعليم  الرتبية  دائرة  وتعلمها،  تعليمها  وطرائق  القيم  الناشف،  امللك  عبد 
 . 5فؤاد علي العاجز وعطية العمري، القيم وطرق تعلمها، ص م. نقال عن: 1981

 .   5، ص  انظر: املرجع نفسه   234

 ، بتصرف.5م. ص 1986لطفي بركات  أمحد، يف فلسفة الرتبية، دار املريخ للنشر، الرايض، انظر:  235
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الفردي   ة واجلماعي   ة، م   ن حي   ث حس   نها وقيمته   ا والرغب   ة هب   ا، أو م   ن حي   ث س   وئها وع   دم قيمته   ا  
 .236 وكراهيتها

، وه  ي  237تند مرجعي، له حكم الناموس القاطع يف حياة اجلماع  ة    وهي معيار وميزان ومس
  –2الق  يم العقدي  ة الروحي  ة،    -1حسب الدراسات اإلسالمية ترتكز عل  ى    س  ق  يم أساس  ية ه  ي:  

الق    يم اجلمالي    ة والفني    ة    –4الق    يم الفكري    ة والعقلي    ة،    –3الق    يم الوجداني    ة النفس    ية واالنفعالي    ة،  
قي  ة والس  لوكيةل وذل  ك ع  رب منظوم  ات وأنس  اق تواص  لية خاص  ة ولص  يقة  الق  يم األخال  –5والرمزي  ة،  

جدا ابلبناء األساسي آلليات االتصال الشرعي للفرد وشبكة تواصله اجلمع  ي والكي  اين، وتب  دو س  ائر  
 . 238متظهراهتا وتطبيقاهتا يف سائر اجلوانب األخرى  

كل ما تواطأْت له قيمٌة معيارية يف   أبهنا: ومن خالل هذه املقاربة االصطالحية ميكننا تعريفها  
االجتماعية. تفاعالهتم وشبكة عالقاهتم  به  تخرازخ  اجلماعة  التنمية،   مرجعية  نتساءل عن معو  واآلن 

 فما التنمية إذن؟ وما هي جماالهتا وميادينها؟

   ماهية التنمية:

هبدف  معني،  جمتمع  يف  اجلذرية  التغيريات  من  جمموعة  إحداث  ))..عملية  هي:  التنمية 
إكساب ذلك اجملتمع القدرة على التطوير الذايت املستمر مبعدل يضمن التحسن املتزايد يف نوعية 

 . 239احلياة لكل أفراده(( 
 

الرتبياة، سلسالة علاوم . وانظار: معمام علاوم 6فؤاد علي العااجز وعطياة العماري، القايم وطارق تعلمهاا، ص انظر:    236
. وانظر: عبد السالم األمحر، املسؤولية أساس 9م، ص 1994الرتبية، مطبعة النماح اجلديدة، الرابط، الطبعة األوىل، 

 .38م، ص 2007ها 1428الرتبية اإلسالمية حماولة يف التأصيل، مطبعة طوب بريس، الرابط، 

 اإلعالم ومقياس )ع. س. ن( لإلعالم والقيم، الدار املتوسطية منهمية احلتمية القيمية يفانظر: عزي عبد الرمحن،   237
 . 10م، ص 2013ها 1434للنشر، تونس، الطبعة األوىل، 

 . 10، ص انظر: املرجع نفسه 238

املعلوماتية    239 الشبكة  موقع  على  القاهرة،  جامعة  السياسية،  العلوم  التنمية، كلية  مفهوم  عارف،  نصر  انظر: 
www.pdffactory.com  اجلمعة الدخول  اتريخ  األوىل/ 17.  املوافق  1437/مجادى  ه  

  . 1م، ص  02/2016/ 26

http://www.pdffactory.com/
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فهي ))عملية تغيري اجتماعي متعددة اجلوانب غايته الوص  ول إىل مس  توى ال  دول الص  ناعية،   
والس   ري وذل   ك وف   ق نظ   م تعددي   ة عل   ى ش   اكلة ال   دول املتقدم   ة يف اجمل   ال االقتص   ادي واالجتم   اعي  

 . وجماالهتا الرئيسية، هي: 240والثقايف والسياسي والبشري(( 

 تثمارات واستغالل املوارد.  التنمية االقتصادية وجماهلا: االس -  1

 التنمية االجتماعية وجماهلا: التعليم، الصحة ، الرتفيه، الثقافة.   –  2

 التنمية العمرانية وجماهلا: مواقع االستثمارات واخلدمات.  –  3

مي  ة ض  من مواض  يع االقتص  اد اإلس  المي واالس  تخالف يف األم  وال والزك  اة  نوتخعاجل مس  ألة الت
ق    اف، وه   ي اتلف    ة مت    ام االخ    تالف ع   ن امل    دلول االص    طالحي املغ    اير  والص   دقات واحل    بس واألو 

، ال   ذي يعت   رب التنمي   ة عملي   ة مربوط   ة ابلواق   ع امل   ادي ا س   وس وأرقام   ه  241 )اإلحل   ادي، العلم   اين(
ومعطيات  ه ومؤش  راته، وال عالق  ة ل  ه ابلرؤي  ة املرجعي  ة اإلس  المية، ال  يت ت  ربط عملي  ة التنمي  ة ابالنض  باط  

 .242اخلري واألجر والربكة واحلالل ابلشريعة وبقيم 

 

. وسعد الدين إبراهيم، التنمية يف مصر، الكتاب الثاين للتنمية الريفية،  2انظر: املرجع السابق نفسه، ص    240
  م. 1982رة، الطبعة األوىل، مكتبة النهضة املصرية، القاه

الوعي اإلحلادي هو وعي مادي حبت نفعي مصلحي هبيمي وغريزي آين، يستغل طبقات بعينها كالطبقات    241
الشغيلة )العمال والفالحني(، وينطلق من صناعة الوعي اجلماعي املادي املعزول واجملرد عن اإلميان ابهلل والتصديق  

غالال وانتفاعا. أما الوعي العلماين ال خيتلف عنه سوى يف الفردانية املطلقة،  جبماعية وسائل اإلنتاج منطلقا واست
البنية   ويصنع  يخشكل  وكالمها  والناس.  احلياة  واقع  من  بعيدا  والدين  هللا  يستبعد  ولكنه  ابلدين،  إميانه  ويدعي 

هلا  معو  وال  تتكرر،  ال  وفرصة  قصرية  احلياة  أن  ويقرران  وينميها،  ويطورها  التمتمع    االجتماعية  سوى  مطلقا 
ذمهما   وكالمها  هبما،  والدين  واألخالق  القيم  لعامل  عالقة  وال  االستطاعة،  قدر  منها  والَعبُّ  والغريزي،  البهيمي 

﴿ .. َوقالوا ما هي إآل  حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما يهلكنا إال  الدهر وماله بذلك من  القرآن الكرمي يف قوله تعاىل:  
يظن إال   هم  إن  )اجلاثية(24ون)علم  دار  (﴾  معاصرة،  فكرية  وقضااي  تيارات  عيساوي،  حممود  أمحد  انظر:    .

  ، بتصرف. 142م، ص 2012ه  1433الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل،  

  ، بتصرف. 3و   2انظر: نصر عارف، مفهوم التنمية، كلية العلوم السياسية، جامعة القاهرة، ص   242
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ق  ائلني: أي  ن ه  و دور القيم  ة يف    -وبع  د أن تبين  ا مفه  ومي القيم  ة والتنمي  ة  –ونتس  اءل اآلن  
عملي  ة التنمي  ة الش  املة؟ وه  ل ه  ذا االجت  اه ميتل  ك ق  درا م  ن الص  وابية واملردودي  ة والنف  ع، أم أن  ه جم  رد  

 قام واحلساب.دعاية وحتشيد معنوي فقط؟ وهو ما سنتبينه بلغة األر 

 دور القيمة الدينية يف عملية التنمية الشاملة: 

ولن  ا أن نتس  اءل بك  ل موض  وعية وحيادي  ة ق  ائلني: ه  ل للقيم  ة دور يف هات  ه العملي  ة؟ وكي  ف؟  
وما ه  ي عائ  داهتا النهض  وية واملالي  ة والنفس  ية واالجتماعي  ة واالقتص  ادية واحلض  ارية عل  ى األم  ة؟ وه  ل  

يف بناء هنضة حقيقية وواقعية ملموس  ة؟ وم  ن هن  ا ننطل  ق لتن  اول بع  ض الق  يم   ميكننا استثمار عامل القيم
وتب  ني عائ  داهتا يف احلي  اة الواقعي  ة م  ن خ  الل بع  ض الدراس  ات واألحب  اث امليداني  ة ال  يت أش  رفْت عليه  ا  
األجه  زة املالي  ة الراي   ة املختص  ة لقط  ر م   ن األقط  ار اإلس   المية البرتولي  ة يبل    تع   داد س  كانه أربع   ني  

، وبين  ت الدراس  ة حج  م اإلنف  اق  243ه     1437م  2016ن نس  مة أثن  اء إع  دادها مليزاني  ة س  نة  ملي  و 
وإه   دار امل   ال الع   ام ال   ذي يخب   دد يف التب   ذير واإلس   راف والتف   اخر والتن   افس يف ع   امل اإلنف   اق.. م   ن  
  منتجات ومواد وأجهزة مستوردة ابلعملة الصعبة، األمر الذي يرفع م  ن ف  اتورة االس  ترياد ال  يت تق  ارب

 .   244عشرات املليارات من الدوالرات، ولنتتبع نتائج تلك الدراسة  

 قيمة النهي عن التبذير واإلسراف:   –  1

وال ن    ذهب بعي    دا يف الش    رح والتحلي    ل والتأص    يل الش    رعي ع    ن ه    ذه القيم    ة العظيم    ة يف  
اإلس   الم، فه   ي م   ن أص   ول وقواع   د ه   ذا ال   دين يف س   ائر ميادين   ه )العقدي   ة، والتعبدي   ة، املعامالتي   ة،  

 

ال  243 املثال  سبيل  على  العربية  أخذت  األقطار  من  الكثري  لواقع  به كنموذج  الصحيحة  ملعرفيت  اجلزائري  واقع 
واإلسالمية يف  ل سياسة التقشف احلكومية بعد اهنيار أسعار البرتول، حيث مل تكن هذه الدول تعبأ مبثل هذه  

  التوجهات االقتصادية. 

جدال كبريا بني السلطة واملعارضة، ويف  م، ليت عرفت  2016انظر: مشروع ميزانية اجلمهورية اجلزائرية لسنة    244
م ربع  2015-2014أروقة الربملان وعلى صفحات اجلرائد ومواقع التواصل االجتماعي، حيث امتصت سنوات  

( مليار دوالر، ومل يبق من احتياطي الصرف سوى  70االحتياطي النقدي ابلعملة الصعبة أي ما يعادل حوايل ) 
فع احلكومة التباع سياسة التقشف، وتقليص حجم الواردات ابلعملة الصعبة،  ( مليار دوالر، األمر الذي د140)

  م. 2014والسيما بعد تدين أسعار النفط والغاز منذ سنة 
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األدبي   ة واألخالقي   ة(، فالتوس   ط ه   و األص   ل ب   ني اإلف   راط والتف   ريط، ب   ل نبس   ط التع   اليم اإلس   المية  
احلقيقية وبشكل مباشر، فقيمة االقتص  اد واحل  رص واحلف  ان عل  ى نع  م هللا م  ن الض  ياع ال  واردة  بقيمها 

يًرا )يف قوله تع  اىل: ﴿ ..  ْر تَْبذِّ اَن 26َوالَ تُبَذِّّ ينِّ َوكـَ يَاطِّ َواَن الشـَّ انُواْ إِّخـْ يَن كـَ رِّ ( إِّنَّ اْلُمبَذِّّ

طِّ   ( َوالَ تَْجعَْل يََدكَ 27الشَّْيَطاُن لَِّربِّّهِّ َكفُوًرا ) لَّ اْلبَسـْ َمْغلُولَةً إِّلَى ُعنُقَِّك َوالَ تَْبُسْطَها كـُ

ْحُسوًرا ) ، هي قيم لو طخبق  ت بدق  ة وص  رامة ش  رعية وخ  وف  245﴾ )اإلسراء(  (29فَتَْقعَُد َملُوًما مَّ
وورع من هللا سبحانه وتعاىل من قبل األفراد واألسر واجلماعات واجملتمعات احلي  ة واملتحض  رة الواعي  ة  

ارات الدوالرات، وقد جاء يف مشروع امليزانية تقليص فاتورة اس  ترياد احلب  وب ال  يت تكل  ف  لعدلت ملي
تلك احلكومة مبال  تفوق امليار دوالر يف السنة، كما هو حال الكثري من األقطار العربي  ة واإلس  المية  

لقه   وة،  يف اس   ترياد م   ادة األرز وال   ذرة وحنوه   ا م   ن امل   واد األساس   ية ك     )الزي   ت، الس   كر، الش   اي، ا
  -لألس   ف    –التواب   ل، اللح   وم، احللي   ب ومش   تقاته، املعجن   ات، الس   من..( وال   يت يك   ون مص   ريها  

 سالت وحاوايت القمامة ومصانع االسرتجاع والتحويل وإعادة التأهيل )الرسكلة(.

يف القمام  ة مس  اء    -لألسف  –ففي تلك الدراسة امليدانية تبني أن عشرة ماليني أسرة  ترمي  
( ط  ن  3000( غ  رام م  ن ال  دقيق املع  اجل الص  احلة لألك  ل، أي م  ا يع  ادل )300زهن  ا )كل ي  وم خب  زة و 

من القمح املستورد أو املنتج حمليا كل س  نة، كم  ا تب  ذر وترم  ي م  ن اس  تهالك اخلب  ز ك  ل ي  وم م  ا يع  ادل  
( ط   ن س   نواي، أي م   ا جمموع   ه   6000خب   زتني م   ن اللب   اب ال   ذي يخرم   ى يف القمام   ة، أي م   ا يع   ادل )

( دوالر، ف  ثمن  4000ن القمح، وإذا كان سعر الواح  د ط  ن م  ن القم  ح يس  اوي )( طن م10000)
 يف السنة من مادة القمح.    246( مليون دوالر 400ما يبذره اجلزائريون يعادل )

 

دون إطالق العنان ملقاربة مفهوم الشيطان من التفاسري وقصص األنبياء وحنوها، وإال لصارت الصورة مقززة    245
  جدا. 

إعالمية وعرب مواقعها اإللكرتونية أيضا عن كميات اخلبز الصاحل ولباب  تنشر مصانع مجع القمامة حتقيقات    246
لعلف   هتييته وتقدميه  أكياس إلعادة  لوحده يف  الفضالت وتركه  أنواع  بسائر  املواطنني عدم خلطه  اخلبز، وترجو 

  للحيواانت.  
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(  24وإذا نظ  ران إىل س  عر تل  ك اخلب  زة الطازج  ة والص  احلة لألك  ل احلقيق  ي لوج  دانه يع  ادل )
، وبلغ  ة األرق  ام تب  ذر تل  ك األس  ر يف الس  نة ج  راء خب  زة واح  دة تلقيه  ا يف القمام  ة،  247دينار جزائري 

(  2400( ملي  ون دين  ار، م  ا يع  ادل ابل  دوالرات )240وأتنف من أكلها يف اليوم املوايل مبلغا ق  دره )
 ( مليارين وأربعمائة مليون دوالر.4،2مليون دوالر، أي )

هذه اخلبزة اليت عخجن  ت أبحس  ن أن  واع ال  دقيق، ومخزج  ت مب  اء ومل  ح معقم  ني دخفع  ت األم  وال  
الباهظ    ة م    ن أج    ل توفريمه    ا يف ش    بكات التوزي    ع والص    نابري، وطخهي    ت يف أفض    ل وأرق    ى األف    ران  

ل  ْت يف أرق  ى ش  احنات النق  ل،  وغ  ريه..  الكهرابئية، ووزعت وسخوِ َقْت يف أرقى امل خ  ابز، و غخلف  ْت ومحخ
ومل أيكله   ا ومل يتمت   ع بطعمه   ا ورقته   ا احلبي   ب املص   طفى حمم   د ص   لى هللا علي   ه وس   لم، وال ص   حابته  
الكرام رض  وان هللا تع  اىل عل  يهم أمجع  ني، عل  ى ِعظ َ ِم ق  درهم وك  رامتهم عل  ى هللا س  بحانه وتع  اىل، و يت  

القمامة، فللنظر  إىل حجم التذير واإلسراف وبطر النعم اإلهلية، ال  يت س  نخحرمها  حنن اليوم ونرميها يف 
وإْذ يوم  ا إن مل نش  كرها، لتوجيه  ه وتنبيه  ه س  بحانه وتع  اىل إىل أمهي  ة فض  يلة الش  كر لقول  ه تع  اىل: ﴿  

دِّ  ذَابِّيَّ لَشـَ يَدنَُّكم َولَئِّْن َكفَْرتُْم إِّنَّ عـَ ﴾ )إب  راهيم(. ولفعل  ه  (7يٌد )تأذََّن َربُُّكم لَئِّن َشَكْرتُم ألَزِّ
الك  رمي ص  لى هللا علي  ه وس  لم مل  ا دخ  ل ال  دار ف  رأى كس  رة ملق  اة فمش  ى إليه  ا فأخ  ذها فمس  حها    
أكلها،   قال: ))اي عائشة أحسين جوار نعم هللا فإهن  ا ق  لَّ م  ا ت  زول ع  ن أه  ل بي  ت فك  ادت أن تع  ود  

 .  248إليهم(( 

من وترية التبذير وطرق املراقبة واملتابع  ة وحنوه  ا،  ويشري التقرير إىل أساليب احلكومة يف احلد 
ولكنه  ا كله  ا غ  ري جمدي  ة م  ن احل  د م  ن    اهرة التب  ذير، ألهن  ا  ل  ت جبيس  ة يف املعاجل  ة املادي  ة فق  ط،  
حي  ث  ل  ت وت  رية التب  ذير واإلس  راف يف ارتف  اع مث  ري للقل  ق والتس  اؤل ابل  رغم م  ن مح  الت التوعي  ة  

 

  ( دينار. 10( دينار، وتبيعها للمواطن ب  ) 14تدعم الدولة مثن اخلبزة ب  ) 247

( عن عائشة رضي هللا عنها عن  6451، حديث رقم ) 293، ص  6الطرباين يف معجمه األوسط، ج   أخرجه   248
التخريج ، ج   انظر: موسوعة  الزبري عن هشام بن عروة،  بن  العمال يف سنن  25577، ص  1عبد هللا  . وكنز 

الربهان فوري )ت   اهلندي  املتقي  الدين  الدين علي بن حسام  ، حتقيق بكري  ه (  975األقوال واألفعال، عالء 
، حديث  254، ص  3م، ج  1981ه   1401حياين وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة اخلامسة،  

  (، عن عائشة رضي هللا عنها، وغريهم. 6411رقم ) 
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تل  ف الص  حف واجمل  الت اليومي  ة وس  ائر وس  ائل اإلع  الن ح     واإلرش  اد واحلم  الت اإلعالني  ة ع  رب ا
اإللكرتوني  ة منه  ا، وت  زداد ف  اتورة اإلنف  اق ابلعمل  ة الص  عبة العتم  اد اخلط  اابت احلكومي  ة الراي  ة عل  ى  
تقييمات وتصويبات اجلانب املادي فقط، وإمه  ال أتث  ريات وس  حر اجلان  ب الروح  ي والوج  داين الق  ائم  

 قية.على القيم الدينية واألخال

ونق   ول هن   ا: ل    و ربين   ا ه    ذا الف   رد ال    نَِّهِم، وه   ذه األس    ر املخنفلت   ِة، وه    ذا الش   عب األك    ول  
واالستهالكي.. منذ صغره على قيم اإلسالم النبيلة وتتبعناه عرب مؤسس  ات الرتبي  ة والتعل  يم واإلع  الم  

.. ل    وفران  والثقاف   ة والتك    وين واخلط    اب املس    جدي وحنوه    ا م   ن من    ابر االتص    ال والتواص    ل والرتبي    ة
واقتصدان من قيمة دينية إسالمية واحدة )النه  ي ع  ن التب  ذير واإلس  راف( ملي  ارات ال  دوالرات، وه  ذا  

  -لألس  ف الش  ديد  –هو عني التنمية الشاملة، وهو الذي اهت  دى إلي  ه )ال  وعي اإلحل  ادي والعلم  اين(  
ض  عف بِني  ة مؤسس  ات  ابل  وعي الغري  زي واملص  لحي املنفع  ي اآلين، ومل نك  د نص  ل إلي  ه بع  دخ، هلشاش  ة و 

الرتبية والتعليم والتكوين والدعوة والدعاية واإلعالم والدين.. اليت مل تستطع تك  وين وأتط  ري وحتض  ري  
ه  ذا الف  رد ثقافي  ا، حي  ث تغي  ب التع  اليم واملع  ارف وتبق  ى الثقاف  ة كس  لوك ب  ديل ومخع  رب ع  ن أتث  ريات  

 .249وتوقيعات تلك التعاليم الدينية الفاضلة  

 إلسراف يف استهالك املاء والكهرابء والغاز واالتصاالت: قيمة عدم ا  –  2

 ذر اخلرباء العامليون اليوم من ارتفاع  اهرة استهالك م  واد الطاق  ة م  ن أج  ل ت  وفري خ  دمات  
ومعاجلة امل  اء الص  احل للش  رب، وص  ناعة الكه  رابء، ونق  ل الغ  از الطبيع  ي، وت  وفري االتص  االت لس  كان  

ة، وهي أرقام فاق  ت املتوق  ع الع  املي اآلين واملس  تقبلي، وه  و ال  ذي  املدن والقرى والتجمعات السكاني
تس  بب حب  دوث    اهرة االحتب  اس احل  راري ال  يت يعرفه  ا كوكبن  ا األرض  ي من  ذ م  ا يق  ارب األربع  ة عق  ود،  

رِّ بمـا والذي يصدق عليه قول خالق الكون سبحانه وتعاىل: ﴿   ّرِّ والبَحـْ اُد فـي البـَ َر الفَسـَ َظهـَ

وَن )َكَسبَْت أيدي النَّ  عـُ ْم يَْرجِّ وا لَعَلَّهـُ لـُ ﴾ )الروم(.حي  ث  (41اسِّ ليُذيقَُهم بَْعَض الَّذي َعمِّ
دع  ت دول الع  امل إىل احل  د م  ن اس  تهالك الطاق  ة من  ذ أكث  ر م  ن أربع  ة عق  ود ع  رب عق  دها جملموع  ة م  ن  

م، وال  ذي أخ  ذ ق  رارات حاا  ة وملزم  ة  2016املؤمترات العاملية كان آخره  ا م  ؤمتر ابري  س للبيي  ة س  نة  

 

ه  )كيف نبين ثقافة  1435انظر حبثنا املقدم ملؤمتر مكة اخلامس عشر لرابطة العامل اإلسالمي شهر ذو احلجة   249
  قع رابطة العامل اإلسالمي اإللكرتوين، ففيه حتليل ضاٍف عن الثقافة البانية. واعية؟( مو 
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م، حي   ث س   يحظر اس   تعمال الطاق   ات التقليدي   ة واالستعاض   ة عنه   ا ابلطاق   ات  2030يف أف   ق س   نة  
البديل   ة )امل   اء، ال   ريح، الش   مس(، وه   و ال   ذي سيس   بب إرابك   ات للسياس   ات االقتص   ادية لل   دول  

، م  ن حي  ث سياس  اهتا االقتص  ادية واملالي  ة والتنموي  ة    250املتخلفة، ويض  عها يف موق  ف ال حتس  د علي  ه  
وال فكاك هلا إال  ابلتفعي  ل القيم  ي لتع  اليم ال  دين اإلس  المي يف واق  ع احلي  اة واألف  راد والن  اس،  وغريها، 

 وهو الذي سيكون اباب حلل املشكالت االقتصادية، فكيف يكون ذلك؟ 

إن ذلك يكون بتفعيل قيم الدين اإلسالمي، إْذ من املعلوم من الدين ابلضرورة هن  ي اإلس  الم  
إلس   راف والتب   ذير يف امل   اء ول   و يف س   بيل العب   ادة نفس   ها، فق   د ك   ان علي   ه  ابل   وحيني املقدس   ني ع   ن ا

الصالة والسالم ليغتسل ابلصاع من املاء، ويتوضأ ابملد من املاء، وهنى عن اإلسراف فيهما ولو ك  ان  
، وكتب الفقه ترتب ابب املياه والطهارة بعد ابب النية، وقد أفاض الفقه  اء يف  251اإلنسان على حبر 

 

عخقدت الكثري من املؤمترات الدولية حول البيية والسكان كان من أشهرها مؤمتر بكني للبيية والسكان سنة      250
ر الدوحة سنة  م، ومؤمت 1998م، ومؤمتر استوكهومل لإلنسان والثقافة سنة  1997م، ومؤمتر القاهرة سنة  1995
م لتغطية بعض الشذوذ الذي طفحت به املؤمترات السابقة وترضية منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت عارضت  2004

للبيية   ولندن وموينيخ وبرلني وديربن وجنيف وطوكيو وكيوتو  مؤمترات سياتل وابريس  اخلتامي، فضال عن  البيان 
سنوات   والسكان  والصحة  وابريس2007-2000وا يط  التوسع    م.2016  م،  من  روجيه  ملزيد  انظر: 

غارودي، حفارو القبور املدنية اليت حتفر لإلنسانية قربها، ترمجة عزة صبحي، دار الشروق، بريوت، الطبعة الثانية،  
وروجيه غارودي، كيف نصنع املستقبل، دار الفارايب للنشر والتوزيع، اجلزائر، الطبعة الثانية،    م. 1999ه   1419
ه   1420ان غليون، اري أمني، ثقافة العوملة وعوملة الثقافة، دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل،  م. وبره2003
الثالثة،  1999 الطبعة  القاهرة،  العريب،  لإلعالم  الزهراء  املعاصر،  االحنطاط  وحتدايت  اإلسالم  شفيق،  ومنري  م. 
القرن احلادي وا1993 العريب  م. وقيس جواد العزاوي، العرب والغرب على مشارف  لعشرين، مركز الدراسات 

األوىل،   الطبعة  ابريس،  على  1997األوريب،  واالعتداء  العوملة  فخ  شومان،  وهارالد  مارتني  بيرت  وهانس  م. 
ترمج والرفاهية،  الطبعة األوىل،  الدميقراطية  الكويت،  املعرفة،  دار عامل  مراجعة رمزي زكي،  ة عدانن عباس علي، 

  م. 1998ه  1419

ه (، الشفا بتعريف حقوق املصطفى، مكتبة الصفا،  544الفضل عياض بن موسى اليحصيب )ت انظر: أبو    251
م. وأبو حممد عبد امللك بن هشام، السرية النبوية، حتقيق وُتريج حممد  2002ه   1423القاهرة، الطبعة األوىل،  

  م 2013ه   1434انصر الدين األلباين، دار ابن اجلوزي، القاهرة، الطبعة األوىل، 
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، وهو الذي تدير له اجلم  اهري املس  لمة  هره  ا وال تلت  زم ب  ه،  252واعه وقيمته ومكانته الكثري تناول أن
فيقع جراء ذلك السلوك املتهور حصول األزمات اليت يستعصي حلها ح    عل  ى أغ  و ال  دول، فه  ل  

 ميكن تفعيل قيم اإلسالم اخلالدة من أجل ضمان حياة أفضل؟. 

 االقتصاد يف املاء:    -أ

امل أبس  ره م  ن    اهرة االحتب  اس احل  راري واالخ  تالل البيي  ي ون  درة املي  اه وزح  ف  يش  تكي الع   
التص  حر وف  راغ الس  دود م  ن االحتي  اطي وش  ح اآلابر م  ن امل  اء الع  ذب، والتج  اء الكث  ري م  ن ال  دول  
واحلكوم  ات  ط  ات حتلي  ة امل  اء ال  يت تكل  ف مالي  ني ال  دوالرات م  ن أج  ل حتلي  ة مي  اه البح  ر، وتص  رف  

( ملي  ارات دوالر عل  ى حتلي  ة املي  اه، وتب  ذل اجله  ود  5بي  ة جمتمع  ة أكث  ر م  ن  س  ة )بع  ض ال  دول العر 
اجلبارة من أجل ت  وفري احل  د األد  م  ن االس  تهالك الي  ومي ال  ذي ف  اق التوق  ع، ويقاب  ل ه  ذه اخل  دمات  
املخكلفة فرد مستهرت ال يخدرك تبعات تلك النفق  ات الباهظ  ة ال  يت تتحمله  ا احلكوم  ات وال  دول، وال  يت  

تطع فاتورة ذلك اإلسراف من احتياطي الصرف أو من مداخيل مبيعات ال  نفط، م  ا ي  ؤخر عملي  ة  ستق
 .253التنمية الشاملة للكثري من القطاعات احلساسة والضرورية لبناء هنضة وحتقيق تنمية  

فلو ربينا هذا الفرد على قيم اإلسالم يف اقتصاد نعم هللا وأعظمه  ا امل  اء ال  ذي خل  ق من  ه ك  ل  
ش  يء ح  ي، ل  وفران مالي  ني ال  دوالرات، حي  ث حتت  اج عملي  ات ت  وفريه إىل نفق  ات ابهظ  ة، فمع  دل م  ا  

(  300تنفق   ه بع   ض ال   دول العربي   ة عل   ى الف   رد الع   ادي ال   واعي م   ن املي   اه يف الس   نة يع   ادل ح   وايل )

 

الشافعي،  ان  252 احلضرمي  لإلمام  احلضرمية  واملقدمة  الشافعي،  الشجاع  أيب  للقاضي  والتقريب  الغاية  منت  ظر: 
ومنت العمريطي بشرح الشيخ حسن حبنكة امليداين..، واخلالصة الفقهية على مذهب السادة املالكية  مد العريب  

الرس ومنت  الغرانطي،  الكليب  جزي  البن  الفقهية  والقوانني  عاشر  القروي،  ابن  ومنت  القريواين،  زيد  أليب  الة 
املالكي..، ورد ا تار على الدر املختار وحاشية ابن عابدين احلنفي..، واملغين البن قدامة احلنبلي..، وغريها من  

  كتب الفقه اليت درسناها يف صباان وشبابنا.. 

الذين    253 واملعتمرين  احلجاج  من  الكثري  أن  الدهشة  إىل  يدعو  الذي  موسم  إن  يف  و  1434شاهدهتم  ه  
ه  يتوضأون ويغتسلون، بل يغسلون ثياب اإلحرام مباء زمزم، دون مراعاة لقيمة هذا املاء الذي جيب أن  1435

  يقتصر على شربه فقط بعد ازدايد عدد املسلمني الزائرين. 



 

186 
 

، فضال عن مشاريع حفر اآلابر وبن  اء احل  واجز املائي  ة    254( مليون دوالر120ر، أي ما يعادل )دوال
والسدود الكربى واملتوسطة وحنوها من إصالح وجتديد للشبكات واملواد األساسية اخلاص  ة ابلتطه  ري  

خل  ف ال يب  ايل  ( ملي  ون دوالر س  نواي،   جت  د الف  رد املت500وصناعة املياه.. ، اليت تق  ارب ميزانيته  ا )
وال ينخ  رط يف املش  روع االجتم  اعي بوعي  ة وس  لوكه الرش  يد، ويتم  اهى يف أاننيت  ه وفردانيت  ه دون معرف  ة  
آاثر ونتائج ذلك، إنه يكلف ماليني الدوالرات. فك  ل م  واطن يص  رف ف  وق حاجت  ه، ويخب  ذر م  ن امل  اء  

 نة.( مليون دوالر يف الس20( دوالرات يف السنة، أي ما يعادل )5ما يعادل )

 االقتصاد يف الكهرابء والغاز واالتصاالت:  -ب

حص    لت طف    رة مدني    ة إجنازي    ة يف عاملن    ا األرض    ي بفع    ل االخرتاع    ات واملنج    زات املادي    ة  
ك   الكهرابء والغ   از وث   ورة االتص   االت.. ال   يت ش   هدها الع   امل يف العق   ود اخلمس   ة املاض   ية، وص   ار ف   رد  

 الطاق  ة الكهرابئي  ة، و ل  ت وت  رية االس  تهالك ت  زداد  املدنية احلديثة واملعاص  رة ال يس  تطيع الع  ي  بغ  ري
س  نة بع  د األخ  رى نتيج  ة ارتف  اع الطل  ب ا ل  ي والع  املي عل  ى مث  ل ه  ذه اخل  دمات، ح    وص  لت إىل  
مرحل  ة تخن  ذر ابخلط  ر عل  ى االحياط  ات واملخ  زوانت العاملي  ة، ج  راء االس  تهالك املف  رط والتب  ذير وع  دم  

واملعنوية جتاه هذه الثروات من جهة، ومص  ري ومس  تقبل كوكبن  ا م  ن   الشعور ابملسؤولية املادية واألدبية
جه   ة اثني   ة، ومس   تقبل األجي   ال الالحق   ة أيض   ا م   ن جه   ة اثلث   ة، ومل يع   د ابس   تطاعة ال   دول الفق   رية  
واملتخلف   ة ت   وفري حاج   ات االس   تهالك ا ل   ي م   ن الطاق   ة، حي   ث تع   رف الكث   ري م   ن ال   دول العربي   ة  

لس  اعات يف الي  وم، ويف مقاب  ل ه  ذا فق  د ابت  ت العدي  د م  ن ال  دول    واإلس  المية ف  رتات تقط  ع الطاق  ة
البرتولية تشهد عمليات اس  تنزاف ث  روايت نتيج  ة س  وء فه  م امل  واطن لسياس  ات ال  دعم املتناهي  ة، وال  يت  
ستفضي يف هناية املطاف إىل العجز ع  ن ت  وفري حمط  ات االنت  اج الالزم  ة لت  وفري طاق  ة الكه  رابء والغ  از،  

ار احلقيقي  ة مل  واد الطاق  ة املخكلف  ة ج  دا، ول  ن ت  تمكن احلكوم  ات وال  دول م  ن ح  ل  وستضعه أمام األسع
مش    كلة تبدي    د وتب    ذير الطاق    ة س    وى ابملخ    رج ال    ديين القيم    ي، حي    ث ال    رتاث اإلس    المي زاخ    ر  
ابلتطبيقات العملية يف اقتصاد الطاقة واحلفان على موارد األمة، فهذا رسولنا الك  رمي حمم  د ص  لى هللا  

 

لسدود وتنظيفها وهتيأهتا  متوسط ما تصرفه احلكومة اجلزائرية سنواي على قطاع املياه، عدا حفر اآلابر وبناء ا  254
  ( مليون دوالر سنواي. 500وجتديد ومد وإصالح الشبكات فذلك له ميزانية أخرى تقارب ال  ) 
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، وص  حابته الك  رام رض  وان هللا تع  اىل عل  يهم أمجع  ني،    255دوة يف احلرص على نع  م هللا  عليه وسلم الق
وعل  ى رأس  هم اخللف  اء الراش  دون رض  وان هللا تع  اىل عل  يهم أمجع  ني، وه  ذا خ  امس اخللف  اء الراش  دين  

ه ( يفضل إطفاء املصباح وهو يتحدث عن أمور الشخص  ية عن  د حديث  ه  99)عمر بن عبد العزيز ت  
 .256اجلليل )رجاء بن حيوة(  مع التابعي  

فحل أزمة تبذير الطاقة أو التخفيف من تكاليفها يكون بتفعي  ل ع  امل الق  يم يف الف  رد املس  لم،  
م  2015ول   يس هل   ا غ   ري ذل   ك م   ن حل   ول س   لمية، ويف دراس   ة ميداني   ة أجريته   ا عل   ى ط   اليب س   نة  

(  30ال   يت فاق   ت )ملعرف   ة قيم   ة إنف   اقهم واس   تهالكهم لف   اتورة االتص   االت الش   هرية    257ه      1437
دوالر، وال    يت ي    ذهب الكث    ري م    ن وح    دهتا يف املعاكس    ات وإض    اعة الوق    ت والس    هر والتف    ريط يف  

(  7الواجب  ات والدراس  ة والعب  ادة وحنوه  ا.. ويخق  در رق  م ش  بكات االتص  االت يف القط  ر اجلزائ  ري ب    )
قط   ار العربي   ة  ملي   ار دوالر س   نواي، يض   يع معظمه   ا يف الف   راغ، وال خيتل   ف الوض   ع عنه   ا يف س   ائر األ

 واإلسالمية، هذا إن مل يكن أسوأ.

 :  اخلالصة

 

﴿ ِإَذا قخْمتخْم ِإىَل  ، وقول هللا تعاىل: جاء يف صحيح البخاري حسب ترقيم فتح الباري، ابب ما جاء يف الوضوء  255
قال أبو عبد هللا وبني     كخْم ِإىَل املََراِفِق َواْمَسحخوا ِبرخؤخِسكخْم َوَأْرجخَلكخْم ِإىَل اَلَكْعَبنْيِ﴾ . الصَّاَلِة فَاْغِسلخوا وخجخوَهكخْم َوأَْيِديَ 

العلم   يزد على ثالث، وكره أهل  مرتني وثالاث ومل  مرة مرة وتوضأ  الوضوء  أن فرض  النيب صلى هللا عليه وسلم 
وسلم. حممد بن إااعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري )ت    اإلسراف فيه، وأن جياوزا فعل النيب صلى هللا عليه 

، حديث  46، ص  1م، كتاب بدء الوحي، ج  1987ه   1407ه (، دار الشعب، القاهرة، الطبعة األوىل،  256
  (. 30رقم ) 

ه   1432انظر: حممد حامد حممد، سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز، دار الوطن، القاهرة، الطبعة األوىل،    256
  م. 2012

كان القصد من هذه الدراسة كشف حقيقة عزوفهم عن شراء أو اقتناء الكتاب العلمي اجلامعي. وقد صرََّح     257
وحنوها،   اإللكرتونية  االتصاالت  لفاتورة  استهالكا  اآلخرين  زمالئهم  من  أقل  أهنم  املستجَوبني  الطلبة  من  الكثري 

    لشراء عشرين كتااب علميا. ( دوالر شهراي، واليت تكفي  100واليت تقارب عند بعضهم ) 
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   املؤملة أنه هكذا تضيع عل  ى الع  رب واملس  لمني أم  وال طائل  ة وحنوه  ا م  ن اجله  ود والس  اعات
، اليت كان يخف  رتض تض  ييعها وتس  خريها يف حتقي  ق النهض  ة الش  املة، ول  و  واألوقات واملنجزات الرسالية

ذهبنا لرصد وتتبع سائر القطاعات األخرى لوجدانها تين حتت وطأة الالوعي والالجدوى والعدمي  ة،  
 فم  سننتبه ملخزوننا الديين والرتاثي وحنن حناول صناعة تنمية شاملة.     

والتعل   يم والتك   وين والدعاي   ة واإلع   الم واخلط   اب ال   ديين    إنن   ا ل   و فَ عَّْلن   ا مؤسس   ات الرتبي   ة
وال   وطين والثق   ايف وحن   وه.. يف الف   رد واألس   رة واجلماع   ة بش   كل ص   حيح وس   ليم وم   ؤثر فع   ال ل   وفران  

 مليارات الداننري، بَ ْلَه مليارات الدوالرات، فهل ميكننا فعل ذلك؟  

 

 

 

 
 

 الفصل الرابع 

 درس السنة النبوية املطهرة دور مناهج البحث العلمي يف جتديد 

 

تزخر رفوف املكتبة اإلسالمية ابلعناوين الكثرية واملختلفة لكتب السرية والسنة واملغازي واملالحم 
الستة  الصحاح  احلديث  عن كتب  فضال  اإلسالمي،  والتاريخ  واألخبار  واألنساب  والسري  والطبقات 

دية.. فضال عن القصائد الشعرية الطويلة على والسنن واملسانيد واملستدركات والشمائل والصفات احملم 
التفاصيل الدقيقة واملتنوعة لسرية رسولنا الكرمي حممد   -يف معظمها -تباين فيما حوته، اليت تناولت أيضا  

خمتلفة  فرتات  يف  أُلفت  اليت  أمجعني،  عليهم  تعاىل  هللا  رضوان  الكرام  وصحابته  وسلم  عليه  هللا  صلى 
ها( اليت 94العربية اإلسالمية الزاهرة، بدءاً مبغازي وسري )عروة بن الزبري ت    ومتنوعة عرب عصور احلضارة 

( 180ها( و)سيف بن عمر الضيب األسدي ت  146وصلت إلينا من طريق ابنه )هشام بن عروة ت  
ها( و )حممد بن جرير الطربي ت 276ها( و)ابن قتيبة الدينوري ت  256و)حممد بن عمر الواقدي ت  
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ها، 150ها( وسرية )حممد بن إسحاق ت  124سرية )حممد بن مسلم الزهري ت  ها( . وكذلك  333
ها( 761املبتدأ، املبعث، املغازي( اليت وصلت إلينا من طريق سرية )عبد امللك بن هشام األنصاري ت  

املشهورة با )سرية ابن هشام(.. وظلت املصنفات ترتى أتليفا وجتميعا وإضافة يف السرية النبوية املطهرة، 
اليحصيب ت  ف بن موسى  عياض  للقاضي  املصطفى  بتعريف حقوق  )الشفا  وهذا  544هذا كتاب  ها( 

ها( فا )زاد املعاد يف هدي خري العباد البن قيم  597كتاب )صفوة الصفوة لعبد الرمحن بن اجلوزي ت  
ها( حتت عنوان )خمتصر 1206ها( الذي اختصره الشيخ )حممد بن عبد الوهاب ت  751اجلوزية ت  

ا ت  زاد  بن كثري  عمر  بن  إلمساعيل  النبوية  و)السرية  املصنفات 774ملعاد(  من  املئات  وغريها  ها(، 
ها(، وغريه كاحلافظ 728املشهورة لشيخ اإلسالم )أمحد بن عبد احلليم احلراين املشهور اببن تيمية ت  

األدبية ها(.. إىل عصر النهضة  1033ها(، و)الكرمي املقدسي ت  748املؤرخ )مشس الدين الذهيب ت  
 العربية احلديثة مطالع القرن الثالث عشر اهلمري. 

يف  والتصانيف  التآليف  أيضا كثرة  احلديث  العصر  يف  واإلسالمية  العربية  املكتبة  عرفت  كما 
فكتب )حممد اخلضري بك ت   املطهرة،  النبوية  اليقني يف سرية 1927السرية  )نور  املختصر  م( كتابه 

، 6م جمالس التذكري يف كالم احلكيم اخلبري ج  1940يد بن ابديس ت سيد املرسلني(، وكتب )عبد احلم
التونسي ت   الثعاليب  العزيز  )عبد  الشهري  الداعية  وكتب  النبوية( كمحاضرات 1944السنة(  السرية  م 

م 1964)يوسف السباعي ت     م، وكتب1939-1936لطلبة قسم الشريعة جبامعة بغداد سنوات  
ال يف  ومكانتها  النبوية  ت  السرية  هيكل  حسني  )حممد  اإلسالمي(، كما كتب  سرية 1956تشريع  م 

م 1964م على هامش السرية( وكتب )عباس حممود العقاد ت  1973حممد( و كتب )طه حسني ت  
السرية   شهبة  أبو  )حممد  من:  مؤخرا كل  العشر. كما كتب  العبقرايت  سلسلة  ضمن  حممد(  عبقرية 

م السرية النبوية(، وكتب )حممد سعيد رمضان البوطي 2012النبوية(، وكتب )عمر سليمان األشقر ت   
م فقه السرية(، وكتب )حممد منري الغضبان السرية 1996م فقه السنة(، و)حممد الغزايل ت  2013ت  

الباري  النبوية من كتاب فتح  مبنهج حركي( وكتب اإلمام )حممد اجلكين( كتابه التحقيقي القيم )السرية 
.. كما كتب الدعاة اجلدد )حممد العريفي، عائض القرين، عمر عبد ها(825البن حمر العسقالين ت  

الكايف، حممود املصري، سفر احلوايل، سليمان بن فهد العودة، علي حممد الصاليب..( كتبا يف السرية.. 
 وغريهم الكثري. 

ولست هنا يف معرض سرد التصانيف العلمية والدعوية اليت تناولت سرية رسول هللا صلى هللا 
من   عليه ينطلق  األساس  الغرض  بل  التفصيلي،  مقامها  وال  الدراسة  غرض  هو  ليس  هذا  ألن  وسلم، 
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املعلومة  نقل  يف  واالنضباط  والنقل  ابلسرد  غالبيتها  تتصف  واليت  املصنفات،  هذه  وحتليل  قراءة  خالل 
االنضباط   وتوثيقها، وهذا أمر مهم وضروري يف تدوين وتوثيق سرية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ألن

ابحلقيقة الدينية والتارخيية مهم جدا يف مقام احلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهو واجب 
وسلم  عليه  هللا  صلى  رسول هللا  هي شخصية  املتناولة  الشخصية  ألن  مقدسة،  علمية  وضرورة  شرعي 

ريعة اإلسالمية من جهة املصطفاة من عند هللا من جهة، وهي أيضا أتريخ حلقائق وحوادث وأحكام الش
أخرى جيب أن تُعرض على حقيقتها اليت جرت دون تغيري أو تبديل أو حتريف أو إنقاص أو إضافة..، 

املتواضعة وتصوري   النبوية( حسب رؤييت  قراءة وحتليل ونظر–وهي )السرية  علم   -بعد طول  أمشل من 
وهو   وأعم  أمشل  سياق  ورد يف  سياق  والدليل  احلديث  النبوية. احلديث، ألن  واألحداث  السرية  سياق 

أمهية من علم  أكثر  احلديث كان  بعلم  اهتمامهم  أن  إالّ  السرية  بعلم  املسلمني  اهتمام  الرغم من  وعلى 
السرية، على اعتبار كونه املورد والينبوع الصايف للتأريخ والتوثيق  لكل الوقائع الشرعية، وعليه ميكننا القول 

اد يقف ليقول: )إن التأليف يف سرية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد يف هذا املقام: إن  العقل ليك 
توقف يف جانبه التوثيقي والتسميلي(، ألن التآليف واملصنفات تنقل كلها املعلومة ذاهتا مبختلف رواايهتا  
كما فعل ابن هشام وابن كثري وغريمها أيضا يف العصر احلديث واملعاصر، وصار كل مؤلف للسرية خيتصر 
ويعيد الصياغة للحقائق فقط دومنا إضافة وتوقيع العرب والعظات والدروس من علماء العصر، إاّل ما قام 
الغزايل  حممد  احلديث، كالشيخ  العصر  يف  والسيما  والدعاة  واملتخصصني  العلماء  من  اليسري  النزر  به 

ا فما  الذكر، وغريمها..  السابقي  الشهريين  البوطي يف كتابيهما  اإلضافة وسعيد رمضان  إذن إىل  لسبيل 
 والتمديد يف علم السرية النبوية املطهرة؟ وما السبيل لتمديد درسها وخطاهبا؟ 

ومن هنا ميكننا معاجلة اإلشكالية املطروحة، واليت تتمحور يف إعادة صياغة وفهم وحتليل وتقدمي 
وا والعلوم  واحلقائق  واملناهج  املعارف  وفق  املطهرة  النبوية  السنة  وخطاب  احلديثة، درس  العلمية  خلربات 

املنهمية  الرتاكمات  خالل  من  والسرية  للسنة  جديدا  فهما  ولعصران  جليلنا  أضفنا  قد  بذلك  ونكون 
 واملعرفية والعلمية احلديثة. 

يعرتيها شيء، فهي  لن  النبوية  السرية  فإن حقائق  املعرفية واملنهمية  املسلمة  وانطالقا من هذه 
ها يف هذا الطرح، ولكن اجلديد هو منهج إعادة فهمها والتعامل والتفاعل نفسها اليت تُعتمد ويُرتكز علي 

معها واالستفادة من عربها وعظاهتا وقواعدها الذهبية، وذلك عرب مناهج البحث العلمي املبلورة حديثا 
ضمن الدرس اجلامعي، واليت هي من صميم وروح ومنهج القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، قبل أن 
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النبوية زاخراتن بكل مناهج الفهم والبحث والتقصي يدع ي اآلخر أنه اكتشفها، والقرآن الكرمي والسنة 
 اليت أعاد اآلخر تقدميها لنا يف العصر احلديث. 

نريد أن  املطهرة،  النبوية  للسنة والسرية  الفهم  دراسيا وخطابيا يف  نقدم درسا منوذجيا  وقبل أن 
من خالل عرضنا ملشهد عقلي ومنهمي صرف، ولنتملى فيه جيدا، نؤصل ملفهوم املنهج قرآنيا، وذلك  

ولنستفيد منه يف حياتنا، ويف عمالة نعرض له لنؤصل ملفهوم املنهج القرآين حىت ال يتسرب الشك ألحد 
القضااي اإلسالمية،  البحث بضاعة أجنبية ومناهج غريبة عنا، وال تصلح ملعاجلة وحتليل  من أن مناهج 

لتحليلي هو من فعل املستشرقني واملستغربني، هبدف اإلجهاز على املنظومة التشريعية  وأن هذا املنهج ا
تعاىل: ] قوله  األنعام يف  َمَلُكوَت والفكرية اإلسالمية، وإليكموه كما ورد يف سورة  ِإبْارَاِهيَم  نُرِي  ِلَك  وََكذََٰ

َذا َريبِّ    ۖ  فَاَلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رََأىَٰ َكوَْكًبا   )75السََّماَواِت َواأْلَْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننَي ) فَاَلمَّا   ۖ  قَاَل هََٰ
َذا َريبِّ   )76 (أََفَل قَاَل اَل ُأِحبُّ اآْلِفِلنيَ  فَاَلمَّا أََفَل قَاَل لَِئن َّلَّْ يَاْهِدين َريبِّ   ۖ  فَاَلمَّا رََأى اْلَقَمَر اَبزًِغا قَاَل هََٰ
َذا َأْكرَبُ   )77 (أَلَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِّنيَ  َذا َريبِّ هََٰ فَاَلمَّا أَفَاَلْت قَاَل اَي   ۖ  فَاَلمَّا َرَأى الشَّْمَس اَبزَِغًة قَاَل هََٰ

 ِمَن َوَما َأانَ   ۖ  ِإيّنِ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواأْلَْرَض َحِنيًفا   )78 (ا ُتْشرُِكونَ قَاْوِم ِإيّنِ بَرِيٌء مَِّّ 
 [.  )79(اْلُمْشرِِكنيَ 

والسالم    الصالة  عليه  إبراهيم  سيدان  به  قام  ملا  من هللا-واحمللل  ومكوانت   -بتوفيق  مؤشرات 
الدقيقة، عرب مساحة ز  التمرييب حبذافريه وخبطواته اخلمس  املنهج  القاعدة وعناصر  منية كافية الستخراج 

 الكلية، ومتثلت يف: 

ِلَك نُرِي ِإبْارَاِهيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت ]اخلطوة األوىل يف املشاهدات والرؤى ووضع املالحظات    -  1 وََكذََٰ
 [.  )75َواأْلَْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننَي )

َذا َريبِّ    ۖ  فَاَلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رََأىَٰ َكوَْكًبا   ]مث بدأ يفرض الفرضيات    -  2 فَاَلمَّا أََفَل قَاَل اَل   ۖ  قَاَل هََٰ
 [.  )76 (أُِحبُّ اآْلِفِلنيَ 

فَاَلمَّا رََأى اْلَقَمَر اَبزًِغا قَاَل مث قام بعملية اإلجاابت التقريبية على الفروض واملالحظات املطروحة ]  -  3
َذا َريبِّ    [.  )77(َفَل قَاَل لَِئن َّلَّْ يَاْهِدين َريبِّ أَلَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِّنيَ فَاَلمَّا أَ   ۖ  هََٰ

َعَلْيِه اللَّْيُل رََأىَٰ   -  4 مث قام بعملية االستقراء عرب جتميع املالحظات على ضوابط اجلزئيات ]فَاَلمَّا َجنَّ 
َذا َريبِّ [، ]فَاَلمَّا َرَأى اْلَقَمَر اَبزًِغا[، ]فَاَلمَّا رََأى الشَّْمَس اَبزَِغًة فَاَلمَّا َرَأى الشَّْمَس اَبزِ   ۖ  َكوَْكًبا    َغًة[. قَاَل هََٰ
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ِإيّنِ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر مث خرج ابلنتيمة النهائية، املمثلة يف قاعدة التوحيد الكربى واملطلقة ]  -  5
 [.  )79(َوَما أاََن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  ۖ  السََّماَواِت َواأْلَْرَض َحِنيًفا  

 فمن أين للغرب االدعاء أبن املنهج العلمي من مبتكراته؟

ومن هنا نقدم أمنوذجا لفهمنا لسرية رسولنا الكرمي أتسيسا على مناهج البحث العلمي واملنهمي 
 الدعوي واالتصايل واإلقناعي اليت استفدان منها. والكمي واحلسايب والنفسي واالجتماعي و 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ملا تلقى األمر من فكما تذكر كتب السرية النبوية املطهرة   
ربه بتبليغ الرسالة إىل الناس، حىت ابدر عليه الصالة والسالم  إىل االتصال ابلناس األقربني من خاصة 

ه الكربى وقومه يف مكة، وابدر مسرعا إىل تدبر أمر هللا، وعلم أن األمر موجه أهله وعشريته، مث من قبيلت
والرشاد،  اهلداية  من  هلم  يتمناه  ما كان  األقربني، وهو  بعشريته  وعليه ابملبادرة واإلسراع ابالتصال  إليه، 

 ر؟ ولكن كيف سيتصل هبم؟ ومىت يعرض عليهم األمر؟ وكيف يبدؤهم به؟ وهم ال عهد مبثل هذا األم

وَّل يكن تساؤل النيب صلى هللا عليه وسلم ومناجاته لنفسه وتريثه من ابب اإلعراض عن محل 
أمانة الرسالة، ومحل أمانة تبليغها للناس، ولكن تريثه كان من منطلق تريث العاقل احلكيم، الذي يبحث 

فقد   ولذلك  قومه.  على  والتلقائي  الطبيعي  للدخول  واملناسبة  الناجعة  الوسيلة  الصالة عن  عليه  مكث 
يفكر مليا يف أجنع   -كما تذكر كتب السنة ومصادر السرية النبوية    -والسالم طيلة شهر  أو ما يقاربه  

أسلوب يبدأهم به، ألن مسافة األلف ميل تبدأ ابخلطوة األوىل، ومىت جتاوزها يبدأ العد التصاعدي معها، 
 هي خطوات األلف ميل. مث ال يلبث أن يدخل يف العد التنازيل، وسرعان ما تنت

ولذلك فإن هللا تعاىل حسم يف أعماقه ذلك احلسبان والتفكري، إبعادة األمر والتوجيه إليه يف  
املرة الثانية بصيغة أكثر حزما قائال له: } فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني* إان كفيناك املستهزئني{  

لم  كان على علم بطبيعة وجبلة قومه، اجملبولة (. ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وس95،    94)احلمر:  
والباهر يف  املطلق  النماح  يود  والسالم  الصالة  عليه  وكان  والصدود،  واالستكبار  والصلف  العناد  على 
تبليغ دعوة هللا هلم. ولذا فقد تردد وحسب وحلل وقاس ونظر املرة تلو املرة، الختيار الطريقة والوسيلة 

ل بدعوة هللا إىل قلوب قومه، والسيما بعد جناحه يف استمالة قلوب العديد من املثلى، اليت تصلح للدخو 
 األفراد األقربني من األهل واألصحاب يف طور الدعوة السرية. 

ومادام قد جنح يف استمالة بعض القلوب يف مرحلة دعوته الفردية األوىل كزوجته خدجية، وربيبه   
بكر رضي هللا وعلي وصاحبه أيب  بن حارثة  فلم ال زيد  العلوي،  نداء رهبا  إىل  لتصغي  عنهم أمجعني،   

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
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يكون األسلوب أيضا انجعا وحامسا يف استمالة العشرية لتصغي إىل نداء رهبا، وَّل ال تكون القبيلة كلها، 
 وأمة العرب مجيعهم. 

ولذا فقد حسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أمره يف وجوب اإلسراع إليهم واالتصال  
ودعو  ينكرونه، هبم  وال  ويستأنسونه  يعرفونه  أبسلوب  دعوهتم  ولتكن  اإلسالم،  تعاليم  إىل  هتم 

وأبسلوب مقبول ومستساغ لديهم، ألن من بني شروط جناح عمل الداعية االنطالق مما يعرفه قومه 
فشله   بعض  أن  ويستسيغونه، كما  ويقبلونه  ينكرونه،  ال   -أو كله  –وال  أو  يقبلونه  ال  مما  يكون 

 ه. يستسيغون
ولقد تعددت أساليبه عليه الصالة والسالم  يف دعوة وهداية قومه، ومن أمهها أسلوب دعوته  

ودعوته  اإلشهادية،  ودعوته  واجلهرية،  السرية  اجلمعية  دعوته  وأسلوب  واجلهرية،  السرية  الفردية 
طو  الفردي يف  السري  الدعوي  األسلوب  هذا  وسلم   عليه  وطبق رسول هللا صلى هللا   ر االجتماعية. 

الدعوة األول، وهو من بنات أفكاره صلى هللا  عليه وسلم  عندما كانت الدعوة يف طورها السري األول 
. مقتصرا يف دعوته على أهل بيته فقط كزوجته السيدة خدجية رضي هللا عنها ، وابن عمه علي رضي هللا 

كر الصديق رضي هللا عنه، عنه  وربيبه وحبه زيد بن حارثة رضي هللا عنه، وعلى خاصة أصدقائه كأيب ب
الذين كان منهم: )طلحة بن عبيد هللا والزبري بن  الدعوة ابجتاه األصحاب اآلخرين،  الذي وساع دائرة 
العوام وعثمان بن عفان وعبد الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن 

رومي(، وعلى بعض اخلدم كخباب بن األرت اجلراح(، وعلى بعض العبيد كا )بالل احلبشي وصهيب ال
 رضي هللا عنهم أمجعني. 

اجلليل    الصحايب  دار  قريش يف  رقباء  أنظار  وبعيدا عن  يتم هبم خفية،  السري  االجتماع  وكان 
األرقم بن أيب األرقم، كما تشري بذلك مصادر السرية النبوية املطهرة . ولعل تسليطنا الضوء على بعضها، 

 اآلفاق لتبليغ دعوته للناس يف زماننا هذا، الذي هو حباجة ماسة إىل اإلسالم وهديه.ما يفتح لنا من  

ولذلك تروي كتب الصحاح والسري واملغازي عن ابن عباس عن علي بن أيب طالب رضي هللا 
عنهم ، قال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: )) ملا نزلت هذه اآلية على رسول هللا صلى هللا عليه 

قا أكره، وسلم،  ما  منهم  رأيت  هبا  قومي  ابدأت  إن  أين  ))عرفت  وسلم:  عليه  هللا  رسول هللا صلى  ل 
فصمت،(( فماءين جربيل فقال: ))اي حممد: إن َّل تفعل ما أمرك به ربك عذبك ابلنار((، قال علي 

ر عشرييت رضي هللا عنه فدعاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: ))ياا علي إن هللا  قد أمرين أن أنذ 
العس القدح الضخم، مث امجع -األقربني، فاصنع لنا اي علي شاة على صاع من طعام، وأعد لنا عس لنب  
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فيهم   ينقصون،  أربعون رجال يزيدون رجال أو  يل بين عبد املطلب((. ففعلت، فاجتمعوا له يومئذ وهم 
ملوءة طعاما، وقال هلم رسول أعمامه أبو طالب ومحزة والعباس وأبو هلب، فقدمت إليهم تلك اجلفنة امل

هللا صلى هللا عليه وسلم: ))كلوا ابسم هللا((، فأكل القوم حىت هنلوا عنه ما نرى إال آاثر أصابعهم، مث 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))اسقهم اي علي((، فسقيتهم فشربوا، فلما أراد رسول هللا صلى هللا 

عنه هللا فقال: )هلّد ما سحركم صاحبكم(، فتفرقوا، وَّل يكلمهم عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو هلب ل 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وأعاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  املأدبة ثالثة أايم، ويف كل يوم 
الرابع بدرهم قائال: ))اي بين عبد املطلب إين وهللا ما أعلم شااب من  اليوم  يعرتضه عمه أبو هلب، ويف 

 ب جاء قومه أبفضل ما جئتكم به، إين قد جئتكم أبمر الدنيا واآلخرة((. العر 

  القواعد الذهبية املستفادة: 

احلكم    من  الكثري  منه  يتبني  الدعوي،  وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  منهج  يف  واملتمعن 
 يت: واملسالك الدعوية الواجب على الدعاة االقتداء والعمل هبا، ومن أهم هذه احلكم  اآل 

، حيث الشعور إدراكه عليه الصالة والسالم  حلمم وقيمة وأمهية املسؤولية الدعوية اليت أنيطت به  -  1
الركن  أهنا  الدعوي، كما  مشروعه  لنماح  الرئيس  الركن  متثل  الداعية  عاتق  على  امللقاة  املسؤولية  بعظم 

فرطت العزمية وخارت القوة، األساس لنماح أي عمل، ولو انعدم هذا الشعور احلي من صدر صاحبه الن
 . وفشل املشروع

 إدراكه عليه الصالة والسالم  لعظم األمانة اليت كلف حبملها على عاتقه.   - 2

استدراجه عليه الصالة والسالم  لقومه وعشريته األقربني من أعمامه وعاقلته، اليت حتميه من بطش   -  3
 ملأدبة.وعدوان القبائل، وذلك بتقربه إليهم أبسلوب الدعوة اب

 عدم مفاجأة قومه وعشريته بدعوته، بل مهد هلم طيلة أايم أربع يف لقاء ودي وأسري محيم.  - 4

 حتينه للفرصة املناسبة للكالم معهم، واختيار الظرف النفسي واالجتماعي املناسب واملوايت هلم. - 5

عليه الصالة والسالم  يف حسن ختريه عليه الصالة والسالم لأللفاظ والعبارات واملفردات، ودقته    -  6
 معانيه، ودالالته ومقاصده، وإجيازه الدقيق، ومشولية ألفاظه للمعاين العظيمة واألهداف النبيلة. 

بذله جهدا تفكرياي عظيما لالهتداء إىل شبكة العالقات االجتماعية السائدة يف قومه، واليت بدأ   –  7
 يستثمرها يف إيصال الدعوة إىل الناس. 
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( رايل، 2000وليمة كلفته أكثر من ألفي رايل حبساب هذا العصر، فثمن أربع شياه )إعداده    –  8
 ( رايل. 100( رايل، وأربعة أعساس من اللنب با ) 200ومثن أربعة صيعان من طعام با )

تكليف أهل البيت بعملية إعداد الطعام يف ظل ظروف صعبة كغسل القدور وإشعال النار وذبح   –  9
 ز الطعام وغريها من األعمال املتعبة. وحتضري الشياه، وخب

ليخدم   -10 عنها،  السيدة خدجية رضي هللا  ومال  ماله  من حر  ودفعه  بيته،  وأهل  هو  للمهد  بذله 
 اإلسالم، ويُعرف به عشريته األقربني. 

* احلكمة الذهبية: إذن بذل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كل هذا اجلهد واملال والوقت ليقول كلمة 
هي: )اي بين عبد املطلب إين وهللا ما أعلم شااب من العرب جاء قومه أبفضل ما جئتكم به، إين واحدة  

البذل  با:  طبعا،  الناس؟  إىل  ويصل  اإلسالم  يعلو  فانظروا كيف  واآلخرة(،  الدنيا  أبمر  جئتكم  قد 
 والتضحية، وليس بشيء غريمها.

وهكذا ينطلق الدعاة بنماذج من السرية املطهرة، حىت يصلوا إىل إعادة جتديد درسها وخطاهبا  
 املكتوب واملسموع واملرئي واإللكرتوين، وهللا أعلى وأعلم. 
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 الفصل اخلامس 

   أثر اخلطاب الديين اإلسالمي يف اجملتمع اجلزائري

 -ميدانية مع رواد مسجدهجتربة إمام يف دراسة –
 املبحث األول

 مدخل يف املنهج واإلشكال
أن   اإلسالمية  الدعوة  حقل  يف  املشتغلني  على  نفسه  يفرض  واسرتاتيجي  مصريي  سؤال 

يطرحوه ابستمرار، ألنه يدخل إىل فضاءاهتم الفكرية والنفسية والروحية واألدبية واملنهجية من غري 
بل جيدون أنفسهم حماصرين به بخعيد أو قخبيل كل نشاط ديين   استيذان، ومن غري تردد وال خجل، 

عقدة  يشكل  ألنه  إعالمي.  أو  تربوي،  أو  ثقايف،  أو  فكري،  أو  اجتماعي،  أو  مجعي،  أو  ذايت، 
مفصلية يف فضاء الوعي الرسايل حبقيقة رسالة اإلسالم اليت نزلت على سيدان حممد صلى هللا عليه 

حلا رئيسية  حمورية  وحمطة  حماصرا وسلم،  نفسه  جيد  الذي  الواعي،  اإلسالمي  الديين  اخلطاب  مل 
بطرحه ابستمرار، وألن طرحه يشكل أيضا خطا بيانيا فاصال بني حامل اخلطاب الواعي، عن مثيله 

به   تعج  الذي  الذاهل،  الببغائي  الدور  بخعيد   –لألسف–متقمص  اجلزائرية  املساجد  من  اآلالف 
 االستقالل. 

هذا السؤال ا وري جعله هللا يف جبلة ومكوانت هذه العملية الدعوية الدينية، ال غو هلا  
مجهور  يف  والتأثريي  الرتبوي  فعلي  وأثر  دور  )ما  هو:  وفحواه  الرئيسية،  أركاهنا  سائر  يف  عنه 
ورؤى  أفكار  تغيري  يف  مباشرة  غري  أو  مباشرة  أتثريات  الدعوية  جلهودي  )هل  و  املدعوين؟(، 

تقدات وقناعات وسلوكات وحياة مجهور املدعوين؟(، وبعبارة أخرى: )هل لدوري الديين من أثر ومع
يف حياة املدعوين؟( أم أان جمرد حمطة إذاعية تلقي من غري فائدة؟ مع تسليمي املبدئي ابلقاعدتني 

املوتى وال  الذهبيتني يف املنهج الدعوي اليت يوضح أوالها قول هللا سبحانه وتعاىل: }فإنك ال تسمع
تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين * وما أنت هبادي العمي عن ضاللتهم وإن تسمع إال  من يؤمن 

)الروم:   مسلمون{  فهم  وجيمل 53،  52آبايتنا  حكمتها  يفصل  اليت  الثانية  الدعوية  والقاعدة   .)



 

198 
 

إمنا على رسولنا البالغ ضوابطها قوله سبحانه وتعاىل : } وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول فإن توليتم ف
(. وقوله تعاىل: }فذكر إمنا أنت مذكر * لست عليهم مبسيطر * إال  من 12املبني *{ )التغابن:   

..  21توىل وكفر * فيعذبه هللا العذاب األكرب * إن إلينا إايهبم *   إن علينا حساهبم *{ )الغاشية: 
تسليم:  لين يهدي هللا بك امرأ واحدا خري (. وقول رسولنا الكرمي حممد عليه الصالة وأفضل ال26

 لك من محر النعمل أو  خري لك مما طلعت عليه الشمسل.  

واإلعالميني،   والنفسانيني،  االجتماعيني،  عند  كبرية  مكانة  له  الوجيه  السؤال  وهذا 
 يف مراكز والسياسيني، والرتبويني، واالقتصاديني، األكادمييني منهم أو املهتمني املتابعني أو العاملني

قياس الرأي، وحركية اجملتمع، واجتاهات الصريورة االجتماعية. إذ ينظر كل واحد منهم جتاهه بزاوية 
ونتيجة،  وهدفا  وأثرا  وممارسة  ووسيلة  منطلقا  ُتتلف  معينة،  بطريقة  معه  منهم  ويتعامل كل  معينة، 

 حبسب أدوات ومنهج ووسائل كل ُتصص علمي على حدة. 

أن يكون هل  البحث واملتابعة يف وزارات ويخفرتض  السؤال ا وري حيز كبري لدى مراكز  ذا 
الشؤون الدينية يف العامل العريب واإلسالمي، نظرا ملا ينطوي عليه من قيم إيصالية وإعالمية ودعائية 
والتسيري  والقيادة  والتوجيه  التحكم  يف  السياسية  القيادة  بقدرة  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  وعقائدية، 

وتعميم واملتاب بث  ويف  املخاطر،  بعض  من  والتقليل  الظواهر،  بعض  من  احلد  ويف  واملراقبة،  عة 
 السياسة املنتهجة من قبل السلطة، ويف الدعاية املقنعة للتوجه العام للنظام القائم. 

يف   الرسالة  )أثر  أو  الصدى(  )رجع  أو  فعل؟(  ردة  )أبي  أو  أتثري؟(  )أي  ركن  يعد  ولذا خ
أهم  بني  من  ملخاطر    اجلمهور(  واتقاء  ملكاسب كثرية،  ضماان  ودراستها  تتبعها  الواجب  احللقات 

 كثرية، ودرًء لتأويالت واحنرافات متعددة. 

وحقيقة -فهو    ميول  عن  ومعلومات  حقائق  من  القائمة  للجهات  يوفره  ما  إىل  ابإلضافة 
العام الوطين  الرأي  امل  -اجتاهات  والطاقات  واملال  والزمن  اجلهد  توفري  هلم  واملعنوية يضمن  ادية 

املبذولة، واليت يخظن أهنا تسري يف الصاحل العام للخطة، وهي يف حقيقتها جهود مبذولة يف الفراغ. 
حيث يتمكنون من خالل املتابعة الدائمة لصريورة ومؤشرات وتطورات بياانت اخلطاب من التعرف 

 هم إىل اُتاذ القرار املناسب. على نتائج جناح اخلطة الكلي أو اجلزئي، أو فشلها، األمر الذي يقود
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وللمجتمع،   وللجماعة  للفرد  االجتماعي  التطور  صريورة  بدراسة  املهتمون  فاالجتماعيون 
يتعاملون مع هذا السؤال اإلشكال من منطق قياس وسرب األسس واملبادىء اليت تتحكم يف صريورة 

البياين  واملسح  اإلحصاء  مبنهج  االجتماعي،  والتغري  والتخلف  االستبياين   التطور  أو  التحليلي  أو 
العشوائي أو االنتقائي.. ومن خالل توزيع االستمارات يتمكنون من حتديد بعض اإلجاابت التقريبية 
قادة  من  االجتماعي  املوجه  أو  اخلطيب  أو  الداعية  يرتكه  الذي  واألثر  والتأثر  التأثري  حول حقيقة 

التأثري االجتماعي الذي يرتكه هذا الداعية   الرأي، ويعرفون مدى وحجم ومكانة وقدرة وأثر وفاعلية
 أو هذا القائد الذي هو من قادة الرأي يف اجملتمع.

قادة   أثر  وأدواهتم  ووسائلهم  مبنهجهم  يدرسون  الذي  للنفسانيني  ابلنسبة  األمر  وكذلك 
أثر  الرأي يف عملية التغيري النفسي واالجتماعي للفرد وللجماعة. فيما يتجه السياسيون إىل معرفة  

االقتصاديون  السياسية. وكذلك  تو يفه يف خدمة مشاريعهم  اجلماعة هبدف  الداعية يف  توجيهات 
للخطاب  االجتماعي  التأثري  وقياس  البحث  مراكز  اإلعالميون من خالل  يسعى  بينما  والرتبويون، 
الدراسات  شبكة  فروع  على  القائمني  شأن  ذلك  يف  شأهنم  منه،  الديين  وغري  الديين   ، عموما 

عالمية واالتصالية واإلعالنية، املهووسون بقياس ومعرفة أسس وطرق اجلذب الفعالة واملؤثرة يف اإل
الشبكة االجتماعية، هبدف استثمارها مبا ينفع اجلهة املرسلة، حيث هتتم مراكز البحوث والدراسات 

فع ردة  أبي  ركن  أو  أتثري؟،  أبي  ركن  البعض  يسميه  ما  أو  الصدى،  رجع  بركن  إذ اإلعالمية  ل؟ 
يربطون جناح وفشل العملية الدعوية مبدى حتقق االستجابة، وتفهم حقيقة األثر الذي ُتلفه الرسالة 

 يف مجهور املستقبلني على اتلف أنواعهم. 

أوراب   تبعتها  األمريكية،    املتحدة  الوالايت  املاضي يف  القرن  منذ عشرينيات  قامت  وقد 
الركن   هذا  قياس  يف  حبثية  تراكما مراكز ُتصصية  لنا  وخلفت  اإلعالمية،  العملية  أركان  من  املهم 

 علميا عن منظومة الرسالة اإلعالمية. 

والدرس  والبحث  االهتمام  يف  والسياسيني  واملهتمني  األكادمييني  شأن  هو  هذا  وإذا كان 
اجلماهري  حنو  الدينية  الرسائل  توجيه  على  القائمني  على  أوىل  ابب  من  فإنه  واملتابعة،  والتحليل 

فشل ا أو  جناح  يف  مكانته  الركن  هذا  إيالء  على  وإقباال  وتفهما  انفتاحا  أكثر  يكونوا  أن  ملختلفة 
 العملية الدينية. 
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فمن خالل جتربيت الدعوية املتواضعة تبني يل أن هذا الركن املهم مغيب من أسس تفكري  
ح  والشعبية.  الراية  الديين  اخلطاب  توجيه  يف  املتخصصة  الدينية  اجلهات  حتفل  وعمل  ال  –يث 

وموضوعية ذاتية  وهي   -ألسباب  الدعوية،  العملية  يف  املهم  الصدى  رجع  بركن  الراية  اجلهات 
إصابتها  دقة  يف  أو  اجلهود  تبديد  يف  أبمهيتها  والغافلني  عليها  القائمني  تنبيه  جيب  مهمة  مسألة 

 ألهدافها.

اإلجيايب معها.   ويبقى كل ُتصص علمي يدرس هذه القضية من جانبه ووفق فهمه وتفاعله  
 وذلك بطرق القياس واالختبار والروز واالستسبار املعروفة واجملهولة. 

ولعلنا قبل التعمق يف التعامل مع هذه القضية االسرتاتيجية يف حقل الدعوة اإلسالمية أن  
نتساءل عن ركن اإلعاقة األساسي يف تثبيط وإفشال عملية االتصال الدعوي ابملدعوين. هذا إن 

بداءة أن جناح العملية أو فشلها مقرون بركن دون غريه، أو هبا مجيعا، حسبما تفرزه لنا نتائج سلمنا 
البحث والدرس والتحليل العميق. فهل ركن الداعية هو املسؤول عن جناح العملية أو فشلها؟ أو 

لل  املستقبلني  املدعوين  مجهور  ركن  أو  عنها؟  املسؤول  هو  ومكوانهتا  الدعوية  الرسالة  رسالة ركن 
الدعوية؟ أو ركن الوسيلة احلاملة ملضامني ورموز الرسالة الدعوية؟ أو بعضها؟ أو الكل مجيعا؟ أو 
ركن اخللفية البييية واالجتماعية والثقافية اليت حتتضن أركان هذه العملية برمتها؟ على اعتبار أن ركن 

الب أن  إذ  إنساين،  نشاط  فشل كل  أو  جناح  يف  ورئيس  مهم  عامل  العز البيية  هتزم  املتخلفة  يية 
والفضيلة والشرف ، فضال عن هزمية الشرفاء والدعاة األطهار. وهو األمر الذي جيب أن خنضعه 

 للدراسة والتحليل والنظر العلمي. 

معايشيت ومسايريت   االسرتاتيجي من خالل  السؤال  هذا  على  اإلجابة  أود طرح  أنين  غري 
طيلة أربعة عقود من حيايت طالبا ومطلواب. حماوال إجياد مقاربة وتفاعلي اإلجيايب مع العمل الدعوي  

االستبياانت  بعض  مستعمال  ابلعيان،  املشاهد  الوصفي  والسرد  االنطباعي،  التأثري  املنهج  تعتمد 
واالستمارات غري املقصودة، اليت أرى أهنا أصوب وأدق وأقدر على النفاذ إىل لب املشكلة، من 

اانت اليت يقدمها بعض الدارسني من بعض التخصصات العلمية بغرض تلك االستمارات واالستبي
إحداث مقاربة علمية ومنهجية من مشكلة من املشاكل أو  اهرة من الظواهر، نظرا ملا تنطوي عليه 
النفس اإلنسانية يف دخيلتها من معايب حتاول إخفاءها وتغييبها عن الواقع آبليات التخفي والتمويه 

لذي يسعى لتقدمي التسامي القيمي والنبيل يف الفرد املستجوب، مضلال بتلك والدفاع الشرعي، ا
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النفاذ  العني عن مقاربة ومعاينة لب اإلشكال، وابلتايل تشكيل احلواجز املنيعة من  العمية  اآلليات 
إىل فهم املشكلة، ومن   معاجلتها. وقبل هذا كله نود القفز إبطاللة اترخيية تضع يف ايال القارىء 

 سألة أثر اخلطاب الدعوي يف اجلمهور املدعو، وقيمة ومكانة املرجعيات يف األمة. م

 قراءة تراثية حول أثر اخلطاب الدعوي يف اجلمهور:  

اخلطاب   أثر  عن  الكثرية  والنظائر  ابألمثلة  األصيلة  اإلسالمي  الرتاث  مصادر  حفلت 
النخبوية   البصري الدعوي يف نفوس اخلاصة والعامة، ومكانة املرجعيات  الدارس  يف األمة. ما جيعل 

مشدوها وعاجزا على تفكيك رموز حكمة األقدمي ، والسيما من فرسان األجيال القرون اهلجرية 
األوىل من عصر احلجة وا جة. واملطلع على مصادر الثقافة اإلسالمية سيجد نفسه أمام كم هائل  

الوعان، وأخلص الفقهاء، وأطهر العباد،  من املشاهد النموذجية اليت خلدها أتقى العلماء، وأنقى  
واستقطاب جلمهور  أتثري  منارات  واملبصرين.. ممن شكلوا  والسالكني  املتوكلني  من  الزهاد  وأصفى 

 املدعوين، فكانوا أيمترون أبمرهم ، ويتحركون مبشورهتم، ويسريون وفق ما يراونه هلم. 

وان هللا تعاىل عليهم أمجعني  هر  ففي عهد النبوة وتنزل الوحي وحياة الصحابة الكرام رض 
لفيف من الصحابة ممن كان هلم أتثري فاعل يف مجهور املسلمني، كما كان الصحايب اجلليل أبو بكر 
من  ما كان ميلك  بكل  اإلسالمية  الدعوة  توسيع ونشر  على  الذي عمل  عنه،  الصديق رضي هللا 

دخو  بعد  قالئل  أايم  إال   هي  وما  وأخالق،  وجهد  ومال  يديه وسائل  على  أسلم  ح   اإلسالم  له 
نصف العشرة املبشرين ابجلنة رضوان هللا تعاىل عليهم أمجعني. كما كان من مجهور الصحابة رضوان 
هللا تعاىل عليهم أمجعني من  يلتمس منهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  الرأي واملشورة بصدق، 

هللا رسول  رأي  رأيهم  خالف  ولو  ح   بشفافية  بن فيشريونه  عمر  وسلم كصنع  عليه  هللا  صلى   
اخلطاب رضي هللا عنه يف تدوين بعض بنود صلح احلديبية وموقفه من بعض بنود املعاهدة.. ألهنم 
تربوا يف أحضان مدرسة حممد صلى هللا عليه وسلم، الذي رابهم على الشورى والنصح هلل ولرسوله 

 وللمسلمني. 

أمجعني   عليهم  تعاىل  ينصحون هلل واستمروا رضوان هللا  العظيم  الرتبوي  النهج  ذلك  على   
الكبار ممن   الراشدة، فقد كان  يط ابخللفاء ثلة من الصحابة  ولرسوله وللمؤمنني يف عهد اخلالفة 
بن  عمر  الراشدي  اخلليفة  استصدر  ح   الراشدي،  للخليفة  يشكلون جملس شورى مصغر  كانوا 

ابة من املدينة إال  مبشورته وإذنه، نظرا ملا كان اخلطاب رضي هللا عنه أمرا بعدم خروج وجهاء الصح
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يتواه من بقائهم حوله من نور يعزز الدين، ويقوي صفوف اجلماعة املسلمة، وإن شاء سريهم حنو 
 عدوهم ، فيتهدد هبم ما تبقى من متاسك عدوهم.  

رج  عنه  هللا  رضي  معاوية  سيدان  األول  األموي  اخلليفة  قرب  أمية  بين  دولة  عهد  اال ويف 
عظماء إىل حضرته كاألحنف بن قيس الذي كان إذا رفع سيفه رفعت معه مائة ألف سيف دون أن 
يسألوه. فضال عن احرتامه وتقديره ملن كان يزوره من أهل بيت رسول هللا رضوان هللا تعاىل عليهم 

ي هللا أمجعني كسيدان احلسن بن علي رضي هللا عنهما وسيدان عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب رض
عنهما وسيدان عروة بن الزبري رضي هللا عنهما.. نظرا ملا يشكلونه من مكانة يف أعني الناس، حيث 

 هم وجهاؤهم وقادهتم وسادهتم.. 

يف  املرجعيات  ومكانة  قيمة  على  للتدليل  األوىل  اهلجرية  القرون  مناذج  نستعرض  أن  ولنا 
على ابن األشعث الثائر ابصطحابه معه يف األمة، فهذا احلسن البصري رضي هللا عنه، الذي أشري  

يقتلوا دونك فعليك ابحلسن" األمر  أن  له بعض مستشاريه: "إن سرك  ثورته على احلجاج، فقال 
 الذي اضطر سيدان احلسن على رمحة هللا من التخفي عن األنظار والعيون. 

تويل وجهها حنو وهو األمر ذاته الذي توارثته األمة اإلسالمية كابرا عن كابر، حيث كانت   
مرجعياهتا الدينية يف سائر شؤون حياهتا. وما موقف األئمة األربعة رضي هللا عنهم يف عهد دولة بين 
العباس وموقف غريهم من األئمة والوعان والفقهاء والزهاد إال  دليل على تتبع العامة ملرجعياهتم يف 

د من املواقف أنه ال فالح ألمة ال السراء والضراء وملمات األمور، حيث صرح الشعراء يف العدي
سراة وال قادة له. والقصص املروية عن سلطان العلماء العز بن عبد السالم وابن تيمية وابن دقيق 

 العيد وغريهم.. ما جيعل األمة يف مأمن عن الرعونة والفردانية القاتلة. 

ا، فعلماء كل قطر ومآثر قادة الرأي يف األمة اإلسالمية يف العصر احلديث صمام أمان هل 
إسالمي شكلوا منارات وعي واهتداء واقتداء قادوا من خالله ما تبقى من بؤر الوعي الرسايل يف 
الغزو والذود عن بيضة اإلسالم. وبرزت يف ذلك أااء هي اآلن يف  العدوان ورد  األمة حنو صد 

 نسمات ورمحات جنة رهبا. 

 دوافع الدراسة وفداحة العينات املشاهدة: 
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ب أن أعرض نزرا يسريا من جتربيت الدعوية يف سين الطلب والكد والتذلل، حيث ذللت أح 
وتزلفت طالبا شأن كل طالب علم صادق، بعد أن بذلت أزهى سين عمري يف متابعة برانمج تكويين 
والشباب  الصبا  مرحلة  الفاعل يف  الدعوي  من زمين  معتربة  مساحات  بذل  معترب، ضمن يل  ديين 

م، وتسخري حجم معترب من اجلهد يف السري واالنتظار 1975-1971ه / 1396-1391سنوات  
والرتقب وخفض الرأس وإمالة العنق ، وتربيع القدمني لساعات طويلة يف احللقات املسجدية العامة، 
عن  الطرف  وقصر  العلماء،  األنفاس يف حضرة  وحبس  اخلاصة،  واملنزلية  املسجدية  احللقات  ويف 

شهي يف وجوه العلماء من أمثال الشيخ املرحوم حسن حبنكة امليداين وحممد متعة التلذذ والنظر ال
عوض سعيد رمضان البوطي.. وغريه من علماء الشام األجالء عليهم رمحات هللا، فضال عن من 
والشيخ  الغزايل  حممد  الشيخ  املرحوم:  أمثال  ابجلزائر  اإلسالمية  اجلامعة  يف  العلماء  من  أدركتهم 

  لشيخ حممد التومي.. يوسف القرضاوي وا

حيث ضمن يل جامع زيد بن اثبت األنصاري وحلقاته وكتبه ونظامه الصارم.. طيلة سين 
الطلب من أخذ علمي الفقه واألصول.. وضمن يل التكوين اخلاص يف جامع منجك ابمليدان من 

النبوية، وضمن يل أخذ علم العقيدة وأصول الدين، وضمن يل جامع املنصور علم احلديث واألذكار  
أهلين  ما  والتاريخ..  واألدب  والتفسري  واللغة  والسرية  احلديث  العامرة  وحلقاته  احليوطية  جامع 
للتدريس يف مساجد اجلزائر العامة واخلاصة يف األحياء اجلامعية، إذ كنت أعترب نفسي مسؤوال عن 

التخصصية   العلمية  الشهادات  أانل  أن  قبل  الدين،  هذا  ثغور  من  األخرى ثغرة  تلو  الواحدة  فيه 
 م. 1992-1987ه /1411-1406ابجلامعة اإلسالمية سنوات  

اجلامع   التدريس يف املسجد  بدأت  أن  البحث والتحليل والدرس    –وما  ح    -موضوع 
شخصت أمامي عينات من األصناف البشرية اليت حدثنا عنها املوىل تبارك وتعاىل يف القرآن الكرمي 

سولنا الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلم من: منافقني وقتاتني وشغارين ومنانني  ، وأنبأتنا عنها سرية ر 
وفتانني وحمرضني ودساسني.. وطيبني والصني وأتقياء أيضا. األمر الذي جعلين حماط هبذه العينات 
الغبية اليت كانت تتحرك أمامي يف مشهد درامي مكشوف، ولكم رأيتها تصنع الكثري من األحداث 

ة املموهة بسرابيل التقوى، واحلفان على املسجد، والغرية على الدين، والعمل على سالمة الشيطاني
املسجد، وراحة املصلني. وقد عملت منذ الوهلة األوىل على تتبع نشاطات ودسائس هذه العينات 

مدفوعا للتحرك يف   –لألسف–املساجد اجلزائرية . ووجدت نفسي    –بكل أسف –اليت متتلىء هبا  
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موب أنين  وسط  أ ن  أن كنت  بعد  العلمية والدينية-وء وخانق،  مكانيت  قادر على صناعة   –حبكم 
على  املالحظات  من  العديد  فسجلت  اخلريات،  وفعل  املنكر،  لتغيري  يسعون  طيبني،  مدعوين 
املصلني،  وأصناف  أحوال  ودراسة  ملتابعة  الرئيس  الدافع  واليت كانت  املسجد،  مراتدي  سلوكات 

معهم أحضروا  التجمعات   الذين  ولغو  األرصفة،  وسلوكات  املقاهي،  وآداب  الطريق،  أخالق 
الشيطانية، وسائر أمراض النفس اليت ابتليت هبا نفسية الفرد اجلزائري من نرجسية، وأاننية مفرطة، 
وعقدة ذهان قاتلة، وكاريزماتية، وغريها من األمراض النفسية.. اليت ميكنين إمجال بعض متظهراهتا يف 

 تالية: النقاط ال

القرآن   –  1 ومعلم  والقيم  واملؤذن  اإلمام  نشاط  حول  واألكاذيب  والشائعات  األراجيف  بث 
 واملرشدات والقائمني على امليضأة، ومل أسلم منها كمدرس متطوع. 

بتوقيع   –  2 والتآمر،  والكذب  التحايل  طرق  مبختلف  للمسجد  الراي  الطاقم  على  التآمر 
 الشكاوى للسلطات ا لية.   العرائض، ونشر املغالطات، وتقدمي

، والسيما يف درس اجلمعة،   –  3 الفوضى والتشوي  يف املسجد بشكل ملفت لالنتباه  إحداث 
والدروس األخرى، وعلى وجه اخلصوص الدروس الرمضانية قبيل صالة العشاء، هبدف التسلية اليت  

 النبوية.   اعتادوا عليها، دون مراعاة آلداب املسجد يف القرآن الكرمي ويف السنة 

البالبل   –  4 وإاثرة  وقيم ومرشدات،  إمام ومؤذن  من  للمسجد  اإلداري  الطاقم  نزاهة  الطعن يف 
 حول توزيع الزكاة والصدقات وقفة رمضان.. 

املصلني،   –  5 وحدة  وضرب  املذهبية  الفروقات  وإاثرة  القبلية  والعصبية  اجلاهلية  عوامل  حتريك 
 دية العبادات. الذين يقصدون املسجد للتزود الروحي وأت

كل هذه السلوكات وغريها، واليت مل أسلم منها كإطار متطوع جيت لتنوير أهل بلديت بعد  
أن عصفت هبم رايح العبث والفوضى العاتية، وتناوشتهم محى األمراض.. كل هذه املشاهد دفعتين 

ا التصرفات  هذه  خالل  من  عرضيا  شخصتها  واليت  قرب،  عن  الرواد  هؤالء  حالة  ليت لتشخيص 
 تعكس الكثري من الدالالت، وهي: 

 الرد على االستمارة املوزعة: – 1
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م من التحاقي ابلوعظ يف مسجد سلمان قد وزعت 2006ه   1427كنت يف العام الثاين   
ألقيها،  اليت  الدروس  أمهية  املهمة حول  األسيلة  بعض  وفيها  املصلني،  على  استمارة  األلف  قرابة 

ولغتها،   ومستواها،  املوضوعات وفائدهتا،  واقرتاحات حول  غريها..  إىل  أو  إليها،  حاجتهم  ومدى 
املطروحة أو اليت  بذ طرحها وتناوهلا. وكانت النتيجة سلبية وايبة لآلمال، حيث رد علي اثنان، 
طالبة جامعية من مصلى النساء، وشاب متخرج لتوه من اجلامعة، والرد الثالث كان استفسارا حول 

 جدوى االستمارة . 

 املوقف من زراعة عشرين شجرية: – 2

وصادف يف نفس العام أن مدير الغاابت قد أهدى صديقا له من مراتدي املسجد عشرين  
للمسجد،   طلب مين  املسكني  فأحضرها   ، بزراعتها  املصلون  يقوم  للمسجد، كي  شجرة هدية 

األمور  فرتبت  لزراعتها،  التشجري  انتهاء  موسم  وقرب  بوجوهبا،  املصلني  زراعة   إعالم  قواعد  وفق 
املوعد  للمسجد  اإلداري  الطاقم  مع  وانتظرت  القادم،  اخلميس  يف  موعدا  وضربنا  األشجار، 
حدائق  يف  بغراستها  وقمنا  بيننا،  فيما  الشجريات  فاقتسمنا  حضر،  أحدا  وجدان  فما  املضروب، 

 بيوتنا.

 نصب السوق األسبوعي عند ابب وساحة ومداخل املسجد:  – 3

املسجد منذ سنوات طويلة نصب سوق أسبوعية قرب املسجد، والسيما اعتاد رواد هذا   
تتم  حيث  وغريها..  والضرورية  والكمالية  االستهالكية  السلع  اتلف  فيها  توضع  اجلمعة،  يوم  يف 
عمليات البيع والشراء يف الساعة ا رمة من العبادة، حيث جيلس التجار والباعة من تر اك الصالة 

تيه وعماء وترقب مبهمة، ال ندري حقيقة املشاعر واالنفعاالت اليت تنتاهبم   أمام املسجد يف حلظات 
طيلة تلك الفرتة، ينتظرون ساعة التسليم واالنتهاء من الصالة، ح  تعلو األصوات املنكرة للرتويج 
تقدمي  من  الرغم  على  الثانية.  ابلتسليمة  تلفظهم  مبجرد  املصلون  ابجتاهها  يهب  واليت  للسلعة، 

والنصائح املبينة لألحكام الشرعية يف أمهية اجلمعة وفضلها، وحرمة البيع والشراء يف ذلك الدروس  
 الوقت واملكان.

 دفعهم الدائم مللء فراغات الصفوف:  – 4
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نفسي   أجد  فيه،  يقدم  الذي  الديين  اخلطاب  لنوعية  الناس  عليه  يقبل  املسجد  أن  وحبكم 
ليجلسوا صفوفا معتدلة مرتبة ح  ال نرتك إخواننا جيلسون مضطرا عند كل درس من دعوة املصلني 

 صيفا حلر اهلاجرة، وشتاء لقر النازلة، وعرضة لألمطار والثلوج. 

 تدين مهتهم:  – 5

وملا تعرتض بعض املصلني أو الوافدين إىل املسجد ملة من امللمات أو حاجة من احلاجات،  
إليها تدافع  وحتثهم على فعل اخلريات، وتدفعهم للتسابق يف ف  علها ، كما كان الصحابة يتدافعون 

ابلفرد  إال   تبو  ال  احلياة  إرادة، ألن  علو  نفس، وال  عالية، وال شرف  املرسلة، ال جتد مهة  الريح 
السليم الصحيح، والفرد السليم الصحيح ال بد أن تتوفر فيه صفتان رئيستان مها:  شرف النفس، 

 الشاعر من غري أن تفطن:   وعلو اهلمةل، ح  جتد نفسك تردد قول 

 لقد أاعت لو انديت حيا  ***  ولكن ال حياة ملن تنادي               

الكساىل  واالنطوائيني  والسلبيني  والالمبالني  األاننيني  املصلني  هؤالء  نوعية  عن  وتساءلت 
الشريعة ونقد و  بني  املتميز، واملتنوع واحليوي  الديين  اخلطاب  يتسابقون لسماع هذا  حماكمة الذين 

الواقع، ورسم خطى ومعامل املستقبل، بشجاعة وجرأة وصدق وحب هلذا الوطن، وال يطبقون منه 
شييا يخذكر إال  من بعض األفراد القالئل، وسرعان ما متاثلت إىل ايليت مشاهد القرآن الكرمي حول 

هللا سبحانه وتعاىل   األمم البائدة ويف مقدمتهم بنو إسرائيل ممن يقولون ما ال يفعلون، والذين ذمهم 
 يف العديد من املرات يف القرآن الكرمي لنأخذ منهم العربة واملوعظة. 

عن وزن مثل هؤالء املصلني الالمبالني، ممن   -يف خلدي-وتساءلت وفكرت آالف املرات   
يستمعون أحسن القول، ويصغون ألفضل احلديث، ويتفيأون أورف الظالل واألمثال النائمة يف خلد 

جيد   املصادر ال  وأااعهم،    آذاهنم  املرونق  اخلطاب  هذا  يتعدى  وال  الزاهرة،  والتارخيية  الرتاثية 
مهتهم  تتحرك  ال  ممن  املصلني  من  الرديية  النوعية  هذه  حقيقة  عن  تساءلت  للتطبيق. كما  طريقه 

ابة ألمر لغراسة شجرية، أو الرد على استمارة، أو ترك البيع والشراء لغري تلك الساعة املباركة استج
من  إخواهنم  ميكنوا  ح   مين  تدخل  دون  الصفوف  يف  الفراغات  وملء  مهمهم  حلث  أو  هللا، 
االستظالل أو االستقرار حتت سقف املسجد.. وعلمت أن مثل هؤالء ال ينفعون ال يف العري وال يف 



 

207 
 

عي، لنؤدي النفري، وإمنا حنن هنا لتأدية واجب الرسالة اليت أانطنا هللا حبمل شيء من علمها الشر 
 حق املكلفني من أمثالنا فيها.

 سؤال التزكية املصريي:

وهو من أهم األسيلة ا ورية اليت جيب على الداعية أن يطرحها على نفسه، فيتساءل يف 
خلده قائال: هل تزكي دروسي ومواعظي.. قلوب وصدور ووجدان مجهوري املدعو؟ أم أنين جمرد 

الدع  من  األلوف  ميات  إىل  ينضاف  أتدية رقم  يف  الوسع  يستفرغون  ممن  واخلطباء  والوعان  اة 
 مستلزمات اخلطاب الديين األسبوعي؟ 

واعية  نورانية  إضافة  الدعوي  االتصال  عملية  سياق  يف  السؤال  هذا  طرح  عملية  ومتثل 
لتثمني وتقييم وتقومي وتوجيه وتعديل اجلهود الدعوية املبذولة من قبل الداعية جتاه مجهور املدعوين، 

الدعوية، فيصري حاله كحال األعمى الذي وح  القائم ابلعملية   ال تتعمى الصورة وتتضبب على 
 يقود عمياان مثله. 

رؤية واضحة للداعية حيال مجهوره املدعو،   –بال ريب–ومن هنا فالصورة الواعية ستقدم  
اتباعها صباح مساء اليت  ثهم على  الدعوية  له حقيقتهم وعالقتهم ابلرسالة  . ومن   وستكشف 

إصدار األحكام اجلزئية أو التقريبية عليهم أو اإلثنني معا. وقد دفعتين سائر قواي ومواهيب الفطرية 
املنهجية  العمليات  العقلية والوجدانية والروحية واحلسية والتجربية إىل إجراء مجلة من  واملكتسبة: 

أعتقد   الذي  ابلرأي  للخروج  بعيد–والعلمية  حد  فهو  –إىل  يف   صوابيته،  عندي  الصواب  الرأي 
استصدار احلكم عليهم مبدى قرهبم من الدين أم بعدهم عنه، والذي سأحكم من خالله على قطاع  
اعتماد  إىل  اجلمعية  األسبوعية  ودروسي  مواعظي  حضور  على  املوا بني  مدينيت  مجهور  من  كبري 

 املعايري العلمية. 

وعميقا وموضوعيا منذ بدااييت الدعوية مع وقد تساءلت وحللت وافرتضت وفككت كثريا   
م إىل غاية شهر 2005رواد مسجدي ومواعظي يف سنة التجربة والدراسة املمتدة من شهر جانفي  

م عن مواطن كمون اخللل يف عدم نفاذ أتثريات الرسالة الدينية يف نفوس السامعني 2007نوفمرب  
رك أستعمل  شخصي كداعية  يف  أهو  والراغبني،  والوسائل وا بني  الرموز  من  ومرتاكبا  معقدا  اما 

الدعوية املختلفة، أم يف مضامني الرسالة اليت أحاول سوقها هلم بكافة وسائل التشويق والتحبيب 
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والتبسيط والدفع األخوي والديين الودي الصادق؟ أم يف البيية املتخلفة اليت حتيط يب وهبم؟ أم يف 
تبات اخلطاب السماوي السامق؟ أم إىل الظروف الذاتية ذواهتم كمدعوين غري مؤهلني للرقي إىل ع 

املباشرة  النهار والليل  اجلارفة جتاههم كل أوقات  الفساد  أم إىل سيول  والداخلية ا يطة واخلانقة؟ 
 وغري املباشرة، اليت تدفقها وسائل اإلعالم واالتصال املعادية؟

أ  فقد  الدراسة  نتائج  لصوابية  وضماان  العلمي،  حدة وللتوثيق  على  عنصر  بكل  مسكت 
إمساك الدارس ا ايد، الذي  لل ويفكك ويذرر األشياء لريدها إىل عناصرها األساسية،   يقوم 
مواطن  احلقيقية الكتشاف  أصوهلا  إىل  بردها  يفصلها  عليه،    ما هي  تركيبها ورصها وفق  إبعادة 

يلة والقصاصات واالستفسارات اخللل واالحنراف. وهذا ما مت ابلفعل ما أخضعته لسيول من األس
واالستفتاءات الكتابية والشفهية الواردة علي طيلة هذه السنني الثالث. واليت درستها وفق املعايري 

 العلمية واإلحصائية الكمية واملعنوية والداللية. 

ألزمت نفسي ابنتهاجها فقد كانت خشييت األساسية من   اليت  العلمية  املواثيق  وأمام هذه 
يتحولون   –كلما اعوا مبقدم واعظ جديد–دي الدعوية املبذولة، حيث صار املدعوون  ضياع جهو 

العامة،  ألباب  من مسجد إىل آخر على اعتبار نظرية آليات اجلذب والتحويل واإلاثرة يف خطف 
وصار الوعان األكثر إاثرة وبياان وبالغة وأتثريا  ولون اجلماهري العريضة من اجلمهور الدعوي إىل 

دهم، فيتغري ميزان التأثري الدعوي يف املدينة، ويضطرب الوضع الدعوي بني الدعاة أنفسهم مساج
من جراء عملية التحول الكمي ابجتاه مسجد دون آخر، وإن كان ذلك حبكم نظرية قدرة الرمحان 
على حتويل القلوب حنو الداعية الصادق واملخلص ألن هللا يضع فوق رأس كل داعية ملكا يقول 

صدقوه أو كذبوه ، فضال على ما خيفيه هذا العمل الفردي واجلمعي من ااطر تتعلق حبقيقة   للناس
أوال  اخلالق سبحانه وتعاىل  الرسالة وإرضاء  اخلالص خلدمة  الدعوي  التوجه  اإلخالص والصدق يف 

 وآخرا. 
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 املبحث الثاين 

 عرض عينات الدراسة ونتائجها

 عينات الدراسة املتمثلة يف اجلداول اآلتية : ونود اآلن عرض  

 يبني احلدود الزمكانية والكيانية للعينات  - 1 -جدول رقم 

 عدد األسئلة الشفهية  عدد األسئلة الكتابية مدة االستسبار  عدد املصليات  عدد املصلني 

 دائم 2000

 إضافي 500

700 2005-2007 

1426-1428 

331 519 

 : 1رقم  * حتليل نتائج جدول  
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 وقد تبني يل من حتليل نتائج العينات ، بعد عرضها يف اجلدول السابق ما يلي:  

جانفي    –  1 شهر  بني  املمتدة  الدراسة  فرتة  ونوفمرب  2005طول  ربيع 2007م  املوافق  م 
 ه  . 1428شوال/  -1/1426

اجتاهاهتم ح  –  2 للدراسة واالختبار ودراسة  أهنم سيخضعون  البتة  املصلني  دراية  ول حقيقة عدم 
 تدينهم.

عدم معرفة مثل هؤالء املدعوين مبثل هذه الدراسات، ومبثل هذا اخلطاب، ومبثل هذا الداعية   –  3
األستاذ اجلامعي، وعدم الكشف عن حقيقة دراسيت هلم، حيث تعاقب على املسجد منذ افتتاحه 

متواضع1405م  1986سنة   والشرعي  والفكري  العلمي  وتكوينهم  تقليديون  أئمة  عدا   ه   جدا، 
 اخلربة يف الفقه املالكي. 

 كثرة عدد املصلني حيث بل  قرابة األلفني مصل، ينسلون من أحياء جماورة للمسجد.   –  4

األسبوع،   –  5 أايم  طيلة  تباعا  املوتى  نعوش  تتوافد  املدينة، حيث  مقربة يف  لثاين  املسجد  جماورة 
يشيعون اجلنازة من أقارب وذوي الفقيد ممن ال وتصادف يوم اجلمعة حيث  ضر مصلون إضافيون  

اخلطاب  دائرة  فتتسع  مرتقبون،  مصلون  احلقيقيني  املصلني  إىل  ينضاف  وابلتايل  املدينة،  يقطنون 
الديين ملدعوين جدد غري مرتقبني، وهو األمر الذي شجعين على املكوث هبذا املسجد دون غريه، 

قدمي الدروس يف كل مساجد تراب الوالية اليت تقارب ابلرغم من امتالكي لرخصة والئية تؤهلين لت
( كلم مرتبع واحد وأربعون ألف كيلو مرت مربع، وهبا مثانية وعشرين بلدين، 41000مساحتها )  

 ومائة مسجد. 

 قلة عدد األسيلة الكتابية املطروحة مقارنة ابلشفهية منها.   –  6

 تقريبية األعداد، ودقة عدد األسيلة الكتابية.     –  7

 يبني املكانة املهنية والعلمية والثقافية للمصلني الذين أمكن التعرف عليهم    - 2  –جدول رقم  
 النسبة من المصلين  العدد  المهنة والوظيفة عدد المصلين 

 000.75 15 أساتذة جامعيون  تقريبا  2000

 000.5 10 أطباء  
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 000.05 01 مسؤولون سامون  

 001.05 21 مهندسون وتقنيون  

 000.05 01 قضاة 

 000.45 09 محامون وكتاب ضبط  

 000.4 08 موثقون ومحضرون  

 003.9 78 أساتذة ومعلمين  

 000.7 14 مديرين وتربويين  

 003.3 66 طلبة جامعيين  

 002.75 55 طلبة ثانويين  

 002.05 41 موظفين إداريين  

 001.6 32 أعوان شرطة وأمن  

 000.8 16 جمارك ودرك وجيش 

 000.6 12 تجار كبار  

 000.25 05 مقاولين  

 000.5 10 عمال الصحة  

 012.5 250 أصحاب حرف ومهن  

 001.35 27 سائقين  

 001.65 33 حراس وأعوان أمن  

 0.15 300 متقاعدين  

 0.15 300 بطالين  
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 تالميذ مدارس 

 فئات أخرى مجهولة 

 2000المجموع = 

100 

627 
0.5 

0.31 

100% 

 : 2* حتليل نتائج جدول رقم  

 وما يالحظ على مستوى ومكانة املصلني العلمية واملهنية والثقافية ما يلي:  

وللبطالني   –  1 املصلني،  من  األعظم  السواد  يشكلون  حيث  واملتقاعدين،  البطالني  عدد  كثرة 
وأحواهلم وطبيعتهم اخلاصة حبكم ما خيضعون له من قهر واضطراب نفسي ووجداين وقهر  روفهم  

البطالني، وعندما  املتقاعدين الذين ال ُتتلف  روفهم وأوضاعهم عن  يومي، شأهنم يف ذلك شأن 
والتعبدية   الدينية  العملية  فإن  املصلني،  من  األكرب  احلجم  العاطلني  هؤالء  مثل   -برمتها-يشكل 

ع الكالمية، حمكوم  للسجاالت  مسرحا  املسجد  يصري  حيث  واالنتظام،  والسكون  ابلراتبة  ليها 
ويتحول الفضاء الديين إىل واحة من الفراغ القاتل املشحون ابللغو واللهو والتسلية، ويصري املسجد 
الكبري  التعداد  أيضا  العمل. وهم يشكلون  الذهاب إىل مواطن  ابلنسبة هلؤالء مالذا يعوضهم عن 

الشيوخ ملرات عدا  والعشاء  الصبح  صالة  يف  يقلون  حيث  الثالث،  الصلوات  يف  املسجد  دي 
 والطاعنني منهم. 

الدنيا  –  2 الطبقة  من  املسجد  رواد  جيعل  ما  العامة،  من  واحلرف  املهن  أصحاب  تعداد  كثرة 
الفض ويصري   ، والسلوكية  والرتبوية  واألخالقية  الدينية  القيم  من  الكثري  تغيب  اء للمجتمع، حيث 

املسجدي رحبة فسيفسائية بروائح أثواب سائر املهن، ما ينعكس سلبا على طهارة املسجد ونظافته 
 وراحة املتعبدين احلقيقيني. 

موازية   –  3 وعي  بؤر  خلق  يف  املفرطة  وسلبيتهم  واملهنية،  والعلمية  الثقافية  النخب  أعداد  قلة 
دون أن يرددوها   – ابملقولة الشهرية  ومساعدة للطاقم املسجدي. حيث يؤمن الكثري من اجلزائريني

 (. وهو ما يثقل ويعو ق مهمة الطاقم الديين للمسجد. -حذاءك–)صلي وارفع صباطك  –

 شعبية هذا املسجد من حيث احلضور والسلوك والثقافة واملكانة.   -  4
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نقص التفاعل بني فيات املصلني ، وحتول الفضاء املسجدي إىل فضاء كمي وعددي، ال إىل   –  5
الفقري، واملتعلم على ف ضاء تفاعلي تواددي ترامحي، يعطف فيه الكبري على الصغري، والغين على 

السيول  تلخصها  اليت  اإلسالمي  للدين  املرجعية  األصول  حسب  اجلاهل..  على  واملثقف  األمي، 
سد املتنوعة من اآلايت واألحاديث النبوية الشريفة، ف  مثل املسلمني يف توادهم وترامحهم كمثل اجل

الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمىل، و  أميا أهل عرصة ابتوا 
يؤمن   برؤوا من ذمة هللا وبرىء هللا من ذمتهمل، و  وهللا ال  من ابت   -ثالاث–وبينهم جائع فقد 

  شبعان وجاره جائعل.. 

 مصليات الالئي أمكن التعرف عليهنيبني املكانة املهنية والعلمية والثقافية لل   -  3  –جدول رقم  

 النسبة بالنسبة للمصليات  العدد  المهنة والوظيفة عدد المصليات 

 0.007 05 أستاذات ومعلمات  تقريبا  700

 0.007 05 مرشدات دينيات  

 0.015 11 تربويات وإداريات  

 0.047 04 موظفات 

 004.14 29 طالبات جامعيات  

 0.047 33 عامالت  

 0.62 44 طالبات ثانوية وإعدادية  

 0.007 05 أعوان صحة 

 0.29 204 ربات بيوت  

 0.058 41 أرامل  

 0.03 21 مطلقات  

 0.222 156 عجائز  

 0.127 89 عاطالت عن العمل  

 0.0314 22 تلميذات صغيرات  

 متسوالت 

 فئات أخرى 
 

   700اجملموع =  

11 
 

65 

0.0157 

0.092 

100% 

 :   3نتائج جدول رقم * حتليل  
 وما يالحظ على مستوى ومكانة املصليات العلمية واملهنية والثقافية ما يلي: 
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كثرة العجائز والكبريات يف السن، ما جيعل الفضاء املسجدي النسوي قاعة للشؤون الدنيوية   –  1
العجائز الثراثرات، ما حسبما ُتربين به املرشدات والقريبات الالئي تزهق أنفسهن إلسكات أوالء  

 ينعكس سلبا على بقية املصليات. 

كثرة نسبة العاطالت عن العمل ما جيعل اخلروج للفضاء املسجدي يوم اجلمعة ابلدرجة األوىل   –  2
مسألة حرية وتسلية وترويح عن النفس، على الرغم من شرعية اخلروج الدينية واالجتماعية، وعدم 

بعات يف البيوت، إال  أهنا تصري ابلنسبة إليهن فرصة للتالقي واحلديث تنافيها مع رغبة املصليات القا
والثرثرة وتبادل املنافع واملصاحل واخلربات الدنيوية أثناء وقت الدرس اجلمعي والعبادة، ما ينعكس 

 سلبا على احلركة العلمية والروحية لدرس اجلمعة ابلنسبة لطالبات العلم والعبادة. 

البيوت وتشكيلهن النسب العليا يف صلب احلاضرات يف فضاء اجلمعة، ما   ارتفاع نسبة رابت  –  3
وخربات  منافع  وتبادل  خطبة  من  وشؤوهنا  الدنيا  أبحاديث  للتلذذ  واحة  املسجدي  الفضاء  جيعل 

 وقصص يف احلياة. 

ضآلة نسبة املتعلمات واملثقفات اجلامعيات والثانوايت وغريهن من ذوات املهن والو ائف، ما   –  4
العلمية جيع الناحية  من  املتواضع  احلضور  عليها  يغلب  املسجدي  للفضاء  الفسيفسائية  الرتكيبة  ل 

 والثقافية. 

املسجدي   –  5 ابلفضاء  إسوة  النسوي  املسجدي  الفضاء  يف  املثقفة  النخب  فاعلية  ضعف 
الثانية الذكوري، والذي ال خيتلف عنه البتة، إال  يف اندفاع الفضاء املسجدي الذكوري بعد التسليمة  

اندفاعا أهوج أرعن تتدافع فيه األعناق واألكتاف، وتخرفع فيه فوق الرؤوس األحذية القدمية واملليية 
واخلفاف  ابألحذية  املسجد  إىل  واجلزائرية  ضرون  اجلزائري  املصلي  ألن  الفضالت،  أنواع  بش  

 القدمية خشية من السرقة اليت ابتليت هبا هذه األمة على كافة األصعدة. 

يبني اجتاهات توجه االهتمامات عرب األسئلة الكتابية املطروحة من املصلني   - 4  –جدول رقم  
 واملصليات معا 

 مالحظات  عددها  نوعية االهتمامات واألسئلة 

 ُقدم درس علمي في شروط إجابة الدعاء  76 طلب الدعاء

 في الصالة والصيام والزكاة  41 فقه العبادات 
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 أغلبها في فقه األسرة اليمين والطالق 19 فقه المعامالت 

 أغلبها عن المظاهر الشركية ومخالفة الشرع  06 العقائد وأصول الدين

 أغلبها في الخمر والزنا والرشوة والخيانة  16 المعاصي من الكبائر 

 الفتنة الكبرى علي ومعاوية الشيعة السلفية  35 ثقافة إسالمية متنوعة 

  03 نشدان الضالة 

 ُقدمت دروس في الرقية الشرعية  03 طلب الرقية

 في التوبة وطريقة تربية األوالد والحفظ 09 طلب النصحية 

 خاصة  13حاالت لبناء مسجد و 03 16 طلب مساعدة 

 وصف أوضاع الفرد المجتمع

 الجزائري المزرية 

وصف الكثير من األمراض المعشعشة فيه   15
 كالمحسوبية والمحاباة والعصبية القبلية..  

 ُقدم درس علمي شرعي في هذا الموضوع 02 تفسير أحالم ومنامات 

 حول سوء فهم لبعض األسئلة 03 توضيحات لإلمام 

ُقدمت من زعماء التيار السلفي بالمدينة بهدف   02 توجيهات لإلمام  
 توجيه الخطاب الديني في المسجد والتحكم فيه  

 من مكتبة اإلمام الشخصية  02 طلب استعارة كتب 

 من مكتبة اإلمام الشخصية  10 طلب إهداء مؤلفات اإلمام 

 ال تكاد تخلو أي ورقة مرسلة من مدح  73 مدح وشكر لمنهج اإلمام 

 :   4نتائج جدول رقم * حتليل  
رقم   جدول  على  يالحظ  ومعها   4وما  األسيلة،  اجتاهات  اجلداول  هذه  بني  األهم  وهو 

لدى  الديين  الواقع  يعكس  ما  وهو  املصلني،  لدى  التدين  اجتاهات  على  احلقيقي  التعرف  أمكن 
 املصلي اجلزائري، وما ميكن تسجيله من املالحظات االسرتاتيجية ما يلي: 
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العقيدة وأصول الدين ، بشكل مثري وملفت لالنتباه، مع بروز قرون املظاهر الشركية   ضآلة أسئلة   –  1
املبالغ فيها، كوضع أشواك الضريع يف خلفية السيارات، ومخسة اليد، وبعض التمائم واألشياء املختلفة.. 

املنازل على  شركية  عالمات  ووضع  هبا،  والتمسح  والتربك  لألضرحة  والذهاب  العني.  من  درًء   محاية 
 للحسد والعني. 

سؤاال   16ضآلة أسيلة الكبائر بشكل ملفت لالنتباه، حيث مل تتعد أسيلة الكبائر ستة عشر    –  2
 طيلة سنوات االختبار الثالث. 

واألقضية   –  3 البيوع  أسيلة  تتعد  مل  حيث  لالنتباه،  ملفت  بشكل  املعامالت  فقه  أسيلة  ضآلة 
 طلية سنوات االختبار الثالث.   19ال  والدين والرهن ورد العارية تسعة عشر سؤا

كثرة أوراق مدح اإلمام والثناء على دروسه وبالغته وفصاحته وخلبه لأللباب، على ما اعتاد   –  4
 عليه الناس اليوم من نفاق وملق وخداع. 

بطيابة وطهارة اإلمام، الذي يتواون فيه   –  5 العامة  الدعاء املختلفة، العتقاد  كثرة أسيلة طلب 
واالستجابة، ومع إقراران مبشروعية الدعاء واألدعية وما ورد يف هذا الباب من أدلة، إال  أننا اخلري  

نوغل يف فهم العقل االسطوري والغييب املنايف الُتاذ السنن واخلضوع للنواميس وممارسة احلياة وفق 
العامة، فيحسبون أن رتقها يكون   العلمي املدروس، فترتدى االنتكاسات على  ابلدعاء من املنهج 

 اإلمام الذي يتواون فيه الطهارة والنقاء، وهو غارق يف الذنوب واملعاصي. 

كثرة أسيلة فقه العبادات ح  ليتأكد الدارس أن الدين عند العامة هو عبادات فقط. وهو ما   –  6
 .حصر الناس يف الفهومات القاصرة، وما جعل الدين يتقوقع يف زاوية ضيقة نظراي وواقعيا وحياتيا

ما   –  7 الرتبية والتكوين والنجاح يف احلياة،  املنهج األسلم يف  النصح ومعرفة  ضآلة أسيلة طلب 
 يبني اعتزاز اجلزائري بنفسه، وعدم تفتحه على اآلخر األفضل، وعدم تقبله ألي جتربة انجحة. 

بسلبية مفرطة، دومنا    –  8 عليه  البكاء  من  املر، واإلكثار  اجلزائري  الواقع  حراك حضاري وصف 
 ديين فاعل يبدو من املصلني. 

املصلي   –  9 تواضع مهة  يبني  ما  والروحية.  واملعنوية  واألدبية  املادية  املساعدة  أوراق طلب  كثرة 
اجلزائري، ونشدانه األد . فقد تلقيت الكثري من طلبات إهداء الكتب، ومجع املال والصدقة، وما 

 عيان. رافقها من بكاء وأتسف وأتمل وتصنع ابد لل
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كثرة أسيلة الثقافة اإلسالمية حول: السلفية والسلفيني والشيعة واخلوارج وحزب هللا واإلعالم -10
اإلسالمي وتفسري الكثري من الظواهر السياسية املعاصرة كاحلرب يف أفغانستان والعراق والشيشان 

 وفلسطني ودارفور والصومال والعوملة..   

 
جه االهتمامات عرب األسئلة الشفهية املطروحة من املصلني يبني اجتاهات تو   - 5  –جدول رقم  
 واملصليات

 مالحظات  عددها  نوعية االهتمامات واألسئلة 

 ُقدم درس علمي في شروط إجابة الدعاء  59 طلب الدعاء

 في الصالة والصيام والزكاة  41 فقه العبادات 

 والطالقأغلبها في فقه األسرة اليمين   26 فقه المعامالت 

 أغلبها عن المظاهر الشركية ومخالفة الشرع  04 العقائد وأصول الدين

 أغلبها في الخمر والزنا والرشوة والخيانة  21 المعاصي من الكبائر 

 الشيعة السلفية الفتنة الكبرى علي ومعاوية  18 ثقافة إسالمية متنوعة 

  00 نشدان الضالة 

 الرقية الشرعية ُقدمت دروس في  89 طلب الرقية

 في التوبة وطريقة تربية األوالد والحفظ 12 طلب النصحية 

 خاصة  13حاالت لبناء مسجد و 03 58 طلب مساعدة 

 وصف أوضاع الفرد المجتمع

 الجزائري المزرية 

وصف الكثير من األمراض المعشعشة فيه   33
 كالمحسوبية والمحاباة والعصبية القبلية..  

 ُقدم درس علمي شرعي في هذا الموضوع 14 تفسير أحالم ومنامات 

 حول سوء فهم لبعض األسئلة 03 توضيحات لإلمام 
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ُقدمت من زعماء التيار السلفي بالمدينة بهدف   02 توجيهات لإلمام  
 توجيه الخطاب الديني في المسجد والتحكم فيه  

 من مكتبة اإلمام الشخصية  14 طلب استعارة كتب 

 من مكتبة اإلمام الشخصية  24 طلب إهداء مؤلفات اإلمام 

 ال تكاد تخلو أي ورقة مرسلة من مدح  101 مدح وشكر لمنهج اإلمام 

 :   5نتائج جدول رقم * حتليل  

وهو من حيث األمهية ال خيتلف عن سابقه يف نوعية األسئلة   5وما يالحظ على جدول رقم  
أسبوعي،  سمل  ضمن  حينها  يف  بتدوينها  أقوم  اليت كنت  الشفهية  ابلصيغة  وردت  ولكنها  الكتابية، 

ال يعكس  ما  املصلني، وهو  لدى  التدين  اجتاهات  احلقيقي على  التعرف  أمكن  لدى ومعها  الديين  واقع 
املصلي اجلزائري، وما ميكن تسميله من املالحظات االسرتاتيمية  ارتفاع نسبة األسئلة املوجهة يف الرقية 

 والدعاء وطلب املساعدة وتفسري األحالم ونشدان الضالة، واملدح والشكر لإلمام. 

واملصليات معا عرب األسئلة   يبني نسبة املهتمني ابحلياة الدينية الصحيحة من املصلني   - 6  –جدول رقم  
 الكتابة

 النسبة امليوية  عدد األسيلة الكتابية  اجملموع  عدد املصليات  عدد املصلني 

2000 700 2700 331 0.12% 

 :   6* حتليل نتائج جدول رقم 
اثو عشر مصليا من بني مائة مصلي ومصلية طرحوا سؤاال واحدا، يعين أن واحدا   12أن كل    –  1

أو  األميني  من  وجلهم  فقط،  العبادة  ألداء  للمسجد  جاؤوا  اآلخرين  السبعة  وأن  السؤال،  طرح 
 الالمبالني.

 أن جل األسيلة الكتابية يف فقه العبادات أو يف جوانب الغيب.   –  2

 تدنية جدا يف املصلني، نظرا ألن فعل الكتابة غائب يف حياهتم. أن نسبة الوعي الديين م  –  3

 عدم إيالء املرجعية الدينية املكانة اليت تستحقها يف حياة الناس.   –  4
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يبني نسبة املهتمني ابحلياة الدينية الصحيحة من املصلني واملصليات معا عرب األسئلة   - 7  –جدول رقم  
 الشفهية

 النسبة امليوية  عدد األسيلة الكتابية  اجملموع  املصليات عدد   عدد املصلني 

2000 700 2700 519 0.19% 

 :   7* حتليل نتائج جدول رقم 
تسعة عشر مصلينا من بني مائة مصلي ومصلية طرحوا سؤاال واحدا، يعين أن   19أن كل    –  1

واحدا طرح السؤال، وأن العشرة اآلخرين جاؤوا للمسجد ألداء العبادة فقط، وجلهم من األميني 
 أو الالمبالني. 

 أن جل األسيلة الشفهية يف فقه العبادات أو يف جوانب الغيب والدعاء وطلب املساعدة.   –  2

أن نسبة الوعي الديين متدنية جدا يف املصلني، نظرا لغياب الفعل الواعي والواقعي يف تسيري   –  3
 شؤون حياهتم. 

 

 يبني مستوى املصلني االقتصادي واالجتماعي   - 8  –جدول رقم  

 النسبة امليوية للفقراء دون خط الفقر  فقراء  متوسطو احلال جيدو احلال 

100 300 1000 1300 0.85% 

 :   8حتليل نتائج جدول رقم *  
 بني أن جل املصلني واملصليات من الفقراء أو الذين هم دون مستوى الفقر.   –  1

 أن خط الطاعة والتدين متدن جدا يف الطبقات الفقرية.   –  2

الطبقات، وهو مؤشر   –  3 أد   املرجعيات تالشى ح  لدى  الدين وطاعة  أن اخلضوع لسلطان 
 وعي والتالشي اليت مست الطبقات الدنيا من اجملتمع. خطري عن حالة اإلغماء والال 

أن عامل التدين لدى الطبقات الفقرية العريضة هو تدين وراثي أو انتفاعي أو شكلي أو آين   –  4
 أو مصلحي. 
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 يبني مستوى املصلني االقتصادي واالجتماعي   - 9  –جدول رقم  

 النسبة امليوية للفقراء دون خط الفقر  فقراء  متوسطو احلال جيدو احلال 

100 300 1000 1300 0.14% 

 :   9* حتليل نتائج جدول رقم 
 بني أن القلة من املصلني واملصليات من ذوي املكانة االجتماعية واالقتصادية اجليدة.   –  1

 أن خط الطاعة ضييل أيضا لدى الفيات اجليدة اقتصاداي واجتماعيا.   –  2

لضوا  –  3 الدين واخلضوع  مؤشر خطري أن سلطان  أيضا، وهو  النخبة  عند  تالشت  الشريعة  بط 
 على املناخ الثقايف والفكري والعلمي الذي آلت إليه النخبة. 

سلبية النخبة وانسالهلا من مشروع تشييد الوعي والنهوض ابلطبقات املسحوقة من األمة من   –  4
 واألخالقية، فضال عن املالية واملادية. الناحية الفكرية والعلمية واألدبية والسلوكية  

أن عامل التدين لدى النخب انطوائي وغري فعال ، وانعزايل وغري مو ار، حبيث تكتفي النخبة   –  5
 مبمارسة العبادة والتدين ممزوجة ابلسلبية املفرطة واالنطوائية املثبطة. 

   * نتائج الدراسة:

 تقرييب من نتائج ينحصر يف التايل: وما ميكننا تصوره وتشخيصه وعرضه بشكل   

 ابلنسبة ملستوى املصلني واملصليات االجتماعية واالقتصادية:   – 1

 بني أن جل املصلني واملصليات من الفقراء أو الذين هم دون مستوى الفقر.   –  1

 أن خط الطاعة والتدين متدن جدا يف الطبقات الفقرية.   –  2

امل  –  3 الدين وطاعة  الطبقات، وهو مؤشر أن اخلضوع لسلطان  أد   رجعيات تالشى ح  لدى 
 خطري عن حالة اإلغماء والالوعي والتالشي اليت مست الطبقات الدنيا من اجملتمع. 

أن عامل التدين لدى الطبقات الفقرية العريضة هو تدين وراثي أو انتفاعي أو شكلي أو آين   –  4
 أو مصلحي. 

 ن ذوي املكانة االجتماعية واالقتصادية اجليدة. بني أن القلة من املصلني واملصليات م   –  5
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 أن خط الطاعة ضييل أيضا لدى الفيات اجليدة اقتصاداي واجتماعيا.   –  6

مؤشر خطري   –  7 أيضا، وهو  النخبة  عند  تالشت  الشريعة  لضوابط  الدين واخلضوع  أن سلطان 
 على املناخ الثقايف والفكري والعلمي الذي آلت إليه النخبة. 

النخبة وانسالهلا من مشروع تشييد الوعي والنهوض ابلطبقات املسحوقة من األمة من سلبية    –  8
 الناحية الفكرية والعلمية واألدبية والسلوكية واألخالقية، فضال عن املالية واملادية. 

أن عامل التدين لدى النخب انطوائي وغري فعال، وانعزايل وغري مو ار، حبيث تكتفي النخبة   –  9
 بادة والتدين ممزوجة ابلسلبية املفرطة واالنطوائية املثبطة. مبمارسة الع 

 ابلنسبة لنوعية األسيلة واالهتمامات:  – 2

 أن جل األسيلة الشفهية يف فقه العبادات أو يف جوانب الغيب والدعاء وطلب املساعدة.   –  1

لواقعي يف تسيري أن نسبة الوعي الديين متدنية جدا يف املصلني، نظرا لغياب الفعل الواعي وا  –  2
 شؤون حياهتم. 

ضآلة أسئلة العقيدة وأصول الدين، بشكل مثري وملفت لالنتباه، مع بروز قرون املظاهر الشركية   –  3
املبالغ فيها، كوضع أشواك الضريع يف خلفية السيارات، ومخسة اليد، وبعض التمائم واألشياء املختلفة.. 

والتربك   لألضرحة  والذهاب  العني.  من  درًء محاية  املنازل  على  شركية  عالمات  ووضع  هبا،  والتمسح 
 للحسد والعني. 

سؤاال   16ضآلة أسيلة الكبائر بشكل ملفت لالنتباه، حيث مل تتعد أسيلة الكبائر ستة عشر    –  4
 طيلة سنوات االختبار الثالث. 

واألق  –  5 البيوع  أسيلة  تتعد  مل  حيث  لالنتباه،  ملفت  بشكل  املعامالت  فقه  أسيلة  ضية ضآلة 
 طلية سنوات االختبار الثالث.   19والدين والرهن ورد العارية تسعة عشر سؤاال  

كثرة أوراق مدح اإلمام والثناء على دروسه وبالغته وفصاحته وخلبه لأللباب، على ما اعتاد   –  6
 عليه الناس اليوم من نفاق وملق وخداع. 

املختلفة، العتقاد    –  7 الدعاء  أسيلة طلب  فيه كثرة  يتواون  الذي  اإلمام،  بطيبة وطهارة  العامة 
اخلري واالستجابة، ومع إقراران مبشروعية الدعاء واألدعية وما ورد يف هذا الباب من أدلة، إال  أننا 
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نوغل يف فهم العقل األسطوري والغييب املنايف الُتاذ السنن واخلضوع للنواميس وممارسة احلياة وفق 
العلمي املدروس، ف  العامة، فيحسبون أن رتقها يكون ابلدعاء من املنهج  ترتدى االنتكاسات على 

 اإلمام الذي يتواون فيه الطهارة والنقاء، وهو غارق يف الذنوب واملعاصي. 

كثرة أسيلة فقه العبادات ح  ليتأكد الدارس أن الدين عند العامة هو عبادات فقط. وهو ما   –  8
 عل الدين يتقوقع يف زاوية ضيقة نظراي وواقعيا وحياتيا.حصر الناس يف الفهومات القاصرة، وما ج 

ما   –  9 الرتبية والتكوين والنجاح يف احلياة،  املنهج األسلم يف  النصح ومعرفة  ضآلة أسيلة طلب 
 يبني اعتزاز اجلزائري بنفسه، وعدم تفتحه على اآلخر األفضل، وعدم تقبله ألي جتربة انجحة. 

واإلكثار من البكاء عليه بسلبية مفرطة، دومنا حراك حضاري   وصف الواقع اجلزائري املر،  –  10
 ديين فاعل يبدو من املصلني. 

كثرة أوراق طلب املساعدة املادية واألدبية واملعنوية والروحية. ما يبني تواضع مهة املصلي   –  11
ة، وما اجلزائري، ونشدانه األد . فقد تلقيت الكثري من طلبات إهداء الكتب، ومجع املال والصدق

 رافقها من بكاء وأتسف وأتمل وتصنع ابد للعيان . 

كثرة أسيلة الثقافة اإلسالمية حول: السلفية والسلفيني والشيعة واخلوارج وحزب هللا واإلعالم -12
اإلسالمي وتفسري الكثري من الظواهر السياسية املعاصرة كاحلرب يف أفغانستان والعراق والشيشان 

 ل والعوملة..   وفلسطني ودارفور والصوما

املتميزة   النوعية  ولدى  اجلزائري،  الفرد  لدى  احلقيقي  التدين  اجتاه  فهم  ميكننا  هنا  ومن 
فرائض  بعض  ويؤدي  واجلمعات،  واملواعظ  الدروس  و ضر  الصالة  يقيم  ممن  منهم،  واجليدة 
 ، التوجيه  ملنحى  العام  االجتاه  تعديل  من  الديين  اخلطاب  على  للقائمني  ميكن  وابلتايل  اإلسالم، 

املسار الرسايل ملضامني اخلطاب وفق اجلهة املبتغاة، ضماان للفوز والنجاة يف الدنيا، ورغبة وتصحيح 
يف الفالح جبنة اآلخرة. وصدقت حكمة هللا القائلة: }فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى * ومن 
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى * قال رب مل حشرتين أعمى وقد  

 ( .126..    123كنت بصريا * قال كذلك أتتك آايتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى{ )طه:  
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اخلطاب املسجدي  علىأثر الفضائيات الدينية   

–دراسة ميدانية حتليلية  -  

 املبحث األول
 صناعة الوعاء احلضاري

   ل املس  جد من  ذ نش  أته عل  ى ي  د رس  ول هللا ص  لى هللا علي  ه وس  لم املش  رف األول والوحي  د   
واألمني على صناعة اخلطاب الديين، واستمر يف أداء مهمته النبيلة تلك ح  هناية العق  د األخ  ري م  ن  
ية  القرن العشرين امليالدي والعقد الثاين من مطالع القرن اخلامس عشر اهلجري اتريخ بث أول فض  ائ

 دينية إسالمية عاملية على القمر الصناعي عربسات.  

يتلق  ى    -إىل الت  اريخ ال  ذي افرتض  ناه ح  دا معرفي  ا ومنهجي  ا لدراس  تنا    -وك  ان الف  رد املس  لم   
قيم  ه ومنهج  ه الروح  ي وال  ديين والس  لوكي ع  رب اخلط  اب املس  جدي املباش  ر، ول  يس مث  ة م  ن وس  ائل  

جي   ه الس   لوك مم   ن ابتكرهت   ا البش   رية ع   رب عص   ورها  تنافس   ه يف ص   ناعة العق   ل وتش   كيل الوج   دان وتو 
احلضارية إال  وكان  ت خادم  ة أو معين  ة هل  ذه املؤسس  ة ا وري  ة يف العم  ران العقل  ي واهلندس  ي والوج  داين  
اإلسالمي. فكان الكتاب على سبيل املثال أحد وسائل تشكيل الفرد املس  لم، ولكن  ه مل يك  ن يف ي  وم  

م  اء وط  الب العل  م م  ن رح  اب املس  اجد مش  رقا ومغ  راب، ب  ل كان  ت  من األايم وسيلة ُت  رج ع  ن ي  د العل 
 خادمة للعلم والعلماء.  

جلب  ت املط  ابع احلديث  ة وأطل  ت معه  ا الص  حف عل  ى الع  املني الع  ريب واإلس  المي هناي  ة    ومل  ا خ
القرن الثامن عشر وانتشرت بقوة يف الق  رن التاس  ع عش  ر والعش  رين  ل  ت الص  حف واجمل  الت  جم  رد  

لخط  اب املس  جدي عل  ى أداء مهمت  ه الروحي  ة والكياني  ة األص  يلة يف اإلس  الم. واُت  ذ  اتبع  ة ومعين  ة ل
العلم   اء وط   الب العل   م الص   حف واجمل   الت وس   يلة مس   اعدة ومرافق   ة للتعب   ري ع   ن م   ا ال يس   تطيعون  
التعبري عنه يف املساجد، فكان  ت خ  ري مع  ني حلرك  ة اإلص  الح اإلس  المي يف الع  املني الع  ريب واإلس  المي  

القرنني املاضيني. بل قفز تعامل العلماء وط  الب العل  م م  ع اخلط  اب املس  جدي إىل درج  ة   والسيما يف
جع  ل الص  حف واجمل  الت م  ن متمم  ات عملي  ة الص  ناعة املس  جدية يف جم  ال التغي  ري وال  دعوة والنهض  ة  
واإلص  الح. وص  ار األم  ر إىل متدي  د مس  احات الت  أثري اخلط  ايب املس  جدي إىل ع  امل الص  حافة الواس  ع  

واملؤثر، ما حدا ابلكثري من العلماء واملصلحني إىل التوجه املس  اعد حن  و ع  امل الص  حافة، وإىل  والشيق 
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فتح الصحيفة تلو األخرى عندما تعمد السلطات احلاكمة إىل غلقه  ا، ب  ل إن الكث  ري م  نهم ت  رك أهل  ه  
احلري  ة  ووطنه ملا أخغلقت دوهن  م الص  حف واجمل  الت وآث  روا اهلج  رة والض  رب يف األرض طلب  ا لبحبوح  ة  

ال  يت وج  دوها يف ع  امل الص  حافة. واألمثل  ة ب  ني أي  دينا كث  رية وكث  رية ج  دا ع  ن املص  لحني ال  ذين أنش  أوا  
م  1905م  وحمم   د عب   دة ت  1897الص   حف يف داخ   ل أوط   اهنم وخارجه   ا، فه   ذا   األفغ   اين ت  

م  1940م وعبد احلمي  د ب  ن ابدي  س ت  1902م وعبد الرمحن الكواكيب ت  1936ورشيد رضا ت  
م وأب  و  1938م وحمم  د إقب  ال ت  1973م وإبراهيم أبو اليقظ  ان ت  1965اإلبراهيمي ت  والبشري

 . 258م..ل وغريهم ممن أسسوا الصحف وهاجروا يف سبيل احلرية  1979األعلى املودودي ت  

ومل  ا ع  رف الع  امل الع  ريب واإلس  المي الب  ث اإلذاع  ي أواس  ط الق  رن العش  رين امل  يالدي أواخ  ر   
ي استحسن القائمون عل  ى تل  ك املؤسس  ات اإلذاعي  ة إدخ  ال بع  ض ال  ربامج  القرن الرابع عشر اهلجر 

واحلصص الدينية الصباحية كقراءة الق  رآن واحل  ديث ال  ديين الص  باحي،   نق  ل وق  ائع خطب  يت اجلمع  ة  
والعي  دين وبع  ض املناس  بات الديني  ة األخ  رى،   إدخ  ال حص  ة الفت  اوى وإج  اابت ال  دين عل  ى أس  يلة  

 .  259وانشغاالت املؤمنني  

وشابه أمر  هور البث التلفزيوين يف تعامله مع اخلطاب ال  ديين يف الع  املي الع  ريب واإلس  المي   
أمر البث اإلذاعي، حيث ترافق البثان يف حصر اخلطاب الديين عرب وسائلهما يف املناس  بات اجلزئي  ة،  

 

انظ  ر: حمم   د ص   احلة وا   يح أب   ومغلي، اتري   خ الص   حافة العربي   ة، نش   أهتا وتطوره   ا، مؤسس   ة بيك   ارد للطباع   ة  258
. والزبري سيف اإلسالم، الص حافة يف اجلزائ ر والع امل 141..  104م، ص  1971والنشر، عمان، الطبعة األوىل،  

. وحمم   د انص   ر، اتري   خ 62..  56م، ص 1986الع   ريب، املؤسس   ة الوطني   ة للكت   اب، اجلزائ   ر، الطبع   ة األوىل، 
.. وأمح  د 44م، ص 1988الص حف العربي  ة اجلزائري  ة، الش  ركة الوطني  ة للنش  ر والتوزي  ع، اجلزائ  ر، الطبع  ة األوىل، 

م.. وش   كري 1969أم   ني، زعم   اء اإلص   الح يف الع   امل الع   ريب، دار النهض   ة املص   رية، الق   اهرة، الطبع   ة الس   ابعة، 
 .18..  5م، ص 1959عهد الدراسات العربية العالية، القاهرة، فيصل، الصحافة األدبية، منشورات م

انظ  ر: كينجس  ون وك  او جي  ل ورال  ف ليف  ي، اإلذاع  ة ابلرادي  و والتلفزي  ون، ترمج  ة: نبي  ل ب  در، مراجع  ة: س  عد  259
. و عبد احلميد 42..  17م، ص 1966لبيب، املؤسسة املصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، الطبعة األوىل 

. وآن 33..  17م، ص 1985ي، التلفزيون اجلزائري، املؤسسة الوطني ة للكت اب، اجلزائ ر، الطبع ة األوىل، حيفر 
زم  ر وفري  د زم  ر، الص  ورة يف عملي  ة االتص  ال، املنظم  ة العربي  ة للرتبي  ة والثقاف  ة والعل  وم، الق  اهرة، الطبع  ة األوىل، 

 ..  31م، ص 1975
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ق  رن العش  رين  ما حدا ببعض الدارسني اإلعالميني، ممن أسسوا لنظرية اإلعالم اإلس  المي يف هن  اايت ال
ب  داايت الق  رن اخل  امس عش  ر اهلج  ري أمث  ال:   عب  د اللطي  ف مح  زة، إب  راهيم إم  ام، حم  ي ال  دين عب  د  
احلل  يم، من  ري حج  اب، س  يد حمم  د س  يد، عب  د الق  ادر ط  اش، عب  د الوه  اب كحي  ل..ل اعتب  ار م  ا يبث  ه  

سالمي، ولذا س  عوا  التلفزيون واإلذاعة يف الكياانت العربية جمرد إعالم ديين جزئي وليس هو إبعالم إ
 . 260لتأسيس لنظرية اإلعالم اإلسالمي 

حتتف   ي ابل   دين    –ع   دا دول اخلل   يج الع   ريب–ومل تك   ن أجه   زة التلفزي   ون العربي   ة واإلس   المية   
اإلسالمي ورجاله وعلمائه يف براجمها والسيما األنظمة الثوري  ة والتقدمي  ة العربي  ة ك   :  اجلزائ  ر، ت  ونس،  

ة، الع  راق، ال  يمن، الص  ومالل، إذ كان  ت تعت  رب ال  دين وعلم  اءه م  ن أل  د  ليبيا، مص  ر، الس  ودان، س  وري
أعداء مشاريعها التقدمية والتحررية، ولذلك حافظت تلك األنظم  ة العلماني  ة واإلحلادي  ة عل  ى نس  قية  
وحمدودي    ة  ه    ور علم    اء ال    دين عل    ى الشاش    ات التلفزيوني    ة خش    ية خ    روج اجلم    اهري م    ن طاعته    ا  

س  م أم  ر الكي  ان ومس  تقبله بتع  دد رؤوس  وتوجهاهتا، وارمتائهم يف  أحض  ان اخلط  اب ال  ديين، وابلت  ايل  خ
قيادته ، العلماء والساس  ة، وتع  ود مش  كلة قي  ادة األم  ة برأس  ني، ال  يت ورثناه  ا بع  د وف  اة س  يدان معاوي  ة  

ه   ، ال  ذي اجتمع  ت علي  ه األم  ة،   ص  ارت بع  د وفات  ه هل  ا  61ب  ن أيب س  فيان رض  ي هللا عنهم  ا س  نة  
ية وديني  ة، وص  ارت عم  وم األم  ة حت  ت قي  ادة العلم  اء، والعص  بات املنتفع  ة حت  ت قي  ادة  قي  اداتن سياس   

 احلكام.            

و ل العلماء واملصلحون يكتبون وينش  رون ويتح  دثون إذاعي  ا ، كم  ا    ل طالهب  م ومري  دوهم   
ت  يعت  زون مبتابع  ة م  ا يكت  بهم ويذيع  ه ش  يوخهم وأس  اتذهتم خ  ارج ح  دود اخلط  اب املس  جدي إىل هن  ااي

الق   رن املاض   ي، إىل أن ع   رف الع   امل الف   ورة االتص   الية اهلائل   ة يف ع   امل اإلع   الم والتواص   ل اجلماهريي   ة  
احلديثة، وذلك بتفوقه وقدرته التقنية اهلائلة على تغطية الكرة األرضية وما عليه  ا م  ن جتمع  ات بش  رية  

نظري  ة ومقول  ة  مارش  ال  بكل أشكال البث واإلرسال واالستقبال السريع والق  وي والكثي  ف، ومل تع  د  
 

م، ص 1986مي، األجنل   و مص   رية، الق   اهرة، الطبع   ة األوىل، انظ   ر: إب   راهيم إم   ام، أص   ول اإلع   الم اإلس   ال 260
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، ه  1407حمي الدين عبد احلليم، اإلعالم اإلسالمي وتطبيقاته العملية، مطبع ة ال رايض، ال رايض، الطبع ة األوىل، 
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ماكلوه  ان: " إن الع  امل ص  ار قري   ة ص  غرية بفع  ل الف  ورة االتص   الية اهلائل  ة "ل يف االتص  ال اجلم   اهريي  
جمدية يف عصر العوملة ، بعدما حتول العامل كله أش  به بقاع  ات قص  ر املع  ارض، حي  ث جيتم  ع العارض  ون  

مع و   س ويب  ث وينش  ر ويس  تقبل و..  كلهم يف قاعة كبرية مغط  اة،  اجل  الس يف زاوي  ة منه  ا ي  رى ويس   
عرب علبة صغرية حتمل شاشة رقمية حديث  ة متكن  ه م  ن إج  راء ك  ل ه  ذه العملي  ات االتص  الية املعق  دة يف  

 آن واحد، وبسرعة مذهلة وبتدفق إعالمي غزير.

وعرف العامل إنشاء الفضائيات، كما عرف انتشارها بشكل مكث  ف وس  ريع، م  ا س  ر ع انتق  ال   
ئي إىل الع  املني الع  ريب واإلس  المي الل  ذين وج  دا أنفس  هما م  رغمني ملواكب  ة التط  ور  عدوى الب  ث الفض  ا

الفض   ائي الع   املي خش   ية ض   ياع ق   يم املواطن   ة العربي   ة اإلس   المية بفع   ل عملي   ات الض   خ اإلعالم   ي  
املع    ادي، حبي    ث ص    ارت املؤسس    ات االجتماعي    ة:  مجاع    ة األس    رة، العم    ل، احل    ي، املس    جد..ل  

والتعليمية والتثقيفية و.. ال متلك من مواطنيه  ا غ  ري احلرك  ة الظاهري  ة املفرغ  ة، أم  ا  والسياسية والرتبوية  
ا توى القيمي احلقيقي فصار موكوال إىل هذه الفضائيات، اليت ابتت قادرة على س  لب أبنائه  ا منه  ا،  
وغ  دت اجملتمع  ات غ  ري ق  ادرة عل  ى متل  ك وتوجي  ه أبنائه  ا ول  و ال  تحكم بظ  اهرهم فض  ال ع  ن س  رائرهم  

 .261أحالمهم وتطلعاهتم و .. و 

وأم   ام عملي   ات مأسس   ة الق   يم العوملي   ة وعومل   ة الرذائ   ل وأنس   نتها، وتفكي   ك البني   ة القيمي   ة   
للمجتمع   ات املنغلق   ة وا افظ   ة س   رت ع   دوى إنش   اء الفض   ائيات إىل كياانتن   ا العربي   ة واإلس   المية،  

ل  ب االجتم  اعي والثق  ايف  ووجدت نفسها أيض  ا جم  ربة عل  ى التخص  ص نظ  را لتوس  ع قاع  دة وحاج  ة الط
،   تبعته  ا العش  رات م  ن القن  وات      إق  رأ لوالديين م  ا ح  دا بظه  ور الفض  ائيات الديني  ة األوىل كقن  اة  

الفضائية الديني  ة األخ  رى، ذات التوجه  ات وامل  ذاهب واأله  داف املختلف  ة، فمنه  ا م  ا أنش  ىء هب  دف  
التض  ليل ملواطنيه  ا، ومنه  ا م  ا ك  ان  التوعي  ة الديني  ة، ومنه  ا م  ا ج  اء ك  رد فع  ل عل  ى عملي  ات اجل  ذب و 

هبدف الدعاية الدينية املضادة، دون دراية مبآالت االستكثار من القنوات الفضائية الدينية وخطورهت  ا  
على املنظومة القيمية والدينية يف العاملني العريب واإلس  المي. وهك  ذا كان  ت عملي  ة اس  تدراج اخلط  اب  

 يقة إىل استوديوهات البث الفضائي الديين.املسجدي للخروج من مؤسسته املسجدية العر 

 

انظ  ر: الطي  ب اجل  ويلي، الب  ث اإلعالم  ي ع  ن طري  ق األقم  ار الص  ناعية واإلع  الم الع  ريب، دار املس  رية، لبن  ان،  261
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 املسجد بني زمنني: 

وقب  ل احل  ديث ع  ن عملي  ات التحوي  ل الع  اطفي والوج  داين واالنفع  ايل والتص  وري والس  لوكي   
القسري للماليني العريضة من املسلمني وانت  زاعهم س  لوكيا ووج  دانيا م  ن االرتب  اط ابملس  جد والعلم  اء  

عل  ى الوح  دة القيمي  ة للمس  لمني يف القط  ر اإلس  المي الواح  د،    واخلطاب املسجدي، وتداعيات ذل  ك
وأسباب ذلك، ونكبة العلماء يف الرضى ابجللوس خلف الزجاج، بديال عن منرب رس  ول هللا ص  لى هللا  
علي  ه وس  لم وإع  ادة ج  ذب املس  لمني إىل مؤسس  ة املس  جد، والتمت  ع بفض  لي ال  دنيا واآلخ  رة مبباش  رة  

لص  الة ويف فيناهت  ا، وم  دى ص  وابية وج  دوى ذل  ك الن  زوح القيم  ي  التواص  ل املس  جدي احل  ي أوق  ات ا
الفضائي أم غريه..  حنب أن نعرض بعجالة دور مؤسسة املسجد يف ص  ناعة الف  رد واجلماع  ة واجملتم  ع  

مل، حي  ث ك  ان املس  جد ه  و  1950ه    1370والكيان من خالل جتربة جيل  ي املس  جدي س  نوات:  
 أتداب وتعلما وتسلية وترو ا ووجداان.القطب وا ور احليايت جليلي:  ثقافة و

كان املسجد بك  ل خصوص  ياته العمراني  ة معلم  ا رئيس  ا ومهم  ا يف حياتن  ا النفس  ية والوجداني  ة   
والعاطفي  ة والفكري  ة واألدبي  ة والس  لوكية، فك  ان بن  اؤه اخل  ارجي:  القب  ة، امليذن  ة، النواف  ذ، األب  واب،  

تب  ات وعم  رانل.. مرس  وما يف نفس  ياتنا ووج  داننا،  احلديق  ة، امل  راحيض، وم  ا    يط ب  ه م  ن مت  اجر ومك
 فهو متنفسنا وراحتنا. 

كما كان شكله ومكوانته الداخلية من:  منرب وحمراب وإمام ومؤذن وقيم وس  جاد ومص  ابيح   
وث  رايت ومكتب  ة..ل.. عبق  ا وأرجي  ا تس  عد ب  ه نفوس  نا س  اعة عودتن  ا م  ن املدرس  ة،   انطالقتن  ا املباش  رة  

طاتنا املتمي   زة، م   ن لق   اء لألحب   ة الط   اهرين، حي   ث الص   فاء واألدب واألخ   وة  حن   وه، لن   ؤدي ك   ل نش   ا
الصادقة، وحيث احلركة املتميزة للعلماء واألئم  ة والفقه  اء واملدرس  ني. كم  ا كان  ت نش  اطاته املختلف  ة:  
  احللق  ات الديني  ة يف س  ائر العل  وم، ودروس ال  دعم والتقوي  ة يف الفرنس  ية واإلجنليزي  ة، وحف  ظ الق  رآن  

حادي   ث ودرر الش   عر الع   ريب..ل.. لق   د كان   ت س   لوكات العلم   اء ابلنس   بة جليل   ي موض   ع اح   رتام  واأل
وتقدير، فهذا خيدم شيخ احلديث ويضع له لوازم الدرس احل  ديثي، وه  ذا خي  دم ش  يخ الفق  ه وي  ؤمن ل  ه  
لوازم الدرس، وهذا يخقبل اليد وهذا يقبل الرأس، وهذا ميس  ح عل  ى األكت  اف وال  رؤوس، وذاك يخعط  ي  

 لوى حلمامات املسجد، حيث كنا نخسمى حنن الصغار..احل

وابختصار فقد ك  ان املس  جد ك  ل ش  يء يف حياتن  ا ، ب  ه تفوقن  ا، وب  ه جنحن  ا، وب  ه مح  اان هللا م  ن   
شيوعية واشرتاكية وتقدمية األنظم  ة، وب  ه عص  منا هللا م  ن غطرس  ة امللح  دين، وش  عوذة ال  دجالني، وب  ه  
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ة اليت عان  ت ومازال  ت تع  اين م  ن الفس  اد وع  ادايت املفس  دين ..  أسسنا معامل التقوى يف دايران املسلم 
262. 

وأعتقد أن املسجد اليوم تعرض ومازال يتعرض لعمليات اإلقص  اء واإلبع  اد ع  ن قي  ادة الف  رد   
واجلماعة وتوجيه اجملتمع، وساهم الكث  ري م  ن العلم  اء مك  رهني وم  رغمني وح  ادبني ب  دفع الن  اس للبق  اء  

املس   اجد ألهن   م وف   روا هل   م امل   ادة العلمي   ة والديني   ة املس   جدية ال   يت ك   انوا    يف بي   وهتم عل   ى اخل   روج إىل
 .  263يتلقوهنا من اخلطاب املسجدي يف املسجد  

ومل يع  د املس  جد الي  وم يش  كل قبل  ة للن  اس، وال مه  وى ألفي  دهتم كم  ا ك  ان جيل  ي    ب عب  ري   
اجلمع  ة والعي  دين،  حج  ارة املس  جد، وق  د س  امهت عوام  ل كث  رية يف دف  ع الن  اس للمج  يء إىل خطب  يت  

وقضاء أغلب صلواهتم يف البيوت أو الطرقات أو أم  اكن العم  ل. وهك  ذا ص  ارت الفض  ائيات الديني  ة  
 مساجد جديدة يف البيوت تعوض بيوت هللا يف طلب العلم والعمران القليب والوجداين واحليايت.

 التعريف ابلدراسة امليدانية وإشكاالهتا:

وقد حتم عل  ي وض  عي ال  ديين كإم  ام وخطي  ب متط  وع تس  جيلي الغي  اب امللح  ون للن  اس ع  ن   
املس    اجد ع    دا ي    وم اجلمع    ة وش    هر رمض    ان أن أدرس املس    ألة دراس    ة علمي    ة، وأط    رح التس    اؤالت  
اإلش     كالية املث     رية،   أراتده     ا أبدوات البح     ث العلم     ي والتحليل     ي العمي     ق، وأبدوات التقص     ي  

، ألتبني  بدقة وموضوعية وواقعي  ة حقيق  ة ه  ذا اإلع  راض واإلدابر ع  ن رح  اب  اإلحصائي العيين النسيب
 املساجد حلساب الوسائل االتصالية احلديثة، وذلك عرب الطروحات اإلشكالية التالية:

 مكانة املسجد وموقعه من وجدان األمة.  –  1

 مكانة اإلمام والعامل املسجدي من العقل الواعي لألمة.  –  2

 ة الوسائل االتصالية احلديثة يف اجملتمع.موقع ومكان  –  3
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 . 264ثبات وحتول قيمة ومكانة الوسائل التقليدية واحلديثة يف حياة الفرد واجلماعة واجملتمع   –  4

والرتياد اإلشكاالت السالفة الذكر واإلجابة عنه  ا واقعي  ا ومعرف  ة احلقيق  ة املمارس  ة يف احلي  اة   
الش  ريعة، ال  ذين يخف  رتض ف  يهم أهن  م أكث  ر الن  اس اجن  ذااب للمس  جد  قدمت استمارة علمية لطالب كلية  

 وللخطاب املسجدي، وأكثر ارتباطا ابحللقة والشيخ والكتاب تضمنت األسيلة التالية:

 هل أنت من رواد املساجد؟  –  1

 هل حتضر صالة أو صالتني على األقل يف املسجد كل يوم؟  –  2

 د؟أي هاتني الصالتني تصليهما يف املسج  –  3

 هل حتضر درسا واحدا على األقل يف املسجد كل أسبوع؟  –  4

 هل أنت مرتبط حبلقة علمية تدرس فيها علما من علوم الشريعة؟  –  5

 هل أنت من املوا بني على حضور صالة اجلمعة؟  –  6

 هل حتضر ابتداًء من درس اجلمعة السابق للخطبتني، أم حتضر وقت اخلطبتني فقط؟  –  7

عل    ى مش    اهدة  احلص    ص الديني    ة التلفزيوني    ة أم ح    ريص عل    ى ال    ذهاب  ه    ل أن    ت ح    ريص    –  8
 للمسجد؟

 من أين تتلقى مادتك العلمية الدينية من الفضائيات أم من املسجد؟  –  8

 من تفضل فيهما؟  –  9

 هل تشكل لك القنوات الفضائية عامال منافسا للمسجد أم العكس؟  -10

 هل أنت حريص على القراءة واملطالعة أم ال؟  -11

 هل تفضل املشاهدة والسماع على القراءة أم العكس؟  -12

 

 190يف دراسة تقدمت هبا الباحثة اجلزائرية رحيمة عيساين عن الفضائيات العريب بينت أن عددها وصل إىل   264
نش  رها لدراس  تها يف جمل  ة إذاع  ة وتلفزي  ون  ثالث  ني منه  ا ديني  ة، وق  د ازدادت الفض  ائيات الديني  ة بع  د 30فض  ائية، 
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 هل تفضل اإلنرتنيت واحلاسوب يف تلقي املعرفة على الكتاب أم العكس؟  -13

 كم كتااب قرأت يف حياتك اجلامعية؟  -14

 ما هو مشروعك الثقايف يف الصيف املاضي؟    -15

ملس  توى العلم  ي والثق  ايف واملع  ريف  وقد عاجلتها ابعتبار متغ  ريات الزم  ان، واملك  ان، والس  ن، وا 
 واألديب والقيمي، واملستوى املعيشي، عرب اجلداول اآلتية العرض. 

وق   د الحظ   ت مجل   ة م   ن التح   والت اخلط   رية الطارئ   ة عل   ى الوج   دان والعق   ل املس   لم حي   ال   
مؤسس    ة املس    جد واخلط    اب املس    جدي، وحي    ال الكت    اب واإلم    ام وك    ل أش    كال الوس    ائل احل    ارة  

تصال املباشر، وم  ا يكتنف  ه م  ن م  زااي وس  لبيات يف العص  ر ال  راهن. حي  ث تراجع  ت قيم  ة  ونسقيات اال
ومكانة املسجد يف الوجدان املسلم، وت  دنت إىل الدرج  ة الثاني  ة قيم  ة ومكان  ة الع  امل املس  لم الق  ابع يف  
  املسجد على حساب العامل الفضائي واإللكرتوين، فيما ماتت فض  يلة الق  راءة، وق  خرب الكت  اب حلس  اب
الوسائل االتص  الية احلديث  ة، ومل يك  ن يف احلس  بان مطلق  ا أن يك  ون مس  توى وأداء طلب  ة كلي  ة الش  ريعة  
اإلسالمية خ  الل دراس  تهم اجلامعي  ة ال  يت دام  ت أرب  ع س  نوات خالي  ة متام  ا م  ن ق  راءة الكت  ب املختلف  ة  

اس  يا.  ذات الص  لة الوطي  دة ابلتخص  ص العلم  ي الش  رعي ع  دا بع  ض  املطبوع  ات املفروض  ة عل  يهم در 
م   ن الطلب   ة املس   تجوبني إىل أهن   م مل يق   رأوا طيل   ة الس   نوات األرب   ع كت   ااب علمي   ا    %  96ب   ل ذه   ب  

 ُتصصيا يف جمال الشريعة بكامله، عدا بعض الفصول واملقاالت فقط. 

 املبحث الثاين 

 حتليل عينات الدراسة

 

وبع  د أن اس  تفرغت امل  ادة العلمي  ة م  ن االس  تمارات املوزع  ة عل  ى الط  الب طيل  ة الس  نوات   
ه    تش  كلت ل  دي الق  راءة امليداني  ة  1429-1426م    2008..    2005الدراس  ية اجلامعي  ة األرب  ع  

احلقيقي  ة، ال  يت تعرف   ت م  ن خالهل  ا م   ا آل  ت إلي  ه بي   وت هللا يف اجلزائ  ر، حي  ث هجره   ا الن  اس هج   رة  
قنوات الفضائية، واملؤمل أن امله  اجرين مل يراع  وا وض  عيتهم جت  اه ه  ذه املؤسس  ة ا وري  ة  مجاعية صوب ال

واملركزية ابلنس  بة هل  م كطلب  ة للعل  م الش  رعي، يخف  رتض ف  يهم أن يكون  وا م  ن س  كان املس  اجد كمس  لمني  
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أوال،   كطلب   ة للعل   م الش   رعي اثني   ا، فض   ال عل   ى م   ا لبي   وت هللا م   ن أمهي   ة ومكان   ة ك   ربى يف حق   ل  
ملنظوم   ة التش   ريعية اإلس   المية، وم   ا ورد م   ن آايت وأحادي   ث تب   ني فض   ل ومكان   ة املس   جد العالي   ة  ا

 السامقة. 

وق  د تتبع  ت االس  تمارات ض  من ج  داوهلا ابعتب  ار متغ  ريات اجل  نس والس  ن واملس  توى العلم  ي   
ه  داف ال  يت  والثقايف، اليت حاولت تنسيقها يف اجلداول البحثية التحليلية، ألمتكن من معرفة وتب  ني األ

 حددهتا لدراسيت، وذلك عرب اجلداول اآلتية:

 يبني عدد العينات املدروسة ابعتبار متغري اجلنس والسن واملستوى العلمي  1جدول رقم  

 عدد العينات 

 املدروسة 

 املستوى العلمي  السن  عدد اإلانث  عدد الذكور 

طلبة كليات  25..    20 840 300 1140
 العلوم اإلسالمية 

 ابلقطر اجلزائري   %  0،73  %  0،26 النسبة امليوية 

 :  1*دالالت اجلدول رقم 

فق  د     1وبع  د الق  راءة املتأني  ة والتحلي  ل املوض  وعي ملعطي  ات ومتغ  ريات اجل  دول رق  م واح  د   
 أفرز لنا مجلة من احلقائق لعل أمهها:

احلدود نظرا ملا يكتنف  ه م  ن إص  دار  كثرة عدد الطلبة املستجوبني أتمينا لصدقية النتائج إىل أبعد    – 1
 األحكام يف هذا احلقل املعريف احلساس.

ارتف  اع ع  دد الطالب  ات مقارن  ة بع  دد الطلب  ة حي  ث ق  ارب ثالث  ة أرابع ع  دد الطلب  ة، وه  ذا ه  و    –  2
الوض   ع ال   ذي آل إلي   ه أم   ر املؤسس   ات اجلزائري   ة، حي   ث اجتمع   ت الكث   ري م   ن العوام   ل االجتماعي   ة  

الفت  اة حبك  م الع  ادات والتقالي  د البالي  ة، ال حبك  م تع  اليم اإلس  الم، م  ا ح  دا  كالض  غط والتض  ييق عل  ى  
ابلفتيات إىل اجلد واالجتهاد والنجاح يف ش  هادة الباكلوري  ة وااللتح  اق ابجلامع  ة م  ن أج  ل كس  ر ط  وق  

 القهر النفسي واالجتماعي املضروب عليهن، وهذه الظاهرة بدأت منذ مثانينيات القرن  املاضي.
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ذه الدراس  ة طلب  ة كلي  ات العل  وم اإلس  المية ابلقط  ر اجلزائ  ري عام  ة، ويف كلي  ة العل  وم  مشل  ت ه     –  3
 اإلسالمية جبامعة ابتنة نظرا ألمهيتها وموقعها العلمي واجلغرايف.

كش  ف اجل  دول ع  ن متغ  ري الس  ن، حي  ث أش  ار س  ن املس  تجوبني إىل الفي  ة احليوي  ة والفاعل  ة يف    –  4
 األمة وهم الشباب.

اجل  دول أمهي  ة تغطي  ة طلب  ة الكلي  ات الش  رعية ابعتب  ار مك  انتهم يف األم  ة، وابعتب  ار ك  وهنم  ب  ني    –  5
مددا للمشروع الثقايف العريب اإلسالمي يف اجلزائ  ر ك  وطن مه  دد م  ن قب  ل اجلماع  ات الض  اغطة حملي  ا،  

 واجملاورة من عدوة البحر املتوسط الشمالية.

يب العناصر الفاعلة يف  األسرة اجلزائرية املس  تقبلية   بني  اجلدول املستقبل االجتماعي والتواصلي – 6
   . 

 يبني العينات املدروسة ابعتبار متغري الزمان واملكان والتوزيع اجلغرايف   2جدول رقم  

 التوزيع اجلغرايف للعينات  مكان الدراسة  مدة الدراسة 

كلية العلوم اإلسالمية / ابتنة  م 2008..    2005
وكليات العلوم اإلسالمية يف 
القطر اجلزائري ممن تعاونوا 
 وأجابوا على االستمارة 

شرق ووسط وجنوب اجلزائر + 
 الصحراء الغربية 

 من القطر اجلزائري  68%  النسبة امليوية للقطر

 :  2*دالالت اجلدول رقم 

فقد أف  رز     2املوضوعي ملعطيات ومتغريات اجلدول رقم إثنان  وبعد القراءة املتأنية والتحليل  
 لنا مجلة من احلقائق لعل أمهها:

م أي مدة أريع سنوات، وهي مدة طويل  ة  2008و2005طول مدة الدراسة املمتدة بني سنيت  – 1
 وكافية ملراقبة ومتابعة أثر الوسائل يف عمليات التكوين والرتبية والتأطري.

م  دان وق  رى م  ن ش  روق ووس  ط وجن  وب اجلزائ  ر، فل  م يب  ق إال  ط  الب الش  مال  مشل  ت الدراس  ة    –  2
 والغرب وأقصى اجلنوب الذين ال خيتلف حاهلم عن الطالب املبحوثني.



 

234 
 

مشل    ت الدراس    ة ط    الاب م    ن الص    حراء الغربي    ة حي    ث أقص    ى الغ    رب اجلزائ    ري يف األراض    ي    –  3
 الصحراوية ا ررة يدرسون ابلكلية.

ن  ات الدراس  ة يف مدين  ة ابتن  ة ويف كلي  ة الش  ريعة اإلس  المية، وه  ي م  ن اتل  ف  اجتمعت غالبية عي – 4
 أحناء القطر اجلزائري.

مشل   ت الدراس   ة اتل   ف البيي   ات واللهج   ات والع   ادات والتقالي   د اجلزائري   ة املختلف   ة ابخ   تالف    –  5
واالجتماعي   ة،    العين   ات املس   تجوبة، نظ   را لث   راء وتع   دد البيي   ة اجلزائري   ة الطبيعي   ة واملناخي   ة والنفس   ية

فس  كان الص  حراء خيتلف  ون اختالف  ا ج  ذراي ع  ن س  كان الس  احل، وس  كان اهلض  اب العلي  ا واملن  اطق  
الداخلية خيتلفون عن سكان الصحراء والساحل، وسكان الغرب خيتلفون اختالفا ج  ذراي ع  ن س  كان  

 الشرق، وهكذا هي مكوانت اجملتمع اجلزائري.

ص  ادرة ع  ن مراك  ز البح  ث والدراس  ة وس  رب اآلراء ح  ول  مقارن  ة ب  بعض األحب  اث والدراس  ات ال  –  6
املقروئية اجلامعية يف بقية أحناء الوطن، ممن مل متسها الدراسة، فقد بين  ت الدراس  ات تط  ابق م  ا توص  لنا  
إلي  ه يف دراس  تنا ح  ول ت  دين مس  توى املقروئي  ة اجلامعي  ة، واعتم  اد الط  الب عل  ى ش  بكات املعلوماتي  ة  

 ملعريف.والفضائيات يف حتصيل الكم ا

 

 

 

يبني مدى حضور العينات املدروسة الدروس املسجدية واجلمعية واملوا بة على   3جدول رقم  
 الصلوات   طلبة ل 

 

 عدد العينات 

1140 

حضور الدروس 
 املسجدية 

حضور الدروس 
 اجلمعية 

حضور الصلوات 
 مجاعة 

 اجملموع 

 198 105 77 16 300الذكور  
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 %  0،66 %  0،35 %  0،25 %  0،05 النسبة امليوية 

 :  3*دالالت اجلدول رقم 

وبعد القراءة املتأنية والتحليل املوضوعي ملعطيات ومتغريات اجلدول رقم ثالث  ة فق  د أف  رز لن  ا   
 مجلة من احلقائق لعل أمهها:

إعراض الطالب عن حض  ور ال  دروس املس  جدية العتب  ارات تربوي  ة وس  لوكية واعتقادي  ة ودعائي  ة   – 1
اقتن   اعهم ابلقيم   ة العلمي   ة هل   ؤالء الش   يوخ األئم   ة املس   جديني، وتفض   يل علم   اء  عل   ى رأس   ها ع   دم  

القن   وات الفض   ائية عل   يهم العتب   ارات عق   دة القابلي   ة للخض   وع لآلخ   ر املتفش   ية يف الف   رد اجلزائ   ري  
 والوارثة لعقدة القابلية لالستعمار، حيث تخورث العقدة عقدة أخطر وأكرب منها.

 ملعادي ممن يشككهم يف قيمهم الدينية والوطنية.خضوعهم للضخ الدعائي ا  –  2

ع   دم اقتن   اعهم بس   نية وفائ   دة درس اجلمع   ة ك   درس س   ابق لص   الة خلطب   يت اجلمع   ة س   نته األم   ة    –  3
 اجلزائرية لنفسها زمن االستعمار لتعليم الناس الذين فتك هبم اجلهل والتخلف والضعف.

ت نفس  ية وفكري  ة، حي  ث أدىل الكث  ري م  ن الطلب  ة  االكتفاء ابلص  الة يف اإلقام  ة اجلامعي  ة العتب  ارا  – 4
املس   تجوبني أن امتن   اعهم ع   ن الص   الة يف املس   جد الف   الين يع   ود الختالف   ات حزبي   ة أو عقائدي   ة أو  
جهوية تتعارض مع توجهاهتم. فعلى سبيل املثال يقاطع الطلبة السلفيني املس  اجد ال  يت ت  ديرها الدول  ة  

ات اجلامعية الصلوات املسجدية ألن الذي يديرها ه  م اإلخ  وان  ابألئمة الرايني، ويقاطعون يف اإلقام
 املسلمون، أو تيار اجلزأرة مثال.

، وه   ذا مؤش   ر    %  0،34كش   فت الدراس   ة أن نس   بة الطلب   ة املق   اطعني للمس   جد بل     نس   بة    –  5
خط  ري عل  ى انقس  ام املش  روع املس  تقبلي لألم  ة اجلزائري  ة عقائ  داي ونفس  يا ومعن  واي، مم  ا ل  ه انعكاس  ات  

 طرية على مستقبل األمة ووحدهتا الروحية.خ

يب  ني خط  ورة الض  خ املع  ادي عل  ى الق  وة الفاعل  ة يف األم  ة اجلزائري  ة، س  واء ك  ان ض  من س  ياقات    –  6
 املنظومة اإلسالمية أو من خارجها.
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ش  يوع روح الالمب  االة واإلقص  اء وثقاف  ة األانني  ة املخب  ددة لوح  دة األم  ة اجلزائري  ة، حي  ث ص  ارت    –  7
زائري  ة مس  رحا س  هال ورحب  ا لك  ل أص  حاب ال  دعوات واملل  ل والنح  ل، وص  ارت مرتع  ا خص  با  األم  ة اجل

 لكل الدعاة الفاشلني يف بالدهم.

ع  دم اهتم  ام الس  لطة مبث  ل ه  ذه الت  داعيات القيمي  ة يف ع  وامل الفي  ة الفاعل  ة يف األم  ة النش  غاهلا    –  8
 بتوافه األمور.

أم  ام س  طوة الوس  ائل احلديث  ة بع  د أن ك  ان  ت  ل    تراجع مكانة اخلطاب املسجدي احلي واملباش  ر – 9
 مركز الصدارة يف توجيه وإرشاد اجملتمع والسيما الفيات الشبابية.

يبني مدى حضور العينات املدروسة الدروس املسجدية واجلمعية واملوا بة على   4جدول رقم  
 الصلوات   طالبات ل 

 عدد العينات 

1140 

حضور الدروس 
 املسجدية 

حضور الدروس 
 جلمعية ا

حضور الصلوات 
 مجاعة 

 اجملموع 

 230 148 59 23 840اإلانث  

 %  0،27 %  0،17 %  0،07 %  0،02 النسبة امليوية 

 :  4*دالالت اجلدول رقم 

وبعد القراءة املتأنية والتحليل املوضوعي ملعطيات ومتغريات اجلدول رقم أربعة فق  د أف  رز لن  ا   
 مجلة من احلقائق لعل أمهها:

حضور الدروس املسجدية ضييل جدا، كما أن املوا بة على الدروس اجلمعي  ة أيض  ا، فض  ال  أن  – 1
 عن حضور الصلوات مجاعة يف املسجد.

م  ن الطالب  ات ال ي  ذهج للمس  جد إال  أثن  اء تواج  دهن  %  0،27وق  د بين  ت الدراس  ة أن نس  بة    –  2
ل  ذهاب للمس  جد العتب  ارات  ابلكلية فقط، أما عند عودهتن إىل ق  راهن وبل  داهتن ف  إهنن ي  نقطعن ع  ن ا

الع   ادات والتقالي   د البلي   ة، فف   ي إح   دى الق   رى اجلزائري   ة أن الفت   اة ال   يت ت   ذهب للمس   جد يع   ين أهن   ا  
تبح  ث ع  ن زوج، أو كأهن  ا تق  ول: م  ن خيطب  ين؟ م  ن يت  زوجين؟ وه  ذا عي  ب كب  ري يف نظ  ر الكث  ري م  ن  

 سكان البلدات اجلزائرية الصغرية.
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املس  تجوبة أن الكث  ري م  ن الطالب  ات مي  نعهن آابؤه  ن وإخ  واهنن م  ن ال  ذهاب إىل  بين  ت العين  ات    –  3
املسجد ألن يف ذلك إخالل ومس لرجولتهم، فالرجولة ل  دى اجلزائ  ري تكم  ن يف ح  بس امل  رأة ومنعه  ا  

 من اخلروج مبفردها من جهة، أو لغري مقصد مهم كاملدرسة أو الطبيب.

أن أهل  ن يش  ككن يف ص  دقية ذه  اهبن للمس  جد، حي  ث    بينت العينات املستجوبة من الطالب  ات – 4
 يعتربن املسجد وسيلة للتخفي وراء طلب احلرية، واخلروج من البيت، وفك قيود التضييق والعزلة.

بينت عينات الدراسة أن نسبة معتربة من األهايل يشككن يف أخ  الق بن  اهتن ويع  ددن خ  روجهن   – 5
 إىل املسجد حجة ملالقاة احلبيب املفرتض.

كش  فت العين  ات املدروس  ة أن بع  ض األه  ايل مي  نعن بن  اهتن م  ن ال  ذهاب للمس  جد ألن املس  جد    –  6
يق     ع وس     ط املدين     ة أو جبانب     ه مقه     ى أو ك     افيرتاي أو مطع     م، حي     ث جيتم     ع الفس     اق واملنحرف     ون  

 ملشاهدهتن..

وهذا ما يكشف اخلل  ل الفك  ري والقيم  ي ال  ذي علي  ه الف  رد اجلزائ  ري، وحال  ة االختن  اق ال  يت   
يشها الفتاة اجلزائرية اجلامعية السوية الدارسة لش  ريعة، وال  يت يخف  رتض أن تك  ون موض  ع ثق  ة واح  رتام  تع

 وتقدير.

ل اجل   رائم األخالقي   ة ال   يت حتص   ل يف اجملتم   ع والس   يما م   ن قب   ل    وم   ا يكش   ف أيض   ا أن ج   خ
ا تن  تقم م  ن  اجلامعيات إمنا ه  و نتيج  ة هل  ذا التض  ييق املب  ال  في  ه. ب  ل ذهب  ت بعض  هن إىل االع  رتاف أبهن   

أهلها برتديها اخللقي، وتبادهلم بي  ع جس  دها مقاب  ل تض  ييقهم وقه  رهم هل  ا، وه  و م  ا علي  ه نس  بة معت  ربة  
 جدا من الفتيات اجلامعيات املنحرفات.

م  ن الطالب  ات اجلامعي  ات مع  زوالت ع  ن احلي  اة الديني  ة، م  ا  %  0،27بين  ت الدراس  ة أن نس  بة    –  7
 رية.يخشكل خطرا على مستقبل األمة اجلزائ

 

 

 

 يبني استخدام الوسائل احلديثة على اخلطاب املسجدي   طلبةل  5جدول رقم  
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 عدد العينات 

1140 

 الكتاب اإلنرتنيت واجلوال التلفزيون  املذايع 

 واجملالت 

 اجملموع 

 300 04 171 123 02 300الذكور  

 %  0،98 %  0،01 %  0،  57 %  0،4 %  0،006 النسبة امليوية 

 :  5اجلدول رقم *دالالت  

وبعد الق  راءة املتأني  ة والتحلي  ل املوض  وعي ملعطي  ات ومتغ  ريات اجل  دول رق  م  س  ة فق  د أف  رز   
 لنا مجلة من احلقائق لعل أمهها:

تب  ني أن اس  تخدام امل  ذايع ك  ان خاص  ا ابلنس  بة لفي  ة املكف  وفني فق  ط وع  ددهم ط  البني اثن  ني م  ن    –  1
 .%  0،006جمموع العينات املدروسة ما يشكل نسبة 

تبني أيضا أن الذين يعتمدون على املكت  وابت:  الكت  اب، الص  حف، اجمل  التل ش  كلوا أض  عف   – 2
 واإلنرتنيت واجلوال. نسبة مقارنة مع الذين يعتمدون على التلفزيون

تب   ني ا   اطر دف   ع متخ   رجني ج   امعيني ال يق   رأون وال يبحث   ون وال يكتب   ون وال يعتم   دون عل   ى    –  3
 املكتوب.

 تراجع قيمة الكتاب كوسيلة لتلقي وأخذ املعرفة مقارنة ابلوسائل احلديثة.  –  4

راه  ن ومس  تقبل  تب  ني نوعي  ة اجل  امعيني م  ن ذوي الثقاف  ات الس  طحية ج  دا وخط  ورة ذل  ك عل  ى    –  5
 ووجود ومصري األمة.

اعتماد الغالبية من الطالب يف حتصيل املعرفة على السرعة والسهولة والبساطة واختي  ار الط  رق   – 6
األس   رع واألس   هل، عل   ى حس   اب األجي   ال الس   ابقة ال   يت كان   ت ترك   ب الص   عاب م   ن أج   ل احلقيق   ة  

 العلمية.

ثقف  ني يف األم  ة، وه  و م  ا يؤك  د ح  ديث وتنب  أ  خطورة  هور جيل جديد م  ن أبع  اض املتعلم  ني وامل – 7
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبوت العلماء ووضع األمة اجلهال فوقها مكان العلماء.
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هجرة طلبة العلم لبيوت هللا، وتراجع قيمة اخلطاب املسجدي احلقيقي واحلي واملباش  ر حلس  اب   – 8
 الوسائل االتصالية احلارة.    الوسائل غري املباشرة، وانتصار الوسائل الباردة على

 خطورة السيطرة على الوسائل احلديثة على راهن ومستقبل األمة.  –  9

 

 

 

 يبني استخدام الوسائل احلديثة على اخلطاب املسجدي   الطالباتل   6جدول رقم  

 عدد العينات 

1140 

 الكتاب اإلنرتنيت واجلوال التلفزيون  املذايع 

 واجملالت 

 اجملموع 

 840 18 255 401 166 840اإلانث  

 %  0،98 %  0،02 %  0،30 %  0،47 %  0،19 النسبة امليوية 

 :  6*دالالت اجلدول رقم 

وبع  د الق  راءة املتأني  ة والتحلي  ل املوض  وعي ملعطي  ات ومتغ  ريات اجل  دول رق  م س  تة فق  د تبين  ا   
عدم اختالف الطالبات عن الطلب  ة يف التعام  ل م  ع الوس  ائل احلديث  ة عل  ى حس  اب الوس  ائل التقليدي  ة  
  واخلط  اب املس  جدي، إال  يف مس  ألة اس  تعمال امل  ذايع، وه  ذا عائ  د إىل طبيع  ة القي  ود املفروض  ة عل  ى
الفت  اة يف اجملتم  ع اجلزائ  ري، حي  ث تفض  ل العزل  ة رفق  ة امل  ذايع، حي  ث ال يت  وفر جه  از تلفزي  ون واح  د  

 لكل فرد يف العائلة. ولعل املخاطر تكاد تكون واحدة  لدى كال اجلنسني.  

 وخالصة الدراسة: 

نتبني أن الفضائيات واإلنرتنيت صارات مسؤولتان عن تكوين وتعليم وت  دريس ووع  ظ وإرش  اد   
أبنائن  ا، وأن املس  جد مل يع  د يش  كل هل  م حم  ور ج  ذب وش  د، فخل  ت رب  وع املس  اجد م  ن طلب  ة العل  م،  
وكس  دت حلقاهت  ا م  ن ال  راغبني، حلس  اب الفض  ائيات، م  ا ح  دا ب  بعض الش  يوخ للن  زوح القس  ري حن  و  

هلج  رة اجلماعي  ة حن  و املواق  ع اإللكرتوني  ة، إنش  اء ودع  وة وفت  وة ومراس  لة وتواص  ال. ب  ل  الفض  ائيات وا
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ذهب الكثري منهم إىل حد استعمال اللهجات العامية مكان الفصحى، وتبسيط املوض  وعات الديني  ة  
 إىل درجة اإلخالل واإلسفاف هبا. 

س  لمة ح     يف  ويف الوق  ت ال  ذي أحكم  ت في   ه ه  ذه الفض  ائيات قبض  تها عل   ى األجي  ال امل 
مسألة التكوين الديين، فقد دار إشكال مهم هنا ص  ار يته  دد مص  ري ومس  تقبل املواه  ب واإلمك  اانت  
والقدرات املوهوبة من هللا ملخلوقاته فقد وخجه سؤال هلذه الفي  ة املس  تجوبة عم  ا إذا أحس  وا ابلن  دم أو  

القاتل  ة ل  روح املواه  ب، فق  د  اخلوف م  ن تضعض  ع مه  اراهتم األص  يلة مقاب  ل الوس  ائل احلديث  ة الس  هلة و 
أب   دى الكث   ري م   ن الط   الب أس   فهم وخ   وفهم م   ن فق   داهنم أدبي   ات التعام   ل م   ع الكت   اب واملس   جد  
واإلمام، ورغبتهم يف العودة الكتساب أدبيات ه  ذه املقام  ات. مقاب  ل الفتي  ات الالئ  ي مل يت  أثرن حي  ال  

 الوضع املعريف الذي أخْلَن إليه.

ور ه  ذه اجملتمع  ات معرف  ة خط  ورة نش  وء األجي  ال عل  ى الف  راغ  وعليه وجب عل  ى الق  ائمني أبم    
 املعريف، ومآالته على األمة وراهنها ومستقبلها ومصريها بني األمم، وذلك ابُتاذ التدابري التالية:

 تشجيع روح وآلية املقروئية، ورفع قيمة الكتاب وكل ما يدعم مكانته وقدره.  –  1

م ع  ن وس  ائل االتص  ال احلديث  ة:  من  ذ م     2002يخ س  نة  رف  ع ش  عار الن  دوة الدولي  ة يف مي  ون  –  2
 وأنت غارق يف شبكة املعلوماتية؟ل.

 تفعيل دور األسرة الثقايف واألديب والديين واللغوي.  –  3

 اختيار النوعيات الرائدة واملتزنة من الكفاءات العاملة يف البث الفضائي.  –  4

د والكت  اب والع  امل كقيم  ة ديني  ة تتمي  ز هب  ا األم  ة  مراعاة قيم  ة الوس  ائل التقليدي  ة والس  يما املس  ج – 5
 اإلسالمية دون غريها من األمم جيب احلفان عليها كواجب ديين مقدس.  
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 الفصل السابع 

 طرق و آليات إجناح صندوق الزكاة 

م  2009ها  1430جتربة إمام يف مجع وتوزيع صدقات وزكاة الفطر أبحد املساجد لسنة    -
–  

 املبحث األول

 أمهية عرض التجارب الذاتية

 

}هللا  قال   ويف تعاىل:  قلوهبم  واملؤلفة  عليها  والعاملني  واملساكني  للفقراء  الصدقات  إمنا 
 (60)التوبة:   {الرقاب والغارمني ويف سبيل هللا وابن السبيل فريضة من هللا وهللا عليم حكيم

إمام ابحث جتربته الدينية الشخصية يف مسمد مان مسااجد القطار اجلزائاري يبلاغ عادد   إن عرض
مصاال ومصاالية علااى بساااط البحااث والتحلياال والنظاار تعااين    ل2000 املصاالني الاادائمني فيااه قرابااة األلفااي  

ن  مجلاااة مااان األنسااااق واحلقاااائق واملنااااهج والتماااارب والنتاااائج النظرياااة والتطبيقياااة املرتبطاااة أساساااا جبملاااة مااا
 األسس واملعارف واملعاَّل والفهوم اليت انطلق منها، واليت ميكنين إمجاهلا يف احلقائق التالية:
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وجاااود أرضاااية نظرياااة فكريااااة تتضااامن أنسااااقا ماااان املعاااارف واحلقاااائق املساااابقة، وهاااي معاااارف الااااوحي    -  1
 الصادق يف جمال الصدقة والزكاة من حقلي الكتاب والسنة.

سبق لتلك املعارف الدينية النظرياة علاى املساتوى الفكاري واملعاريف، ودقاة  حصول فهم معريف دقيق وم – 2
 توقيفية واجتهادية يف ارتيادات النص الكرمي ]كتاب، سنة[.

حب ابطين صادق وغامر، وهيام روحاين مطلاق وشاامل لتلاك احلقاائق واملعاارف الدينياة املاراد إنزاهلاا   – 3
لتمرباة الدينياة الواقعياة مبقوماات الصادق الاداخلي الاذي يعرفاه هللا  لدنيا الواقع والناس، نظرا الرتباط جناح ا

 سبحانه وتعاىل العاَّل خبائنة األعني وما ختفي الصدور.

تشااوق قلاايب غااري موصااوف، وشااغف روحااي ووجااداين غااري قاباال للتعيااري والقياااس والااوزن إلناازال تلااك     -  4
 َّل الواقع والناس.احلقائق واملعارف املهضومة من عاَّل الوجدان والفكر إىل عا

إخااالص مشااويل   ماان اإلنسااان املااؤمن احلاماال للاانص يصاال درجااة بااذل الوسااع واملسااتحيل ماان أجاال    –  5
 أن جيد النص طريقه كامال غري منقوص لوجهته اليت أُنزل من أجلها. 

حة  ترقب واع، ومتابعة دقيقة ، ونقد موضوعي وذايت للمناهج والكيفيات واآلليات الناجعاة والصاحي - 6
 لتطبيق تلك احلقائق الدينية.  

ارتياااح اتم أو نسااايب ماان جنااااح التمرباااة ماان جهاااة، ووصااوهلا ملساااتحقيها احلقيقياااني، الااذين نااازل فااايهم    –  7
الاانص القااارآين أو النبااوي مااان جهااة اثنياااة، مااا يااادل علااى سلسااالة النماحااات النظرياااة والتطبيقيااة، والتوفياااق  

 اء تعامله مع النص.   الرابين يف تنوير وهداية السلوك البشري أثن

أتَّل وأتثااار ويقظاااة مساااتقبلية مااان فشااال التمرباااة علاااى املساااتوى املياااداين مااان جهاااة، لتأكااادان مااان عااادم    –  8
وصاوهلا ملساتحقيها احلقيقياني، وحتوهلاا ملساتحقني مازيفني، اساتطاعوا متوياه اللمناة القائماة علاى العملياة ماان  

 جهة اثنية.

السنة[ ابلواقع وكيفيات إنزاله وفق مراد الشارع لاه ، وهاذا احلقال  إدراك عالقة النص الكرمي ]القرآن،   – 9
العلمي املهم حيتاج إىل رصيد فقهي متمكن، وملكة فقهية متوقدة، وموهبة اجتماعية فذة، ومعرفاة ابلنااس  

توفيااق ماان هللا ساابحانه وتعااىل، وهااو البعااد الثااري يف العمليااة    -إن كااان القااائمون عليهاا–والواقاع ، حيوطهااا  
علاااى حتويااال    -لعلماااه خبالئقاااه    –هاااا، ألن هللا ياااتحكم يف القلاااوب وياااديرها كياااف يشااااء ، فهاااو القاااادر  كل

 على تغليف قلوهبم ودفعهم ألحضان العصيان.      -لعلمه فيهم–وترقيق قلوب املالكني ليزكوا، وهو القادر 
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ا جترباة تعاملات ماع  عندما نريد عرض جتربة دينياة ذاتياة طُبقات علاى ناص دياين كارمي يعاين ذلاك أهنا – 10
فئاااات وشااارائح متنوعاااة وخمتلفاااة مااان اجملتماااع، فئاااة تُعطاااي ، وفئاااة أتخاااذ وتتقبااال، ولكااال فئاااة خصوصاااياهتا  

 ومواصفاهتا ومناهج التعامل معها، وطرق إقناعها وتليينها.

 التمربة الدينية الشخصية تعين وجود كائن بشري مؤمن بقضية.  – 11

 أركان عملية الزكاة:

ونساابة كاال طاارف فيهااا،    -الاايت  اان بصااددها–وهنااا يُطاارح علينااا إشااكال معرفااة أطااراف املعادلااة   
وحظااه املرساااوم لااه منهاااا، فتمربااة التعامااال مااع ناااص الزكاااة يف الواقاااع أفاارز لناااا مجلااة مااان العناصاار األساساااية  

 والفاعلة يف العملية، وهذه العناصر هي:

 مه وفقهه والتعامل معه إلنزاله بنماح يف الواقع.، وكيفيات فه الكتاب، السنةل  النص الكرمي  –  1

القاااااائم علاااااى نشااااار وتعرياااااف املااااادعوين بقيمتاااااه وأبعااااااده ومنافعاااااه القريباااااة والبعيااااادة،    اإلم     ام املرش     د  –  2
ومواصفاته املادية واملعنوية والروحية واألدبية الواجاب توافرهاا إلجنااح تطبيقاات الانص ال علاى صاعيد الفهام  

 التطبيق العملي الفعال واملثمر.النظري، بل على صعيد 

مااان األغنيااااء ومااان حاااق علااايهم التفاعااال والتعامااال ماااع الااانص،    الفي   ة املعني   ة لط   اب ال   نص الك   رمي  –  3
 وكيفيات التعامل معهم وإقناعهم حلملهم طواعية للتقرب من صندوق الزكاة.

والفعلية اُلمباشرة إلجناح هذه العملية املكونة مان أشاخاص هلام مواصافاهتم   أعضاء اللجنة التطبيقية – 4
 املادية واملعنوية والروحية واألدبية.

من هاذه املناافع الايت أفرزهاا تفاعال الفئاة األوىل املا اة، وتضام كال احملتااجني    الفية املعنية ابالستفادة – 5
الاذين أمكان معارفتهم وإحصااؤهم، ألنااه يوجاد الكثاري مان احملتااجني املتعففااني حبكام إخباار الانص والتمربااة  

 الشخصية.

ة املعنيااة هبااا، وبيااان ذلااك ماان خااالل تتبعهاااا  هلااذه العمليااة الدينيااة علاااى الفئاا  األث   ر القري   ب والبعي   د  –  6
ضاااامن الاااادورة االقتصااااادية يف اجملتمااااع، حيااااث تباااادو يف بعااااض املالمااااح احلساااانة واإلجيابيااااة يف حياااااة الفئااااة  

 املستفيدة. 
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ومن هنا نتباني بوضاوح أركاان عملياة الزكااة والصادقة، فهاي مكوناة مان سلسالة مان الرجاال والقايم   
بشاكل  -من نسق من التتابع والتسلسل السوي، حبيث يُفضي كل ركان  معا، ال ميكن الفصل بينهما، وض

 للركن املوايل، وهكذا ضمن شبكة تفاعلية منسممة ومتسقة إىل هنايتها.   -منطقي وآيل

  

 يبين األركان الرئيسية لعملية الزكاة  1مخطط توضيحي رقم  
 عوامل جناح التجربة:

جار قطااع كباري مان املازكني طواعياة  او صاندوق    اجتمعت بني أيدينا عوامال عديادة لنمااح جترباة 
الزكاة على العكس من السنني املاضاية حياث كاان قطااع مهام مانهم يؤديهاا بياده وبطريقتاه اخلاصاة وضامن  
نسااااق العائلااااة الصااااغرية أو العشاااارية الكباااارية، وإن كناااات أعتاااارب أن عماااال وجهااااود الساااانني املاضااااية السااااوي  

املؤمنااة املزكيااة واملنتفعااة كااان عنصاارا رئيسااا وعااامال مهمااا ماان  واملسااتقيم والصااادق ضاامن حشااود اجلماااهري  
 عوامل جناح هذه التمربة.

6
األثر اإليجابي القريب

أو البعيد للعملية

1
اإلمام

الداعية المرشد

2
النص الديني الكريم 

[ الكتاب ، السنة ] 

3

فئة المكلفين 
الحقيقيين

4

أعضاء اللجنة الدينية 
للزكاة

5

الفئة المعنية 
باالستفادة
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 وميكنين اعتبار ثالثة أركان أساسية يف جناح هذه التمربة الدينية، وهي: 

 ]اإلمام األمنوذجي والداعية املثايل[.  ركن حامل اخلطاب الديين  –  1

 ر والفاعل.الصادق والقوي واملؤث  ركن اخلطاب الديين  –  2

علااى مجااع وتوزيااع هااذه األمااوال ]جلنااة وضااع الاانص الااديين حملااه[، كمااا يبينهااا    رك  ن اللجن  ة القائم  ة  –  3
 [ أدانه. 2املخطط التوضيحي رقم اثنان ]  

 

 يبين األركان الرئيسة لتوزيع الزكاة  2مخطط توضيحي رقم  

 هوية وتركيبة املصلني:

الداعية 

ركن الخطاب الديني 
الصادق والقوي 
والمؤثر والفاعل 

ركن اللجنة الدينية النموذجية
القائمة على توزيع الزكوات 

والصدقات
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كاناات أول معلومااة تعلمناهااا أثناااء أتديتنااا للخدمااة الوطنيااة العسااكرية سااين الشااباب أننااا إن نزلنااا   
أبرض جيب علينا أن نتعرف سريعا على ما فوقها وحتتها وحوهلا، والداعية مقاتل للشر والفسااد والشايطان  

خطوهتاا مناذ مخاس  جيب عليه أن يتعرف على األرضاية الايت حيارك عليهاا ويعمال فيهاا، فكانات أول خطاوة  
ضمنت يل النماح يف هذه العملية معرفة األرضية اليت أحترك فيها، والفئاات   ل2009-2005 سنوات 

البشاارية الاايت أتعاماال معهااا، وعلااى ضااوء هااذه املعرفااة أمكنااين صااياغة خطاااب انجااح ومااؤثر مكانيااا وزمانيااا  
يبيناااان لناااا تركيباااة املصااالني الاااذين    وكيانياااا وإمكانياااا ووجااادانيا وعقلياااا، ولعااال هاااذين اجلااادولني التوضااايحيني

 أتعامل معهم. 

   – 1 –جدول رقم 
 يبين المكانة المهنية والعلمية والثقافية للمصلين الذين أمكن التعرف عليهم 

 النسبة من المصلين  العدد  المهنة والوظيفة عدد المصلين 

 000.75 15 أساتذة جامعيون  تقريبا  2000

 000.5 10 أطباء  

 000.05 01 مسؤولون سامون  

 001.05 21 مهندسون وتقنيون  

 000.05 01 قضاة 

 000.45 09 محامون وكتاب ضبط  

 000.4 08 موثقون ومحضرون  

 003.9 78 أساتذة ومعلمين  

 000.7 14 مديرين وتربويين  

 003.3 66 طلبة جامعيين  

 002.75 55 طلبة ثانويين  

 002.05 41 موظفين إداريين  

 001.6 32 أعوان شرطة وأمن  
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 000.8 16 جمارك ودرك وجيش 

 000.6 12 تجار كبار  

 000.25 05 مقاولين  

 000.5 10 عمال الصحة  

 012.5 250 أصحاب حرف ومهن  

 001.35 27 سائقين  

 001.65 33 حراس وأعوان أمن  

 0.15 300 متقاعدين  

 0.15 300 بطالين  

 

 تالميذ مدارس 

 فئات أخرى مجهولة 

 2000المجموع = 

100 

627 
0.5 

0.31 

100% 

 : 1* حتليل نتائج جدول رقم  

 وما يالحظ على مستوى ومكانة املصلني العلمية واملهنية والثقافية ما يلي: 

ظروفهم   –  1 وللبطالني  املصلني،  األعظم من  السواد  يشكلون  واملتقاعدين، حيث  البطالني  كثرة عدد 
وأحواهلم وطبيعتهم اخلاصة حبكم ما خيضعون له من قهر واضطراب نفسي ووجداين وقهر يومي، شأهنم 
يف ذلك شأن املتقاعدين الذين ال ختتلف ظروفهم وأوضاعهم عن البطالني، وعندما يشكل مثل هؤالء 

والتعبدية   الدينية  العملية  فإن  املصلني،  من  األكرب  احلمم  ع  -برمتها-العاطلني  ابلراتبة حمكوم  ليها 
والسكون واالنتظام، حيث يصري املسمد مسرحا للسماالت الكالمية، ويتحول الفضاء الديين إىل واحة 
عن  يعوضهم  مالذا  هلؤالء  ابلنسبة  املسمد  ويصري  والتسلية،  واللهو  ابللغو  املشحون  القاتل  الفراغ  من 
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ملرات الكبري  التعداد  أيضا  يشكلون  وهم  العمل.  مواطن  إىل  الثالث، الذهاب  الصلوات  املسمد يف  دي 
 حيث يقلون يف صالة الصبح والعشاء عدا الشيوخ والطاعنني منهم.

كثرة تعداد أصحاب املهن واحلرف من العامة، ما جيعل رواد املسمد من الطبقة الدنيا للممتمع،   –  2
الفضا ويصري  والسلوكية،  والرتبوية  واألخالقية  الدينية  القيم  من  الكثري  تغيب  رحبة حيث  املسمدي  ء 

املتعبدين  وراحة  ونظافته  املسمد  طهارة  على  سلبا  ينعكس  ما  املهن،  سائر  أثواب  بروائح  فسيفسائية 
 احلقيقيني.

قلة أعداد النخب الثقافية والعلمية واملهنية، وسلبيتهم املفرطة يف خلق بؤر وعي موازية ومساعدة   –  3
)صلي وارفع   –دون أن يرددوها–ابملقولة الشهرية    للطاقم املسمدي. حيث يؤمن الكثري من اجلزائريني

 صباطك(. وهو ما يثقل ويعّوق مهمة الطاقم الديين للمسمد. 

 شعبية هذا املسمد من حيث احلضور والسلوك والثقافة واملكانة.   - 4

نقص التفاعل بني فئات املصلني، وحتول الفضاء املسمدي إىل فضاء كمي وعددي، ال إىل فضاء   –  5
تواددي ترامحي، يعطف فيه الكبري على الصغري، والغين على الفقري، واملتعلم على األمي، واملثقف تفاعلي  

اآلايت  من  املتنوعة  السيول  تلخصها  اليت  اإلسالمي  للدين  املرجعية  األصول  حسب  اجلاهل..  على 
، إذا اشتكى  مثل املسلمني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد واألحاديث النبوية الشريفة، فا ]

 أميا أهل عرصة ابتوا وبينهم جائع فقد برؤوا [، و  منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى
يؤمن   [، و ]من ذمة هللا وبرىء هللا من ذمتهم [.. من ابت شبعان وجاره جائع  -ثالاث-وهللا ال 

  

 

 
  –  2  –جدول رقم  

 للمصليات الالئي أمكن التعرف عليهنيبني املكانة املهنية والعلمية والثقافية  
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 النسبة بالنسبة للمصليات  العدد  المهنة والوظيفة عدد المصليات 

 0.007 05 أستاذات ومعلمات  تقريبا  700

 0.007 05 مرشدات دينيات  

 0.015 11 تربويات وإداريات  

 0.047 04 موظفات 

 004.14 29 طالبات جامعيات  

 0.047 33 عامالت  

 0.62 44 طالبات ثانوية وإعدادية  

 0.007 05 أعوان صحة 

 0.29 204 ربات بيوت  

 0.058 41 أرامل  

 0.03 21 مطلقات  

 0.222 156 عجائز  

 0.127 89 عاطالت عن العمل  

 0.0314 22 تلميذات صغيرات  

 متسوالت 

 فئات أخرى 
 

   700اجملموع =  

11 
 

65 

0.0157 

0.092 

100% 

 

 : 2نتائج جدول رقم  * حتليل  
 وما يالحظ على مستوى ومكانة املصليات العلمية واملهنية والثقافية ما يلي: 

الدنيوية   –  1 للشؤون  قاعة  النسوي  املسمدي  الفضاء  جيعل  ما  السن،  يف  والكبريات  العمائز  كثرة 
الثر  العمائز  أوالء  إلسكات  أنفسهن  تزهق  الالئي  والقريبات  املرشدات  به  ختربين  ما حسبما  اثرات، 

 ينعكس سلبا على بقية املصليات.

األوىل   –  2 اجلمعة ابلدرجة  يوم  املسمدي  للفضاء  اخلروج  ما جيعل  العمل  العاطالت عن  نسبة  كثرة 
مسألة حرية وتسلية وترويح عن النفس، على الرغم من شرعية اخلروج الدينية واالجتماعية، وعدم تنافيها 

البي يف  القابعات  املصليات  رغبة  والثرثرة مع  واحلديث  للتالقي  فرصة  إليهن  ابلنسبة  تصري  أهنا  إاّل  وت، 
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وتبادل املنافع واملصاحل واخلربات الدنيوية أثناء وقت الدرس اجلمعي والعبادة، ما ينعكس سلبا على احلركة 
 العلمية والروحية لدرس اجلمعة ابلنسبة لطالبات العلم والعبادة.

يلهن النسب العليا يف صلب احلاضرات يف فضاء اجلمعة، ما جيعل ارتفاع نسبة رابت البيوت وتشك – 3
منافع وخربات وقصص يف  وتبادل  الدنيا وشؤوهنا من خطبة  للتلذذ أبحاديث  الفضاء املسمدي واحة 

 احلياة.

ما   –  4 والوظائف،  املهن  ذوات  من  وغريهن  والثانوايت  اجلامعيات  واملثقفات  املتعلمات  نسبة  ضآلة 
 لفسيفسائية للفضاء املسمدي يغلب عليها احلضور املتواضع من الناحية العلمية والثقافية.جيعل الرتكيبة ا

الذكوري،   –  5 املسمدي  إسوة ابلفضاء  النسوي  املسمدي  الفضاء  املثقفة يف  النخب  فاعلية  ضعف 
فاعا أهوج والذي ال خيتلف عنه البتة ، إالّ يف اندفاع الفضاء املسمدي الذكوري بعد التسليمة الثانية اند 

أنواع  بشىت  واملليئة  القدمية  األحذية  الرؤوس  فوق  فيه  وتُرفع  واألكتاف،  األعناق  فيه  تتدافع  أرعن 
الفضالت، ألن املصلي اجلزائري واجلزائرية حيضرون إىل املسمد ابألحذية واخلفاف القدمية خشية السرقة  

 اليت ابتليت هبا هذه األمة على كافة األصعدة. 

  –  3  –جدول رقم  

 يبني مستوى املصلني االقتصادي واالجتماعي 

 المجموع العام للمصلين  دون خط الفقر فقراء  متوسطو الحال جيدو احلال 

44 

01 ،0 % 

277 

10 ،0 % 

788 

29  ،0 % 

1591 

58  ،0% 

2700 

98  ،0 % 

 :   3* حتليل نتائج جدول رقم 
 دون مستوى الفقر. بني أن جل املصلني واملصليات من الفقراء أو الذين هم    –  1

 أن خط الطاعة والتدين متدن جدا يف الطبقات الفقرية. –  2

أن اخلضوع لسلطان الدين وطاعة املرجعيات تالشى حىت لدى أدىن الطبقات، وهو مؤشر خطري   –  3
 عن حالة اإلغماء والالوعي والتالشي اليت مست الطبقات الدنيا من اجملتمع. 
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وراثي أو انتفاعي أو فطري أو طبيعي أو  أن عامل التدين لدى الطبقات الفقرية العريضة هو تدين    –  4
 شكلي أو آين أو مصلحي. 

 بني أن القلة من املصلني واملصليات من ذوي املكانة االجتماعية واالقتصادية اجليدة.   –  5

 ماعيا. أن خط الطاعة ضئيل أيضا لدى الفئات اجليدة اقتصاداي واجت –  6

أيضا، وهو مؤشر خطري على   –  7 النخبة  الشريعة تالشت عند  الدين واخلضوع لضوابط  أن سلطان 
 املناخ الثقايف والفكري والعلمي الذي آلت إليه النخبة. 

من   –  8 األمة  من  املسحوقة  ابلطبقات  والنهوض  الوعي  تشييد  مشروع  من  وانسالهلا  النخبة  سلبية 
 ألدبية والسلوكية واألخالقية، فضال عن املالية واملادية. الناحية الفكرية والعلمية وا

النخبة   –  9 تكتفي  حبيث  مّوار،  وغري  وانعزايل  فعال،  وغري  انطوائي  النخب  لدى  التدين  عامل  أن 
 مبمارسة العبادة والتدين مزوجة ابلسلبية املفرطة واالنطوائية املثبطة.

  4جدول رقم  

   م2008  -ه   1429لسنة  الزكاةيبني حقيقة اإلميان بفرضية  

 عدد العينات

2700 

المنكرون 
 للفريضة جحودا

33 

المنكرون جهال 
 وإهماال 

360 

 المؤمنون بها 

2007 

المؤمنون  
 المطبقون 

300 

نسبتهم من عدد  
 المصلين

01  ،0 % 13  ،0 % 74  ،0 % 11  ،0 % 

 % 0، 99    المجموع

  :    4* دالالت اجلدول رقم  

ما   –  1 وهذا  هبا،  ابملؤمنني  قورنت  ما  إذا  ضئيلة جدا  إنكار جحود  للفريضة  املنكرين  نسبة  أن  بني 
 يسّهل فاعلية صندوق الزكاة لو وجد الدعاة املخلصني. 
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تبني من خالل التحشيد اخلطايب السيما يف شهر رمضان أثره وفاعليته يف رفع مداخيل صندوق   –  2
ليلة السابع والعشرين من رمضان الذي أحضر مبلغ مائة وسبعني ألف دينار  الزكاة. أمنوذج املصلي املزكي

 دفعة واحدة. فارتفعت جباية الصندوق من ثالثني ألفا إىل مائيت ألف دينار. 

عرب   –  3 ميكن  وابلتايل  أيضا،  قليلة  قلة  مباالة  وال  وتوانيا  وكسال  جهال  للفريضة  املنكرين  أن  تبني 
 نضموا لفئة املؤمنني وابلتايل املزكني. اخلطاب الدعوي الصادق أن ي 

 ارتفاع نسبة املؤمنني هبا وهو مؤشر مهم على إميان الشعب اجلزائري الفطري.   –  4

 رواده من الفقراء واملتواضعي الدخل أصال.   ألن ضآلة نسبة املزكني يف هذا املسمد    –  5

  5جدول رقم  

   م  2008ه   1429  يبني حقيقة املؤدين هلا يف الصندوق وخارجه 

 المؤدون لها في الصندوق  عدد العينات 

100 

 المؤدون لها خارج الصندوق 

200 

300  33 ،0 % 66 ،0 % 

 % 0، 07 % 0، 03 نسبتهم من عدد المصلين

  :    5* دالالت اجلدول رقم  

صارحين بنّي أن نسبة املؤدين للفريضة يف الصندوق املسمدي ضئيلة جدا العتبارات كثرية منها ما  – 1
 به بعض اإلطارات الطبية القوية الدخل والعضو الفاعل يف مجاعة املسمد يعود لالعتبارات التالية: 

 عدم الثقة يف اإلطارات الوطنية عموما.   –  1 

 عدم الثقة يف اللمنة الدينية خصوصا نظرا للممارسات السيئة لبعض العناصر.   –  2 

 حيث يدعي بعض املزكني ذلك.   بروز ظاهرة العصبية القبلية واجلهوية،  –  3 

 توزيع الزكوات على معارف وأقارب طاقم املسمد واللمنة الدينية.   –  4 

 كسب أصوات وود الضعفاء ملقاصد أخرى من خالل توزيع الزكوات.    –  5 
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 ميل الكثريين لتوزيعها على أفراد عائلتهم. –  2

 سهم.معرفة النخب لشروط الفريضة وقيامهم هبذه العملية أبنف  –  3

 اخلشية من عدم وصوهلا ملستحقيها.   –  4

الفرار من األساليب اإلدارية اليت تلمأ إىل الربيد واحلوالة وما يكتنف هذه العملية من طول انتظار   –  5
 وتعقيد. 

 الرغبة يف االطمئنان على مصري عبادته بيده.   –  6

 ظروف نفسية ترىب عليها الشعب اجلزائري من عدم الثقة. –  7

 ضعف اخلطاب املسمدي اخلاص ابلزكاة والبذل واإلنفاق.  –  8

 ضعف الكفاءات الدعوية وعدم إخالصها يف دفع الناس لصندوق املسمد.   –  9

وترك   -10 الدينية  الشؤون  مديرايت  عليه  تسهر  منسمم  دعوي  ضابطة خلطاب  دعوية  غياب خطة 
 التعاون مع اإلطارات الكفيئة، واالكتفاء مبا هو موجود. 

  6م  جدول رق

   م2009 -ه     1430  يبني حقيقة املؤدين هلا يف الصندوق وخارجه 

 المؤدون لها في الصندوق  عدد العينات 

209 

 المؤدون لها خارج الصندوق 

91 

ونسبتهم من عدد    300
 المزكين 

 69 ،0 % 30 ،0 % 

 نسبتهم من عدد المصلين

 نسبة جميع المصلين المزكين
07 ،0 % 

 

03 ،0 % 

 

  :    6دالالت اجلدول رقم  *  
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ارتفاعا حمسوسا ومالحظا حيث ارتفع من   ارتفعت نسبة املؤدين للفريضة يف الصندوق املسمدي   –  1

 على العكس من السنة املاضية ، وهلذا دالالته ومعناه وأسبابه.% 0، 69إىل  % 0، 33

 فهم األرضية الدعوية مهم يف إجناح العملية.   –  2

 ال وانجع وجالب للفاعلية واالنتباه إىل ضياع الوقت واجلهد.. إعداد خطاب ديين فع –  3

 معرفة مفاتيح اخلطاب الناجح واملؤثر يف نفوس اجلماهري. –  4

 القدرة على كسب ثقة املزكني نظرا لتوفري عناصر الثقة والشفافية يف اجلمع والتوزيع.   –  5

 ي شيء آخر. إخالصي الدعوي لبلدي ودوليت ووطين وشعيب، وتفضيله على أ –  6

صياغة خطاب صادق يبدد كل خماوف املزكني وشكوكهم وظنوهنم وما حيوط هبم من دعاية سوداء   –  7
 هدفها ضرب مسعة وصورة النقية لرجال السلك الديين. 
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 املبحث الثاين 

 كيف أقنعت املزكني؟ 

معرفاة بنياتهم الفكرياة والوجدانياة، ومعرفااة  مان خاالل املعايشاة الدائماة والقريباة ملان املصاالني أمكان   
مدى مساحة اخلريية يف أعماقهم، ومدى جتاوهبم مع شعور انتمائهم للمماعة املسلمة مان خاالل التازامهم  
بتأديااة فااروض وواجبااات االنتماااء الفعلااي هلااذه اجلماعااة بنياات خطااااب دينيااا يتأسااس علااى مجلااة ماان املباااين  

 واألسس املتماسكة، وهي:

الاااادقيق ملثاااال هااااذه الفااااروض والواجبااااات الدينيااااة، حبيااااث      اس املع    ريف والفك    ري والعلم    ياألس       –  1
الكشااف عاان خفااااي وماازااي وفوائااد مارسااة مثاال هااذه الواجبااات للمنتمااني جلماعااة املساالمني، ومااا هلااا مااان  

 فضائل ومزااي فردية ومجعية واجتماعية.

 واإلشراقات الباطنية.  الرتيادات هذه السنوحات  األساس الوجداين والروحاين  –  2

، وذلااك حبكاام طبيعااة العقليااة العربيااة واإلسااالمية القائمااة  األس  اس البالغ  ي والبي  اين اخلط  ايب امل  ؤثر  –  3
 على تقبل أجبدايت ومقامات خطاب البيان الشاعري البليغ.

هيايب  بني وجدانيات اخلطااب الرتغيايب اجلاذاب واملقناع، واخلطااب الرت   األساس التشكيلي التأرجحي – 4
املخيااف واملوجااع، وأثرمهااا يف الواقااع احليااايت اآلين واملسااتقبلي الاادنيوي واألخااروي لفاارد املتعاااون واملتعاااطف  
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والقاااائم بتطبياااق الااانص الكااارمي ، وخمااااطر االمتنااااع وأثاااره الساااليب الفاااردي واالجتمااااعي الااادنيوي واألخاااروي  
 أيضا.

شااااد احملصااال علياااه طيلاااة املكاااوث باااني  لرتاكماااات سااانني الااادعوة واإلر   األس   اس التج   ريب الشخص   ي  –  5
 [.اإليزو الشخصي-I . S . O  فئات املدعوين. إن شئنا عربان عليه با ] 

[ يف الواقاااع املثااااايل النباااوي والصااااحايب  املثالي    ة التارخيي    ة]  األس    اس الت    ارخيي والتطبيق    ي الخمج    رب  –  6
الواقاااع، حاااىتُ مساااي ذلاااك  والتاااابعي، حياااث شاااهدت تلاااك احلقباااة أروع األمثلاااة لتطبياااق تلاااك النصاااوص يف  

العصاار بعصاار املصاااحف الاايت متشااي علااى األرض ، ُومسااي عصااران عصاار طباعااة وحفااظ وتااالوة املصاااحف،  
 كما سعيت لتقدمي أمثلة عن نقاء األيدي أايم الثورة التحريرية وسين االستقالل األوىل.

 جتديد اخلطاب الديين الرمضاين وأتصيله وتنويعه: 

 منشااااورتني حااااول جتااااربيت الدينيااااة املتواضااااعة يف جتديااااد اخلطاااااب  وقااااد ساااابق أن قاااادمت دراسااااتني
[، وعماال الفاارد املساالم الرمضاااين السااليم، ونيلااه  مدرس  ة رمض  اناملساامدي الرمضاااين بيناات فيهااا باارانمج ]

يف توزيااع أايم رمضااان    هللا ص  لى هللا علي   ه وس  لمشااهادات رمضااان الااثالث املقساامة حسااب قااول رسااول  
 نطقية وعقالنية من اكتساب تلك الشهادات جبدارة، وهي شهادة: وهي، مربجما دروسا تؤهله مب

 الرمحةل.   –  1 

 املغفرةل.   –  2 

 .العتق من النارل  –  3 

ويباادأ ابحلصااول علااى الشااهادة األوىل مبعرفااة معاارج العبااور للمقامااات الرابنيااة، وماادخل الصاامدية  
املتمياز ، فيحقاق لنفساه الرمحاة، فيناال الشاهادة األوىل املفضاية إىل التادرج يف مقاماات السالوك  او الرابنياة  

ماان انر الاادنيا وانر اآلخاارة،    والصاامدية فُيغفاار لااه، وينااال شااهادة الغفااران، ومنهااا ميتلااك تااذكرة اجلااواز للعتااق
 وهكذا سائر رمضاانت العمر على الطاعة. 

وكانت استمابة فئاة املازكني إجيابياة ويف مساتوى التطلعاات الدينياة املنتظارة والواعادة بسابب تركيباة   
خطاااب ديااين مساامدي رمضاااين جتدياادي، غااري مااألوف وال معهااود ماان قباال املاازكني، حبيااث تضاامن هااذا  

عة من اجلانب املعاريف، حياث كاان ملعاارف الاوحي املاؤثرة دورهاا يف ساحرهم وجاذهبم،  اخلطاب عناصر متنو 
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كمااا كااان لطريقااة عرضااها وتقاادميها أثاار بليااغ يف تعبياادهم لاارهبم ومسااارعتهم لالسااتمابة الطوعيااة والتلقائيااة  
ماان  لاادفع أمااواهلم، حيااث إخااراج األمااوال عسااري علااى النفااوس العاديااة الاايت اعتااادت الكاان والكنااز واخلااوف  

 اجملهول، فما ابلك ابلنفوس اليت تعيش يف عاَّل متسارع وضاغط وكثري املتطلبات والنفقات..

وحبكااام تكثياااف موجاااات اخلطااااب الااارابين الرمضااااين املفعااام جبمالياااات وأطاياااب اللياااايل الرمضاااانية  
 وق.الساحرة على وجداهنم وعقوهلم صارت تتم منهم االستمابة السهلة  و يد اإلمام أو فتحة الصند 

 

 
 يبين منهجي وخطابي الديني إلقناع المزكين   3مخطط توضيحي رقم 

 أنواع املزكني: 

وهنا  ب أن نشري إىل ثالثة أنواع من املزكني، فثمة مزكني واضحي اهلوية، وهناك جمهاويل اهلوياة،   
رتون  كماااا أن هناااااك ماااازكني أثاااارايء عرضااايني يقاااادمون املبااااالغ الكباااارية، يف املناسااابات، كفصاااال الصاااايف يشاااا

املكيفات للمسمد، ويف الدخول املدرسي يتكفلون مبحافظ التالميذ، ويشرتون قفة رمضان..  أماا املازكني  
 الذين يقدمون املبالغ املتواضعة كزكاة الفطر وبعض النذور والصدقات فهم الشرحية الكبرية من املصلني.

  

خطاب اإلقناع

ةالمثالية التاريخي الهيبة االجتماعية بالترهيالترغيب و  الخطاب البياني

الخطاب الوجداني الخطاب العلمي
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 يبني أنواع املزكني   4اطط توضيحي رقم  

 

 ا تاجني حسب الضرورة:أصناف 

احملتاااجون يف اجملتمااع اجلزائااري كثاار، غااري أننااا ناارى يف عمليااة التوزيااع أكثاار الناااس حاجااة وأمسااهم   
 ضرورة، وقد رتبنا احملتاجني وفق التسلسل اآليت:  

 األرامل واملطلقات.  – 1

 اليتامي والطبيعيني.  – 2

 املعوقني والزمىن ]املصابون ابألمراض املزمنة[.  – 3

 كبار السن ]الشيوخ والعمائز[.  – 4

 البطالني وعمال الشبكات االجتماعية ]ذوي الدخل احملدود جدا[.  – 5

 املقدمني على الزواج أو العمل من الشباب.  – 6

 وكما يوضحه املخطط التايل: 

أنواع المزكين

مزكين عاديين مزكين عرضيين معلومي الهوية مجهولي الهوية
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 يبني أصناف ا تاجني   5اطط توضيحي رقم  

 جتربة القطرة:

 جتربة القطرة ليايل رمضان:   – 1

كاااان التعامااال ماااع كااال فئاااة مبفاتيحهاااا احلقيقياااة، فكانااات طريقاااة ]جترباااة القطااارة[ انجحاااة ماااع فئاااة   
ل  1000 املاازكني العاااديني، ماان يقاادمون زكاااة فطاارهم بعاادد أفااراد أساارهتم والاايت كاناات ال تتعاادى األلااف  

كمثااال أمنااوذجي إن كاناات لااه أمااوال يزكااي عليهااا، أو  دينااار جزائااري. حبيااث يباادأ اإلمااام بتقاادمي زكاااة أموالااه  
زكاااة فطااره عاان أهلااه وولااده ، أو صاادقة جاريااة ضاائيلة كاال ليلااة رمضااانية أمااام مجااع املاادعوين قُبياال النهااوض  

داننااري عاان كاال فاارد ماان أفااراد أساارته    ل10 ألداء صااالة العشاااء وقيااام الليلااي ]الاارتاويح[ وقااد تكااون عشاارة  
مخساني ديناارا، تُعطاى للمكلاف جبمعهاا أو تُلقاى يف صاندوق الزكااة، أو    ل50 ا وتقدر يف املتوسط العام ب

أصناف 
المحتاجين

األرامل 
والمطلقات

اليتامى
والطبيعيين

المعوقين 
والزمنى

كبار السن 
المتقاعدين

المقدمين على 
الزواج والعمل 

البطالين 
والعمال 
المحتاجين
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يطوف جامعو األموال ابألكياس علاى املصالني واملصاليات فيممعاون ماا كتاب هللا هلام أن جيمعاوا، وهكاذا  
طيلااة أايم الشااهر الفضاايل. وتعااد جتربااة القطاارة أصاالح طريقااة جلااذب املاادعوين للزكاااة والصاادقة يف املساااجد  

شعبية الفقرية، وهي أيضا طريقة جذابة جلمع الزكوات األخارى حياث يصال بعضاهم إىل مجاع مبلاغ يصال  ال
  نصابه الزكاة.      

 جتربة القطرة يوم اجلمعة:    – 2

يعرف الشاعب اجلزائاري مناذ القادم طريقاة مجاع األماوال ياوم اجلمعاة عان طرياق التماوال باني أراتل   
ميكااان مجعاااه مااان ماااال التربعاااات هبااادف بنااااء املسااااجد وتشاااييدها أو اجلماااع  املصااالني ابألكيااااس ومجاااع ماااا  

ملؤسسااااة املساااامد أو ملكتبااااه أو لتاااادعيم صااااندوق الزكاااااة.. وقااااد قاااادمت يف هااااذه الدراسااااة جاااادولني لتطااااور  
 تربعات اجلمعة بغية معرفة أثر الضخ التحشيدي املعنوي يف نفوس املصلني وأثره يف رفع نسبة التربعات.

   2008ين المعدل الشهري لجمع التبرعات لشهر جانفي سنة  يب 7جدول رقم 

 املبل  اجملموع  الشهر 

 د . ج 

 متوسط معدل الفرد  عدد املصلني 

 د . ج 

مالحظات 
 أخرى

 الشيء 5،    77 2008 11،    600،    00 04/01/2008

11/01/2008 00    ،9600 2008 78    ،4 // 

18/01/2008 00    ،900    ،14 2008 42    ،7 // 

25/01/2008 00    ،450    ،11 2008 70    ،5 // 

 // 23،    67 8032 47،    550،    00 اجملموع = 

  :    7* دالالت اجلدول رقم  

 بنّي أن خط الطاعة ضئيل جدا من انحية البذل واإلنفاق.  –  1

املاضية أن خط الطاعة املايل لدى املصلني الذين مشلتهم الدراسة هابط جدا طيلة السنوات األربع    –  2
 م العتبارات الفقر وضعف اإلميان وعدم فاعلية اخلطاب الديين اإلنفاقي وغريه. 2005-2008



 

262 
 

اإلنفاقي،   –  3 اإلسالم والسيما يف جانبها  ُبشعب  معنيني  املدروسني غري  املصلني  أن  الدراسة  بينت 
 ]الصدقة، الكفارة، الزكاة [. 

السنوا  –  4 طلية  املصلني  لدى  اإلنفاق  نسبة  وفاعلية تقاربت  يعين عدم جناعة  ما  املدروسة  األربع  ت 
 اخلطاب الديين اإلنفاقي.

   2009يبني املعدل الشهري جلمع التربعات لشهر جانفي سنة    8جدول رقم  

 املبل  اجملموع  الشهر 

 د . ج 

 متوسط معدل الفرد  عدد املصلني 

 د . ج 

مالحظات 
 أخرى

 الشيء 08،    18 2008 16،    430،    00 02/01/2009

09/01/2009 00    ،500    ،16 2008 21    ،08 // 

16/01/2009 00    ،000    ،16 2008 96    ،07 // 

23/01/2009 00    ،900    ،15 2008 91    ،07 // 

 // 32،    26 8032 64،    830،    00 اجملموع = 

  :    8* دالالت اجلدول رقم  

انحية البذل واإلنفاق واإلقبال على صندوق الزكاة،   تطور بشكل ملحوظ منبنّي أن خط الطاعة    –  1
املبلغ اجملموع  شهر جانفي   با ]2009حبيث فاق  املقدر  م 2008[ د.ج سابقه جانفي  64830م 

 .[ د.ج  17280[ د.ج  باا ]47550املقدر با ]

املاضية   أن خط الطاعة املايل لدى املصلني الذين مشلتهم الدراسة هابط جدا طيلة السنوات األربع   –  2
وغريه2005-2008 اإلنفاقي  الديين  اخلطاب  فاعلية  وعدم  اإلميان  وضعف  الفقر  العتبارات  مث م   ،

 .م بفعل التمديد يف العملية الدعوية ، وورود مصلني آخرين من األحياء الغنية2009تطور يف سنة 

املدروسني صاروا معنيني  –  3 املصلني  أن  الدراسة  الد   بينت  ُبشعب اإلسالم   يين بتنمية وتطوير احلس 
 [. ، التربعات، النذور، القرابت..والسيما يف جانبها اإلنفاقي، ] الصدقة، الكفارة، الزكاة

 جتربة القطرات الكبرية لزكاة الفطر:    – 3
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تتم عملية مجع زكوات الفطر ليايل شهر رمضان الفضيل ابتداء من األسبوع األول، حيث يتقدم  
الصندوق أو يف يد اإلمام مباشرة وأيخذون وصال بذلك، وهذا جدول يبني املصلون املزكون لدفعها يف  

 تطور نسبة زكاة الفطر لسنوات أربع: 

    يبني تطور زكوات الفطر  9جدول رقم  
 قيمة ما يقدم املصلي  عدد املصلني  قيمة زكاة الفطر  السنة 

 د.ج  13.  34 2008 د.ج  26800 م 1427-2006

 د.ج  13.  99 2008 د.ج  28100 م 1428-2007

 د.ج  101.  82 2008 د.ج  204460 م 1429-2008

 د.ج  263.  79 2008 د.ج  529700 م 1430-2009

  :    9* دالالت اجلدول رقم  

حبيث تطورت قيمة ما يدفعه انحية البذل واإلنفاق    تطور بشكل ملحوظ منبنّي أن خط الطاعة    –  1
 املصلي يف السنوات األربع تطورا ملفتا لالنتباه. 

السن  –  2 طيلة  جدا  هابط  الدراسة  مشلتهم  الذين  املصلني  لدى  املايل  الطاعة  خط   ت املاضي  تنيأن 
وغريه  2006-2007 اإلنفاقي  الديين  اخلطاب  فاعلية  وعدم  اإلميان  وضعف  الفقر  العتبارات  يف م 

مث سنيت    املصلني،  يف  مصلني 2009و    2008تطور  وورود   ، الدعوية  العملية  يف  التمديد  بفعل  م 
 . آخرين من األحياء الغنية لسماع خلطاب

املدروسني صاروا معنيني  –  3 املصلني  أن  الدراسة  الديين   بينت  ُبشعب اإلسالم   بتنمية وتطوير احلس 
 والسيما يف جانبها اإلنفاقي، ]الصدقة، الكفارة، الزكاة[. 

 عودة الثقة إىل قلوب املصلني بفعل عوامل الوضوح والشفافية يف اجلمع والتوزيع.   –  4

 تبديد كل املخاوف والشكوك اليت كانت قائمة يف السنوات املاضية يف نفوس املصلني.  –  5

تبغي االنتساب للمنة   –  6 الطيبة واملخلصة والعاملة، من ال  الفئات  الدينية أمام خمتلف  اللمنة  فتح 
 دف حتقيق مآرب أخرى. هب



 

264 
 

 تقدمي كشوفات وحساابت واضحة ودقيقة ملديرية الشؤون الدينية بشكل دوري.   –  7

 تقدمي كشوفات وحساابت واضحة ودقيقة لكل من يريد التحقق واالطمئنان.   –  8

 –عفة وطهارة واستقامة الطاقم املسمدي الرمسي املعني من قبل مديرية الشؤون الدينية: ]اإلمام    –  9
 معلم القرآن[، وكذا اللمنة الدينية. –القيم    –ؤذن  امل

 د.ج لألسرة الواحدة.   3000أسرة مبقدار    173جمموع األسر اليت استفادت منها بلغ   -10

 كانت عملية توزيعها ابليد مباشرة عالمة على سرعة استمابة املزكني لوضعها يف صندوق الزكاة.   -11

    -قفة رمضان    –  يبني تطور زكوات الفطر   10جدول رقم  

متوسط معدل  القيمة اإلمجالية  القيمة املالية  عدد القفف  السنة
 الفرد  د.ج 

   22،  70 د.ج  45600 د.ج  800 ق  57 م 1427-2006

 31،  37 د.ج  63000 د.ج   1000 ق  63 م 1428-2007

 41،  83 د.ج  84000 د.ج   1200 ق  70 م 1429-2008

 م 1430-2009

 اجملموع = 

 ق  85

 ق  275

 د.ج  136000 د.ج   1600

 د.ج  328600

90  ،67 

  :  10* دالالت اجلدول رقم  

حبيث تطورت قيمة ما يدفعه انحية البذل واإلنفاق    تطور بشكل ملحوظ منبنّي أن خط الطاعة    –  1
املصلي يف السنوات األربع تطورا ملفتا لالنتباه ابلنسبة لقفة رمضان حبيث ارتفع معدل مشاركة الفرد من 

 [ د.ج. 67.    90[ د.ج إىل  ]  22  .  70مبلغ ]

السن  –  2 طيلة  جدا  هابط  الدراسة  مشلتهم  الذين  املصلني  لدى  املايل  الطاعة  خط   ت املاضي  تنيأن 
وغريه  2006-2007 اإلنفاقي  الديين  اخلطاب  فاعلية  وعدم  اإلميان  وضعف  الفقر  العتبارات  يف م 

العملية الدعوية، وورود مصلني آخرين  م بفعل التمديد يف 2009و  2008املصلني، مث تطور يف سنيت 
 . من األحياء الغنية
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املدروسني صاروا معنيني  –  3 املصلني  أن  الدراسة  الديين   بينت  ُبشعب اإلسالم   بتنمية وتطوير احلس 
 والسيما يف جانبها اإلنفاقي، ] الصدقة، الكفارة، الزكاة[. 

 [ د.ج. 328600أن جمموع ما ُدفع من مبالغ مالية لقفة رمضان بلغ ]   –  4

 أسرة.   85جمموع األسر اليت استفادت منها يقدر با  –  5

 جتربة بطاقة االنتساب جلماعة املسجد:    –  4

أن   اللمنة  لعضوية  الرتشح  أو  االنتخاب  له  حيق  فيمن  ُيشرتط  املسمد  جلنة  جتديد  أجل  من 
وي صورته  عليها  توضع  اشرتاك  بطاقة  عرب  وذلك  املسمد،  جلماعة  انضم  قد  سمل يكون  يف  سمل 

[ د.ج، وجمموع هذه األموال تستخدم فيما 300املسمد وختتم خبتم إمام املسمد ويدفع اشرتاك قدره ]
 له صلة ابلعمل املسمدي ، وسنقدم عنها دراسة الحقة إن شاء هللا.  

  11جدول رقم  

 م  2009ه    1430  –جمموع مداخيل مسجد سلمان الفارسي العينية واملالية لسنة  يبني  

 القيمة املالية د.ج  املداخيل وأصناف الصدقات ..  السنة

 د.ج  136000 القفة الرمضانية  م 2009ه   1430

 د.ج  100700 ا افظ املدرسية  //

 د.ج  529700 زكاة الفطر //

 د.ج  240000 زكاة املال //

 د.ج  550000 كبري  01مكيفات متوسطة +    07 //

وهدااي مربدات ماء ومتر وحلوى    03 //
اتلفة كتب ومصاحف وساعات 

 ولوحات وملصقات .. 

 د.ج  100000

 د.ج  200000مدخول بطاقات االشرتاك واللجنة  
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اجملموع العام 
 للمداخيل = 

 1856400 الدينية 

 د.ج

 * نتائج الدراسة:   

ميكن فهم عملية إجناح الزكاة من خالل مداخيل هذا املسمد املتواضع املوجود ضمن حي فقري  
 جدا، وحصرها يف األركان الثالثة التالية: 

 داعية أمنوذجي وصادق وحمب ألهله ووطنه ودولته.   –  1

 خطاب ديين قوي ومؤثر وصادق وفاعل.  –  2

 جلنة دينية سوية وصادقة وحمرتمة.   –  3

مضرواب بعدد مساجد اجلزائر    د.جل  185640000 ن نتصور هذا املبلغ املقدر  باوعلينا أ  
 .  د.جل  3712800000000  العشرين ألف فإنه يصل إىل  

 وميكننا تصورها أيضا كما يبينها املخطط املذكور أدانه.  
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 الفصل الثامن 
 حماولة لتمديد اخلطاب الديين املسمدي الرمضاين 

 -إمام مع رواد مسجده أمنوذجاجتربة  -

 املبحث األول

 صليت ابخلطاب الديين 

الديين   اخلطاب  مصطلح  شيوع  واإلسالمية  العربية  والثقافية  والدعوية  الفكرية  الساحة  عرفت 
بشكل ملفت لالنتباه، حبيث جتردت وجتندت الكثري من األقالم للكتابة فيه، فال يكاد خيلو رف مكتبة 

أو  ملتقى  أو  انربى   أو معرض  بل  العنوان،  تتزين هبذا  أعمال  أو دورية.. من  أو جريدة  أو جملة  مؤمتر 

داعـية أنموذجي

خطـاب ديني 
مؤثر

لجنة دينية 
ســوية
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للكتابة يف هذا امليدان اخلطري ، وتفاوتت كتابتهم بني   –من له صلة ابخلطاب الديين وغريهم–الكتاب  
، حىت الفهم والعمق والدقة واملنهمية واالضطراب.. واإلصابة يف معاجلة هذه القضية الدقيقة واحلساسة  

صار من الضروري طرح السؤال التايل: ]من هو اجلدير ابلكتابة يف هذا احلقل املعريف الدقيق؟[، و ]هل 
هو كأل مستباح لكل صاحب يراع؟[، أم ]هو جمال متخصص بصنف معني من الكتاب؟[.. وقد تبني 

والعلم واإلعالمية  النظرية  واملستمرة:  واملباشرة  الدقيقة  املتابعة  من  يل من خالل  الكثري  أن  والتطبيقية  ية 
البعض منهم   التيار ليس إالّ. بل إن  كتبوا فيه، إمنا كتبوا فيه من ابب اجملاراة وحشر األنوف، ومواكبة 
كتب وهو ال يدري أنه غري معين ابلكتابة يف هذا امليدان احلصني أصال، ولكنه لألسف لشديد فقد عىن 

فيه، معطيا احلق لنفسه أحقية اخلوض فيه دون غريه،   نفسه فقط، حيث جترأ كل صاحب قلم لغمس يده 
حبمة أنه أستاذ يف اجلامعة، أو كاتب يف صحيفة يومية، أو جملة دورية، أو مسؤول عن حصة إعالمية.. 
املعرفة  حبمة  الشائك  امليدان  هذا  يف  للخوض  ألنفسهم  احلق  الكتاب  هؤالء  مثل  إعطاء  أن  واحلقيقة 

والواقع والتارخيية  احلق  العلمية  مينحهم  وال  غري كاف،  أمر  هو  اجملردة  النظرية  نظري    –ية  وجهة   –من 
للخوض فيه، إذ أن معارفهم نظرية حبتة، أو اترخيية مستمدة من جتارب السلف الصاحل من األمة، أو 
اجلمعة،  الدينية كا ]خطبيت  املناسبات  ملختلف  واملشاهدة  واحلضور  السماع  واقعية مستمدة من خالل 

جلنازة، اخلطبة والزواج..[ أو لسماعه الدروس واملواعظ واحلصص من القنوات الفضائية.. وهذا العيد، ا
منهج ومربر غري دقيق ملنح النفس احلق للخوض فيه، على اعتبار التمكن من البعد املعريف  –يف رأيي  –

ارسات الدعوية للداعية  النظري، واالفتقار إىل آلية تطبيق النص يف واقع احلياة والناس، إذ أن أصعب املم
كيفية حتويل اآلية أو احلديث أو احلكم من كالم نظري حلو له طالوة إىل واقع عملي متحرك يف ذاتية 

وهو يصف عمل   رضي هللا عنه األفراد، الذي مضمونه كلمة الصحايب اجلليل سيدان عمر بن اخلطاب  
هللا   وسلم رسول  عليه  هللا  أبنه:  صلى  اإلسالم  إىل  دعوهتم  وميألان   يف  اجلاهلية  من  يفرغنا   كان 
 . ابإلسالمل

ويف اعتقادي أنه ال يكفي امتالك املعرفة الشرعية النظرية فقط كما هو عند الكثري من أساتذة  
اجلامعات اإلسالمية الُعطل، وال التطبيق الفردي واألسري يف حميط األستاذ الداعية، بل جيب أن ميتلك 

أ  دعواي  منربا  الداعية  تطبيق األستاذ  يف  ويقارب  يسدد  أن  خالهلا  من  حياول  متعددة  دعوية  منابر  و 
ُتسهل  اليت  واملناهج  والطرق  اآلليات  من  الكثري  يكتشف  مثة  ومن  الناس.  حياة  مع  النظرية  النصوص 
من:  مكون  دعوي  جدل  دائرة  ضمن  وهكذا  عملي.  حيايت  واقع  إىل  النظري  اخلطاب  حتويل  عملية 

+ حماوالت تطبيقية عملية + وسائل ومنابر: كتابة، خطابة، تدريس    حقائق ومعارف دينية نظرية 
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ضمن دائرة   ووعظ مسجدي، قنوات فضائية، دروس فتاوى حلقات تراتيل مباشرة وغري مباشرة..ل
ليتحقق املنهج   ااطب + ااطب + خطاب + هدف + وسيلة + أتثري..ل جدل تفاعلي مكون من  

 األصوب واألمثل إلنزال هذا النص ضمن حدود دائرة أمة بعينها.

 وعليه فالذي يريد أن خيوض يف هذا اجملال عليه أن يسأل نفسه هاته األسئلة: 

 هل معاريف الدينية النظرية وحدها تؤهلين للكتابة يف مباحث اخلطاب وجتديده؟                  

إطار إرشاد وقيادة نفسي وأسريت  و التدين كافية ألكتب يف هذا اجملال؟ وهل وهل جتربيت الضيقة يف  
ما  بكل  اجملالدين  والدعاة  العلماء  ساديت  جهود  وأقوم  ألقيم  تؤهلين  اخلاصة  الدينية  والتمربة  املعارف 

 ميلكون لتعليم الناس اإلسالم؟ 

قدر جهود العاملني يف ومن هنا وجب على السالك طريق احلق أن يعرف قدر نفسه أوال ، و  
حقل الدعوة اثنيا، وقدر كسله وتوانيه وتراجعه اثلثا ، وقيمة التمربة التطبيقية يف فهم تعاليم الدين وكيفية 

 نقلها ونشرها وتعميمها يف سائر شؤون احلياة وبني خمتلف شؤون الناس .     

 الدواعي واألسباب: 

بة الدعوية واإلرشادية املسمدية الرمضانية ميكن إمجال دواعي وأسباب اخلوض يف هذه التمر  
 فيما يلي:

استصااااحاب العماااال املساااامدي والاااادعوي نظااااراي وعمليااااا ماااان خااااالل الدراسااااة العلميااااة، والتاااادريس    –  1
األكادميي اجلامعي، والكتابة واملشاركة يف امللتقيات والندوات الوالئية والوطنية والدولية، وابلتأليف العلماي  

 لعمل التطوعي املسمدي ابلوعظ واإلرشاد واخلطبة قرابة األربعة عقود.الفردي واجلماعي، وا

فاااراغ السااااحة الدعوياااة الدينياااة الوساااطية يف اجلزائااار ، بااارفض الااادعاة اجلزائاااريني املتواجااادين يف اخلاااارج    –  2
العاااودة ألرض الااادعوة، وقعاااود الااابعض فاااوزا بنمااااة الااانفس وإيثاااارا للثانياااة، ماااا هياااأ اجلاااو املناساااب لتااانقض  

 وات التشدد والتنطع والتشنج.دع

هيمناااة اخلطااااب املتشااادد واملتنطاااع واملنفااار املااادعوم مااان قاااوى مذهبياااة خارجياااة عملااات علاااى تفتيااات    –  3
 الوحدة العقدية والفروعية لألمة اجلزائرية.
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تشاااتت املاااواطن اجلزائاااري أماااام زخااام وسااايوالت القناااوات الفضاااائية الدينياااة العربياااة واإلساااالمية السااانية    –  4
 ة، وغريها.الوسطي

عاادم حيااااد القناااوات الفضاااائيات الدينياااة العربياااة واإلسااالمية وحتيزهاااا ألهااادافها املعلناااة واملبطناااة، وأثااار    –  5
ذلك على تدين املواطن اجلزائري، الذي صار عرضة وهنبا للهمات العربية ]اخلليمياة، املصارية ، العراقياة ،  

للمااذاهب الدينيااة املختلفااة ]الساانية الوسااطية، والساانية  السااورية ، اللبنانيااة ، السااودانية..[، وكااأل مسااتباحا  
املتشاااانمة، والصااااوفية املثبطااااة، والشاااايعية العربيااااة، والشاااايعية الصاااافوية..[، فضااااال عاااان دعااااوات القاداينيااااة  

 واإلمساعيلية. حىت طمع فيه املبشرون النصارى.

ا مااواطىء أقاادامها  صااراع هااذه الفضااائيات العنيااد الكتساااح واكتساااب مناااطق نفااوذ عقديااة توطااد هباا  –  6
على حساب املذاهب األخرى، وهو ما تؤكده حاالت التمدد السلفي الوهايب املتشادد والشايعي اجلعفاري  

 يف اجلزائر، وذلك من خالل رصدان ومتابعتنا ومشاهدتنا وحواراتنا مع كال االجتاهني يف اجلزائر.

يه والااتمهم الاايت تعاارض هلااا اإلسااالم  ضااياع قيمااة الاادين يف نفااس املااواطن اجلزائااري بعااد محااالت التشااو   -  7
 من خالل ما راج كذاب وزرا وأشرا ابمسه يف العشريتني الدمويتني السالفتني.

  -بفعاال سااين االسااتعمار واخللااط اإليااديولوجي الحقااا    –خصوصااية البيئااة والفاارد اجلزائااري املسااكون    –  8
تشاااكيك يف قيماااة وقااادرة احمللااااي  بعقاااد اخلاااوف واخلضاااوع، واالنبهاااار املسااابق ابآلخااار، واحتقاااار الاااذات وال

 وتعظيم املستورد.

بيئة التخلف الشاملة اليت عليها سائر اجلزائاريني، حياث ارتفااع نسابة األمياة احلرفياة وغريهاا، وانتشاار    – 9
اجلهااال، وسااايطرة اخلرافاااة، وهيمناااة عقلياااة األساااطورة والطفااارة واملفاجاااأة، والفهااام اخلااااطىء لعقياااديت القضااااء  

 الدين يف نفسية الفرد اجلزائري.  والقدر، وتراجع سطوة

ارتفاع معدالت اجلرمية من: قتل وضرب واعتداء وهتديد.. والتسابب يف اجلاروح العمدياة واإلعاقاات   -10
الدائماااة، والعناااف والعناااف املضااااد يف ساااائر شاااؤون احليااااة، والتعااادي الفاضاااح علاااى قاااوانني البيئاااة والعماااران  

وخسائر ونتائج حوادث املرور، والتفنن يف شىت أناواع السارقات  والطرقات واآلداب العامة، وارتفاع ضحااي  
، والتهريب، والتهرب الضرييب، وانتشار ابن الزىن بشكل ملفت لالنتباه ، واالعتداء علاى األصاول، فضاال  

 عن تعاطى احملرمات بشكل مقلق كاملخدرات واملسكرات واملفرتات.
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و متعااادد األجنااااس واألعاااراق واأللسااانة واللهماااات  خصوصاااية اجملتماااع اجلزائاااري وتنوعاااه وثرائاااه، فهااا  -11
واملناااطق والقاايم والعااادات والتقاليااد.. واسااتحالة إدراك دعاااة الفضااائيات مثاال هااذه اخلصوصاايات، وابلتااايل  
الفشااااال الاااااذريع يف اختياااااار اخلطااااااب الاااااديين الوساااااطي املناساااااب، الاااااذي ميثااااال جهااااااز كشاااااف األماااااراض  

اجع هلاااا مااان صااايدلية اإلساااالم، حياااث الطبياااب واجلهااااز  وتشخيصاااها، ومااان مث وصاااف العاااالج الاااديين النااا
والصاور الشاعاعية واألدويااة واملستشافى والصايدلية تتأسااس علاى تعااليم اإلسااالم الصاحيحة، وحياث حتقيااق  
ناازول الاانص مااع الواقعااة واألفااراد واحلاادث، ال كمااا هااو قااائم اليااوم يف معظاام باارامج هااذه الفضااائيات، الاايت  

 ة وقناعة وصدق واستقامة هذا الشعب املسكني. زادت يف تشتيت ومتزيق مصداقي

أمهية وقيمة اخلطاب الديين الناضج والوساطي والساوي، ومكانتاه يف معاجلاة أدواء هاذه األماة املادياة   -12
 واملعنوية والروحية والنفسية والرتبوية والسلوكية..

وحااىت املتطاااوعني مااانهم،    راتبااة ونساااقية ومنطيااة اخلطااااب الاااديين املساامدي مااان قباال الااادعاة الااارمسيني  -13
الااذين يفتقاارون للتمربااة الدعويااة العميقااة، حيااث مااا يزالااون يف مرحلااة استصااحاب وتقليااد أساااتذهتم الااذين  

 تربوا على أيديهم يف الشرق اإلسالمي.

قلاااة زاد الااادعاة يف العلاااوم اإلنساااانية والكونياااة األخااارى، حياااث التشااابع بعلاااوم الشاااريعة فقاااط، دومناااا    -14
استصااحاب ملعااارف وحقااائق العلااوم األخاارى، الاايت نراهااا ضاارورية يف فهاام الفاارد واجملتمااع، وال غااىن للداعيااة  

تصاصااااته، والتااااريخ  عنهاااا، كعلااام االجتمااااع بكافاااة فروعاااه واختصاصااااته، وعلااام الااانفس بكافاااة فروعاااه واخ
واحلضااارة، واجلغرافيااا، واألدب والنقااد والدراسااات األدبيااة والفكريااة والفلساافية واملنهميااة، واالطااالع علااى  
آخر ما يتداول مان عااَّل األفكاار والفلسافات، فضاال عان املعلوماات الطبياة العاماة واملهماة، وأصاول بعاض  

العلااااوم الطبيعيااااة والبيئيااااة والفيزايئيااااة والعسااااكرية  مواضاااايع الثقافااااة الغذائيااااة الصااااحيحة، وبعااااض املعااااارف يف  
واتريااخ احلاااروب العربياااة واإلساااالمية القدميااة واحلديثاااة منهاااا، واترياااخ صااراعنا ماااع العااادو الصاااهيوين. وبعاااض  
املعااااارف اإلعالميااااة والدعائيااااة واإلعالنيااااة، وبعااااض احلقااااائق واملعااااارف االقتصااااادية كااااا: الساااايولة والتضااااخم  

ماااوال واقتصااااد الساااوق والتعريفاااة اجلمركياااة والعملاااة املوحااادة والبورصاااات العاملياااة  واإلفاااالس وحركاااة رؤوس األ
والعرض والطلب. ومعارف عامة عان السياساة الدولياة وهيآهتاا كهيئاة األمام املتحادة وجامعاة الادول العربياة  

لعلااوم واحملكماااة  واالحتاااد اإلفريقااي واالحتااااد األوريب ومنظماهتااا كمنظماااة التمااارة العاملياااة والصااحة والرتبياااة وا
الدوليااة بالهاااي.. ومنظمااة املااؤمتر اإلسااالمي ورابطااة العاااَّل اإلسااالمي وغريهااا ماان املراكااز البحثيااة والعلميااة  

 واخلدمية يف العاملني العريب واإلسالمي خصوصا والعاَّل عموما.
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شاعوب ،  ضعف ثقافة الكثري من الدعاة ابلواقع والناس، وجهلهم للهمات وألسنة ولغات وثقافاة ال -15
 وخماطبتها بلهمة الداعية احمللية واالستغناء عن اللغة العربية اجلامعة.

ضااحالة مسااتوى الكثااري ماان الاادعاة الثقافيااة والفكريااة واألدبيااة والعلميااة كمااا يباادو ذلااك جليااا مااان    -16
،  خالل موضوعاهتم الفضائية، فضاال عان األماراض النفساية الكثارية الايت تساربت إىل نفاوس الكثاريين مانهم
حيااث التعااايل عاان الناااس، وعاادم اإلحساااس هبمااومهم وفقاارهم ومشاااكلهم وواقعهاام، واالنفصااام النكااد بااني  

 خطاب وحياة الداعية، حيث اخلطاب يف واد وحياته هو وأبناؤه وسلوكه يف واد آخر.

عاادم فهاام الكثااري ماان الاادعاة جلدليااة الاانص والواقااع، حيااث تنطلااق الغالبيااة العظمااى ماانهم ماان الاانص    -17
لتعاااليم املثاليااة، وتعرضااها علااى طبااق فضااائي المااع، دون معرفااة عالقااة هااذا الاانص بواقااع الناااس ، وماادى  وا

 استمابة الناس له وتفاعلهم معه.

جاهزيااة اخلطاااب الاادعوي املناساايب لاادى الكثااري ماان الاادعاة، حبيااث ال يكلااف نفسااه عناااء البحااث    -18
أو املطالعاااة حاااول املوضاااوع املاااراد احلاااديث فياااه    والااادرس والتنقياااب والتمدياااد.. فيكتفاااي ابساااتدعاء الاااذاكرة

ووضاااااع الشاااااريط املناسااااايب، فلرمضاااااان شاااااريطه ، وللحاااااج شاااااريطه، وللتوباااااة شاااااريطها، وملباحاااااث التوحياااااد  
واإلخااالص شااريطها وهكااذا.. كمااا يكتفااي فقااط ابسااتلهام احلقااائق ماان مصااادر الاادين ويعرضااها يف قالااب  

ماان كثاارة الصااراخ واجلااؤار ، خطاااب يفتقاار للعقالنيااة  ماضااوي محاسااي فااائر، يكاااد يفماار اسااتوديو التصااوير  
واملنطقياااة والربهانياااة واهلااادوء يف احلماااة والااادليل، فيصاااري الااادرس أو احلصاااة صاااراخا وناااديبا وبكااااء وتصااانعا  

 وتزلفا.. وهياجا وتفاعال مع معدي احلصة وموليها فقط.

 زائري.طمع كل من هب ودب، وكل صاحب دعوة وهوى يف املشاهد واملستمع اجل  -19

رغباايت امللحااة يف الاادعوة إىل هللا إبخااالص وصاادق وتفااان.. ورغباايت يف اكتساااب رضاااء هللا ساابحانه    -20
وتعاىل، حيث شارار النااس وأول مان ُتساعر هبام جهانم أمثاايل مان يقولاون ماا ال يفعلاون، أو يتمارأون علاى  

وة اإلسااالمية ، فحاولاات  دومنااا تضااحية وبااذل وعطاااء صااادق للاادع  ص  لى هللا علي  ه وس  لممناارب رسااول هللا  
تفكيااك جمتمعااي كماااُ يفكااك امليكااانيكي الساايارة ُوحياادد عطااب أجهزهتااا، وفهاام أمراضااه ومعرفااة أسااباهبا،  
وماان مثااة عالجهااا بدقااة ابلعااالج الصااحيح واملناسااب والشااايف، وهااذا ال يتااأتى للداعيااة إالّ إذا اسااتعان اب   

 داعي هللا الذي استأمنه عليه. وبذل ما بوسعه يف سبيل االجتهاد والتضحية لتبليغ  

ومن هنا جاءت هذه احملاولة التمديدية املتواضعة يف ميدان الادعوة إىل هللا وإىل ديناه ومانهج نبياه   
اليت بساطتها علاى جماال التمرباة العملياة مبسامد الصاحايب اجلليال سالمان الفارساي  عليه الصالة والسالم 
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وحققات نتاائج ابهارة يف التاأثري والتفاعال اإلجياايب مان خاالل    مبديناة تبساة ابلقطار اجلزائاري، رضي هللا عن  ه
ساارعة وجناعااة حلقااة رجااع الصاادى املهمااة يف العمليااة الدعويااة، وحيااث مقامااات اجملاولااة واحملاااورة الالحقااة  
لكاال درس تتااأتى أكلهااا ماان خااالل الساالوكات العمليااة والقوليااة والتدافعيااة السااوية بااني رواد املساامد، وال  

نااايهم ألجبااادايت اخلطااااب ودفااااعهم عناااه، واضاااطالعهم ومشااااركتهم الوجدانياااة والقولياااة  أدل علاااى ذلاااك تب
 والسلوكية يف نشر وتعميم واحلفاظ على منمزات ذلك اخلطاب يف املسمد واحلي.
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 املبحث الثاين 

 مفاتيح لفهم مدرسة رمضان

 

والوعااظ والعلمااء واملرشادون واملعلماون مناذ أن وعيات  مازالت ترن يف أذين عبارة يرددها اخلطبااء  
نفسي صابيا يف املسااجد، والسايما عناد اساتئذان شاهر شاعبان ابلرحيال واساتهالل شاهر رمضاان ابلقادوم،  

، وكنااات أكررهاااا يف خطاااايب الاااديين لسااانوات، والياااوم   مدرس   ة رمض   انلأو     أن رمض   ان مدرس   ةل  وهاااي
وهو يقسام شاهر رمضاان    صلى هللا عليه وسلميث رسول هللا  هداين هللا لتفكيكها وفهمها من خالل حد 

 إىل ثالثة أشطار، فأوله رمحة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. 

فرمضان إذن مدرسة ، واشتقاق كلمة مدرسة إمنا أتت مان عملياة الادرس املعروفاة يف هناياة موسام   
علاام مدرسااة، حيااث تااتم عمليااة  احلصاااد، حيااث فصاال احلااب عاان الشااوائب، ومسااى العاارب مكااان طلااب ال

 فصل الشوائب من اإلنسان، وتثقيفه وهتذيبه وتشذيبه وتعليمه وتربيته وتزكيته..  

واملدرساااة يف االصاااطالح الرتباااوي ال تعاااين املكاااان فقاااط، بااال تعاااين األفاااراد مااان ]مااادير، ومفاااتش،   
عاااة، ورحلاااة يكتنفهاااا  ومعلماااني، وتالمياااذ[، وبااارامج تعليمياااة، وجهاااود وأماااوال مبذولاااة، وأوقاااات مثيناااة مقطو 

الشااوق واألَّل واملكاباادة والرجاااء والعماال واألماال وامتحاااانت واختبااارات يعقبهااا النماااح أو الفشاال، وجااوائز  
وتكرميااات وتفااوق وعاازة يف الاادنيا واآلخاارة.. فماان اسااتقام وفااق أجباادايت وقااوانني املدرسااة جنااح، وماان حاااد  

 تكون نتائمه مبقدار حياده عن املطلوب.

 النماح والرسوب، كما تعين الفوز والفالح، والتفوق والتأخر والرتاجاع، فالفاائز هاو  واملدرسة تعين 
الناجح ابمتياز، واآلخرون يتفاوتون فيما بينهم قددا. وهكذا الصائمون يف مدرسة رمضاان، يتفااوتون فيماا  

 بينهم مبقدار التزامهم بقوانني هذه العبادة ظاهرا وابطنا.
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لوبة أمام اخللق من التزام أبحكام الصيام الشرعية كماا حاددهتا الشاريعة،  فالعبادة الظاهرة هي املط 
والعباااادة الباطنااااة ال يعرفهااااا إالّ هللا ساااابحانه وتعااااىل، فقااااد تكااااون العبااااادة صاااحيحة ماااان حيااااث األحكااااام،  
ه  ولكنها غري مقبولة عند هللا سبحانه وتعااىل. والصايام عباادة مثال ساائر العباادات هلاا ظااهر وابطان، إالّ أنا

. ومان هناا صاار التلميااذ   إال  الص  يام فإن  ه يل وأان أج  زىء ب  هليتمياز عان بقياة العباادات بنسابته   تعاااىل  
يف مدرسة رمضاان حيتااج إىل خطااب دياين متمياز بقادر ومكاناة هاذه العباادة الصامدية، حياث يُطلاب مان  

كااان أن ياااُدرك السااانة  الصاااائم التحلاااي ابلصااامدية لوقااات معلاااوم مااان أذان الفمااار حاااىت أذان املغااارب، وال مي
 النبوية الواردة يف هذا الشهر، إالّ إذا رزق دعاة انهبني يف الفهم والصدق واإلخالص وبُعد النظر.

 شهادة النجاح يف املدرسة الرمضانية:

شاهر رمضاان إىل ثاالث شاهادات حساب كال مرحلاة    صلى هللا علي  ه وس  لموقد قّسم رسول هللا   
لصااائم فيهااا شااهادة الرمحااة، الاايت تفضااي بااه منطقيااا للعماال والفااوز بشااهادة  رمضااانية، فاملرحلااة األوىل ينااال ا

النماااح الثانيااة وهااي شااهادة املغفاارة، الاايت تساالمه تلقائيااا إن عماال وجااد لنياال الشااهادة الثالثااة وهااي شااهادة  
 العتق من النار، وابلتايل النماح يف مدرسة رمضان هلذا العام، وهكذا دواليك سائر أعوام املرء.   

لعشاار األوائاال ماان رمضااان هااي بدايااة الاادخول الفعلااي يف عمليااة التطهاار والتكفااري ماان الااذنوب،  فا 
حبكم أن رمضان مكفر للسنة السابقة والالحقة ما َّل ترتكب الكبائر كما ورد ذلاك يف حاديث رساول هللا  

ا   الص  الة إىل الص  الة واجلمع  ة إىل اجلمع  ة ورمض  ان إىل رمض  ان مكف  رات مل       ص  لى هللا علي  ه وس  لم
. ولاااذلك فاملسااالم حباجاااة فعلياااة وماساااة إىل ماااواعظ حيقاااق هباااا رمحاااة هللا يف  بي   نهم م   ا مل ترتك   ب الكب   ائرل

العشار األوائال، وال ميكناه أن حيقاق رمحااة هللا تعااىل، إالّ إذا علماه وفقهاه الاادعاة النااهبون كياف يارحم نفسااه  
ا، وكياااف يعااارف نفساااه ورباااه حاااق  ماان ماااا باااني فخذياااه وحليياااه، وكياااف يااارحم غاااريه األقاااربني واألبعااادين أيضااا

املعرفة، ومن هنا يستطيع أنُ يدرك مفهاوم الرمحاة، فيكتساب املعرفاة الايت توصاله إىل حتقياق الرمحاة يف نفساه  
 وواقعه، وابلتايل استحق رمحة هللا يف شهر رمضان.

لعشاار  وهاذه قائمااة تبااني الاادروس املسااتحب تقاادميها للصااائم اجلزائااري املثقاال ابألوزار واملفاسااد يف ا 
                  األوائل عّله يرحم نفسه وغريه ويستحق نيل شهادة الرمحة حبق.

 1جدول رقم واحد 

 قائمة بتوزيع الدروس على المدرسة الرمضانية 
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   لنيل شهادة الرحمة في العشر األوائل من رمضان

 غايته ومقصده  عنوان الدرس  التوقيت  ترتيب الدروس

 اليوم األول  – 1

 

 

 

 اليوم الثاني  – 2

 

 

 

 اليوم الثالث  – 3

 

 

 اليوم الرابع  – 4

 

 

 اليوم الخامس  – 5

 

 

 اليوم السادس  – 6

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

واللغو النهي عن النجوى 
عموما وفي بيوت هللا على 

 وجه الخصوص

 

مواصفات المؤمنين الذين 
   يعمرون بيوت هللا

 

 

حال المسلم الحصيف مع 
 آفات لسانه 

حدود وآداب اللسان وحق 
 الكالم  

 

آداب التعامل مع البيئة  
 وخطورة تلويث المحيط 

 

آداب التعامل مع الحيوان  
 والنبات وسائر المخلوقات 

 

 

تعظيم حرمة بيوت هللا 
التي صارت كالمقاهي  

للتسلية واللهو   فضاءات
  واللغو

 

تكريم اإلنسان وتكريم  
كان وتعظيم صاحب الم

 المكان

 

إلدراك خطورة هذه  
المضغة من اللحم التي 

 تزن عشرين غراما 

إلدراك قيمة الكلمة 
 والحدود المرسومة له  

 

إلدراك قيمة البيئة  
والمحافظة عليها من 
 التلويث والنفايات .. 

 

إلدراك قيمة ومكانة سائر  
المخلوقات في التشريع 

 اإلسالمي

 

لمعرفة مكانة وقيمة  
 خر وحدود الحرية اآل
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 اليوم السابع  – 7

 

 

 اليوم الثامن  – 8

 

 

 

 اليوم التاسع  – 9

 

 

 

 اليوم العاشر   -10

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 التعامل مع اآلخر آداب 

 

 

آداب التعامل مع المحيط  
 العمراني 

 

 

آداب االستئذان والتفاعل  
 االجتماعي والسلوكي 

 

مخاطر األمراض النفسية  
والروحية والوجدانية  

 كالعصيان والفسوق و.. 

إلدراك طرق وكيفيات 
التعامل مع سائر  
مؤسسات المجتمع 
 كمؤسسات الدولة و..

 

لمعرفة طرق وكيفيات  
التفاعل االجتماعي 

 اإلسالمي السوي 

 

للتنبيه على خطورة 
أمراض النفس وخطورة  
 إهمالها وعدم معالجتها  

 :  1* دالالت اجلدول رقم واحد 

الاااادروس يتبااااني أهنااااا قااااد ركاااازت علااااى طريااااق رمحااااة اإلنسااااان لنفسااااه، والساااابيل  واملااااتمعن يف هااااذه   
الصاااحيح الاااذي يقاااوده إىل اكتسااااب رمحاااة اآلخااارين، ومااان مث اساااتحقاق رمحاااة هللا سااابحانه وتعااااىل ، كماااا  

 ركزت على العناصر التغيريية التالية:

ولعاااال أعظمهااااا هااااي    تعريااااف الفاااارد املساااالم بقدسااااية املكااااان، لتعويااااده علااااى متميااااد حرمااااة األماااااكن،  –  1
املسااااجد الثالثاااة الااايت ُتشاااد هلاااا الرحاااال: ]البيااات احلااارام، واملسااامد النباااوي، واملسااامد األقصاااى[، مث ساااائر  

مساااااجدان إىل مقاااااهي وفضاااااءات للتساااالية    –لألسااااف الشااااديد    –املسااااجد يف العاااااَّل، حيااااث اسااااتحالت  
 واللهو واللغو والثرثرة.
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اجد، وما هي املقومات الواجب توافرهاا يف عماار املسااجد،  تعريف الفرد املسلم مواصفات رواد املس  – 2
وخطورة اجلهل هبذه املواصافات، ماا يرتتاب عناه اجلهال بقدساية وحرماة املسامد، وحرماة رواده مان مالئكاة  

 ومصلني.

تعريااف وتنبيااه الفاارد املساالم إىل خطااورة مضااغة اللسااان، فعلااى الاارغم ماان ضااآلة وزنااه مقارنااة ابجلساام    –  3
طريااق معظاام املفاسااد والكبااائر والااذنوب، ففيااه قرابااة العشاارين كباارية، ماان غيبااة وهبتااان ومنيمااة  البشااري فهااو  

 وكذب وزور وغش وتدليس وسب وشتم وخيانة وتفتني..

تعريااف وتنبيااه الفاارد املسااالم ألمهيااة وقيمااة اآلخااار والبيئااة واحملاايط واجملتماااع، فلكاال مكانتااه وحرمتاااه يف    –  4
 املنظومة التشريعية اإلسالمية.

خطااااورة إمهااااال أمااااراض الاااانفس وعاااادم معاجلتهااااا ، لتااااداعياهتا اخلطاااارية علااااى أتزم وتشاااانج واضااااطراب    –  5
 وتداعي الفرد واجملتمع.

أمهيااة هااذه الاادروس للفاارد املساالم ملعرفااة عناصاار اسااتحقاق الرمحااة ماان هللا ساابحانه وتعاااىل، فااال ياارحم    –  6
ارحاااه، فماان رحاام نفساااه ماان هيمنااة جوارحاااه  هللا ساابحانه وتعاااىل مااان َّل ياارحم نفسااه مااان لسااانه وسااائر جو 

عليه، وصار مالكا لنفسه ومسيطرا عليها، رزقه هللا القدرة علاى التعامال الارحيم ماع غاريه، وابلتاايل اساتحق  
 نزول رمحة هللا عليه. 

اسااتحالة إدراك الفاارد املساالم ملقصاادية تقساايم رسااول هللا شااهر رمضااان إىل ثالثااة شااهادات: ]الرمحااة،    –  7
املغفرة، العتق من لنار[، إالّ إذا حترر من سايطرة جوارحاه علياه وصاار هاو مسايطرا عليهاا، فالرمحاة تبادأ مان  
رمحااة الفاارد املساالم  لنفسااه ، وهكااذا تنتقاال إىل سااائر أفااراد اجملتمااع، وتتحقااق بااذلك مقولااة: ]ارمحااوا ماان يف  

 األرض يرمحكم من يف السماء[.

املسلم الرمحة الصحيحة واحلقيقية لنفسه ولغريه، واساتحقاقه رمحاة    تعرف الدعاة أن حال حتقيق الفرد – 8
ربااه، حتمااا سيسااري يف هنااج سااوي ، تقاال فيااه ذنوبااه وخطاااايه، وابلتااايل اسااتحق غفااران ذنوبااه، وهااي املرحلااة  

 التالية. 

   2جدول رقم اثنان

 قائمة بتوزيع الدروس على املدرسة الرمضانية 

 ين من رمضانلنيل شهادة املغفرة يف العشر املثا
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والعشاار املثااااين مااان رمضااان هاااي بداياااة دخاااول مرحلااة حتقياااق الغفاااران ماان الاااذنوب ، ألهناااا نتيماااة   
طبيعية ومنطقية للسلوك السوي الذي سالكه الفارد املسالم يف العشار األوائال مان شاهر رمضاان ، فاساتحق  

امحااني وللمتحااابني فيااه ،  بااذلك اإلخبااات القااومي الاادخول جباادارة إىل ظاال غفااران ربااه ، ألن هللا يغفاار للمرت 
  اضمنوا يل م  ا ب  ني حلي  يكم وم  ا ب  ني فخ  ذيكم أض  من  كما حيقق القاعدة الذهبية يف النماة من النار :  

  .. وم  ا أك  ب الن  اس عل  ى وج  وههم أو من  اخرهم  ، و      أمس  ك علي  ك لس  انك ل، و    لك  م اجلن  ة ل
 ..      يوم القيامة إال  حصائد ألسنتهم ل

روس املسااتحب تقاادميها للصااائم اجلزائااري املثقاال ابألوزار واملفاسااد يف العشاار  وهاذه قائمااة تبااني الااد  
     املثاين عّله يرحم نفسه وغريه ويستحق نيل شهادة املغفرة حبق .

 غايته ومقصده  عنوان الدرس  التوقيت  ترتيب الدروس

اليوم الحادي  – 11
 عشر 

 

 

اليوم الثاني   -12
 عشر 

 

 اليوم الثالث  -13

 عشر  

 

اليوم الرابع   -14
 عشر 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 

مرض العصيان ومخلفاته : 
 التفريط واإلفراطمرض 

 

 

مرض التفريط ومخلفاته :  
 مرض التسويف والتأجيل 

 

 مرض التسويف ومخلفاته : 

 مرض العجز والكسل ..

 

 مرض التسويف ومخلفاته : 

 تضخم عقدة الذهان واألنا

 

إلدراك خطورة تداعيات  
مرض العصيان حيث 
 التفريط في شرع هللا 

 

إلدراك مخاطر التسويف  
 والتأجيل

 

إلدراك مخاطر العجز  
 والكسل وهبوط الهمة 

 

 

إلدراك مخاطر عقدة 
الذهان التي أصيب بها   
الجزائريون وادعاء معرفة 

 كل شيء 

 

لمعرفة خطورة تنصيب  
النفس مصدرا وحيدا  
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اليوم الخامس   -15
 عشر 

 

 

اليوم السادس   -16
 عشر   

 

 

اليوم السابع   -17
 عشر 

 

 

اليوم الثامن   -18
 عشر 

 

 

اليوم التاسع   -19
 عشر 

 

 

 اليوم العشرون  -20

 

 صالة العشاء 

 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

مرض الشك وفقدان الثقة 
في الذات واآلخر وبروز  

 عقدة الوسوسة  

 

مرض العدمية واليأس   
الوعي والسوداوية المطلقة و 
 السكوني السلبي 

 

مظاهر ومخلفات تلك  
 األمراض : إضاعة الوقت

 أمة الوقت ال تحترم الوقت 

 

مرض العناد والعصيان 
والمرود واإلصرار على  

 المعاصي 

 

مرض الجهل والتخلف  
 واألمية : أمة إقرأ ال تقرأ 

 

 

مرض البطالة وكراهية العمل 
 : أمة اعمل ال تعمل 

 والمعرفةللعلم 

 

لمعرفة مخاطر األمراض  
السابقة لخلق فرد ميت  

 وعديم 

 

 

لمعرفة مخاطر وتداعيات 
األمراض وتبيين الوقت 
في حياة األمم والفرد 

 المسلم

 

لتبيين استفحال الحالة  
المرضية في حالة فشل  

 في إصالح نفسه 

 

إلدراك خطورة الجهل في 
استفحال تلك األمراض  
وفائدة العلم في القضاء  

 يها عل

 

لتبيين فائدة العمل 
وإمكانية البحث عن  

العمل واألكل من كسب  
 اليد 
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 :  2* دالالت اجلدول رقم اثنان  

واملااتمعن يف هااذه الاادروس يتبااني أهنااا قااد ركاازت علااى أمهيااة معرفااة الفاارد املساالم لألمااراض والعقااد   
والسااابيل الصاااحيح الاااذي يؤهلاااه إىل  والعياااوب الااايت يعااااين منهاااا ، والتنبياااه علاااى خطورهتاااا وتاااداعياهتا علياااه،  

تطهري نفسه من هذه العقد واألمراض والذنوب، ومن مث استحقاق مغفارة هللا سابحانه وتعااىل، كماا ركازت  
 على العناصر التغيريية التالية:

 تعريف الفرد املسلم مبخاطر هذه األمراض وتداعياهتا على الفرد واجملتمع .  – 1

 مية واملوت البطيء .تنبيهه من خطورة حالة العد   – 2

 تنبيهه إىل ضرورة االستيقاظ من الغفلة واملسارعة إىل فطرته السليمة.  – 3

 تذكريه بفائدة استحقاق درجة املغفرة قبل فوات األوان.  – 4

 3جدول رقم ثالثة  

 قائمة بتوزيع الدروس على املدرسة الرمضانية 

 لنيل شهادة العتق من النار يف العشر األواخر من رمضان 

وإذا اساااتحق العباااد بعاااد مرحلاااة التطهاااري الرمحاااة، مث انل مغفااارة رباااه، أتهااال جبااادارة ليعتقاااه هللا مااان   
النار، وهي منية كل مسلم، يغتنمهاا يف العشار األواخار مان رمضاان. وهاذه قائماة تباني الادروس املساتحب  

   شهادة العتق من النار .  تقدميها للصائم اجلزائري املثقل ابألوزار واملفاسد يف العشر األواخر عّله ينال

 غايته ومقصده  عنوان الدرس  التوقيت  ترتيب الدروس

اليوم الواحد  -21
 والعشرون 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

النظام والفوضى في حياة  
المسلم : أمة االستقامة  

 معوجة  

 

بهدف تنبيهه لخطورة  
عدميته والوعيه بقيمة 
الوقت الذي هو مقوم 

 حضاري أساسي  
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اليوم الثاني   – 22
 والعشرون 

 

 

 

اليوم الثالث   –23
 والعشرون 

 

اليوم الرابع   -24
 والعشرون 

 

اليوم الخامس   -25
 والعشرون 

 

 

اليوم السادس   -26
 والعشرون 

 

 

السابع  اليوم  -27
 والعشرون 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

مرض الوهم واألسطورة 
 والتحليق في الخيال الكاذب 

 والشطط في الرقية والرؤيا

 

العنف والتخويف واإلرعاب 
 أمة السلم نار مشتعلة 

 

العنف والعنف المضاد : 
أبعاد العنف : الزماني  

 والمكاني والكياني والقيمي 

 

موقع حب الوطن في  
المنظومة اإلسالمية : أمة  
 حب الوطن تكره وطنها  

 

مخاطر التفكك األسري 
وارتفاع مستوى الجريمة في 

 المجتمع الجزائري 

 

المخاطر الحضارية لهجرة  
 الكفاءات والقوى الحية

 

عقدة الفردانية واالنعزالية  

تنبيهه لخطورة جهله  
وأميته وضحالة ثقافته  
المكتسبة من المقاهي  

 والطرقات واإلعالم 

 

إلدراك قيمة السلم واليسر 
 والتبشير  

 

إلدراك نتيجة وخطر  
العنف القيمي والشيئي  

 واإلنساني والكياني 

 

تبيين مخاطر كراهية  
الجزائري لوطنه من  
ممارساته الواقعية 
 وتنبيههم لخطورة ذلك 

 

تبيين مخاطر التفكك  
األسري ومؤشرات  
 وإحصاءات الجريمة 

 

بهدف معالجة ظاهرة  
لقوى  التسرب الجماعي
 األمة الحية 

 

 

بهدف تبيين خطورة عقدة  
المركوبية والقابلية 

 لالستعمار
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اليوم الثامن   -28
 والعشرون 

 

 

اليوم التاسع   -29
 والعشرون 

 

 

 اليوم الثالثون  -30

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

 

عشرين دقيقة قبيل 
 صالة العشاء 

 

والالمباالة واحتقار الذات 
 واالنبهار باآلخر 

 

ة معبر النهضة الذات السوي
 والرقي والتقدم 

 

 

المعارج الروحية والنفسية  
 والسلوكية لعبور باب الريان

 

 

بهدف تبيين قيمة الفرد  
السوي والمستقيم : روحيا 
ووجدانيا ونفسيا وسلوكيا  

 وعقليا 

 

بهدف تعريفه الشامل 
وتهيئته الدقيقة لصوم  
 رمضان القادم    

 :  3* دالالت اجلدول رقم ثالثة 

واملتمعن يف هذه الدروس يتبني أهناا قاد ركازت علاى تبياني مرضاية الفارد العادمي، الاذي يساقط يف   
مهاوي اليأس والقنوط، فتساود الادنيا يف عينياه، ويكاره كال مجيال، ويصاري عادمي الفائادة، فاقاد اإلحسااس،  

 ال يهمه شيء، كما ركزت على تعميق القيم التالية:

 ل الفرد إىل حالة العدمية.تبيني خماطر األمراض يف إيصا  – 1

 تبيني تداعيات وتفاعالت وخماطر مرض العدمية.  – 2

 حماوالت دعوية إرشادية لضخ بعض القيم الدينية يف نفسية الفرد املسلم .  – 3

بعث روح اإلحساس يف نفسية الفرد حيال املكان ]الاوطن[، وحياال الاذات، وحياال اآلخار، وحياال   – 4
 نازفة يف جسد األمة. اخلروقات والتداعيات ال

التنبيااه إىل قيمااة الفاارد الصاااحل السااوي يف بناااء األمااة، وكمعاارب حقيقااي ووحيااد لولااوج بااواابت التقاادم    –  5
 والرايدة.
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 تبيني املعارج الروحية والنفسية والسلوكية الصحيحة كمعابر أمينة للفوز بعبادة رمضان.  – 6

  4جدول رقم أربعة  

 املعضدة للدروس الرمضانية جدول ابلدروس اجلمعية  

 غايته ومقصده  عنوان الدرس توقيته  ترتيب الدروس

الجمعة األولى    – 1
 السابقة لرمضان  

 

 

الجمعة األولى   -2
 من رمضان  

 

 

الجمعة الثانية   – 3
 من رمضان 

 

الجمعة الثالثة   – 4
 من رمضان 

 

 

 

الجمعة الرابعة   – 5
 من رمضان 

خمسة وأربعون دقيقة 
بين   -قبل األذان الثاني
 األذانين  

 

 

خمسة وأربعون دقيقة 
بين   -قبل األذان الثاني
 األذانين 

 

خمسة وأربعون دقيقة 
بين   -قبل األذان الثاني
 األذانين 

 

خمسة وأربعون دقيقة 
بين   -قبل األذان الثاني
 األذانين 

 

 

ون دقيقة خمسة وأربع
بين   -قبل األذان الثاني
 األذانين 

 

 

دعوة إلى التوبة الجماعية 
والتهيؤ النفسي والروحي  
 والسلوكي الستقبال رمضان

 

 

 تعداد فضائل شهر رمضان

 

 

وسائل وآليات وأدوات  
تحقيق فضائل شهر رمضان 

– 1 - 

 

وآليات وأدوات  وسائل 
تحقيق فضائل شهر رمضان 

– 2 – 

 

اآلثار النفسية واالجتماعية  
واألخالقية والحضارية  

بهدف تعريف الناس 
بعيوبهم وخطاياهم جراء 
ارتفاع نسبة الجريمة في 

 المجتمع

 

د فضائل  بهدف تعدا
رمضان وتنبيه المسلم 
ألهميتها إلكسابه حس 

 االحترام لحرمته ..

بهدف إكساب الفرد 
المسلم آليات ووسائل  

تحقيق تلك الفضائل في  
 نفسيته 

 

إلتمام بقية وسائل  
وأدوات تحقيق تلك 

 الفضائل 

 

بهدف التعريف بفضل 
ومكانة هذه الفريضة 

وعقوبة جاحدها ومنكرها  
 والمتكاسل..

 

عرفة تجربة بهدف م
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الجمعة الخامسة   – 6
 التالية لرمضان  

خمسة وأربعون دقيقة 
بين   -قبل األذان الثاني
 األذانين 

 للصدقات ولفريضة الزكاة  

 

 هل رمضان مدرسة ؟ 

وهل نجحنا في الفوز  
 بشهادات مدرسة الصيام ؟ 

الصوم ومدى استفادة 
 الفرد من هذه التجربة

 

 : 4* دالالت اجلدول رقم  

واملتمعن يف هاذه الادروس يتباني أهناا قاد ركازت علاى تعضايد الادروس الرمضاانية، وقاد ركازت علاى   
 تعميق القيم التالية:

ارتفاع نسابة اجلرمياة يف اجملتماع،  حتسيس الفرد املسلم خبطورة الالمباالة وعدم الشعور ابملسؤولية جراء    – 1
 وحتذيره من خماطر السلبية.

 هتيئته الستقبال شهر رمضان مبعرفة فضائله حىت مييزه ويدرك قيمته بني سائر الشهور.  – 2

إكساب الفرد آليات وطرق وأدوات حتقيق تلك الفضائل النظرية وذلك إبتباع السنة النبوياة الشاريفة   – 3
 األمة.وعمل السلف الصاحل من 

تبياااني اآلاثر العديااادة لفريضاااة الزكااااة، الااايت جيحااادها الكثاااري مااان األغنيااااء دومناااا علااام حبكااام جاحااادها    –  4
 ومنكرها واملتكاسل عنها جهال. وهبدف حث املسلمني على حتقيق فوائدها بينهم.

تعبديااة  غاارس فقااه التفكااري لاادى الفاارد املساالم الصااائم، بطاارح تساااؤالت اساارتاتيمية علااى جمهوداتااه ال  –  5
 ومصريها، ومدى رضى ربه عنه وقبوهلا منه.

  5جدول رقم  سة  

 جدول ابخلطب اجلمعية املعضدة للدروس اجلمعية والرمضانية 

 مقصدها وغايتها عنوان الخطبة التوقيت  ترتيب الخطبة 

الجمعة األولى   – 1
 السابقة لشهر رمضان 

خطبتي الجمعة األولى  
 والثانية 

مفهوم الرجولة 
والنسوة والذكورة 

 –بهدف تعريف المسلم 
بمعالم  –المرأة ، الرجل 

ومواصفات الرجولة والنسوة  
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الجمعة األولى   – 2
 في رمضان 

 

 

الجمعة الثانية   – 3
 في رمضان 

 

 

الجمعة الثالثة   – 4
 في رمضان 

 

 

الجمعة الرابعة   – 5
 في رمضان  

 

الجمعة الخامسة   – 6
 التالية لرمضان   

 

 

 

 

 

 

خطبتي الجمعة األولى  
 والثانية 

 

 

 

خطبتي الجمعة األولى  
 والثانية 

 

 

خطبتي الجمعة األولى  
 والثانية 

 

 

 

خطبتي الجمعة األولى  
 والثانية 

 

 

خطبتي الجمعة األولى  
 والثانية 

واألنوثة في المنظومة  
 اإلسالمية 

 

المنهجية اإلسالمية  
 في مزاولة التجارة 

 

 

المنهجية اإلسالمية  
في العمل ومكافحة  

 مرض البطالة 

 

المنهجية اإلسالمية  
 الترفيه والتسلية في 

 

 

المنهجية اإلسالمية  
في النظر إلى الزينة  
 والجمال والحسن .. 

إحياء الفروض 
الغائبة : التفكير ، 
الشكر ، العمل ، 
األمر بالمعروف  
 والنهي عن المنكر 

 و..

 

 

بهدف كبح جنون وغلواء 
جار في هذا الشهر الذي  الت 

 يراه الكثير شهرا لألكل

 

بهدف صرف الناس عن  
النوم والكسل وتحريضهم  

 على العمل والبذل

 

بهدف تعليم الناس حدود 
وضوابط الترفيه والتسلية 

واللعب في اإلسالم حتى ال  
يستحيل الشهر فضاءا 

 للتسلية والترفيه 

 

بهدف تعريف المصلين  
بفلسفة الزينة والجمال 
 والحسن في اإلسالم 

بهدف استنهاض العزائم 
الفاترة ، التي لم تفهم فلسفة 
فقه الصيام وفضيلة شهر  

 رمضان   
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 : 5دالالت اجلدول رقم  * 

واملتمعن يف هذه اخلطب اجلمعية يتباني أهناا قاد ركازت علاى تعضايد الادروس اجلمعياة والرمضاانية،   
 وقد ركزت على تعميق القيم التالية:

حتساايس الفاارد املساالم خبطااورة وقيمااة عاااَّل املصااطلحات واملفاااهيم ومضااامينها، حيااث الرجولااة والنسااوة    –  1
نة يف أذهان أفراد اجملتمع، فاألنوثة والاذكورة والرجولاة والنساوة يف اإلساالم ال كماا  مصطلحات ملفاهيم متباي

 ميارسها الناس فهما وسلوكا.

تنبيه الفرد املسلم من بعاض املمارساات املنافياة لفضايلة ومكاناة الشاهر: الكسال، البطالاة، املبالغاة يف   – 2
 ضوابط الشرع.اللهو والرتفيه والتسلية والزينة واجلمال اخلارجة عن 

 استنهاض مهته إبحياء الفروض الغائبة ملا هلا من أمهية يف حتريك قدراته الكامنة.  – 3

 وخالصة التجربة الرمضانية:

فبعاد التفكاري والتاادقيق والنظار، واجملاولااة والتادوين والتحضاري والتطبيااق ابلعمال خااالل ثالثاني يومااا   
أردت باه إرضااء ريب الاذي أودعاين هاذه األماناة، وباوأين  كاملة، ومن خالل هاذا الاربانمج املتواضاع، الاذي  

هااذه املكانااة، وبااذل هااذه الفتوحااات، تبيناات أن ال فائاادة ماان خطاااب ديااين مكاارور، وال فائاادة ماان داعيااة  
ساااقيم ماااريض، وال قيماااة جلهاااد غاااري مؤساااس. وكااام  ااان حباجاااة إىل دعااااة وخطااااب مؤساااس علاااى القاعااادة  

)وق  ل اعمل  وا فس  ريى هللا عملك  م  وقاعادة    ).. فأتبع سببا..(وقاعدة    )فاعلم أنه ال إله إال  هللا(الذهبية 
فاااتقوا هللا اي دعااة اإلسااالم، وهللا هللا يف أنفساكم، ألن هللا تكفاال حبفاظ دينااه وهااو     ورس  وله واملؤمن  ون..(

 . وهللا أعلى وأعلم. )إان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون(القائل: 

 

 قائمة المصادر والمراجع 

اإلعالم والمجتمع رؤية سوسيولوجية  عبد الرحمن عزي والسعيد بومعيزة ،    -  1
واإلسالمية العربية  المنطقة  على  تطبيقات  ،     مع  والتوزيع  للنشر  الورسم  دار   ،

 م . 2010الجزائر ، الطبعة األولى ، 
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منهجية الحتمية القيمية في اإلعالم ومقياس ) ع . س .  عبد الرحمن عزي ،    -  2
هـ  1434، الدار المتوسطية للنشر ، تونس ، الطبعة األولى ،  عالم والقيمن ( لإل
 م . 2013

القيمية في نصير بوعلي وآخرون ،    –  3 الحتمية  أكاديمية حول نظرية  حوارات 
م ، ص  2011، دار الورسم للنشر والتوزيع ، الجزائر، الطبعة األولى ،    اإلعالم

59  . 
4  –    ، وآخرون  بوعلي  فينصير  اإلعالم  قراءات  في  القيمية  الحتمية  ،   نظرية 

و    34م ، ص  2009هـ  1430منشورات مكتبة إقرأ ، قسنطينة ، الطبعة األولى ،  
35  . 

، دار الفكر العربي ، بيروت ، الطبعة    أصول اإلعالم اإلسالميابراهيم إمام ،    -  5

 م .1985هـ 1405األولى ، 

، المؤسسة الوطنية للكتاب    اإلعالمية في اإلسالمالمسؤولية  سيد محمد سيد ،    -  6

 م . 1986، الجزائر ، الطبعة األولى ، 

، دار الفكر العربي ، القاهرة ،    اإلعالم في صدر اإلسالمعبد اللطيف حمزة ،    -  7

 م .1971الطبعة األولى ، 

، ديوان المطبوعات الجامعيـة   مدخل لعلـوم اإلعــالم واالتصالزهير إحدادن ،    -  8

 م .1991، الجزائر ، الطبعة      األولى ،  

، دار الفكــر  اإلعــــالم ونظرياتــه فــي العصــر الحــديثجيهــان أحمــد رشــتي ،  - 9

 م .1971العربي ، القاهرة ، الطبعة      األولى ، 

فكــر ، دار ال األســـس العلميــة لنظريـــات اإلعـــــــــالمجيهــان أحمــد رشــتي ،  - 10

 .  1975العربي ، القاهرة ، الطبعة األولى ،  

النظريـــــة   -االتصـال الجمـاهيري والمجتمـع الحـديث  سامية محمـد جـابر ،    -  11

 ، دار المعرفة      الجامعية ، اإلسكندرية ، دون طبعة ، دون تاريخ .  والتطبيق

، القــاهرة ،  ، دار الفكــر العربــي اإلعـــــــالم والتنميــــــةســيد محمــد ســيد ،  - 12

 م .1988الطبعة الرابعة ،  

أجهـزة اإلعـــالم والتنمية الوطنية دور اإلعــــالم فـي البلـدان ولبور شرام ،    -  13

، ترجمة محمد  فتحي ، مراجعـة يحـي أبـو بكـر ، الهيئـة المصـرية العامـة   النامية

 م.1970للكتاب ، القاهرة ، الطبعة األولى ،  

، ترجمــة كســروان شــدياق ، منشــورات دار  العــــامالــرأي ألفريــد ســوقي ،  - 14

 م .1966عويدات ، بيروت ، الطبعة      األولى ، 
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، دار النهضة العربية ،   أساليب االتصال والتغيير االجتماعيمحمود عودة ،    -  15

 بيروت ، دون طبعة،      دون تاريخ .

كة الوطنيـة ، الشـر أصـوات متعـددة وعـالم واحـدشون ماكبرايد وآخـرون ،   -  16

 م .1977للنشر والتوزيع ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 

، ، ترجمة عزة فتحي ، دار الشروق  حفارو قبور اإلنسانيةروجيه غارودي ،    -71

 م.1999الطبعة الثانية،  

فـخ العولمـة االعتـداء علـى الديمقراطيـة هانس بيتر مان وهارالـد شـومان ،    -81

عباس علي ، مراجعة وتقديم رمـزي زكـي ، عـالم ، ترجمة :     عدنان   والرفاهية

 م.1998، الكويت ،  238المعرفة ، عدد 

، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب ،   نحو إعالم دولـي جديـدفتحي األبياري ،    -91

 م .1988القاهرة ، الطبعة األولى ، 

، مكتبــة األنجلــو مصــرية ،  فــــن العالقـــات العامــة واإلعـــالمإبــراهيم إمــام ،  -20

 م .1986القاهرة ، الطبعة الثالثة ،      

، مكتبة األنجلو مصرية ، القـاهرة ،   العالقات العامة والمجتمعإبراهيم إمام ،    -21

 م .1970الطبعة األولى ،       

، مكتبـة األنجلـو  اإلعالم والدعاية نظريـات وتجـاربمحمد عبد القادر حاتم ،    -22

 م .1978قاهرة ،      دون طبعة ، مصرية ، ال

،   قضايـا التبعية اإلعالمية والثقافية في العـالم الثالـثعواطف عبد الرحمن ،    -23

 م .1987دار الفكر العربي ،      القاهرة ، الطبعة الثانية ،  

الصحافة العربية في الجزائر دراسة تحليلية لصـحافة عواطف عبد الرحمن ،    -24

ــورة  ــة  م1962      -1954الث ــر ، الطبع ــاب ، الجزائ ــة للكنت ، المؤسســة الوطني

 م .1985األولى ،  

، المنظمة العربية للتربية   الصورة في عملية االتصالآن زيمر وفريد زيمر ،    -25

 م .1980والثقافة والعلوم ،     الطبعة األولى ،  

الكويـت ،  ، دار السالسـل ، العالقـات اإلنسـانية واإلعـالمجالل عبد الوهاب ،    -26

 م . 1984الطبعة األولى ،       

،   103، كتاب األمة ، قطر ، عدد   مهـارات االتصالراشد علي عيسى ،  -72

 هـ . 1425رمضان 
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، منشورات جامعة باجي مختار ، عنابة ،    الثقافـة الجماهيريةجمال العيفة ،  -82

 دون طبعة وتاريخ . 

مركز الثقافي الجامعي، اإلسكندرية ،  ، ال  اللغة اإلعالميةعبد العزيز شرف ،  -92

 دون طبعة وتاريخ. 

دراسـات في اإلعــالم الدولي مشـكلة االختالل راسم محمد الجمال ،  -30

 م . 1985، دار الشروق ،      جدة ، الطبعة األولى ، اإلخباري

، مركز دراسات الوحدة  اإلعالم العربي المشترك راسم محمد الجمال ،  -31

 م . 1985العربية ، بيروت ، الطبعة األولى ، 

، سلسلة عالم المعرفـة ، عـدد   الثقافة العربية وعصر المعلومـاتنبيل علي ،    -32

 م .2001، الكويت ،      الطبعة األولى ،   265

، دار الشـروق ، جـدة ،   وكاالت األنباء في العـالم العربـيمحمد فريد عزت ،    -33

 م .1983الطبعة األولى ، 

، مؤسسـة بيكـار   تـاريخ الصـحافة العربيـةمحمد صالحة وسميح أبو مغلي ،    -34

 دار ، عمان ، األردن ، دون طبعة وتاريخ .

، ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  الصحف العربية الجزائريةمحمد ناصر ،    -35

 م .1980الجزائر ، الطبعة األولى ، 

، الشـركة الوطنيـة للنشـر   ي الجزائرتاريخ الصحافة فالزبير سيف اإلسالم ،    -36

 م .1982والتوزيع ، الطبعة األولى ،  

ــر ســيف اإلســالم ،  -73 ــيالزبي ــوطن العرب ــي ال ــة ف ، المؤسســة  اإلعــالم والتنمي

 م .1986الوطنية للكتاب ، الجزائر ، الطبعة الثانية ،  

: ، ترجمـة  اإلذاعـة بـالراديو والتلفزيـونكينجسون وكاوجيـل ورالـف لفـي ،   -83

نبيل بدر ، مراجعة : سـعد لبيـب ، الـدار المصـرية للتـأليف والترجمـة ، القـاهرة ، 

 دون طبعة وتاريخ .

، المؤسسـة الوطنيـة   التلفزيون الجزائري واقـع وآفـاقعبد الحميد حبفري ،    -39

 م .1985للكتاب ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 

يـين ، بيـروت ، الطبعـة ، دار العلـم للمال  صـناعة الصـحافةروبرت ديمـون ،    -40

 م .1962األولى ،  

، ديـوان المطبوعـات   تـاريخ اإلذاعـة والتلفزيـونبيير ألبيـر وأندريـه جـان ،    -41

 م .1984الجامعية ، الجزائر ، الطبعة األولى ،  
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، ديـوان المطبوعـات   تحليل المحتوى في بحـوث اإلعـالممحمد عبد الحميد ،    -42

 الجامعية ، الجزائر ، دون طبعة ودون تاريخ .

، الهيئـة المصـرية   تطور الخبر في الصحافة المصـريةرمزي ميخائيل جيد ،    -43

 م .1985العامة للكتاب ، القاهرة ، دون طبعة ، 

، دار المسـيرة ، بيـروت ، الطبعـة  الصحافة اليوميـة واإلعـالمسامي ذبيان ،   -44

 م .1987ة ،  الثاني

، دار الفكر العربـي ، القـاهرة ،   اإلعالم تاريخه ومذاهبهعبد اللطيف حمزة ،    -45

 م .1965الطبعة األولى ، 

 ، دار الشهاب ، باتنة ، دون طبعة وتعاريخ .  الحرب النفسيةأحمد نوفل ،   -46

 .م1985ق ، جدة ، الطبعة األولى ، ، دار الشرو الخبر اإلذاعيكرم شلبي ،    -40

ــلبي ،  -74 ــرم ش ــونك ــو والتلفزي ــي الرادي ــرامج ف ــديم الب ــن تق ــذيع وف ، دار  الم

 م .1986، جدة ، الطبعة األولى ، الشروق

، ترجمـة : فـؤاد مويسـاتي ، ، تقـديم : الصحفي المحتـرف  جون هوهنبرغ ،    -84

 ياسر الهواري ، المؤسسة األهلية ، بيروت ، دون طبعة وتاريخ .

ــر شــولتز ،  -94 ــافع وســائط اإلعــالم أخطــاربيت ــر  ومن ــى الفك ، محاضــرات ملتق

 م .1985اإلسالمي التاسع عشر ، بجاية ،  

، ترجمة : أحمد قاسـم ، دار عويـدات ، وراء األخبار ليال ونهارا  ميل أولت ،    -50

 بيروت ، دون طبعة وتاريخ .

، مكتبـة عـين   العالقـات العامـة المبـادىء والتطبيـقحسن محمد خيرالـدين ،    -51

 م .     1960،  2، القاهرة ، الطبعة   شمس

، الهيئـة المصـرية   تطور الخبر في الصحافة المصـريةرمزي ميخائيل جيد ،    -52

 م . 1985،   1العامة للكتاب ، القاهرة ، الطبعة  

ــدة ،  -53 ــدة األهــرامإبــراهيم عب ، دار المعــارف ، القــاهرة ، الطبعــة  تــاريخ جري

 م .  1955األولى ،  

، دار عويدات ، بيروت، منشورات    مبادىء في العالقات العامةحسن حلبي ،    -54

 م .  1980الطبعة األولى ، 

، مكتبة األنجلــو   اإلعالم الدولـي بين النظرية والتطبيقمحمد علي العويني ،    -55

 م .1987مصرية ، القاهرة ، الطبعة األولى ، 
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، دراسات في فن التحرير الصحفي في ضوء معالم قرآنيـةمحمد فريد عزت ،    -65

 م .  1983ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الطبعة األولى ،  

وت ، الطبعـة ، دار الفكر العربي ، بير  أصول اإلعالم اإلسالميإبراهيم إمام ،    -75

 م .1985هـ  1405األولى ،  

، دار الفــتح للطباعــة  مــوازين اإلعــالم فــي القــرآن الكــريمعــز الــدين بليــق ،  -85

 م . 1983هـ  1403والنشر ، بيروت ، الطبعة األولى ،  

ــة الشـــفهيةإبــراهيم إمــام ،  -95 ــو  اإلعــالم اإلســالمي فــي المرحل ، مكتبــة األنجل

 م .1980ألولى ، دون طبعة ، مصرية ، القاهرة ، الطبعة ا

، دار   اإلعالم اإلسالمي الطبـاعي فـي الـبالد غيــر اإلسـالميةمرعي مدكور ،    -60

 م . 1987المعارف ، القاهرة ، الطبعة األولى ، 

، محاضرات ملتقـى   أخطار ومنافع الوسائل السمعية والبصريةبيتر شولتـز ،    -61

ــة ، الج ــر ، بجاي ــع عش ــالمي التاس ــر اإلس ــوال الفك ــر ، ش ــة 1405زائ ـــ جويلي ه

 .  م1985

، المركـز الثقـافي الجـامعي ، القـاهرة ،   اللغـة اإلعالميـةعبد العزيز شرف ،    -62

 دون طبعة ، دون تاريخ . 

 لمحة موجزة عن السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور أحمد محمود عيساوي 

Aissaoui Ahmed Mahmoud P. Dr. 

 هـ .. 1442 -هـ  1377م / 2020 -م1957

d.aisawi.ahmed@gmail.com 

00213667324013 

 

 

 التخصص العلمي العام:   –أوال 

والدقيق: الدعوة واإلعالم وقضايا الفكر والتاريخ اإلسالمي.   -أصول الدين  

سنة   آداب  تبس1977بكالورية  نبي  بن  مالك  ثانوية  ولغة م  آداب  ليسانس  ة،  

mailto:d.aisawi.ahmed@gmail.com00213667324013
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العليا  1984عربية   الدراسات  شهادة  عنابة.  جامعة  وأصول 1989م  الدعوة  م 

الدعوة  في  للعلوم اإلسالمية قسنطينة،  ماجستير  القادر  األمير عبد  الدين جامعة 

في  1993واإلعالم   دولة  دكتوراة  اإلسالمية،  للعلوم  القادر  عبد  األمير  جامعة  م 

 م كلية الشريعة جامعة الجزائر.2002لفكر اإلسالمي أصول الدين: الدعوة وا 

 المسار التعليمي:  –ثانيا 

 م بمدينة تبسة. 1992-1982أستاذ بالتعليم الثانوي وبدار المعلمين سنوات  -

 م.  1993-1992أستاذ بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة  -

باتنة     - جامعة  اإلسالمية  والعلوم  االجتماعية  و  اإلنسانية  العلوم  بكلية  أستاذ 

 م.. 1994-2020

 اإلنتاج العلمي والمؤلفات:   –ثالثا

، جمادى األولى  71اإلعالن من منظور إسالمي كتاب سلسة األمة، قطر، رقم    –  1

 . (187ص   -12x  18 (م  2000هـ 1420

  -12x   18  (م  2003العالمة الشيخ الطيب باشا، مطبعة الرغاية، الجزائر،  –  2

 . (47ص 

والثانية،    –  3 األولى  والجزائر  دمشق  البالغ  دار  طبعة  وأعالمها  تبسة  مدينة 

البالغ،  (211ص    -x   18  24  (  م2005 دار  الجزائر عن    (م  2013. وطبعة 

24 x  18-   410ص ) .. 

الخطاب اإلسالمي المعاصر تأليف جماعي وزارة الشؤون الدينية واألوقاف،   –  4

 .  ص(  50، منها مخصص لي 730ص   -x   18 24 (م 2005قطر 

  (م  2006ئر  منارات من شهاب البصائر، مطبعة الوليد، وادي سوف، الجزا  –  5

24 x  18-   502ص ). 

الجزائر،   –  6 مليلة،  عين  الهدى،  دار  طبعة  الثائر،  الجزائرية  الثورة  شاعر 

 . (128ص   -12x  18 (م 2008

القاهرة،    –  7 الكتاب الحديث،  الدعوة عند األنبياء، دار    x  24  (م  2012منهج 

 . (209ص   -18

ا  –  8 دار  والدعاة،  الدعوة  تاريخ  في  وأبحاث  القاهرة،  دراسات  الحديث،  لكتاب 

 . (214ص   -x  18 24 – 2، )ج  ( 510ص   -24x 18 –  1م )ج 2012
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القاهرة،    –9 الحديث،  الكتاب  دار  اإلسالمي،  اإلصالح     x  24  (م،  2012أعالم 

 -x   18  24  –  1م )ج  2013. وطبعة الجزائر عن دار البالغ،  (710ص    -18

 . (220ص   -x  18 24 – 2، )ج (390ص 

القاهرة،    –  10  الحديث،  الكتاب  دار  معاصرة،  فكرية     x  24  (م  2012تيارات 

 . (510ص   -18

  -x   18  24  (م  2012منهجية البحث في عملية االتصال الدعوي القاهرة    –  11

 . (216ص 

البالغ،    -12 دار  الجزائر عن  طبعة  التبسي  العربي  الشيخ    -1ج  (م  2013آثار 

24 x  18-   24 2ج  (.  ( 410ص x   18-   300ص) . 

الدينية واألوقاف، سلسلة روافد، رقم    -13 ، 77التغيير بالقراءة وزارة الشؤون 

 .  (160ص   -x  18  12 (م  2014الكويت، 

  (م  2014مدخل إلى علوم اإلسالم واالتصال، دار الكتاب الحديث،  القاهرة،    -14

24 x  18-   273ص ). 

الكتا  -15 دار  الحديث،  الجزائر  تاريخ  إلى  القاهرة،  مدخل  الحديث،    (م  2015ب 

24 x  18-   150ص ) . 

كتاب    –16  القاهرة،  الحديث،  الكتاب  دار  اإلسالمية،  العلوم  في  البحث  منهجية 

 . ص(  102، منها مخصص لي  559ص   -x  18 24 (م 2016جماعي، 

   x  24  (م  2015مدخل إلى مناهج الدعوة، دار الكتاب الحديث، القاهرة،    –  17

 .. (234ص   -18

مركزية اإلنسان والوحدة في فكر المجدد عبد السالم ياسين دار نور ألمانيا    -18

 .. (140ص  -x  18 24 (م 2016

ألمانيا،    -19 برلين  نور،  دار  للقراءة،  ص    -x   18  24  (م  2016الدافعية 

251) . 

القاهرة،    -20 الحديث،  الكتاب  دار  اإلسالمية،  الدعوة  علم  إلى    (م  2016مدخل 

24 x  18-   251ص ). 

الحديث،    -21 الكتاب  دار  العولمية،  التكنولوجيات  قرن  في  اإلسالمية  الدعوة 

 . (256ص   -x  18 24 (م 2016القاهرة، 

لكتاب الحديث،  اإلعالم الجديد وتداعيات الموجة اإللكترونية المعاصرة، دار ا  -22

 . (251ص   -x  18 24 (م 2017القاهرة، 
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ص    -x   18  24  (م  2017الدافعية للقراءة، دار الكتاب الحديث، القاهرة،    -23

205) . 

الطبعة   -24 القاهرة،  الحديث،  الكتاب  دار  الدعوي،  البحث  مناهج  إلى  مدخل 

 . (325ص   -x  18 24 (م2018هـ 1439األولى

جمادى    -25 بقطر  األمة  كتاب  سلسلة  الواقع،  وفقه  المقاصد  لعلم  الدعاة  حاجة 

 .( 208ص   -x  18 24 (، 180م، رقم 2018هـ فبراير 1439األولى 

الحركات التجديدية واإلصالحية الحديثة والمعاصرة في العالم اإلسالمي، بدار   -26

 . (608 ص  -x  18 24 (هـ  1440م  2019الكتاب الحديث بالقاهرة سنة 

قسنطينة،    -27 الفجر،  دار  اإلسالمية،  الدعوة  مناهج  فقه  إلى  هـ  1441مدخل 

 .  (174ص  -x  18 24 (م 2019

الكتاب الحديث،    -28 الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر، دار  المدخل الوجيز إلى 

 .. (290ص   -x   18 24 (م 2019هـ 1441القاهرة، 

الالمذهب  -29 السلفية  التقليدية  وادي المدرسة  والنشر،  للطباعة  سامي  دار  ية، 

 .  (100ص   -x  18 24 (م  2020هـ 1441سوف، الطبعة األولى،  

 رؤى استراتيجية لتجفيف منابع اإلرهاب، معد للنشر برابطة العالم اإلسالمي. -30

لسلسلة    -31 في  للنشر  مرسل  العربي،  العالم  في  المسلمة  غير  األقليات  مجتمع 

 األمة بقطر.

 الوجيز للمجتمع اإلنساني في القرآن الكريم، معد للطبع.  المدخل -32

 المدخل الوجيز لتاريخ الصحافة الجزائرية، معد للطبع.  -33

 ، معد للطبع. 2019مذكرات السجين رقم  -34

 دموع باكيات على نهر بردى الحزين، سيرة ذاتية، معد للطبع.  -35

 العلمية، معد للطبع.  مدخل إلى البحث العلمي وكتابة الرسائل والبحوث -36

 من أعالم الدعوة اإلسالمية بالجزائر، معد للطبع.  -37

التبسي.    -38 العربي  الشيخ  إدارة  تحت  بقسنطينة  باديس  بن  الحميد  عبد  معهد 

 مخطوط معد للطبع. 

البصائر وكتابها. مخطوط   -39 باديس كما تصوره جريدة  الحميد بن  الشيخ عبد 

 معد للطبع. 
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الشام. األمثال    -40 بالد  بأمثال  مقارنة  سوسيوثقافية  دراسة  الجزائرية  الشعبية 

 مخطوط معد للطبع. 

 أجزاء. 4شخصيات وأعالم مرْت بعاصمة األوراس. مخطوط معد للطبع  -41

 أجزاء.  5معجم تراجم وسير أعالم األوراس. مخطوط معد للطبع  -42

 وط معد للطبع. مفهوم الوحدة اإلسالمية عند المفكرين المغاربة. مخط -43

 مكانة عالم األفكار في الهدي النبوي. معد للطبع.  -44

 المدخل إلى مناهج البحث العلمي وكيفية كتابة الرسائل العلمية، معد للطبع.   -45

 االنتاج الفكري والثقافي:  –رابعا 

والوطنية   العربية  المجالت  في  أكثر من مائة وستين مقال ودراسة وبحث 

، آفاق الثقافة والتراث، الوعي اإلسالمي، البالغ، التقوى، رابطة  التالية: ]األحمدية 

المعيار،   العربي،  العربية،  المجلة  الحج،  المنهاج،  الفيصل،  اإلسالمي،  العالم 

العالِّم،   خالد،  الملك  كلية  مجلة  الوطني،  الحرس  العالمية،  الخيرية،   ، الهداية 

ال  مجلة  اإلسالم،  منار  الخفجي،  المجتمع،  إذاعة  البشائر،  مجلة  العربية،  مسيرة 

العصر،   القادر،  عبد  األمير  جامعة  مجلة  الحضارة،  كلية  مجلة  الكريم،  القرآن 

اإلعالمية   الدراسات  مجلة  األغواط،  جامعة  مجلة  األسمرية،  المسجد،  رسالة 

القيمية، مجلة جامعة مستغانم..[. والمقاالت في الصحف والمجالت الجزائرية أكثر  

 م. 2020 -1986ودراسة بين سنوات  من ألف مقال وبحث

 الندوات والملتقيات:   –خامسا

مائتي ملتقى وندوة ومؤتمرا علميا وفكريا وثقافيا وطنيا ومغاربيا ودوليا.  

في  محكم  العليا.. وعضو  والدراسات  الصفي  والتدريس  والمناقشات..  واإلشراف 

 منصة المجالت الجزائرية الجامعية.    

 العضوية العلمية:   –سادسا 

في   الديني  الخطاب  ]تجديد  عن  باتنة  بجامعة  بحث  وحدتي  زمن  رئيس 

م[  2008م[ و]أثر الخطاب الديني على الفرد والمجتمع الجزائري  2006العولمة  

نوفمبر  أول  وثورة  الوطنية  الحركة  في  والدراسات  للبحث  الوطني  و]المركز 

م[ ]  2018م[ ] عضوية مركز السراج للدراسات واألبحاث بلندن  1999بالجزائر  

دة بحث حول ]معجم سير ورئيس وح  مقترح لعضوية علماء فلسطين في الخارج[.

األوراس   وأعالم  سراج 2222-2019وتراجم  مجلة  في  محكم  وعضو  م[، 

ومجلة   األخضر،  حمة  بجامعة  سوف  بوادي  الشهاب  ومجلة  بلندن،  المحكمة 

 ، ومجلة جامعة األغواط للدراسات اإلعالمية واالتصالية. 1اإلحياء بجامعة باتنة 
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