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مًٚير اخلز اإلظالمل ذم افَرآن افُريؿ
دراش ٜحتِِٔٔ ٜفمي ٜافسٚبً ٜمـ شقرة افّْؾ
د.حمّد دؾع اهلل حمّد يقشػ
رئٔس وحدة اجلقدة
إدارة اجلقدة وترؿٔ ٜآداء آـٚديّل
جٚمً ٜإؾرئَ ٚافًٚدٜٔ
مستخِص افبحٞ
يتْٚول هذا افبح ٞادًٚير اإلظالمٔ ٜادًٚسة ادتًَِ ٜبٚخلز ،و إمُ ٜٕٔٚتىبَٔٓ ٚظذ
افَهص اخلزي ٜذم افَرآن افُريؿ مـ خالل افدراش ٜافتحِِٔٔ ٜفمي ٜافسٚبً ٜمـ شقرة
افّْؾ ،وم ٚورد ؾٔٓ ٚمـ ذـر مهىِح اخلز وم ٚيتًِؼ بف مـ صقر إظالمٔ ٜخزي.ٜ
وهيدف افبٚح ٞمـ ذفؽ إػ افتٖـٔد ظذ آشتٍٚدة مـ افدٓٓت افَرإٓٔ ٜبقصٍٓٚ
مًٚير ًا فًِّؾ اإلظالمل ،وادْٚداة بتىبَٔٓ ٚظذ واؿع افًّؾ اإلظالمل وؾْقٕف .واختٚر
افبٚح ٞاخلز د ٚفف مـ أمهٔ ٜذم ؾْقن افتحرير اإلظالمل ثؿ خرج بًدد مـ افْتٚئٟ
وافتقصٔٚت.
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Abstract:
This research deals with contemporary standards relating to the news
media, and their applicability to the stories in the Quran through the analytical
study of the seventh verse of Surat Alnaml, and contained therein mentioned the
term news and related media images newsworthy.
The aim of this researcher to emphasize the advantage of semantic criteria
Quranic media work, and advocacy to apply to the reality of the media work and
arts. The researcher chose the news because of its importance in the media arts
editor and then came out with a number of findings and recommendations.

566

معايير الخبر اإلعالمي في القرآن الكريم

د.محمد دفع اهلل محمد يوسف

مَدم ٜافبحٞ
تُٚمِ ٝأرـٚن افرشٚف ٜاإلظالمٔ ٜاخلّس ٜبقصٍٓ ٚاحلدي ٞذم افَرآن افُريؿ مْذ بدايٜ
ٕزوفف ظذ شٔدٕ ٚحمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾَد ـٚن ادرشؾ هق اهلل شبحٕٚف وتًٚػ وادتَِك
هق افرشقل افُريؿ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وادسِّغ مـ بًده ـام جٚء ذم ؿقفف تًٚػ ذم شقرة
افْحؾ ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ

1

وهذه أي ٜتهػ فْ ٚادرشؾ وادتَِل .وافَرآن افُريؿ هق افرشٚف ٜؿٚل تًٚػ ذم شقرة يوسف
ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ 2والوسيلة هو جربيل عليه السالم قال تعاىل يف
سورة البقرة ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ ،3وتدل هذه أيٚت ظذ تٖثر افرشٚف ٜذم ادستَبؾ وهل
اهلداي ٜوافرمح ٜوافبؼى دـ يٗمـ بف ويهدق افرشٚف.ٜ
وٓ ختِق أي رشٚف ٜإظالمٔ ٜمـ اخلز ذفؽ أن ظهٚرة اجلٓد اإلظالمل ٓ خترج ظـ
اخلز افذي تتٍرع مْف بَٔ ٜؾْقن افًّؾ اإلظالمل مـ حتََٔٚت ومَٚبالت ومَٓٚت وأظّدة
وؽره ٚمـ افٍْقن افتل تًتّد أشٚش ً ٚذم بْٚئٓ ٚظذ اخلز.
وفذفؽ رـز خزاء اإلظالم ظذ اخلز وصٔٚؽتف وووًقا مجِ ٜمـ ادًٚير افتل حتَؼ
إوبٚط اخلز وؾٚظِٔتف ذم حتَٔؼ أؽراوف ،وإَسّقا إػ مدارس ـؾ فف ٕيريٚتف ذم صٔٚؽٜ
اخلز ومْٓجف.
وبىبًٔ ٜاحلٚل إْٔ ٚذم اإلشالم مع تْٚوفْ ٚدٍٚهٔؿ حترير ادٚدة اإلظالمٕٔ ٜرـز ظذ اخلز
بٖ ْن تُقن مًٚيره وؾَ ً ٚفِوقابط افؼظٔ ٜخٚص ً ٜذم هذا افًك افذي أصبح ؾٔف اإلظالم
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ادحرك إول فِتحقٓت افًٚدٔ ٜافسٔٚشٔ ٜوآؿتهٚدي ،ٜؾو ً
ال ظـ أثٚره افٍْسٔ ٜوآجتامظٜٔ
ظذ افٍرد واجلامظ ٜوإم.ٜ
وإذا ـ ٕٝٚاحلوٚرة افٌربٔ ٜدمًؾ مدارس اخلز اإلظالمل وؾَ ً ٚفثَٚؾتٓ ٚافتل تٌّْس ذم
مِذات افدٕٔ ٚوتسر ظذ ؽر هدى ،ؾْحـ أم ٜافَرآن أم ٜافكاط ادستَٔؿ ٕتخذ مـ افَرآن
افُريؿ وافسْ ٜافْبقي ٜادىٓرة مْٓٚج ً ٚفِحٔٚة ٓشٔام اإلظالم افذي يَقده اخلز يَقل اهلل تًٚػ
ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ .4
ذم هذا افبحٕ ٞتًرف ظذ تْٚول افَرآن افُريؿ فِخز اإلظالمل وادًٚير افتل ووًٓٚ
فف مـ خالل إي ٜرؿؿ ( )7مـ شقرة افّْؾ ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ.5
أمهٔ ٜافبح:ٞ
هذه افدراش ٜتْىِؼ مـ ؾُرة صّقفٔ ٜاإلشالم بقصٍف ديْ ً ٚصحٔح ً ٓ ٚيْٚؿض افًِؿ
افهحٔح ،وتٗشس مـ خالل ؾُرة إشالمٔ ٜادًرؾ ٜإػ ٕيٚم إظالمل إشالمل بديؾ ،يُّـ
مـ افقصقل إػ ؾٓؿ افتٖصٔؾ افذي يوًف ادْٓ ٟافَرآين فِخز ،بحٔ ٞتزيد مـ احل ٞظذ
آهتامم بنُؾ أـز بقشٚئؾ اإلظالم وحمتقيٚهت ،ٚمـ وجٕٓ ٜير إشالمٔ ٜتٚضرا وتٖصٔال
وتْيرا ،ؾٚخلز افٔقم؛ وأمس؛ وؽد ًا هق ادٚدة إوفٔ ٜافتل تهْع مْٓ ٚـزيٚت ادقاؤع
اإلظالمَّٔ ،ٜ
وأن افتحُؿ ذم تَْٔٚتف ووقابىف وؿقاظده إىالؿ ٚمـ ادْٓ ٟافَرآين يًد ؿٍزة
ٕقظٔ ٜذم جمٚل آشتَالفٔ ٜافُٚمِ ٜذم جمٚل صْٚظ ٜإخبٚر.
وٕن م ٚهق متقؾر افٔقم مـ ـتٚبٚت حقل اخلز افهحٍل افذي هق ادٚدة إوفٔ ٜفُؾ
وشٚئؾ اإلظالم ،يْدرج وّـ ادٍٓقم افٌريب فِخز فؼح وتٍسر مٚهٔتف ،مع دمٚهؾ حََٜٔ
أن هذه ادٍٚهٔؿ ٓ يُّـ أن تْىبؼ ظذ ـؾ ادجتًّٚت .وتتجذ أمهٔ ٜهذه افدراش ٜـخىقة
متقاوً ٜتوٚف إػ بٚؿل اجلٓقد افًِّٔ ٜوافدراشٚت افتل هتتؿ بٚإلظالم مـ وجٕٓ ٜير
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افَرآن وتىقير مْٚهجف وآفٔٚتف وٕيريٚتف ،حتك يسٓؿ إجيٚبٔ ٚذم تٖهٔؾ ادٗشسٚت اإلظالمٜٔ
ادقجقدة ذم افًٚمل اإلشالمل وترصٔد مسٚراهت ٚبام خيدم ادهِح ٜافنٚمِ.ٜ
أهداف افبح:ٞ
هتدف افدراش ٜإػ حمٚوف ٜآشتْبٚط وافتٖصٔؾ افتْيري وادًرذم فِخز اإلظالمل ذم
افَران افُريؿ ،ؾٚإلشالم ديـ بْل ظذ افُِّ ٜافهٚدؿ ٜافىٔب ،ٜومًجزة ٕبٔف بٔٚن فٌقي مًرذم
إرصٚدي بْل ظذ إخبٚر افْٚس بٖشِؿ وأين افىرق؛ فتحَٔؼ افسًٚدة ادْنقدة دئْ ٚودٕٔقي،ٚ
وٕحـ بقصٍْ ٚأم ً ٜوأؾراد ًا أوػ بٚـتنٚف ومتحٔص وتَْغ ادقاد اإلخبٚري ٜواإلظالمٔ ٜبْٚء
ظذ ادًجزة اجلٚمً ٜافتل بغ أيديْٕ ٚتِقه ٚأضراف افِٔؾ وإٔٚء افْٓٚر.
ويٖيت بًد ذفؽ هدف تبٔٚن مًٚير اخلز افَرإٓٔ ٜوادًٚسة ذم أي ٜافسٚبً ٜمـ شقرة
افّْؾ بقصٍٓ ٚإّٔقذج ً ٚدًٚير اخلز ذم آيٚت افَرآن افُريؿ وافتل يُّـ تىبَٔٓ ٚظْد حترير
إخبٚر ذم وشٚئِْ ٚاإلظالمٔ.ٜ
مْٓجٔ ٜافبح:ٞ
اتبع افبٚح ٞادْٓ ٟافقصٍل افتحِٔع افذي مُـ افبٚح ٞمـ افتىِع إػ صٔٚؽٜ
افٍُرة بْٚء ظذ افَراءة افتحِِٔٔٔ ٜيٚت افُتٚب افُريؿ بًد آشتً ٜٕٚبآراء ومذاهٛ
ادٍنيـ وافٍَٓٚء ،وؿقامٔس افٌِ ٜافًربٔ.ٜ
واهتّ ٝافدراش ٜبتٖصٔؾ افْيري ٜاخلزي ٜإٕىالؿ ٚمـ افَرآن افُريؿ ،وفذفؽ ؾ٘ن
ادْٓ ٟافقصٍل افتحِٔع هق إؿرب فتحَٔؼ افْتٚئ ٟادرجقة مْٓ.ٚ
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ادبح ٞإول :مًٚير اخلزاإلظالمل
أ .مٍٓقم ادًٚير:
ادًٔٚر فٌ ً ٜـام جٚء ذم فسٚن افًرب ٓبـ مْيقر :ادًٔٚر مـ ادُٚئؾ :مٚظر .ؿٚل
افِٔ :ٞافًٔٚر م ٚظرت بف ادُٚئؾ ،ؾٚفًٔٚر صحٔح تٚم ٍ
واف ،تَقل ظٚيرت بف شقيتف ،وهق
افًٔٚر وادًٔٚر.6
وجٚء ذم مًجؿ افرائد :افًٔٚر ،مجًٓ ٚظٔٚرات مهدره ٚظٚير ،وهق م ٚجًؾ أشٚش ًٚ
فتَدير إصٔٚء مـ ـٔؾ أو وزن أو ؽرمه .ٚوادًٔٚر :افًٔٚر افذي يَٚس بف ؽره و ُي َّسقى،
ـٚدٔزان وافُٔؾ ،ومجًف مًٚير.7
وادًٔٚر إصىالح ً ٚم ٚاشتَر ظِٔف جمّع افٌِ ٜافًربٔ ٜظذ اختٔٚر مهىِحغ متسٚويغ
ذم آشتخدام مه :ٚمًٚير– مَٚئس ـَّٚبؾ فِّهىِح اإلٕجِٔزي .Standards
واشتَرت ادًٚين افٌِقي ٜـذفؽ دهىِح مًٚير– مَٚئس :ذم افَقامٔس افًربٜٔ
وإجْبٔ ٜفتدور ـِٓ ٚحقل" :افّْقذج افذي حيتذى بف فَٔٚس درج ٜاـتامل أو ـٍٚءة رء
م ."ٚهذه ادًٚير وادَٚئس تستخدم فتحديد ادستقيٚت ذم ادقاد وادهْقظٚت ،وذم أوظٜٔ
افْنٚط افٍُري وافثَٚذم تسٓٔ ً
ال فِتجٚرة وتبٚدل اخلدمٚت وادًِقمٚت.8
ب .مٍٓقم اخلز
ؿٚل ابـ مْيقر":اخلز واحد إخبٚر ،وأخزه إٔبٖه ،واشتخزه شٖفف ظـ اخلز وضِٛ
أن خيزه ،وخزت بٕٚمر أي ظِّتف واخلز هق م ٚأتٚك مـ ٕبٖ"
ويرى صٚح "ٛافزهٚن ذم وجقه افبٔٚن " أن اخلز هق اشتجالء فبقاضـ إمقر ممٚ
يقصؾ إفٔٓ ٚبٚخلز افَٔغ"
واخلز ظرؾ ً ٚوفٌ ٜهق م ٚيَْؾ ظـ افٌر وهق مرادف فِْبٖ وإن افْبٖ خز مَٔد بُقٕف ظـ
أمر ظئؿ.
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وذم ادًجؿ افقشٔط افذي أصدره جمّع افٌِ ٜافًربٔ ٜيرى أن" اخلز هق م ٚيَْؾ
وحيدث بف ؿقًٓ،أو ً
ـتٚب"ٜو ذم افهحٚح ؿٚل اجلقهري اخلز هق افْبٖ يَٚلٕ :بٖ أي أخز ومْف
افْبل ٕٕف ُإٔبٖ مـ اهلل وهق ؾًٔؾ بًّْك ؾٚظؾ ترـقا اهلّزة ـَقفؽ ذري ٜأو بري.9ٜ
واخلز إصىالح ًُ ٚيًد ميٓر ًا فرؽب ٜاإلٕسٚن ذم مًرؾ ٜادجٓقل ،وإصبٚع حٚجتف
افٍىري ٜإػ ادًرؾ ٜافتل ينًر ؾٔٓ ٚبٕٚمـ وتسٚظده ظذ افتُٔػ افسقي ادتزن مع افيروف
افتل ئًنٓ.ٚ
وؿد اختِػ افبٚحثقن وافًِامء ذم تًريػ اخلز فدرج ٜإْٕٔ ٓ ٚجد حتك أن تًريٍ ًٚ
واحد ًا تؿ آتٍٚق ظِٔف ،ذفؽ أن مٍٓقم اخلز خيتِػ مـ ظك إػ آخر ،ومـ ٕيٚم إػ ٕيٚم،
وظذ افرؽؿ مـ ـؾ هذا آختالف إٓ إْٕٔ ٚستىٔع أن ٕٗـد أن اخلز هق وصػ أو تَرير
دؿٔؼ وؽر متحٔز تَدمف وشٚئؾ اإلظالم ظذ اختالؾٓ( ٚمىبقظ ،ٜمسّقظ ،ٜمسّقظ ٜمرئٔ)ٜ
ظـ حٚدث أو واؿً ٜأو مقؿػ أو ؾُرة أو ؿؤ ٜأو ٕنٚط ،يثر اهتامم مجٓقر وشٚئؾ اإلظالم
ظذ اختالؾٓؿ (ؿراء ،مستًّغ ،منٚهديـ) ،ويسٓؿ ذم تقظٔتٓؿ ،وتثٍَٔٓؿ ،وتسِٔتٓؿ.
وهلذا تتخذ إخبٚر مُٚهن ٚادٓؿ وادرمقق ذم ـؾ وشٚئؾ اإلظالم ،واخلز ٓ خيتِػ ذم
موّقٕف مـ وشِٔ ٜإػ أخرى ،إٓ ضبَ ً ٚفِىريَ ٜافتل تَدم هب ٚهذه افقشِٔ ٜإخبٚر
جلامهره ،ٚخٚص ً ٜأن فُؾ وشِٔ ٜشامهت ٚافتل متٔزه ٚظـ ؽره.10ٚ
ج .مًٚير اخلز
َٕهد بًّٚير اخلز اإلظالمل افسامت ادّٔزة أو افؼوط افقاج ٛتقاؾره ٚفِخز
اإلظالمل ،وافتل دمًؾ مْف خز ًا يستحؼ افْؼ وتهؾ هذه ادًٚير إػ م ٚيَٚرب ( )28مًٔٚر ًا
يىِؼ ظِٔٓ ٚمًٚير إتَٚء إخبٚر وؿد تزيد أوتَْص ظْد بًض افبٚحثغ.
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وـِام تقؾر فِخز افًدد إـز مـ تِؽ افًْٚس ارتٍع مقؿًف ظذ شِؿ إمهٔف ،واخلز
ـِام ؿِ ٝظْٚسه ؿِ ٝأمهٔتف ،وهُذا .وادنتٌؾ بٖمر إخبٚر ظِٔف أن يًرف هذه ادًٚير
وأوفقي ٜتقاؾره ٚفُؾ خز ،ؾَد يُقن مًٔٚر افتقؿٔ ٝمٓ ًام بٚفدرج ٜإوػ خلز م ٚبْٔام يُقن
أؿؾ أمهٔ ٜخلز آخر وهُذا.
ويُّـ تَسٔؿ افَٔؿ أو ادًٚير اإلخبٚري ٜافتل جي ٛتقؾره ٚذم اخلز وافتل دمًِف صٚحل ًٚ
فِْؼ دون ؽره مـ إخبٚر إػ ٕقظغ:
أوًٓ :افَٔؿ وادًٚير ادتًَِ ٜبىبًٔ ٜاخلز ذاتف ،ويَهد هب ٚافًْٚس افتل حيتقى ظِٔٓٚ
اخلز (افَٔؿ اإلخبٚري ،)ٜوتنّؾ أيت:
 .1إمهٔ.ٜ

 .9افكاع.

.2إٔٔ.ٜ

 .10ادْٚؾس.ٜ

 .3افٍٚئدة افنخهٔ ٜأو افًٚم.ٜ

 .11افتقؿع وافْتٚئ.ٟ

 .4افوخٚم ٜأو افًدد.

 .12افٌراب ٜوافىراؾ.ٜ

 .5افَرب.

 .13افْخبقي.ٜ

 .6افتنقيؼ.

 .14افنخه.ٜٕٔٚ

 .7اإلثٚرة.

 .15افَْد.

 .8افنٓرة.

 .16آهتاممٚت اإلٕس.ٜٕٔٚ

ث :ٕٚٔٚادًٚير اخلٚص ٜبٚفقشِٔ ٜاإلظالمٔ ٜوشٔٚشتٓ ٚافتحريري ،ٜوهك ادًٚير افتل ٓ ظالؿ ٜهلٚ
بٚخلز وفُـ تتًِؼ بٚفيروف وإووٚع افسٔٚشٔ ٜأو ادْٓٔ ٜافتل تًّؾ افهحٍٔ ٜذم طِٓ،ٚ
وتنّؾ أيت:
 -1افسٔٚش ٜافتحريري ٜفِقشِٔ ٜاإلظالمٔ.ٜ
 -2تقؿٕٔ ٝؼ اخلز.
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 -3شٔٚش ٜافدوف ٜافتل تهدر افقشِٔ ٜاإلظالمٔ.ٜ
 -4ضبًٔ ٜاجلّٓقر.
 -5ادسٚح ٜادخهه ٜفألخبٚر.
 -6آظتبٚرات افنخهٔ ٜفرؤشٚء افتحرير.
 -7ظدد ادحرريـ ذم ؿسؿ إخبٚر.
 -8آشتًٔٚب.
 -9ضبًٔ ٜمهٚدر إخبٚر.
-10اهتاممٚت وجمٚل ختهص افقشِٔ ٜاإلظالمٔ.ٜ
-11ادهٚفح آؿتهٚدي: ٜتٖثر اإلظالٕٚت.
 -12افَقإغ ادْيّ ٜفًِّؾ اإلظالمل.
ادبح ٞافثٚين :اخلز ذم افْيريٚت افقؤًٜ
يًد اإلظالم هق ادرآة افتل تًُس واؿع افنًقب وافدول ،ؾٓق يًُس إػ حد بًٔد
افْيؿ افسٔٚشٔ ٜوإٔامط ممٚرش ٜاحلُؿ افَٚئّ ،ٜوٕتٔج ٜفذفؽ طٓرت ٕامذج خمتٍِ ٜفألٕنىٜ
اإلظالمٔ ٜأضِؼ ظِٕٔٓ ٚيريٚت اإلظالم وهل متثؾ افٍِسٍ ٜافتل تَقم ظِٔٓ ٚافسِى ٜاحلٚـّ.ٜ
وٕن إخبٚر هل ادٚدة إوفٔ ٜفُؾ ظِّٔ ٜإظالمٔ ٜؾَد إٍردت ـؾ ؾِسٍ ٜبٖٕامضٓٚ
اخلٚص ،ٜوأصُٚهل ٚادتٍردة وؿّٔٓ ٚافثَٚؾٔ ٜذم ـٍٔٔ ٜتسٔر ظِّٔ ٜافهْٚظ ٜاإلخبٚري .ٜؾٚفَدرة
ظذ تقجٔف إخبٚر بىريؼ مًْٔ ٜمتْع أخريـ مـ تنُٔؾ صقرة ـٚمِ ٜظـ إحداث ،ممٚ
يْت ٟظْف بٚفرضورة ظدم افَدرة ظذ بْٚء آراء وأحُٚم متزٕ .ٜوهُذا ؾَد ووع افبٚحثقن أربع
ٕيريٚت إظالمٔ ٜمْبثَ ٜمـ ادزرات افٍِسٍٔ ٜدامرش ٜافسِى ،ٜوهل ،وخيتِػ مٍٓقم اخلز ذم
هذه افْيريٚت مـ ٕيٚم إػ آخر ظذ افْحق افتٚيل:11
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( )1اخلز ذم ٕيري ٜافسِى:ٜ
تَقم هذه افْيريف ظذ أن ـؾ احلَقق وافقاجبٚت بٔد افسِى ٜأو احلٚـؿ وٓ حيؼ ٕحد
أن يتجٚوز تِؽ احلَقق وافقاجبٚت ،ويتىِ ٛهذا افْيٚم أن تُقن ـؾ إٓنى ٜافسٔٚشٜٔ
وآؿتهٚدي ٜوآظالمٔ ٜذم خدم ٜافْيٚم وتِّٔع احلٚـؿ.
وفذفؽ ٓ خيرج اخلز ذم هذه افْيري ٜظـ ـقٕف مًِقمٚت تَرر احلُقمٕ ٜؼهٚ
بدظقى دظؿ إمـ افًٚم وتىقر افدوف.ٜ
( )2اخلز ذم ٕيري ٜاحلري:ٜ
وهل ظُس افْيري ٜافسِىقي ٜؾٍٔٓ ٚأن اإلٕسٚن حر ذم مًتَداتف وأؿقافف وأؾًٚفف،
ويرى رواد هذه افْيري ٜإٔف ٓ جيقز فِسِىْ ٜ
أن متْع حري ٜافُِّ ٜوتداول إخبٚر.
ويُّـ تبغ مٍٓقم ومًٚمل اخلز مـ خالل اخلهٚئص اإلظالمٔ ٜهلذه افْيري ٜومًرؾٜ
أهداؾف ووطٚئٍف ،وافيٚهر أن افتًريػ افذي ؿدمتف هذه افْيري ٜفِخز افهحٍل هق ذفؽ
ادْسقب فْقرثُِٔػ افذي تًد اإلثٚرة أهؿ ظْٚس اخلز وفذفؽ ؾٚخلروج ظـ ادٖفقف يّثؾ
أهؿ مٔزة فألخبٚر"ؾ٘ذا ظض افُِ ٛإِٕس ٕٚٚؾذفؽ فٔس اخلز وفُـ إذا ظض اإلٕسٚن افُِٛ
ؾذفؽ هق اخلز بٚفْسب ٜهلذه افْيري.12"ٜ
وأصحٚب هذه افْيري ٜحيتٚجقن إػ ووع بًض افَٔقد خٚص ً ٜؾٔام يتًِؼ بٖمـ افدوفٜ
وحَقق أخريـ بًد طٓقر منُالت ذم هذا اجل ٕٛٚتتًِؼ بٓٚظتداء ظذ حؼ افدوفٜ
وادجتّع وإؾراد.
( )3اخلز ذم افْيري ٜافنّقفٔ:ٜ
ٓ خيتِػ ٕيٚم احلُؿ افنّقيل ظـ افْيٚم افسِىقي ـثر ًا ويراد بف ـؾ ٕيٚم ٓ يًسف
بٚفديَّراضٔ ٜوٓ يتبْك مبدأ ؾهؾ افسِىٚت ،ويدخؾ ؾٔف بٚفىبع مجٔع إٕيّ ٜافدـتٚتقريٜ
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افٍردي ٜافتل ُيـّجد ؾٔٓ ٚافزظٔؿ ،و ُيـَدس احلٚـؿ افذي جيّع ـؾ افسِىٚت بٔده ،وافذي
يسٔىر ظذ مجٔع مٗشسٚت افدوفٜ؛ ؾُٔقن هذا افٍرد احلٚـؿ هق أمر افْٚهل ذم ـؾ صٗون
ادجتّع ،ويهبح م ٚيَقفف هق افَٕٚقن ،ذم افقؿ ٝافذي ٓ خيوع هق فَِٕٚقن؛ ٕٕف يًتز ؾقق
افَٕٚقن.
ومـ مزاي ٚافْيٚم افنّقيل افدـتٚتقري إٔف ئَؿ أجٓزة بقفٔسٔ ٜأمْٔ ٜؿًّٔ ٜتْتٓؽ
احلَقق ،وتبىش بّـ يًسض أو حيٚش ٛأو خيتِػ ،جمرد اختالف ،مع مزاج احلٚـؿ.
وحيتُر هذا افْيٚم وشٚئؾ اإلظالم ويًتزه ٚآف ٜمـ أٓت افتل يستخدمٓ ٚفِّحٚؾيٜ
ظذ بَٚئف ،ويستخدم أشِقب افدظٚي ٜاإلظالمٔ ،ٜؾٕٚخبٚر أو افْهقص اإلظالمٔ ٜإخرى ٓ
يسّح هل ٚبٚفْؼ م ٚمل تُـ ذم صٚفح احلٚـؿ ،وتُقن ادّٓ ٜإشٚشٔ ٜفقشٚئؾ آظالم هل
صْٚظ ٜصقرة اشتثْٚئٔ ٜفِحٚـؿ وفْيٚمف فقوًف ؾقق مقاؿع أخريـ مـ حٔ ٞافَدرات
افٍُري ٜومت ّٔز إداء وابتُٚر أو تقطٔػ ؿهص بىقٓت خراؾٔ ٜظـ بًض اخلقارق افتل
ترتبط ببًض شِقـٔٚت افَٚئد إػ درج ٜاظتبٚره مهدر إهلٚم افنً ٛذم افًِقم وأداب
وافٍْقن.
وتُقن افقطٍٔ ٜاإلخبٚري ٜهل احل ٞظذ إتبٚع افىرق وادبٚدئ افتل رشّٓ ٚاحلزب
احلٚـؿ بحٔ ٞيهبح افٍرد جزء ًا مـ افتٍُر إيديقفقجل افسٚئد ،وترى هذه افْيري ٜأن
اخلز جي ٛأن يتهػ بٚفقاؿًٔ ٜوآفتزام بٚدبٚدئ افًٚم ٜفِْيٚم وتقجٓٚتف.
( )4اخلز ذم ٕيري ٜادسٗوفٔ ٜآجتامظٔ:ٜ
طٓرت هذه افْيري ٜذم افقٓيٚت ادتحدة وافدول افٌربٕٔ ٜتٔج ٜفالٕتَٚدات افتل
وجدهتٕ ٚيري ٜاحلري ٜافتل طٓر أهن ٚحتتٚج إػ بًض افوقابط بًد إٍٓالت افذي حدث ذم
وشٚئؾ اإلظالم خٚص ٜذم جمٚل حري ٜإؾُٚر افتل أدت إػ إحىٚط افَٔؿ اإلٕس ٜٕٔٚوإؾسٚد
إخالق.
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ويْٚدي أصحٚب هذه افْيري ٜبٖن وشٚئؾ اإلظالم ٓ بد هلْ ٚ
أن تتبْك جزء ًا مـ
ادسٗوفٔ ٜدمٚه ادجتّع بٚدحٚؾي ٜظذ مُتسبٚتف وؿّٔف مـ خالل آفتزام بٚدًٚير ادْٓٔ ،ٜفَْؾ
ادًِقمٚت مثؾ احلََٔ ٜوافدؿ ،ٜوادقوقظٔ ٜوافتقازن .وأن يُقن هذا آفتزام ٕٚبع مـ أهؾ
ادْٓ ٜبنُؾ ذاتك دون افتدخؾ مـ جٓ ٜأخرى.
ووّْ ٝهذه افْيري ٜاحلٔٚد ذم تْٚول ادقوقظٚت اإلظالمٔ ،ٜو حؼ افرد ودمْٕ ٛؼ
م ٚيٗدي إػ زظزظ ٜإمـ وٕؼ اجلريّ ٜوادحٚؾي ٜظذ حؼ ادجتّع دمٚه وشٚئؾ اإلظالم.
خيتِػ مٍٓقم اخلز ذم هذه افْيري ٜظـ ادٍٚهٔؿ افتل وردت ذم افْيريٚت افسٚبَ ،ٜؾال
هق بذفؽ افذي تَٔده مًٚير افٌراب ٜواإلثٚرة وٓ هق بذفؽ افذي حتدده افسِىٚت
واحلُقمٚت أومجٚظٚت افوٌط ،بؾ أصبح هق ذفؽ اجلديد افذي يسٓؿ بنُؾ إجيٚيب ذم
إوٚؾ ٜوطٍٔ ٜاجتامظٔ ٜأو رابط بغ افْٚس ويهبح مـ افرضوري إظالمٓؿ بف ،وبذفؽ تَدم
هذه افْيري ٜاخلز ظذ أشٚس إٔف" اجلديد ادتّٔز بٚجلدي ٜوادقوقظٔ ٜوافْزاه ٜوافٍٚئدة
بٚإلوٚؾ ٜإػ ـقٕف يٗدي دور ًا إجتامظٔ ً ٚمٗثر ًا .13
ادبح ٞافثٚف :ٞمًٚيراخلز ذم افَرآن افُريؿ
أ .اخلز ذم افَرآن افُريؿ:
يتهػ اخلز ذم افَرآن افُريؿ بٚفهدق اشتْٚد ًا إػ مهدر اخلز ،وهق اهلل شبحٕٚف
وتًٚػ ،وظذ وشِٔ ٜاخلز وهق افروح إمغ جزيؾ ،وظذ مـ ُأرشؾ إفٔف ومـ َِٕف ظـ ربف
وهق افهٚدق إمغ حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.
ؾٚخلز افَرآين ظْد ادٗمـ هقافهدق افذي ٓحيتّــؾ افُذبٓ ،خيرج مْف ادٗمـ
إٓبتهديؼ ،وإيامن صحٔحغ .وخيتِػ شٔٚق اخلز ذم افَرآن افُريؿ بحس ٛادْٚشب ٜافتل
يُّـ أن تُقن:
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 .1خز ًا تٚرخئ ً ،ٚـام ذم أخبٚر إمؿ افسٚبَغ مع إٔبٔٚئٓؿ ،مثؾ ؿه ٜؾرظقن ومقشك
ظِٔف افسالم ،ومثؾ خزأهؾ افُٓػ ،ويدخؾ ذم هذا افْقع اإلخبٚر بٖن اهلل ؿٚدر ظذ إٕزال
افًَٚب ظذ ادخٚفٍغ.
 .2وؿد يُقن إخبٚر ًا بحٚل إٔبٔٚء اهلل ظِٔٓؿ افهالة وافسالم ،ـام ذم ؿه ٜشٔدٕٚ
مقشك ،وظٔسك ،وأيقب وؽرهؿ مـ إٕبٔٚء وادرشِغ افذيـ تَِقا صْقؾ ً ٚمـ آبتالءات
وافهدود ،ؾُٚن أن ٕكهؿ اهلل ٕتٔج ٜصزهؿ ظذ ذفؽ.
 .3وؿد يُقن إخبٚر ًا بًَٚب أم ٜخمٚفٍٕ ٜمراهلل تًٚػ ،أو وصٍ ً ٚفِجْ ٜوافْٚر،
وؿديُقن إخبٚر ًا بحٚل ادذٕبغ ذم أخرة ،أو وصٍ ً ٚفِّالئُ ٜوأظامهلؿ  ..وهُذا.
ب .مٍٓقم اخلز ذم افَران افُريؿ:
هيتؿ افَرآن بٚخلز ،حٔ ٞوردت مٚدة خز بُؾ منتَٚهت ٚذم شبً ٜمقاوع ذم افَرآن
افُريؿ ،وجٚء ت سحي ٜذم مقوًغ مـ شقريت افّْؾ وافَهص ،وـالمه ٚيتًِؼ بٚفْبل
مقشك ظِٔف افسالم .أم ٚمرادؾٚهت ٚافٌِقي ٜمـ بالغ و إٕذار وٕبٖ ؾَد وردت ذم اثْتغ ومخسغ
آي.ٜ
ومـ بغ أيٚت افَرإٓٔ ٜافتل وردت ؾٔٓ ٚفٍي ٜاخلز ومنتَٚهت ٚذم افَرآن افُريؿ ؿقفف
تًٚػ :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ  ، 14وؿقفف تًٚػ ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ  ،15وؿقفف
تًٚػ ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ  ،16وؽره ٚمـ أيٚت.
وؿد حدد اهلل مّٓ ٜإٕبٔٚء ظِٔٓؿ افسالم بٚفتبِٔغ واإلٕذار واإلخبٚر فِْٚس أمجًغ،
وٕهن ٚمّٓ ٜصٚؿ ٜؾجًؾ هل ٚاهلل ذم افَرآن أشس ٚوؿقاظد دمًِٓ ٚيسرة مًَْ ،ٜومـ خالل
آيٚت افَران افُريؿ تتوح مًٚمل اخلزي ٜو إشس افٍْٔ ٜافتل يَقم ظِٔٓ ٚاخلز ذم افًك
احلٚيل ،بؾ أن تِؽ إشس أـثر متٔز ًا ذم افَرآن افُريؿ إذ يتهػ خزه بٚفهدق وافنّقفٜٔ
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وادروٕ ٜوإٔٔ ٜواشتًامل إشِقب افنٔؼ اجلذاب ـام هيتؿ ببًض افًْٚس إخرى
ـٚفٌراب ٜوافىراؾ ٜوافْقاحل اإلٕس.ٜٕٔٚ
وذم وقء ذفؽ ؾ٘ َّٕف يُّـ تًريػ اخلز مـ خالل ادْيقر افَرآين وم ٚورد مـ آيٚتف
افتٚمٚت بٖٕف "تزويد اجلامهر بٚحلَٚئؼ ادقوقظٔ ٜادتًَِ ٜبٕٚمقر ادّٓ ٜوؽر ادًروؾ ٜمسبَ ً،ٚ
هبدف اإلؾٚدة افدئْ ٜوافدٕٔقي ٜوذفؽ بٚشتًامل خمتِػ افقشٚئؾ احلديث ٜوادتىقرة
وادْٚشب.17"ٜ
ج .افٍرق بغ اخلزو افْبٖ:
اخلز وافْبٖ مـ ادسادؾٚت ذم ادًْك ،فُـ ظِامء افٌِ ٜوافتٍسر بْٔقا أن هْٚك ؾروؿ ً ٚذم
آشتًامل افٌِقي بغ افُِّتغ ،ورد ذم تٚج افًروس :افْبٖ حمرـ ٜاخلز ومه ٚمسادؾٚن ،وؾرق
بْٔٓام افبًض .وؿٚل افراؽ :ٛافْبٖ خز ذو ؾٚئدة ظئّ ٜحيهؾ بف ظِؿ أو ؽِب ٜافيـ ،وٓ
يَٚل فِخز ذم إصؾ ٕبٖ حتك يتوّـ هذه إصٔٚء ،ويُقن صٚدؿ ً ،ٚوحَف أن يتًرى ظـ
افُذب ،ـٚدتقاتر ،وخز اهلل ظز وجؾ ،وخز افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.18
د .أهداف اخلز ذم افَران افُريؿ:
إٔزل اهلل ـتٚبف افَرآن افُريؿ حلُؿ ظئّ ٜوأهداف جِِٔ ٜذـره ٚاهلل تًٚػ ذم ـتٚبف
مْٓ :ٚهداي ٜافبؼ وإخراجٓؿ مـ افيِامت إػ افْقر ،وفتًِّٔٓؿ افتّٔٔز بغ احلؼ وافبٚضؾ ،و
فتبِٔغ افْٚس ؿقاظد افًَٔده وذائع ديْٓؿ ،وإخراج افٍرد مـ ذور ٍٕسف وأظامفف بحثف ظذ
ترك ادُْر وادًهٔ ،ٜوإدخٚفف ذم ظٚمل افسًٚدة وافسُْٔ ٜبحثف ظذ تقحٔد اهلل و ؾًؾ اخلر و
إظامر افُقن.
وفتحَٔؼ هذه إهداف ؾ٘ن افَرآن افُريؿ اشتًّؾ افَهص اإلخبٚري ،مم ٚيدل ظذ
م ٚفِخز مـ أمهٔ ٜومُ ،ٜٕٚوتَْٔ ً ٚمـ تٖثره افًٍٚل ذم صْٚظ ٜوتقجٔف افرأي افًٚم .بؾ اهتؿ
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ـذفؽ بْٚؿؾ اخلز وم ٚجي ٛأن يُقن ظِٔف مـ مهداؿٔ ،ٜوتبِٔغ احلَٚئؼ ـام هل دون
حتريػ ،19ؿٚل تًٚػ ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ.20
وؿد طٓر فِبٚحثغ ذم خز افَرآن افُريؿ بٖن أهداؾف تتحَؼ ظذ شبٔؾ ادثٚل ٓ احلك
ذم:
 .1حٍظ احلٔٚة وافديـ.
 .2افدظقة إػ اخلر.
.3حتَٔؼ افتًٚرف بغ افْٚس.
 .4افَدوة احلسْ.ٜ
 .5افًي ٜوآظتبٚر.
هـ .وطٚئػ اخلز ذم افَرآن افُريؿ:
فُؾ رشٚف ٜإظالمٔ ٜوطٚئػ حمددة تًّؾ ظذ آدائٓ ٚذم حمٔط مجٓقره ٚادستٓدف،
وافَرآن افُريؿ مًجزة افْبل اخلٚتؿ افذي أرشؾ إػ ـٚؾ ٜافْٚس فذفؽ ؾ٘ن إخبٚر افتل ترد
ذم هذا افُتٚب تستٓدف ـٚؾ ٜافْٚس وافذي يَرأ هذا اخلز بتًّـ ومًرؾ ٜتٚم ٜحتهؾ فف
اهلداي ،ٜأم ٚافذي يًرض ظْٓ ٚويستخػ هب ٚؾ٘ َّن فف افقظٔد مـ اهلل شبحٕٚف وتًٚػ بحٔٚة وْؽ
ومرد خمزي وظذاب افسًر.
وحيرص اإلشالم ظذ بْٚء اإلٕسٚن افهٚفح ،وتُقيـ افٍرد ادسؾع بًَالٕٔتف ظذ
حٔقإٔ ٜمِذاتف ؾّع حرصف ظذ شّق افقطٚئػ افرئٔس ٜفُؾ افقشٚئؾ ادسخرة فتىقيع احلٔٚة
وتذفٔؾ صًقبٚهت ٚفإلٕسٚن ،ؾٕ٘ف يرـز ظذ ترؿٔ ٜدور وشٚئؾ اإلظالم ظّقم ً ،ٚودور ادٚدة
اإلخبٚري ٜخهقص ً ٚدًٍْ ٜافٍرد وادجتّع ،ؾٚإلشالم ديـ يربط بغ آحتٔٚجٚت ادٚديٜ
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وافروحٔ ٜفٍِرد ومـ ثّ ٜيسًك فِسّق هبذه آحتٔٚجٚت ؿبؾ إصبٚظٓ ،ٚوجيًِٓ ٚاهتاممٚت
بْٚءة تسٓؿ ذم حتسغ صقرة احلٔٚة وّٕىٓ.ٚ
واوىِع اخلز ـامدة أوفٔ ٜفقشٚئؾ اإلظالم ذم ادْيقر افَرآين بقطٚئػ أشٚشٔ ٜجسّٜٔ
ذم تُقيـ ادجتّع ،وؾَ ً ٚفْيٚم اخلر وادهٚفح افًٚم ٜمستٌ ً
ال رؽب ٜافبؼ ذم آشتزادة مـ
ادًرؾ ٜوصٌٍف بٚجلديد ظذ ـؾ ادستقيٚت وإصًدة ،وـ ٕٝٚمـ بغ أهؿ افقطٚئػ ادْٚضٜ
بٚخلز ذم افَرآن:21
 .1زيٚدة افًِقم وادًٚرف.
 .2حتهغ ادجتّع مـ افٌزو افٍُري.
 .3محٚي ٜافَٔؿ وتثبٔ ٝافًَٔدة.
 .4افسؾٔف وافسويح اهلٚدف.
و .مٍٓقم اخلز ذم افْيري ٜآشالمٔ:ٜ
ٓ يٍْهؾ مٍٓقم اخلز ذم اإلظالم اإلشالمل ظـ مٍٓقم اإلظالم اإلشالمل ٍٕسف ؾَد
ظرف جمّع افٌِ ٜافًربٔ ٜاإلظالم بٖٕف "اإلخبٚر و ذم آصىالح هق افتبِٔغ" 22ويَقل
افدـتقر إبراهٔؿ إمٚم" :اإلظالم هق تزويد اجلامهر بٕٚخبٚر افهحٔح ٜوادًِقمٚت واحلَٚئؼ
افثٚبت ٜوافسِّٔ ٜافتل تسٚظدهؿ ظذ تُقيـ رأى ظٚم صٚئ ٛذم واؿً ٜمـ افقؿٚئع أو منُِٜ
مـ ادنُالت بحٔ ٞيًز هذا افرأي تًبر ًا مقوقظٔ ً ٚظـ ظَِٔ ٜاجلامهر وادمٚهٚهتؿ
ومٔقهلؿ" .23وهق أيو ً"ٚاشتخدام مْٓ ٟإشالمل بٖشِقب ؾْل إظالمل يَقم بف مسِّقن
ظٚدقن ظٚمِقن بديْٓؿ متٍَٓقن فىبًٔ ٜاإلظالم ووشٚئِف احلديث ٜومجٚهره ادتبٚيْٜ
مستخدمقن تِؽ افقشٚئؾ ادتىقرة فْؼ إؾُٚر ادتحرضة وإخبٚر احلديث ٜوافَٔؿ وادبٚدئ
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وا ُد ُثؾ فِّسِّغ وفٌر ادسِّغ ذم ـؾ زمٚن ومُٚن ذم إضٚر ادقوقظٔ ٜافتٚم ٜهبدف افتقجٔف
وافتقظٔ ٜواإلرصٚد إلحداث افتٖثر ادىِقب".24
ومـ ذفؽ ؾ٘ن اخلز جزء أصٔؾ مـ ظّؾ وشٚئؾ اإلظالم اإلشالمٔ ٜفف وطٚئػ حمددة
ذـره ٚظدد مـ افبٚحثغ مْٓ:ٚ
 .1إحٚض ٜادسِّغ بام جيري حقهلؿ مـ أمقر متس حٔٚهتؿ ومهٚحلٓؿ وأحقاهلؿ
وتٍسر ذفؽ ظذ وقء تًٚفٔؿ اإلشالم وأحُٚمف.
.2ربط افًٚمل اإلشالمل ،وتقحٔد ـِّ ٜادسِّغ.
 .3افُنػ ظـ إخىٚر ادحٔى ٜبٚدسِّغ وتْبٔٓٓؿ إفٔٓ.ٚ
 .4افتًريػ بٚفَوٚي ٚاإلشالمٔ ٜوإؿْٚع افرأي افًٚم افًٚدل بًدافتٓ ٚوأمهّٔتٓ.ٚ
 .5تقجٔف افرأي افًٚم ذم بالد ادسِّغ وؾَ ً ٚدبٚدئ اإلشالم وبام خيدم أهداؾف.
 .6مْٚسة وتٖئد افَقى اإلشالمٔ ٜذم جٓٚده ٚود ؿقى افيِؿ وافبٌل ذم ـؾ مُٚن.
 .7إبراز دور افَٔٚدات واجلامظٚت اإلشالمٔ ٜذم ـؾ جمٚل مـ ادجٓٚت.
 .8اإلصٚدة بٚفسِقك اإلشالمل ،ودظؿ وتٖئد افًْٚس اإلشالمٔ ٜافَدوة.
 .9افتهدي فِدظٚوى ادوِِ ٜوادِحدة افتل تستٓدف ادسِّغ وديٚرهؿ.
 .10افتهدي فألخبٚر افتل تنٔع افتخٚذل وافٖٔس ذم ٍٕقس ادسِّغ.
 .11إدإ ٜـؾ إٔقاع افسِقك افذي ٓ يِتزم بٖحُٚم اإلشالم وافسـٔز ظذ بٔٚن آثٚره
ادُِٓ.ٜ
 .12حج ٛأي خز يُقن ؾٔف إرضار بٚدسِّغ ،أو ئٍد مْف أظداؤهؿ.
 .13افتَري ٛبغ وجٓٚت افْير ذم ـؾ افبالد اإلشالمٔ ،ٜوافًّؾ ظذ رأب افهدع
وٕبذ اخلالؾٚت.
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 .14اإلؾٚدة مـ أخبٚر أظداء اإلشالم ،إذا ـٚن ؾٔٓ ٚم ٚيَدم افًقن فِّسِّغ أو
ئٍدهؿ.
مًٚير اخلز ذم افَرآن افُريؿ:
خرج افًِامء ادسِّقن بثالث ٜمًٚير فِخز اإلظالمل مستَٚة مـ افَرآن افُريؿ وؾؼ
وقابط ذظٔ ٜمًْٔ ،ٜوافْٚطر إػ هذه ادًٚير افثالث ٜجيده ٚتنّؾ ذم داخِٓ ٚـؾ ادًٚير
ادًٚسة فِخز ،حٔ ٞاهتؿ اخلز افَرآين بٚدهدر ،وادوّقن ،وافْتٚئ:ٟ
أوًٓ :مهدر اخلز:
ومـ أهؿ ادًٚير افؼظٔ ٜافتل ووًٓ ٚافَرآن افُريؿ دهدر اخلز م ٚيع:
أ .افتبغ وافتحَؼ مـ ادهٚدر:
تنر افدراشٚت وافْيريٚت اإلظالمٔ ٜافقؤً ٜإػ رضورة متتع افَٚئؿ بٓٚتهٚل
بٚحلري ٜافُٚمِ ٜذم افبح ٞظـ إخبٚر وتتبع ادهٚدر ،ومـ حَف وؾؼ هذه افْيريٚت مجًٔ ً ٚأن
يتبع ـؾ افىرق وادسٚفؽ ذم شًٔف ٓشتَٚء إخبٚر ،وهتتؿ تِؽ افْيريٚت بٚفسبؼ افهحٍل
وحتَٔؼ اإلٍٕراد وافٍقز بٚدرتب ٜإوػ ذم افْؼ أـثر مـ اهتاممٓ ٚبّدى مؼوظٔتف أو افتزامف
بٚجلقإ ٛإخالؿٔ ،ٜودون مراظٚة ٔثٚر ٕؼ إخبٚر وإًُٚشٚهت ٚظذ اجلّٓقر.
وإذا ـٚن اإلشالم يّْح فَِٚئؿ بٓٚتهٚل احلري ٜافُٚمِ ٜذم احلهقل ظذ إخبٚر ظذ
أشٚس إٔف يًتزه ٚؽٚيٕ ٜبِٔ ٜمتثؾ احلهقل ظذ احلََٔ ٜوتبٌِٔٓ ٚفِْٚس ،ؾٕ٘ف ٓ يًسف
بٚشتًامل افقشٚئؾ احلَرة وؽر افؼظٔ ٜوادحتٚف ،ٜفِقصقل إػ حتَٔؼ ؽٚيٕ ٜبِٔ ،ٜوأ َّن شّق
افٌٚي ٜمرتبط مْىَٔ ً ٚودئْ ً ٚبْبؾ ضرق افقصقل إفٔٓ ،ٚوإهداف اإلٕس ٜٕٔٚافؼيٍ ٓ ٜتْٚل إٓ
ٍ
صٚف ٓ
بقشٚئؾ ذيٍ ٜؾٚفسبؼ ذم مْىؼ افتؼيع افَرآين ٓ ،ؿّٔ ٜفف إن مل يُـ مـ مْبع
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يسًك فُِذب وافتحريػ وافتزئػ فُنػ افًقرات أو ٕؼ افٍسٚد ويتوح ذفؽ ذم مجِٜ
مـ أيٚت افَرإٓٔ ٜافتل حث ٝظذ افتبغ مـ ادهٚدر.25
بَٕٚ .ء ظِّٔ ٜاشتَٚء إخبٚر:
ٍ
خمِقط بنؽ أو بيـ ،ؾّهدر
ويَهد هب ٚافتٖـد مـ صح ٜاخلز بٖن يُقن َٕٔ ً ٚؽر
اخلز ٓ بد أن يُقن جٓ ٜمًتّدة مقصقؾ ٜبٚفْزاه ٜوادْٓٔ ،ٜوٓ يًتّد آظالمل ظذ
إحيٚءاتف افنخهٔ ،ٜأومهٚدر ؽر مٗمتْ ٓ ٜظالؿ ٜهل ٚبٚدقوقع.
"وافَٚظدة أن بًض افيـ إثؿ ،ؾ٘ن إحيٚء هذا افتًبر فِوّر هق اجتْٚب افيـ افسٔئ
أصالًٕٕ ،ف ٓ يدري أي طْقٕف تُقن إث ًام! هبذا يىٓر افَرآن افوّر مـ داخِف أن يتِقث
بٚفيـ افسٔئ ،ؾَٔع ذم اإلثؿ؛ ويدظف َٕٔ ً ٚبريئ ً ٚمـ اهلقاجس وافنُقك ،أبٔض يُـ إلخقإف
ادقدة افتل ٓ خيدصٓ ٚطـ افسقء وافزاءة افتل ٓ تِقثٓ ٚافري ٛوافنُقك ،وافىّْٖٕٔ ٜافتل ٓ
يًُره ٚافَِؼ وافتقؿع".26
وادسِؿ مٖمقر ذم ـؾ جقإ ٛحٔٚتف بًدم افتهْ ٝأو افتجسس ،أو احلهقل ظذ
أخبٚر افْٚس دون ظِّٓؿ ،ودون مقاؾَتٓؿ بقشٚئؾ اخلِس ٜأو ادٌٚؾِ ،ٜأو آضالع ظذ وثٚئؼ
أو مستْدات دون إذن أصحٚهب ،ٚؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ "إِيٚـُؿ واف َّيـ َؾِ٘ َّن اف َّيـ أـ َْذب
ْ
احل ِديِ ٞوَٓ حتٚشدوا وَٓ دمسسقا وَٓ تَْ ٚؾسقا وٓ حتٚشدوا وَٓ َ
تبٚؽوقا وَٓ تدابروا وـُقٕقا
ِظبٚد اهللَِّ إِخقإ.27"ٚ
ث :ًٚ ٕٔٚموّقن اخلز:
ٓ يُتٍل اخلز بٖن يُقن مهدره شِٔ ًام وفُـ ٕٚؿؾ اخلز ظِٔف أ ْن يَْؾ احلدث ـام
اشتَٚه مـ ادهدر دون زيػ أو حتريػ ،خٚص ً ٜوأن موّقن اخلز هق ادًِقمٚت افتل يبحٞ
ظْٓ ٚاجلّٓقر ويُقن هل ٚتٖثر ؾٔام يع مـ أحداث.
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ومـ أهؿ افوقابط افتل يوًٓ ٚافتؼيع افَرآين فِخز ذم مرحِ ٜادوّقن:
أ .صدق ودؿ ٜإخبٚر:
تتّٔز وشٚئؾ اإلظالم ظـ بًوٓ ٚبًو ً ٚبٚدهداؿٔ ٜؾ٘ذا اـتنػ ادتَِل أ َّن افقشِٜٔ
اإلظالمٔ ٜافتل يتٚبًٓ ٚؽر دؿَٔ ٜذم أخبٚره ٚؾٕ٘ف يْكف ظْٓ ٚإػ ؽره ٚخٚص ٜمع وؾرة
مقاؿع افتقاصؾ آفُسؤٕ ٜافتل أصبح ٝؿريب ٜمـ مقاؿع إحداث تَْؾ اخلز دون أي
حمسْٚت ؾْٔ ،ٜؾَٔٚرن هذا افقاؿع مع م ٚتَِْف وشِٔتف اإلظالمٔ ٜادٍوِ ،ٜؾ٘ذا اـتنػ أن
وشِٔتف آظالمٔ ٜؽر دؿَٔ ٜذم َِٕٓ ٚفألحداث ؾٕ٘ف شٍَٔد افثَ ٜؾٔٓ ،ٚويتحقل ظْٓ ٚإػ
ؽره.ٚ
وخٚصٔ ٜافهدق ودؿ ٜإخبٚر مع ـقهن ٚمىِقب ٜورضوري ٜإٓ أهن ٚصًب ٜادْٚل،
وحتتٚج إػ ظزيّ ٜوهل تًتز مـ أخالؿٔٚت ادْٓ ٜادىِقب تقاؾره ٚظْد ـؾ اإلظالمٔغ.
" ؾٔج ٛأن تَدم وشِٔ ٜاإلظالم احلَٚئؼ دون ـذب أو خداع وهْ ٚتيٓر مسٗوفٜٔ
ادخز أو ادراشؾ افهحٍل بٚظتبٚره احلَِ ٜإوػ مـ ظِّٔ ٜآتهٚل ،إذ جي ٛأن يتدرب ظذ
إشئِ ٜافتل جي ٛأن يسٖهل ٚوإصٔٚء افتل جي ٛمالحيتٓ ٚوادسٚئؾ وافبْقد افتل يًىل ظْٓٚ
إخبٚر".28
وٓ يَػ ادْٓ ٟافَرآين ظْد ادىٚفب ٜبرضورة حتري افهدق وافَٔغ ذم إخبٚر،
ودمْ ٛافًقامؾ افتل يُّـ أن تًقد إػ ظدم أم ٜٕٚافْٚؿؾ أو تًّد تنقيف ادًِقمٚت افقاردة ذم
اخلز؛ وإٕام يندد ظذ أمهٔ ٜافتٖـد مـ إشبٚب افتل يُّـ أن تُقن ؽر متًّدة
ـٚفوٌقضٚت ادتًَِ ٜبّتىِبٚت اإلٕتٚج اجلامهري أو افب ٞأو افْؼ ،وافتل حيت ٟهب ٚـثر مـ
صًٕٚل إخبٚر ذم افقشٚئؾ اإلظالمٔ ٜافًكي ،ٜوٕشبٚب واهٔ ،ٜـٚفنظ ٜذم اإلٕجٚز ،أو
َٕص اإلمُٕٚٚت ،أو ظدم تقؾر إدوات افتُْقفقجٔ ،ٜأو َٕص افتُقيـ فدى اجلٕٛٚ
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افبؼي ،تستبٔح بًض افقشٚئؾ اإلظالمٔ ٜؿدشٔ ٜافهدق وافدؿ ٜذم اخلز وتتامدى ذم ٕؼ
إٔهٚف احلَٚئؼ أو إٔهٚف إـٚذي ،ٛمم ٚيّْح ادتَِل صقرة منقه ٜظـ احلدث احلََٔل
ويُقن مٗهالً إلصدار أحُٚم منقه ٜوخٚضئ ٜبْٚء ظذ تِؽ إخبٚر.
ومـ متىِبٚت ادْٓ ٟافَرآين أن تُقن ـؾ ٕقاحل اخلز افٍْٔ ٜوافٌِقي ٜصٚدؿ ،ٜؾال
يًسف ب٘رؾٚق افهقر ادٌِقض ٜفتقجٔف ادحتقى افْيص فٌر وجٓتف إشٚشٔ ٜذم افقشٚئؾ
ادُتقب ٜأو افبكي ،ٜوٓ متٚبً ٜؿراءة أخبٚر إذاظٔ ٜبتَديؿ أصقات مرؾَ ٜمَىقظ ٜبنُؾ
يٗثر ذم حمتقاه ٚاإلمجٚيل احلََٔل ،ؾٚفهدق شّ ٜـِٔ ٜؽر ؿٚبِ ٜفِتجزئ ٜذم ادٍٓقم افَرآين.29
ب.ظدم إتٓٚك إظراض واحلرمٚت:
ادتٚبع فقشٚئؾ آظالم افٔقم ؾ٘ن أـز منُِ ٜتقاجف وشٚئؾ آظالم هل إٕتٓٚك
آظراض واحلرمٚت افتل متٚرشٓ ٚتِؽ افقشٚئؾ حت ٝطؾ حري ٜآظالم.
ِ
ورات اخلّ ِ
س
افرض
ـام هق مًِقم بٚفرضورة ظـ إديٚن افساموي ٜـِٓ ٚأن احلٍٚظ ظذ َّ
وهل(:حٍظ افديـ ،وافْ ِ
ُ
ٍَّس ،وادٚل،
يٖيت ذم شِؿ أوفقيٚهت ،ٚويتهدر ؿٚئّ ٜأحُٚمٓ،ٚ
ِ
وافًرض ،وافًَؾ) ،وؿد جٚء حٍظ هذه افرضورات أـثر وأتؿ ذم ذيً ٜاإلشالمٕ ،هنٚ
ختّ ٝافؼائع واـتِّ ٝهب ،ٚوٕهن ٚظٚدٔ ٜجلّٔع افبؼ ،وصٚحل ٜفُؾ زمٚن ومُٚن ،ومـ
أهؿ هذه افرضورات اخلّس حٍظ إظراض ،ؾحٍيٓ ٚمَدم ظذ حٍظ إٍٕس وإمقال؛
وهدم ٝمدن
ؾ٘ن ظٚدة افًَالء بذل ٍٕقشٓؿ وأمقاهلؿ دون أظراوٓؿ ،بؾ ـؿ شٚف ٝدمٚء ُ
مـ أجؾ إظراض و احلٍٚظ ظِٔٓ ،ٚوفذا ؾَد تقاترت افْهقص افؼظٔ ٜذم حٍظ
إظراض ،وظدم هتؽ احلرمٚت ،وتتبع افًقرات ،وجٚءت واوح ٜؿقي ٜسحي.ٜ
واإلظالمل افذي يتتبع ظقرات افْٚس ويُنػ ادًِقمٚت افتل تٗدي إػ افٍتْ،ٜ
وزرع ؾتٔؾ احلرب واختالف افْٚس ؾٔام بْٔٓؿ ،وهق يًتَد إٔف يامرس احلري ٜاإلظالمٔ ،ٜؾَد
جٕٚبف افهقاب وإام هقبذفؽ يدخؾ ذم حري ٜافنٔىٚن وتبًٔ ٜافٍْس إمٚرة بٚفسقء ويَدم
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صقرة بنً ٜفإلظالم .وـٚن ظِٔف أن تُقن مّٓتف ؽر ذفؽ مـ افًّؾ ظذ محٚي ٜأظراض
افْٚس وافسًك إػ حتَٔؼ وحدة افهػ واجلامظ ٜورظٚي ٜحَقق افٍرد افتل ـٍِٓ ٚافديـ وؾؼ
وقابط ذظٔ ٜمًْٔ.ٜ
ووشٚئؾ اإلظالم ادًٚسة ،جًِ ٝمـ احلٔٚة اخلٚص ٜفِْٚس وتتبع ظقراهتؿ وزٓهتؿ
مٚدة إخبٚري ٜرائج ٜمربح ،ٜوتُقن جٔش مـ افًٚمِغ ذم هذه افقشٚئؾ مـ ادتجسسغ
ادتِههغ ادختهغ ذم أشٚفٔ ٛمىٚردة افْٚس وؿض موٚجًٓؿ ،بحث ً ٚوتَْٔب ً ٚظـ خز
فِْؼ يهٚغ بىريَ ٜتُنػ افًقرة ،وتْؼ ادُْر ،وتًّؾ ظذ صٔقع افٍٚحن ٜوافٍسٚد،
وإهؿ إٔف يوّـ ادردود ادٚيل فِقشِٔ ٜوفًِٚمؾ ؾٔٓ.ٚ
وإذا ـ ٕٝٚاحلري ٜادٍرض ٜوادٌرو ٜافتل تسّح هب ٚافَقإغ افقؤً ٜذم افْيريٚت
اإلظالمٔ ٜتزر هذه إٓتٓٚـٚت حلٔٚة إؾراد اخلٚص ،ٜؾ٘ َّن افبٔٚن اإلهلل يهقن افٍرد ويوّـ
أمْف افٍْز وآجتامظل ،ويَدس حَف ذم افتّتع بٚحلٔٚة.
وـثر مـ وشٚئؾ اإلظالم افتل تَقم بْؼ إخبٚر افٍٚوح ٜوافهقر افًٚري ،ٜوإؾالم
اجلْسٔ ،ٜوافقثٚئؼ افُٚذب ،ٜوـؾ مٚؾٔف مـ ؽقاي ٜفِنبٚب وإبًٚدهؿ ظـ جٚدة افىريؼ
وصٌِٓؿ ظـ ظامرة إرض وٕؼ افٍؤِ ٜبْٔٓؿ ،تيـ بذفؽ أهن ٚؿد ـسب ٝمجٓقر ًا ومسٚحٜ
فِْؼ ،وإٕام هل بذفؽ مًقل هلدم إم ،ٜوهل بذفؽ أيو ً ٚتَدم خدم ٜجمٕ ٜٕٔٚظداء اإلشالم
بنٌؾ افْٚس ظـ اجلٓٚد وإؿٚم ٜافديـ بٖصٔٚء تسٗهؿ ،وتَٔؿ احلرب بْٔٓؿ فُٔقٕقا فَّٜ
شٚئٌٕ ٜظداء افديـ.
وفذفؽ ؾ٘ن ظذ ادسٗفغ ظـ وشٚئؾ اإلظالم أن يتبْٔقا مـ ادٚدة اإلظالمٔ ٜافتل ترد
إفٔٓؿ مـ ادراشِغ ؿبؾ ٕؼه ٚبٚظتبٚرهؿ جزء ًا أصٔالً مـ خالؾ ٜاهلل ذم إرض ،ؾٚفَرآن
افُريؿ ئّط افِثٚم ظـ وجف احلؼ ذم ؿّٔ ٜاإلٕسٚن ووطٍٔتف ،ومسفتف ورشٚفتف ،ؾٚإلٕسٚن ذم
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افَرآن افُريؿ خٍِٔ ٜاهلل ذم أروف ،وؿد تُررت ؿه ٜخالؾتف ذم ـثر مـ افسقر متوّْ ٜأن
اهلل جًِف شٔد ًا يىٚع ويُرم ،ومتوّْ ٜأن مـ يتجرأ ظذ إهٕٚتف ويتّرد ظذ مُٕٚتف فٔس بٖهؾ
فرمح ٜاهلل.
وفذفؽ ؾ٘ن وشٚئؾ اإلظالم فٔس مـ حَٓ ٚاشتبٚح ٜحرمٚت افْٚس ،ويدخؾ ذم ذفؽ
ـؾ مٗشسٚت افدوف ،ٜوافتثب ٝمـ إخبٚر مٚهق صٚفح وم ٚهق ضٚفح ،أمر مٓؿ ودمْ ٛافٍتْٜ
بغ افْٚس أمر ٓ بد مـ مراظٚتف ذم حترير ادٚدة اإلظالمٔ.ٜ
وافَرآن افُريؿ ٓ يّْع وٓ حيرم ٕؼ إخبٚر ادتًَِ ٜبٚجلْس ،بام يق ّؾر ثَٚؾ ٜجْسٜٔ
ضٚهرة ،وخٚفٔ ٜمـ ظَدة اجلْس ،وافتل تتحُؿ ذم بًض ادجتًّٚت وإظراف وافتَٚفٔد. ،
أو اجلرائؿ افتل تدور حقل اجلْس ،وفُْف يوع افوقابط إخالؿٔ ٜافًٚم ٜافتل حتُؿ ٕؼ
تِؽ إخبٚر ـام هل خٚفٔ ٜمـ افتِقث وإٓحدار ،وافسَقط اجلْز ،ويٗيد افًّؾ
اإلظالمل افرامل فتقؤح احلََٔ ٜإػ افْٚس ،واهلٚدف إػ احلٍٚظ ظذ افديـ واحلٔٚة وافْسؾ
وافدظقة إػ اخلر ،وهل أهؿ إهداف ادتقاخٚة مـ اخلز ذم افَرآن.
ج .مْع اخلقض ذم أخبٚر افٍقاحش وافٍتـ:
وظؿ ذم هذا
ٕحـ ًٕٔش ذم زمـ ـثرت ؾٔف افٍتـ ،وأصبحْٕ ٚرى افٍتـ بُرة وظنٔ ًَّ ،ٚ
افزمٚن مـ افبالي ٚوادحـ وافْقازل واخلىقب اجلسٚم افقء افُثر ،ووشٚئؾ اإلظالم فٔسٝ
بّْٖى ظـ ذفؽ ؾحٚهل ٚهق حٚل اإلشالم وادسِّغ مـ ؤٚع وتنت ٝفبًدهؿ ظـ مْٟٓ
اإلشالم ،وتسِط إمؿ افوٚف ،ٜوتٍق ادُْرات ذم بالد ادسِّغ.
ومـ هْ ٚـٚن فزام ً ٚظِْٔ ٚمًرؾ ٜمْٓ ٟشٍِْ ٚافهٚفح ذم مقاجٓ ٜافٍتـ وـٔػ يتًٚمِقن
رع حٚهل ، ٚومل يْير إػ ٕتٚئجٓ ٚؾ٘ن احلٚل شقف تُقن
مًٓ ٚظْد وؿقظٕٓ ،ٚن افٍتـ إذا مل ُي َ
حٚل شقء ذم ادستَبؾ إٓ أن ينٚء اهلل ؽر ذفؽ.
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ؾٍل هذا افزمـ فزام ً ٚظذ وشٚئؾ اإلظالم آبتًٚد ظـ مقاضـ افٍتـ م ٚطٓر مْٓ ٚومٚ
بىـ ؾِٔس ـؾ مَٚل يبدو فؽ حسْ ً ٚتيٓره وٓ ـؾ خز يبدو فؽ شبَ ً ٚتْؼهٕ ،ن افَقل أو
افًٍؾ ذم زمـ افٍتْ ٜيست ٛظِٔف أمقر ،يٍٓؿ بًوٓؿ أصٔٚء ٓ تبٌِٓ ٚظَقهلؿ ويبْقن ظِٔٓٚ
ٌ
ؽٚرق
اظتَٚدات أو أظامًٓ أو أؿقآً ٓ تُقن ظٚؿبتٓ ٚمحٔدة ،وبدًٓ مـ أن تهِح دمد ٍٕسؽ
ذم افٍسٚد.
وحتتٚج وشٚئؾ اإلظالم وهل تَْؾ إخبٚر إػ افتثب ٝوافروي ٜوتبغ احلََٔ ٜوظدم
اإلؾٚو ٜذم احلدي ،ٞوإصٚظ ٜافُالم دون مراظٚة مهٚدره ،وحتري إشس آخالؿٔ ٜافراؿٔ،ٜ
ادّٔزة فًِّؾ آظالمل.
ؾٖمهٔ ٜاخلز ذم اإلشالم تًتّد ظذ ظدة أشس وتَٚس بًدة أمقر مْٓ ٚافتًبر ظـ
آهتاممٚت افراؿٔ ٜوحتري افهدق وافتَٔٔؿ افهحٔح مـ مْىِؼ إشالمل ومراظٚة ادْتٟ
واحلرص ظذ ادٍٔد مْٓ ،ٚؾَْؾ إخبٚر مـ ؽر تثب ٝأمر وٚر بٚفدوف ٜوإم.ٜ
ثٚفث ًٕ :ٚتٚئ ٟاخلز:
وَٕهد بْتٚئ ٟاخلز أثٚر افتل تست ٛظذ ٕؼ اخلز ،ؾِقشٚئؾ اإلظالم أثر ـبر ذم
حٔٚة ادجتّع بام متثِف مـ ؿدرة ظذ حتريؽ وتقجٔف افرأي افًٚم ،فذا ؾ٘ن اختٔٚر إخبٚر افتل
تالمس مهقم ادجتّع يَع ذم صِ ٛاهتاممٚت أي وشِٔ ٜإظالمٔ ،ٜـام أن فهٔٚؽ ٜإخبٚر
إثر إبرز ذم تقجٔٓٓ ٚوحتَٔؼ اهلدف مـ ٕؼه.ٚ
ووشٚئؾ اإلظالم تًتز وشٚئؾ دظقة تًتّد افدظقة إػ اخلر هق ضريَٓ ٚوفذفؽ ؾ٘ن
دراش ٜإثر اخلزى جي ٛأن تُقن حٚرضة فدى افَٚئّغ ظذ تِؽ افقشٚئؾ ،وذفؽ مـ
خالل إجراءات تَٔٔؿ فْتٚئ ٟإخبٚر وتَقيّٓ ٚحتك تُقن ظذ جٚدة افىريؼ وحتَؼ أهداف
افدظقة اإلشالمٔ ٜافتل هتتؿ بٚإلٕسٚن وخالؾتف ذم إرض.
511

جملة دراسات إعالمية { } 5

ومل يٌٍؾ افَرآن افُريؿ ادرحِ ٜافْٓٚئٔ ٜمـ افهْٚظ ٜاإلخبٚري ،ٜوهل اخلىقة ادتًَِٜ
بًّٚجل ٜأثٚر افُٚمْ ٜفِرشٚف ٜاخلزي ٜذم وشٚئؾ اإلظالم ،وهل مرحِ ٓ ٜتَؾ أمهٔ ٜظـ
شٚبَتٔٓ ،ٚخهقص ٚإذا م ٚتًِؼ إمر بًّٚجل ٜآثٚر وخمٍِٚت إخبٚر مـ تِؽ افقشٚئؾ اهلدامٜ
افتل ٓ تِتزم بّبٚدئ ادْٓٔ ٜوٓ بٚفوقابط افؼظٔ ٜذم مجع وٕؼ إخبٚر ،ؾ٘ذا ـٚن اخلز مـ
ادْيقر افَرآين رشٚف ٜإٕس ٜٕٔٚهل ٚوطٚئٍٓ ٚوأهداؾٓ ،ٚؾ٘ َّٕف مل يتقان ذم مسٖف ٜوبط افْتٚئٟ
ادستب ٜظـ هذه افرشٚف ٜودراشتٓ ،ٚوووع مْٓ ٟيقوح ـٍٔٔ ٜافتًٚمؾ مع إٍٓالت افذي
يُّـ أن حيدث مـ خالل تٌىٔ ٜإحداث ،وٕؼ إخبٚر ادتًَِ ٜهب.ٚ
ؾٕٚمر بٚفْسب ٜفِتسيؾ افربٚين مربقط بْبؾ ادَهد ،ورضورة آشسصٚد بآيٚتف ذم مٚ
يتًِؼ بْؼ وتداول إخبٚرٕ ،جٚة مـ مٌب ٜافقؿقع ذم اإلثؿ واخلزي وفَد أورد افتسيؾ ذم
ؿههف أخبٚر ًا تتًِؼ بٚإلصٚرة إػ افًقاضػ افبؼي ٜاجلٔٚص ٜوافتجٚوزات افتل يُّـ أن
تْجر ظْٓ ،ٚوفُـ بهقرة ٓ تقحل بٚخلروج ظـ افْىٚق اإلٕسٚين افسٚمل ،وٓ إخالق
افًٚفٜٔ؛ وإٕام بتبجٔؾ افٍىرة" وبىريَٕ ٜئٍ ،ٜوأشِقب ٕئػ وأفٍٚظ ٕئٍ ،ٜتًز ظـ واؿع
احلٔٚة وم ٚؾٔٓ ٚمـ خر وذ".30
وتتحَؼ دراش ٜأثر وشٚئؾ آظالم ذم مجِ ٜمـ ادحٚور مْٓ:ٚ
 .1دراش ٜادوٚمغ اإلظالمٔ ٜبىريَٕ ٜيري ٜوظِّٔ ٜبام يُّـ مـ تًٍٔؾ دور افُِّٜ
وافهقرة ذم افتٖثر ظذ اجلّٓقر ادتَِك وتَقيؿ أي ٕتٚئ ٟشٚفب ٜفتتامصك مع ادْٓ ٟافَرآين ذم
افدظقة اػ اهلدى.
 .2دمْ ٛاشتخدام افُِامت وافهقر افتل تٗدي اػ ٕتٚئ ٟشِبٔ ٜوتٖجٔ ٟفِكاظٚت
وافٍتـ وٕؼ افرزيِ ٜواخلقض ذم أظراض افْٚس.
 .3مًرؾ ٜأراء اجلامهر حقل افرشٚف ٜاإلظالمٔ ،ٜوادقوقظٚت افتل يرؽ ٛاجلّٓقر
ذم تْٚوهل.ٚ
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مًٚير اخلز اإلظالمل ذم وقء افَرآن افُريؿ وافْيريٚت ادًٚسة:
تًرؾْ ٚؾٔام شبؼ ظذ أن هْٚك مًٚير ووًٓ ٚافَرآن افُريؿ فوبط اخلز اإلظالمل ،ـام
أن هْٚك مًٚير ووًتٓ ٚافْيريٚت ادًٚسة ذم اإلظالم فوبط اخلز وٕرؽ ٛهْ ٚذم ادزج بغ
تِؽ افوقابط ،بًّْك أن َٕقم بتٖصٔؾ مًٚير وبط اخلز اإلظالمل ادًٚس وؾؼ ادْٟٓ
افَرآين.
ومم ٚذـره اخلزاء ادٗصِقن فإلظالم اإلشالمل ذم هذا اإلدمٚه أن اإلظالم اإلشالمل
جي ٛأن يستٍٔد مم ٚتقصؾ إفٔف ظِؿ اإلظالم ،بٚظتبٚره ظِام ظٚدٔ ً ٚمتٚح ً ٚفِجّٔع ،شقاء ذم
افٌرب أم افؼق ،مـ ٕيريٚت وأشس ومٍٚهٔؿ ،وتىبَٔٓ ٚظذ اإلظالم اإلشالمل ،بحٔٞ
يسر هذا إخر وؾؼ إشس افًٚم ٜفًِؿ اإلظالم ،ويىبؼ ادٍٚهٔؿ افًٚم ٜفف ،فُـ ذم افقؿٝ
ٍٕسف مع ادحٚؾي ٜظذ رضورة ّأٓ ئًش ظٚف ٜظذ اإلظالم افٌريب يَْؾ مـ ؾتٚت مٚئدتف
أخبٚرا مِقث ً ٜبٚفدظٚي ٜادسّقم ،ٜأو منحٔٚت متنٚئّ ،ٜأو ؾْقًٕ ٚمْحرؾ ،ٜوآدا ًب ٚصٚذة بٚشؿ
ً
افتحرض وافرؿل وافتَدم.
أيو ٚمـ ـقن افَرآن افُريؿ يًد مْبً ً ٚأصٔالً ،ورض ًب ٚرائ ًً ٚمـ
ويْىِؼ هٗٓء ً
رضوب اإلظالم ،بام أتك بف مـ ؿٔؿ ومٍٚهٔؿ جديدة ختتِػ ـؾ آختالف ظـ افَٔؿ
وادٍٚهٔؿ ذم ظك اجلٚهِٔ ،ٜبؾ ـٚن مـ إٔجح وشٚئؾ اإلظالم ذم اإلشالم ظذ وجف اإلضالق.
وهُذا ؾ٘ن مًٚير اخلز اإلظالمل وؾؼ افرؤي ٜافتٖصِٔٔ ٜهل:
افتثب ٝمـ اخلز وصدق ٕٚؿِف.
احلٍٚظ ظذ إهار وافقؾٚء بٚفًٓقد.
حتريؿ ٕؼ افهقر ادخٚفٍ ٜفَِقاظد افؼظٔ.ٜ
رظٚي ٜادهٚفح ودرء ادٍٚشد.
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إزاف ٜافرضر.
ظدم إتٓٚك حرم ٜاحلٔٚة اخلٚص.ٜ
ظدم إتٓٚك حرم ٜإظراض.
صٔ ٜٕٚإمـ وآشتَرار ذم ادجتّع.
مًٚير اخلز آظالمل ذم ؿقفف تًٚػ ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﭼ
أي )7( ٜمـ شقرة افّْؾ.
شقرة افّْؾ:
شقرة افّْؾ يٌِ ٛظِٔٓ ٚافىٚبع افَهيص احلقاري افذي فً ٛدور ًا مٓ ًام ذم ادستقى
افدٓيل وافسـٔبل  ...حس ٛمقوقظٚت افسقرة ،وافتَْؾ مـ مقوقع إػ آخر.
أصٓر أشامئٓ ٚشقرة افّْؾ .وـذفؽ شّٔ ٝذم صحٔح افبخٚري وجٚمع افسمذي،
وتسّك أيو ٚشقرة شِٔامن ،وهذان آشامن اؿتك ظِٔٓام ذم اإلتَٚن وؽره .وذـر أبق بُر
بـ افًريب ذم أحُٚم افَرآن أهن ٚتسّك شقرة اهلدهد.
ووجف إشامء افثالث ٜأن فٍظ افّْؾ وفٍظ اهلدهد مل يذـرا ذم شقرة مـ افَرآن ؽره،ٚ
وأم ٚتسّٔتٓ ٚشقرة شِٔامن ؾألن م ٚذـر ؾٔٓ ٚمـ مِؽ شِٔامن مٍهال مل يذـر مثِف ذم ؽره.ٚ
وهذه افسقرة مُٔ ٜبٓٚتٍٚق ـام حُٚه ابـ ظىٔ ٜوافَرضبل وافسٔقضل وؽر واحد.
وذـر اخلٍٚجل أن بًوٓؿ ذه ٛإػ مُٔ ٜبًض آيٚهت( ٚـذا وفًِف شٓق صقابف مدٕٔ ٜبًض
آيٚهت )ٚومل أؿػ ظذ هذا فٌر اخلٍٚجل.
وهل افسقرة افثٚمْ ٜوإربًقن ذم ظداد ٕزول افسقرٕ ،زف ٝبًد افنًراء وؿبؾ
افَهص .ـذا روي ظـ ابـ ظبٚس وشًٔد بـ جبر .وؿد ظدت آيٚهت ٚذم ظدد أهؾ ادديْٜ
ومُ ٜمخس ً ٚوتسًغ ،وظْد أهؾ افنٚم وافبكة وافُقؾ ٜأربً ً ٚوتسًغ.31
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ظْٚس افًِّٔ ٜاإلظالمٔ ٜذم أي ٜافسٚبً ٜمـ شقرة افّْؾ:
اشتىٚظ ٝأي ٜأن حتدد ظْٚس افًِّٔ ٜاإلظالمٔ ٜإشٚشٔ ٜاخلّس ،وذوط ـؾ
ظْك ذم ظِّٔ ٜتٍٚظِٔ ٜتتحرك ؾٔٓ ٚإحداث ذم ذهـ ادتَِل ـٖٕف يًٚيش افقاؿً ٜبًٔد ًا ظـ
افتجرد ذم إظجٚز بٔٚين واوح ،ويتوح ذفؽ ـام يع:
 .1ادرشؾ :شٔدٕ ٚمقشك ظِٔف افسالم ،وذوضف افهدق وافثَ ٜوادْٓٔ ٜظٚفٜٔ
ادستقى ،وهق إذ يرى افْٚر ،ذم هذا ادُٚن افٍَر ،اديِؿ ادقحش؛ تًروه حٚل مـ افْنقة،
وتٖخذه افٍرح .ٜؾَِٔك إػ أهِف هبذا اخلز افسًٔد "إٕك إٓسٕٚ ٝرا".
 .2افرشٚف :ٜخز افْٚر ،إمهٔ ،ٜافهدق ،وحٚج ٜاجلّٓقر إفٔٓ ،ٚأو مدى أمهٔتٓٚ
بٚفْسب ٜفِجّٓقر ادستَبؾ هل ،ٚوذم هذه افَه ٜاخلزي ٜؾ٘ن أهؾ مقشك هؿ اجلّٓقر افذيـ
ـٕٚقا ذم حقج ٜإػ خز افىريؼ.
 .3ادستَبؾ :أهؾ مقشك ،ومـ ذوض ٜافٍىْ ،ٜوافتّحٔص ،وظدم افتنع ذم
إحُٚم ،وحسـ اختٔٚر مهٚدره .ومتثِ ٝهذه افؼوط ذم م ٚـٚن مـ تدبر مقشك إذ رأى
افْٚر ،أن يْىِؼ إفٔٓ ٚوحده ،وأن يدع أهِف حٔ ٞهؿٕٕ ،ف ٓ يدرى مـ يُقن ظْد افْٚر ،وهؾ
هؿ رـ ٛمسٚؾر ،أم ؿ ّىٚع ضريؼ؟ ؾُٚن مـ احلُّ ٜأن يذه ٛوحده ،فٔتٖـد مـ مهداؿٜٔ
اخلز.
 .4افقشِٔ" :ٜؿٚل" ومـ ذوضٓ ٚؾًٚفٔتٓ ٚذم إيهٚل اخلز ،وبًده ٚظـ ادٗثرات
اخلٚرجٔ ،ٜوافقشِٔ ٜهْ ٚحمٚيدة إذ اشتقح ٝذوضٓ ٚمـ شٔٚق احلدي ٞبغ ادرشؾ وادستَبؾ
واحلٚف ٜافتل ـٕٚقا ظِٕٔٓ ،ٚن افُِّ ٜوشِٔ ٜمؼوظ ٜصٍِٓٔ ً ٜأو مُتقب.ٜ
 .5إثر :وهق م ٚيتًِؼ بخز افْٚر ،وذوضف افٍٚئدة افتل حيهؾ ظِٔٓ ٚادستَبؾ ،و
تتبٚيـ مَٚئس إثر بحس ٛتقؿًٚت اجلّٓقر وحٚجتف إػ اخلز ،وذم هذه أي ٜم ٚينر إػ
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ّ
أن مقشك مل يُـ ظذ ب ّْٔف مـ أمر هذه افْٚر ،وهؾ شٔجد ظْده ٚأحد ًا أم ٓ .ؾَد تُقن بَٜٔ
ٕٚر أصًِٓ ٚؿقم أول افِٔؾ ثؿ ارحتِقا ظْٓ ،ٚوهلذا ؾٓق يسدد ؾٔام شٔجٔئ بف إػ أهِف مـ
خزه .ٚؾٓق إن مل جيد ظْده ٚأحد ًا يِف ظذ افىريؼ ،ؾال ّ
أؿؾ مـ أن جيلء بجذوة ،أي ؿىً ٜمـ
افْٚر فًِٓؿ يهىِقن هب ،ٚأي يستدؾئقن.
إوٚؾ ٜإػ تِؽ افًْٚس ،ؾ٘ذا ضبَْ ٚبًض مًٚير اخلز ادًٚسة ظذ خز هذه أي،ٜ
ؾّـ حٔ ٞأمهٔ ٜاخلز ؾٕ٘ف يتّثؾ ذم حقج ٜشٔدٕ ٚمقشك ظِٔف افسالم إػ أي مًِقمٚت تْر فف
افىريؼ وهل تًد مًِقمٚت مّٓ ٜبٚفْسب ٜفف.
ومـ حٔ ٞافتنقيؼ واإلثٚرة ؾ٘ن هلٍ ٜشٔدٕ ٚمقشك (ظِٔف افسالم) دًرؾ ٜخز افْٚر
واوح ٜذم شٔٚق أي ٜمـ خالل إجتٓٚده فِقصقل إػ مهدر خز افْٚر وؿد ٕجح افند
افَرآين فَِه ٜاخلزي ٜذم جذب افَٚريء دتٚبً ٜاخلز فٔتًرف ظذ ـؾ احلَٚئؼ وافْتٚئ.ٟ
ومـ حٔ ٞافٌراب ٜوافىراؾ ٜتُّـ ذم أن هذه أي ٜوم ٚتِٔٓ ٚمـ آيٚت متثؾ إظجٚز ًا
إٓهٔ ً ٚذم إثبٚت ربقبٔ ٜاهلل وذم صدق دظقى شٔدٕ ٚمقشك ظِٔف افسالم ذم إٔف مُِػ مـ ظْد
اهلل هبداي ٜؿقمف مـ افوالل إػ افْقر.
وهُذا تسر بْ ٚهذه أي ٜومـ خالل م ٚورد هب ٚمـ خز إػ ـقهن ٚحتَؼ أؿل مًٚير
اجلقدة ذم تىبَٔٓ ٚفوقابط اخلز اإلظالمل ؿديّٓ ٚومًٚسه.ٚ
تىبٔؼ مًٚير اخلز ذم افَرآن افُريؿ ظذ أي ٜحمؾ افبح:ٞ
وإذا ضبَْ ٚمًٚير اخلز اإلظالمل ذم افَرآن افُريؿ افتل زـرٕٚه ٚشٚبَ ً ٚظذ هذه أيٜ
ؾ٘ َّهن ٚمتثؾ مقؿٍ ً ٚإظالمٔ ً ٚوؾَ ً ٚفِّْٓ ٟافـتٖصٔذ فِخز اإلظالمل ـٔٚيت:
 .1افتثب ٝمـ اخلز وصدق ٕٚؿِف :ؾَد ـٚن مقشك ظِٔف افسالم يبح ٞظـ مًِقمٚت
يستجذ هب ٚاحلٚف ٜافتل ظِٔٓ ٚأن وتبدد حرة مقؿٍ ٜبًد أن وؾ ضريَف وهق ظٚئد مـ أرض
مديـ ،وؿد ـ ٕٝٚافْٚر بّثٚب ٜرشٚف ٜإظالمٔ ،ٜؾَد ـٚن ـّـ يبح ٞذم افهحػ أويَِ ٛذم
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افتٍِٚز فٔبح ٞظـ خز ذم واؿً ٜمًْٔ ٜأو ؿؤ ٜيتٚبًٓ .ٚوجٚء ترـٔز شٔدٕ ٚمقشك فٔبحٞ
ظـ مهدر هذه افرشٚف ٜاإلظالمٔ ٜويتًرف ظذ م ٚهب ٚمـ مًِقمٚت.
 .2رظٚي ٜادهٚفح ودرء ادٍٚشد :ؾَد جٚء افتًبر افَرآين بُِّ ٜخز وفٔس ٕبٖ؛ ٕٕف ـام
ورد ذم تًريػ اخلز أن اخلز هق اشتجالء فبقاضـ إمقر مم ٚيقصؾ إفٔٓ ٚبٚخلز افَٔغ ،بْٔام
افْبٖ مَٔد بٚفتَٔـ ،وشٔدٕ ٚمقشك مل يُـ متَْٔ ً ٚمـ مم ٚرأه بدفٔؾ إٔف ؿٚل ٕٚر ًا أراد أن يًرف هبٚ
خز افىريؼ أي مًِقمٚت ظـ شالم ٜافىريؼ افذي يسُِف .بْٔام احلََٔ ٜـٕ ٕٝٚقر ًا ـام ورد
ذم ـت ٛافتٍسر.
ؿٚل صٚح ٛافيالل " إهن ٚظذ إرجح مل تُـ ٕٚر ًا مـ هذه افْٚر افتل ٕقؿده ،ٚإٕام
ـٕٚ ٕٝٚر ًا مهدره ٚادأل إظذٕٚ ،ر ًا أوؿدهت ٚإرواح افىٚهرة مـ مالئُ ٜاهلل فِٓدايٜ
افُزى ،وتراءت ـٚفْٚر وهذه إرواح افىٚهرة ؾٔٓ ،ٚومـ ثؿ ـٚن افْداء" :أن بقرك مـ ذم
افْٚر" إيذإ ً ٚبٍٔض مـ افزـ ٜافًِقي ٜظذ مـ ذم افْٚر مـ ادالئُ ٜومـ حقهل ،ٚوؾّٔـ حقهلٚ
مقشك ،وشجؾ افقجقد ـِف هذه ادْح ٜافًِٔ ،ٚومو ٝهذه افبًَ ٜذم شجؾ افقجقد مبٚرـٜ
مَدش ٜبتجع ذي اجلالل ظِٔٓ ،ٚوإذٕف هل ٚبٚفزـ ٜافُزى .32
 .3حتريؿ ٕؼ افهقر ادخٚفٍ ٜفَِقاظد افؼظٔ :ٜؾٚفهقر افتل صقر هب ٚافَرآن هذا
ّ
ومنخهٚهت ،ٚوهل:
احلدث ،هل صقرة واحدة ،وإن اشتَ ِّ ٝـؾ جزئٔ ٜمْٓ ٚبّالحمٓٚ
ظقل ظذ ذفؽ مـ أثر.
مقشك ،وافْٚر ،وأهِف ،وم ٚؿٚل ٕهِف ،ومّ ٚ
 .4صٔ ٜٕٚإمـ وآشتَرار ذم ادجتّع ،و إزاف ٜافرضر :اإلٕسٚن بىبً ٜـٚئـ اجتامظل
ٓ يستىٔع أن ئًش وحده ،وفذفؽ ؾٓق يبح ٞظـ إٕس ـام جٚء ذم صقرة شٔدٕ ٚمقشك
وهق يسر إػ افْٚر فٖٕٔس هب ٚوحي ّسٓ ،ٚوهق ذم وحن ٜمىبَ ٜمـ صّ ٝافهحراء ،وطالم

511

جملة دراسات إعالمية { } 5

وأحس إٕس مـ جٓتٓ ،ٚإذ ٓ تقؿد ٕٚر إٓ
افِٔؾ؛ ؾِام رأى افْٚر اشتنًر إٕٔس ظْده،ٚ
ّ
وظْده ٚمـ أوؿده ،ٚفٔستدؾئ هب ،ٚأو هئئ فٍْسف وٕهِف ضًٚم ً ٚظِٔٓ.ٚ
 .5احلٍٚظ ظذ إهار ،وافقؾٚء بٚفًٓقد ،وظدم إتٓٚك احلرمٚت :وهذه مـ افَقإغ
افتل ووًٓ ٚافَرآن ذم ـؾ مْٚحل احلٔٚة ،وذم حترك شٔدٕ ٚمقشك ظِٔف افسالم ٕحق هذه افْٚر
يَِك إػ أهِف ،افذيـ أمرهؿ بٕٓٚتيٚر ،إٔف فًٚئد إفٔٓؿ ،وحمٚؾي ً ٚظذ ظٓده مًٓؿ ،ؽر مْتٓؽ
حلرمٚت ،ـٚمت ًٕ ٚهارهؿ.
وهذا يْىبؼ ظذ ـؾ آيٚت افَرآن ،ؾّـ حٔ ٞادوّقن ؾ٘ن أيٚت افَرآن تتّٔز
بٚإلحُٚم مـ حٔ ٞافهٔٚؽ ٜوافبالؽ ٜوأي ٜحََٔ ٜظِّٔ ٜظروٓ ٚافَرآن ،وأي دشتقر أو
ووحف افَرآن ،وأي مبدأ أو أي تؼيع أو أي حُؿ ٕىَف ،وأي خز تٚرخيل
ؿٕٚقن أو ٕيٚم
ّ
أخز بف ذم ادٚيض أو مم ٚشَٔع ذم ادستَبؾ ،ـؾ هذا ثٚب ٓ ٝيٖتٔف افبٚضؾ مـ بغ يديف وٓ مـ
خٍِف ،ومع أن افًِقم افًكي ٜتَدم ٝتَدم ً ٚـبر ًا ـٚفًِقم افقؤً ٜوادٚدي ،ٜمل ٕجد ذم ـؾ
هذه افًِقم صٔئ ً ٚيَْض م ٚذم افَرآن افُريؿ مـ حَٚئؼ.33
أم ٚمـ حٔ ٞإثر ؾ٘ن ٕتٔج ٜاخلز ذم أن اهلل شبحٕٚف وتًٚػ ٕزه ذاتف وأظِـ ربقبٔتف
فًِٚدغ ،وـنػ فًبده أن افذي يْٚديف هق اهلل افًزيز احلُٔؿ ،وارتًٍ ٝافبؼي ٜـِٓ ٚذم
صخص مقشك ظِٔف افسالم إػ ذفؽ إؾؼ افقيضء افُريؿ ،ووجد مقشك اخلز ظْد افْٚر
افتل إٓسٓ ،ٚوفُْف ـٚن اخلز اهلٚئؾ افًئؿ; ووجد افَبس افداؾئ ،وفُْف ـٚن افَبس افذي
هيدي إػ افكاط ادستَٔؿ .ؾحهِ ٝبذفؽ أؿل درجٚت افٍٚئدة مـ افرشٚف ٜآظالمٔ ٜومٚ
هب ٚمـ خز يَغ.
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اخلٚمت:ٜ
أوًٓ :افْتٚئٟ
 . 1تبغ مـ خالل هذه افدراش ٜأن تٖصٔؾ اإلظالم يْىِؼ مـ ؾُرة مٍٚده ٚأن اإلظالم
اإلشالمل جي ٛأن يستٍٔد مم ٚتقصؾ إفٔف ظِؿ اإلظالم بٚظتبٚره ظِام ظٚدٔ ٚمتٚح ٚفِجّٔع،
شقاء ذم افٌرب أم افؼق ،مـ ٕيريٚت وأشس ومٍٚهٔؿ ،وتىبَٔٓ ٚظذ اإلظالم اإلشالمل،
بحٔ ٞيسر هذا إخر وؾؼ إشس افًٚم ٜفًِؿ اإلظالم ،ويىبؼ ادٍٚهٔؿ افًٚم ٜفف ،فُـ ذم
افقؿٍٕ ٝسف مع ادحٚؾي ٜظذ اخلهقصٔ ٜافتل تتّٔز هب ٚافؼيً ٜاإلشالمٔ ،ٜوادستّدة مـ
افَرآن افُريؿ وافسْ ٜافْبقي ٜافهحٔح ٜوم ٚيراه ظِامء ادسِّغ صٚحل ٚفزمٚهنؿ ومُٚهنؿ.
 .2إن دراش ٜافتًبر افَرآين بام ؾٔف مـ افٍٚظ واصتَٚؿٚت فٌقي ،ٜدمًِْٕ ٚخرج بٖحُٚم
ومًٚير ووقابط فُؾ مْٚصط احلٔٚة ظٚم ٜوذم جمٚل اإلظالم خٚص ً ،ٜبًد أن تُٚفب ٝظِْٔٚ
افْيريٚت افٌربٔ ٜافتل ٓ تنبف ديْْ ٚوٓ جمتًّْ ،ٚوبًقدتْ ٚإػ افَرآن افُريؿ وافسْ ٜافْبقيٜ
ؾًْٕٕ٘ ٚقد اػ ريٚدة افًٚمل وإػ شٔٚدة اإلشالم مْٓج ًٕ ٚيري ً ٚوتىبَٔ ً ٚظِّٔ ً.ٚ
 .3اإلظالم اإلشالمل مَبقل ٕٕف مستّد مـ اهلدي افَرآين افذي خيٚض ٛافْٚس
بحس ٛظَقهلؿ ،ويِبل ـؾ احتٔٚجتٓؿ ادٚدي ٜوافٍْسٔ ٜوافروحٔ ،ٜـام إٔف يبتًد ظـ إثٚرة
افنٓقات وافْزوات وتٖجٔ ٟافكاع وهق م ٚتًٚين مْف اإلٕس ٜٕٔٚأن ،وفذفؽ ظِْٔ ٚأن ٕثؼ
ذم إٍٔسْ ٚوذم إظالمْ ٚذم إٔف يُّـ ان يَقد اإلظالم افًٚدل بَِٔؾ مـ اجلٓد.
ث :ًٚ ٕٔٚافتقصٔٚت:
 .1أن يُقن افَرآن مْٓج ً ٚأشٚشٔ ً ٚذم ووع مًٚير افًّؾ اإلظالمل ووقابط ادْٓ.ٜ
 .2إدراج افَهص افَرآين ذم مْٚه ٟافتدري ٛاإلظالمل بٚظتبٚره ٚصقر ًا وصقاهد
صٚدؿ ٜظذ تىبَٔٚت افًّؾ اإلظالمل مـ حترير ،وإخراج ،وٕؼ.
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 .3تقجٔف اإلظالمٔغ بٖهنؿ جبِقا ظذ أن يُقٕقا دظٚة خر ،ورشؾ شالم ،وأن حريٜ
افًّؾ اإلظالمل ٓ تْٚذم بٖي حٚل ادْٓ ٟاإلشالمل افقاج ٛاتبٚظف ،وذم خمٚفٍتٓؿ فذفؽ
ظبقدي ٜفِٓقى وافٍْس وشُٔتنػ اجلّٓقر زيٍٓؿ وخداظٓؿ.
 .4أن تًّؾ وشٚئؾ اإلظالم ظذ تىبٔؼ ؾْقن اإلظالم وؾؼ افرؤي ٜاإلشالمٔ ،ٜومـ
ذفؽ ظذ شبٔؾ ادثٚل :افٍْقن اخلزي ٜادختٍِ ٜافتل تتًٚمؾ مًٓ ٚافهحٚؾ ٜاإلشالمٔ،ٜ
وؿقاف ٛوأصُٚل وإٔقاع افٍْقن اخلزي ،ٜومًٚير ادقاد اخلزي ،ٜوادٍٚهٔؿ افًٚم ٜفتبقيٛ
وتْئؿ وحترير افهحػ وادجالت وافْؼات ،وأشس اإلخراج وافىبٚظ ٜادتًٚرف ظِٔٓ،ٚ
وأشس افْؼ وافتسقيؼ وافتقزيع.
 .5أن تَقم ـِٔٚت اإلظالم بتنجٔع افبح ٞذم جمٚل تىبٔؼ ادًٚير افَرإٓٔ ٜظذ
دراشٚت آظالم وتىبَٔٚتف افًِّٔ.ٜ
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ص .1405 -1060
 .8يني ٜظبد احلِٔؿ زايد :ادًٚير ادقحدة فُِّتبٚت وادًِقمٚت ،افَٚهرة،افدار ادكي ٜافِبْ،1998 ،ٜٕٔٚ
ص ص .28 –27
 .9ظبد احلل ظبد افسّٔع ،اخلز ذم افَرآن افُريؿ ،رشٚف ٜمٚجستر ؽر مْنقرة ،جٚمً ٜاحلٚج اخلرض،
اجلزائر2010 ،م ص .28
 .10حمّد مًقض ،اخلز ذم وشٚئؾ اإلظالم ،دار افٍُر افًريب ،افَٚهرة ،افىبً ٜإوػ1994 ،م ،ص.10
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 .28امحد بدر ،آتهٚل بٚجلامهر بغ اإلظالم وافدظٚي ٜوافتّْٔ ،ٜوـٚف ٜادىبقظٚت ،افُقي ،ٝط1982 ،1م،
ص .68
 .29ظبد احلل ظبد افسّٔع ،اخلز ذم افَرآن افُريؿ ،مرجع شٚبؼ ،ص ص .134،135
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