اتصاؿ اجتماعي عمومي أو اإلعالـ واالتصاؿ القيمي

د .أماؿ عميرات

جامعة الجزائر - 03الجزائر
مدخؿ :

عرؼ هفٍكـ االتصاؿ عمى اىً عبارة عف ىكع هف التفاعؿ االجتهاعي هف خبلؿ الرسائؿ

الهرسمة كهجهكعة هف العهميات تؤدم إلى زيادة الشيكع كالهشاركة كالعهكهية ،فٍك الشيء

الهشترؾ بيف الهشاركيف في ٌذي العهمية ،ألف االتصاؿ ىشاط يستٍدؼ العهكهية أك الشيكع
كاالىتشار لفكرة أك هكضكع أك قضية عف طريؽ اىتقاؿ الهعمكهات كاألفكار كاآلراء كاالتجاٌات
هف شخص أك جهاعة إلى أشخاص أك هجهكعات باستخداـ الرهكز ذات الهعاىي الهحددة
كالهفٍكهة لىفس الدرجة لدل كؿ هف الطرفيف ،كبٍذا فاالتصاؿ ٌك كؿ أساس تفاعؿ إعبلهي
ثقافي حيث يىتج عىً ىقؿ الهعارؼ كالهعمكهات ،ييسر التفاٌـ بيف األفراد كالجهاعات ،فٍك

الىشاط الذم يستخدهً اإلىساف لتىظيـ حياتً كالستقرارٌا أك لتغيير حياتً االجتهاعية ،لذلؾ
فعهمية االتصاؿ تسعى لتحقيؽ ٌدؼ عاـ ٌك التأثير في الهستقبؿ حتى تتحقؽ الخبرة هع الهرسؿ

كيىصب ٌذا التأثير عمى أفكار الهستقبؿ لتعديمٍا أك تغييرٌا ،أك عمى اتجاٌاتً أك عؿ هٍاراتً
( )1كعىدها يككف ٌذا التأثير هتجٍا ىحك تغيير أك تعديؿ اتجاٌات كهكاقؼ كسمككات ىحك
األفضؿ لصالح الهجتهع ككؿ ،فإف ٌذا الىكع هف االتصاؿ الٍادؼ ىحك الهصمحة العاهة

لمهجتهع اصطمح عمى تسهيتً باالتصاؿ االجتهاعي أك االتصاؿ العهكهي أك االتصاؿ
االجتهاعي العهكهى الذم يعرؼ عمى أىً يتجاكز هجرد تبادؿ الهعمكهات بيف طرفي االتصاؿ بؿ
أىً أكسع هف ذلؾ عىدها يحاكؿ التأثير عمى اآلخريف باإلقىاع هف أجدؿ تعديؿ الهعارؼ

كالهكاقؼ كاآلراء كالسمككات سعيا ىحك هصمحة الهجتهع كٍدؼ أساسي لً ،فٍك بذلؾ يستجيب

لمهصمحة العاهة خاصة في هجاؿ هكافحة اآلفات االجتهاعية كتركيج القيـ األساسية ،فٍك بذلؾ
يحفز كيدعك كؿ فرد هف الهجتهع ألخذ ىصيبً هف الهسؤكلية لهصمحة الهجتهع)2(.

فاإلىساف يعبر لكي يقىع كيعدؿ الهعارؼ كاآلراء كالهكاقؼ الخاصة باآلخريف كعىدها يككف ٌذا

التعديؿ لصالح الهجتهع ككؿ كيستجيب لتطمعات أفرادي كفائدتٍـ يصبح اتصاال عهكهيا ٌدفً
األساسي تصحيح الهكاقؼ كالسمككات باإلقىاع فٍك يسهح باىجاز هٍهة هشتركة ذات فائدة عمى

الهجتهع تجعؿ كؿ فرد هىً يأخذ ىصيبً هف الهسؤكلية كٌك بذلؾ يسعى لتطكير الهشاركة لصالح

الهجتهع ككؿ(  )3كٌك رٌاف استراتيجي يذلؿ الصعكبات كيسهح بالكعي في الحياة االجتهاعية
فٍك يدعك لمتحمي باليقظة هف أجؿ التقميؿ هف الىفقات التي قد تىجر إذا حدث العكس فٍك
إستراتيجية بث لبقة تتفادل تبذير الجٍد كالهاؿ دكري ال يقتصر عمى اإلعبلـ فقط بؿ أيضا عمى
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كحث الهستقبؿ عمى الهشاركة هف أجؿ الهصمحة العاهة هها يؤدم لمهدىية كالتحضر

تحفيز

التي ٌي غاية االتصاؿ العهكهي الذم ال تظٍر ىتائجً فك ار ()4

كهاداـ االتصاؿ العهكهي هيداىً السمكؾ اإلىساىي ألف هعرفة السمكؾ اإلىساىي ضركرة

ٌاهة لكؿ العاهميف في هجاؿ االتصاؿ العهكهي فٍك هحاكلة تكييؼ األفراد هع أىفسٍـ في
سمككٍـ ك تصرفاتٍـ تجاي الضغكط الهمقاة عميٍـ كالقياـ بحاجاتٍـ الحياتية بشكؿ هف التكازف

الىفسي كالسمككي لمهحافظة عمى عبلقاتٍـ في الهجتهع)5( .

فاالتصاؿ العهكهي يركز عمى قضايا تٍـ الهجتهع ككؿ فقد يككف تربكيا صحيا أك اقتصاديا

يعالج هشاكؿ هختمفة األبعاد باختبلؼ هجاالت ٌذا االتصاؿ العهكهي ()6

فٍىالؾ الكثير هف القضايا االجتهاعية التي يعهؿ عميٍا االتصاؿ العهكهي كالعىؼ كالطبلؽ
كالجىكح

كالجريهة كالهخدرات كااليدز ك تبذير الطاقة  ...لذلؾ يٍتـ ٌذا الىكع هف

االتصاؿ بالتكعية هف اجؿ السير عمى الىٍج السميـ كالقكيـ كاالبتعاد عف العادات الضارة هف

اجؿ حياة هدىية سميهة كٌذا الىكع هف االتصاؿ االجتهاعي العهكهي يسهح بالكقاية هف هختمؼ
األهراض كالحكادث كيسهح بالتربية في هختمؼ الهجاالت سكاء كاىت صحية أك خاصة بحهاية

البيئة أك تركيج قيـ اجتهاعية أك كطىية ،أم هحاكلة تطكير هشاركة الفرد داخؿ هجتهعً هشاركة

إيجابية فعالة ،فاإلىساف يعبر لكي يقىع كيعدؿ الهعارؼ كأآلراء ك الهكاقؼ الخاصة باآلخريف
كعىدها يككف ٌذا التعديؿ لصالح الهجتهع ككؿ كيستجيب لتطمعات أفرادي كفائدتٍـ يسهى اتصاال

عهكهياٌ ،دفً األساسي تصحيح الهكاقؼ باإلقىاع.

 -1االتصاؿ القيمي أشمؿ وأدؽ مف االتصاؿ العمومي :لكف أال يككف هصطمح اإلعبلـ
كاالتصاؿ القيهي اىسب كأكثر تعبي ار عف الهكضكع ؟

أليس هف األصح تداكؿ هصطمح اإلعبلـ كاالتصاؿ القيهي في جاهعاتىا كبيف طمبتىا

عكض تبىي هصطمحات غربية لـ تضبط بعد حتى في الهدارس الغربية هثمها ٌك األهر بالىسبة

لهصطمح االتصاؿ االجتهاعي أك االتصاؿ العهكهي الذم يتضهىً اإلعبلـ كاالتصاؿ القيهي؟

فىحف ٌىا بصدد إعبلـ الهتمقي بضركرة تبىي السمكؾ الصحيح كذلؾ بتربيتً عمى أساس

قيـ صحيحة غير أف اعتهادىا عمى الهراجع األجىبية في ٌذا الهجاؿ جعمىا ىتبىى ىفس

هصطمحاتٍـ فٍـ يركف أف االتصاؿ العهكهي ٌك ىفسً االتصاؿ االجتهاعي عىدها يقع تحت
هعاىي الصالح العاـ :كحؽ الجهٍكر في الهعمكهات كالبحث عف الحقيقية ،فالعهؿ االجتهاعي

كالعهؿ في ٌذا الهجاؿ يبحث عف االىخراط االجتهاعي لمهجتهع كفؽ الهبادئ الهركج لٍا .إف
الهصالح العهكهية تستمزـ االتصاؿ لهحاكلة الجذب كاإلقىاع كتقكية ها ٌك إيجابي هع األفراد،

فهجاالت ٌذا االتصاؿ العهكهي عديدة كالصحة الهتضهىة لمكقاية قبؿ العبلج كتكعية األفراد
بخطكرة األهراض الفيركسية كالسيدا كيتضهف أيضا رسائؿ تهرر ضهف حهبلت إعبلهية هكجٍة
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لمج هٍكر العاـ تحتكم عمى رسائؿ تكعية تبيف خطكرة السمككات السمبية كتقدـ الىصائح ككيفيات
الكقاية أك الهعالجة)7( .

كهف هىطمؽ احتكاكىا بالهكضكع لسىكات أدركىا أف ٌذا االتصاؿ الٍادؼ لمهصمحة

العاهة يجب تكييفً كخصكصيتىا الثقافية كالحضارية ألىً هاداـ يىطمؽ هف التربية كأساس فقيهىا

التربكية الحضارية أسهى كأكسع هدل إذا أحسىىا تمقيىٍا لمهتمقي ليترجهٍا في سمككاتً االجتهاعية
كاالقتصادية كالسياسية كالصحية كحتى البيئية لذلؾ فإذا كاف اإلىساف ٌك صاىع الحضارة ككؿ

شيء في الحضارة هتكقؼ عميً فهصيري يتكقؼ إلى حد بعيد عمى التربية التي تككف البيئة
الهحيطة بً ،فكمها سهت التربية ازدٌرت الحضارة كاتسعت أهاهٍا آفاؽ الحياة ،كأهة التربية
اإلسبلهية ذات الرسالة الخالدة لديٍا هف هقكهات التربية ها يجعمٍا صاىعة الحضارة بعيدة عف

اآلفات ،لكف ابتعادٌا عف ٌذي األسس التربكية جعمٍا تفقد قيهٍا الحضارية .

إذا كاف عمى التربية أف تحافظ عمى الديف كشريعتً كأخبلقً الفاضمة كقيهً الىبيمة فإف

عميٍا تجديد الفكر

كتطكير العمـ كتجعؿ الجيؿ رائد عصري يىشد الصكاب كالخير كالفضيمة

كيبتعد عف الخطأ كاألهراض كاآلفات كال يتأتى ذلؾ إال بتربية جيؿ هسمـ عمى عيف الحقيقة

اإلسبلهية القائـ عمى هىٍج تربكم هبدأي الكقاية ،فالقائـ باالتصاؿ هطالب بهراعاة ٌذا األصؿ

كالهحافظة عميً هف االىحراؼ كحتى عىد الخطأ ٌىاؾ تربية عبلجية تفتح آفاؽ لتغيير الكاقع ىحك

األفضؿ بتربية الهتمقي عمى القياـ بدكر خبلفة كاعهار األرض بالعهؿ الصالح كٌك العهؿ

الصحيح الذم فيً خير كهصمحة لمجهيع فكاف االدعى تسهية ٌذا الهجاؿ الىبيؿ هف االتصاؿ
باإلعبلـ كاالتصاؿ القيهى باعتبار الديف اإلسبلهي الصحيح بهصدريً الهقدسيف القراف كالسىة

ٌها رأس ٌرـ ٌذي القيـ الهدعك لٍا لتككف أساس التربية الصحيحة كهف ثـ الهكقؼ كالسمكؾ

الصحيح.

 -2أبعاد االتصاؿ العمومي و عالقتيا بإستراتيجية الدعوة المحمدية :
يهثؿ االتصاؿ هفٍكـ أساسي في الفكر االجتهاعي كفي حياتىا الهعاصرة فٍك بهثابة

الهيكاىيزـ الذم يسهح باستهرار الحياة كالعبلقات االجتهاعية كفؽ هعايير هعيىة لها يتهيز بً
هف هقدرة تعبيرية عمى ىقؿ كتكصيؿ األفكار لآلخريف كاسته اررية التأثير كتجاكز عىصر الزهف
كعاهؿ الهكاف كالسرعة كالقدرة عمى االىتشار كالكصكؿ إلى أفراد الهجتهع كافة ،أم أىً يعطي

الهجتهع القدرة عمى االىتظاـ كفؽ قيـ هعيىة ،لذلؾ تحاكؿ البحكث الهعاصرة تأكيد هشركعية ٌذا
العمـ لها يتضهىً هف أٌداؼ ىبيمة غايتٍا الهصمحة العاهة هع هراعاة بعض الجكاىب كاالعتبارات
الهستهدة هف عم ػػـ االجتهػ ػػاع ،االقتصػ ػػاد ،التربي ػػة ،كالسيػاسػ ػ ػػة ( ) 8ىظ ار لشساعة كرحابة هجاؿ
ٌذا الىكع هف االتصاؿ الذم يهس كافة حياة اإلىساف فالحياة االجتهاعية كمٍا هجاؿ لبلتصاؿ
العهكهي حيث الهشاكؿ كاآلفات ذات األبعاد الهختمفة اجتهاعية كاىت أك صحية أك اقتصادية أك

سياسية ،فكمٍا تهثؿ أبعاد هختمفة ك هتىكعة لبلتصاؿ العهكهي.
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كتعتبر الكاليات الهتحدة األهريكية أكؿ الدكؿ التي اٌتهت بأبحاث االتصاؿ كأخذت دكؿ

العالـ عىٍا هعظـ ىظريات االتصاؿ ،كها ىقؿ العالـ العربي الكثير هف ىهاذج االتصاؿ كىظرياتً
الغربية األهريكية كهازاؿ يفتقر حتى اآلف إلى ىظرية عربية خالصة في االتصاؿ كها أف ٌىاؾ
هياديف كثيرة لبلتصاؿ لـ يتطرؽ إليٍا الباحثيف العرب في ٌذا الهجاؿ كهياديف أخرل تحتاج عمى

هزيد هف البحث ك الدراسة ،ك كثير هف الدراسات العربية في هجاؿ االتصاؿ تعالج هشكبلت
فرعية بغير تعهؽ باإلضافة الى تأثرٌا بالتيار الغربي دكف هراعاة لطبيعة هجتهعاتىا العربية
االقتصادية كالسياسية كاالجتهاعية كحتى الثقافية فأسىدت جهيع أصكؿ العمكـ عمى أكربا أك

أهريكا كطبقت ىهاذج ،دكف هراعاة الخصكصية العربية اإلسبلهية تطبيقا أعهى ،فىحف ال ىىكر
اجتٍاد الغرب في هجاؿ بحكث االتصاؿ ،لكف ال يهكف أف ىىكر أيضا أصكؿ ٌذي العمكـ

كبدايات االٌتهاـ بٍا بؿ كحتى ههارستٍا

() 9

إف االتكاؿ عمى ىظريات الغير كها يؤلفً أساتذة الغرب جعؿ عمكهىا تبقى جاهدة دكف د ارسة

كبحث ،بؿ كجعؿ غيرىا يبحث فيٍا خاصة في هجاؿ االتصاؿ العهكهي ،الذم تجهع أغمب

الهراجع عمى أىً عمـ حديث ،فٍك كىظرية ،فعبل حديث ،لكف كههارسة سيحاكؿ البحث أف يبيف

أسسً ،حيث هارسً هعمـ البشرية هحهد صمى اهلل عميً كسمـ بكؿ أبعادي ،فإذا كاف االتصاؿ

العهكهي يعرؼ بأىً كؿ اتصاؿ يٍدؼ لمهصمحة العاهة بأبعادي الهتعددة

كالهختمفة كاالتصاؿ

الصحي ،البيئي كهحاربة هختمؼ اآلفات ( كآفة الهخدرات كالسيدا ك الكحكؿ  .......ككؿ ها

يهكف أف يهس هصمحة الهجتهع فإف ها تقكـ بً الجهاعات الهحمية ،كالبمديات أك الهجالس

العاهة ك الجٍكية في سعيٍا لترقية الهشاريع كهحاكلة خمؽ الشعكر بالٍكية أك االىتهاء القكهي

يدخؿ أيضا في إطار االتصاؿ العهكهي ،فكؿ القطاعات ،ثقافية كاىت أك ىقابية أك ديىية ،هرك ار

بالجهعيات اإلىساىية ،إذا هارست اتصاال بٍدؼ الهصمحة العاهة ،فذلؾ يدخؿ في حيز االتصاؿ
العهكهي الذم أصبح اليكـ يهس كؿ هجاالت الحياة ىظ ار الىتشار اآلفات بها في ذلؾ الهجاعات
ك الحركب التي يعرفٍا العالـ اليكـ

() 10

كاذا كاف األهر كذلؾ في الىظريات الغربية فاف الرسكؿ صمى اهلل عميً كسمـ قد دعى

إلى ذلؾ في جهمة كاحدة « كمكـ راع ككمكـ هسؤكؿ عف رعيتً » كبيف األسمكب في ذلؾ بقكلً

« الديف الىصيحة » كٌك ها يسهى اليكـ شعا ار  -في إطار االتصاؿ العهكهي حيث الىصيحة
تتضهف في الشعار ،كها بيف كتهيز رسالة اإلسبلـ التي جاء بً في قكلً « اإليهاف تسع كتسعكف

شعبة أعبلٌا ال إلً إال اهلل كأدىاٌا إهاطة األذل عف الطريؽ »

() 11

يرتبط االتصاؿ العهكهي أك االتصاؿ القيهى ارتباطا كثيقا بالقضايا كالهشكبلت

االجتهاعية بحيث أصبح هف الضركرم أف تتـ دراسة ٌذا الىكع هف االتصاؿ في اإلطار
االجتهاعي الكاسع لها لً هف تأثير اجتهاعي قكم ،كلمدكر الحاسـ الذم يقكـ بً في عهمية

التغيير االجتهاعي إلى درجة دفعت الكثير هف الباحثيف إلى التأكيد عمى أف كؿ تحميؿ لمتغير
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االجتهاعي البد أف يركز عمى هبادئ كهيكاىيزهات االتصاؿ العهكهي

() 12

حيث يركز ٌذا

األخير عمى تعديؿ السمكؾ أك تغييري اىطبلقا هف الفٍـ الكاهؿ لمقكل الىفسية الضركرية التي تقكد

السمكؾ اإلىساىي بدراسة تككيىً الىفسي كاالجتهاعي كالحضارم في هحاكلة لتدعيـ األفكار
كاالتجاٌات أك تغييرٌا إلحداث التغيير الهستٍدؼ في الجهٍكر الهستٍدؼ كالذم يبدأ هف التىشئة
االجتهاعية التي تعتبر الكسيمة التي يتحقؽ بٍا ربط الفرد هىذ صغري بهجتهعً عف طريؽ تعميهً

كؿ القيـ ك الرهكز كالهعايير االجتهاعية ك إدهاجً في جهاعتً سكاء كاىت عائمة أك أصدقاء أك

كطف
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ك االتصاؿ العهكهي ٌك الكفيؿ بذلؾ عىدها يدعكا إلى خمؽ الجك الحضارم الهبلئـ

لمتقدـ كالىٍضة بإشراؾ الفرد هىذ الصغر في أٌدافً إلرساء التغيير االجتهاعي كالتحديث الذم

يىشدي االتصاؿ العهكهي الٍادؼ ىحك الهصمحة العاهة .

فالتغيير االجتهاعي يٍدؼ لتغيير الهجتهع ك تحديثً ك تحقيؽ التحضر ،بىشر الهعرفة كتىهية

القكاىيف كالقكاعد الجديدة الهبلئهة هف أجؿ الكصكؿ إلى حالة هثالية في الهجتهع كٌي هٍهة

صعبة تقع عمى عاتؽ القائـ باالتصاؿ كقدرتً عمى صياغة رسالة هقىعة بضركرة التغيير هف
أجؿ حياة اجتهاعية أفضؿ تبدأ بالتىشئة االجتهاعية هرك ار بالتغيير االجتهاعي كصكال لمسمككات

الحضارية الهطمكبة .

الدعكة اإلسبلهية الهحهدية بدكرٌا تركز عمى ٌذا البعد االجتهاعي هف خبلؿ الدعكة

إلى صبلح الفرد كالجهاعة ،فاإلسبلـ إعبلف صحيح لمرأم القائؿ بأف اإلىساف اجتهاعي بالطبع
لذلؾ حض عمى االجتهاع كالتكتؿ

كشجع عمى اإلتحاد كالدخكؿ في الجهاعة الكاعية أك ها

يسهى باإلرادة العاهة ،حيث أفضؿ األعهاؿ بعد اإليهاف ،التكدد إلى الىاس كتشجيع األفراد عمى

االهتزاج كالتآلؼ كالتحابب ،فالهؤهف يألؼ كال خير فيهف ال يألؼ كال يؤلؼ

فٍي دعكة لمتعاكف

كالتىاصح كالتعاكف عمى الخير كالكسب كاالىتصار عمى الظالهيفٌ ،ي اىعتاؽ هف األىاىية

كالخياىة بؿ دعكة إلى األهاىة كاإلخبلص بيف الىاس كأف يرضى لٍـ ها يرضى لىفسً .

دعكة اإلسبلـ دعكة تكجيً ىحك التضاهف االجتهاعي بالدرجة األكلى كدعكة همحة لتككيف

أهة هتساىدة هتعاكىة كقد أكضح أف الىاس هسؤكلكف عف بعضٍـ البعض ككؿ شر يصيب الفرد

أك يصدر هىً يىتقؿ إلى الجهاعة التي ال سبلهة لٍا كال طهأىيىة إال بسبلهة الجهيع

()2

فالدعكة اإلسبلهية ال تتعارض هع البعد االجتهاعي لبلتصاؿ العهكهي بؿ يتكاهبلف إف لـ ىقؿ

تتجاكزي في بعض الىقاط ،فٍي ىداء حار الحتراـ الجهاعة كاطاعة ىظهٍا العادلة لمتكفيؽ بيف

صالح الفرد ك صالح الهجتهع ،فإذا تعارض صالحٍها ،قدـ ها كاف عاها ،كها يقدـ دفع الهفسدة

عمى جمب الهىفعة ،فٍي حرب عمى اإلتكالية كالجبرية ،فبل إصبلح فيٍا دكف كعي كتغيير كسعي
كتٍديد لمهفسديف كالهٍهميف ،فالهصمحة العاهة رائد الجهيع كأهاـ الحؽ يخضع الهفسدكف الذيف
يعبثكف بسبلهة الجهاعة كحريتٍا ،بتطبيؽ أقصى العقكبات عميٍـ ،فٍي ثكرة تٍذيب لمتقاليد

الجهاعية ك العادات الرتيبة لٍدـ الضار هىٍا كالتهسؾ بها ٌك صالح لكؿ الجهاعة
374
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 -3أىمية األخالؽ كأساس لمسموؾ االيجابي والحضاري:
عمى العهكـ فاف عبلقة البعد االجتهاعي لبلتصاؿ العهكهي بالدعكة اإلسبلهية كاضحة

هف خبلؿ أٌداؼ ٌذي األخيرة التي يظٍر فيٍا البعد االجتهاعي هف خبلؿ أٌدافٍا التي تكفؿ
لمىاس جهيعا الرقي كالصبلح كالسعادة ( كليس لمهجتهع فقط ) ٌذي األٌداؼ تتمخص في كمهات
ثبلث :الحؽ كالخير كالجهاؿ كٌي خبلصة الرسالة اإلسبلهية التي أساسٍا األخبلؽ كاألخبلؽ
كعادات صالحة كىافعة كهستهدة هف العاطفة ٌي ىتاج قكة العزيهة كالصبلبة كالتفكير كالعقؿ

كٌي تؤدم إلى الكظائؼ التالية :

 تجعؿ سمكؾ الفرد هتصفا بالثبات كالتهاسؾ ك التكافؽ. -يهكف التىبؤ بتصرؼ الشخص كسمككً في الهكاقؼ الهختمفة.

 -تجعؿ الفرد يتجً باىتظاـ كاستهرار ىحك غايتً العظهى كيثابر لتحقيقٍا .

 يهكىً اختيار الهسمؾ الصحيح الهستقيـ في أم هكقؼ هف الهكاقؼ هٍها كاف االختيار صعبا،فاألخبلؽ تعطي قكة في اإلرادة كالعزيهة

(.) 15

فاألخبلؽ ىظاـ هعقد لمغاية تدخؿ فيً هركبات هتعددة كالغرائز كالعادات كالعكاطؼ

كتفاعؿ عكاهؿ كثيرة في الحياة يككف الديف عمى رأسٍا ،كاألخبلؽ اإلسبلهية هىبعثة عف العقيدة

اإلسبلهية التي تحدد الفرد الهسمـ السمكؾ األخبلقي كالقيـ االجتهاعية كالسمككات الصحيحة

فاألخبلؽ ال تهميٍا الهصمحة أك تسيرٌا الهىفعة هتى اىتٍت الهىفعة أك الهصمحة اىتٍت
األخبلؽ ،إىها األخبلؽ اإلسبلهية ثابتة كالقيـ اإلسبلهية ال تتغير ألف األكاهر كالىكاٌي يتمقاٌا

الفرد الهسمـ هف اهلل كعىدها خاطب اهلل تعالى رسكلً هحهد صمى اهلل عميً كسمـ كصفً بأىً ذك
خمؽ عظيـ كٌك تكضيح لجكٌر الدعكة اإلسبلهية أم أف الرسكؿ بعث هؤدبا ك هتهها لهكارـ

األخبلؽ بؿ جعؿ الهتخمقيف باألخبلؽ الفاضمة أحب الىاس إليً ك أقربٍـ هىً درجة ،لذلؾ

فدعاهة الدعكة اإلسبلهية األكلى بؿ الديف اإلسبلهي كمً األخبلؽ الحسىة

(. ) 16

إف القرآف كالسىة بيىا جهمة األخبلؽ الصالحة ك اآلداب الحهيدة بصكرة كاضحة ال غهكض فيٍا

ليككف الهجتهع هجتهع هتهاسؾ ،يحافظ عمى شخصيتً الهتهيزة ،فالدعكة اإلسبلهية تدعك الى
الصدؽ ،البر ،العدؿ ،هعرفة الكاجب ،أداء الحؽ ،الحمـ ،الحياء ،الصبر الشجاعة ،العزة،

التكاضع ،الرحهة كالشفقة ،الكفاء ،العفة ،صمة الرحـ  ،رعاية حؽ الجكار صكف المساف ،عهؿ
الهعركؼ ،عيادة الهريض ،إغاثة الهمٍكؼ ،رعاية الفقراء  ، ... ،كٌي كمٍا هقكهات أخبلقية

بهفٍكهٍا اإلسبلهي التي أكجب الديف العهؿ بٍا  ،أها ها يتعارض هع األخبلؽ اإلسبلهية فقد

أ هر الديف باالبتعاد عىٍا ألىٍا تٍدـ جكاىب األخبلؽ لدل اإلىساف ،هىٍا الكذب ،شرب الخهر،
الحسد ،الزىا ،الربا ،الظمـ ،شٍادة الزكر ،اإلفساد في األرض  ....،فالخمؽ حاؿ أك أٌيئة لمىفس
تصدر عىٍا األفعاؿ ببل تدبير ،فاإلحساف هيؿ ىفسي يحهؿ صاحبً عمى البذؿ ك العطاء في

جهيع الظركؼ بغير تفكير

() 17

إف األخبلؽ تجعؿ هف الفرد عمى استعداد لئلتياف بأحسف
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األفعاؿ كفي ىفس الكقت كارٌا ألخرل ،فالخمؽ باطىي في اإلىساف يترجهً السمكؾ كالىاظر إلى
اإلىساف ال يرل األخبلؽ ك إىها يشاٌد العهؿ أك الفعؿ فاألخبلؽ ٌي السبب كالسمكؾ ٌك

الىتيجة ،كالتربية تككف ىاقصة إذا أٌهمت األخبلؽ ،فاألخبلؽ أساس كؿ تربية ،فٍي تٍذيب ،لذلؾ
فإف الدعكة اإلسبلهية تربية ديىية تعىي بتىهية الشخصية القكية الهفكرة الصالحة الكاعية التي
تعهؿ هف أجؿ ديىٍا كتزكيد الىاس بالهعارؼ ك العمكـ الديىية ك الدىيكية هف أجؿ خير اإلىساف

في الدىيا ك اآلخرة ،فالحاجة األصمية في الىفس البشرية إلى العقيدة الديىية هٍهة ألف اإليهاف
الزـ في حياة اإلىساف كهصدر هف هصادر القكة ك االطهئىاف كٌذا ها تؤكدي الدراسات الىفسية

كالفمسفية كاألىثركبكلكجية حيث ها تشككا هىً الحضارات الهعاصرة هف آفات ىاتجة عف ضعؼ

التهسؾ بالقيـ الديىية كبفضائؿ األخبلؽ كاالتجاي إلى التبذؿ كالتحمؿ كاالىغهاس في الشٍكات
كالفساد يصدر في أغمب األحكاؿ عف ضعؼ في العقيدة الديىية كىقص الىكازع إلى اإليهاف لذلؾ

فالتربية الديىية هىذ الصغر تغرس هكارـ األخبلؽ ،فالتربية عهمية أخبلقية تحتاج عمى كقت

ليتهكف الفرد هف اكتساب أىهاط السمكؾ الصحيح عمى أساسٍا

(. ) 18

لذلؾ فإف دعكة اإلسبلـ حؽ ك الحؽ ال يتأثر بالعاطفة ك الٍكل بؿ عميً تقكـ حياة األهـ

ك ليس الهجتهع فقط كقد عىي اإلسبلـ بالحؽ ك أكضح سبمً فأعمف أف اهلل حؽ ككتابً حؽ كأف

الحؽ ٌك الذم يىفع الىاس أها الخير فٍك دليؿ الىاس فبل فائدة في عمـ أك عهؿ أك سياسة ال
تتحمى باإلخبلص كالصبلح كاألهاىة ككؿ ذلؾ ٌك الخير كها تدعكا إليً رسالة اإلسبلـ في جهيع
كهختمؼ الهىاسبات ،كيبقى الجهاؿ الذم خصتً دعكة اإلسبلـ بأعظـ ىصيب كحثتً عميً بأف

يتجمى الخير كالحؽ فيً ،فالتشريع اإلسبلهي دعى إلى هجادلة أٌؿ الكتاب بالتي ٌي أحسف
كأهر باإلحساف إلى الفقراء كىٍى عف الهف كاألذل كحض عمى الىٍي عف الهىكر بالهعركؼ

كخير قدكة في ذلؾ هحهد صمى اهلل عميً كسمـ الذم حققٍا – كقائـ باالتصاؿ – بأسمكب هكفؽ
كىهكذجي ألم قائـ باالتصاؿ

() 19

لقد تجاكزت أٌداؼ الدعكة اإلسبلهية – اجتهاعيا – الجهٍكر الهستٍدؼ هف هجرد ككىً

هجتهعا فقط بؿ خاطبت الىاس أجهعيف ،فتجاكزت بذلؾ حدكد الزهاف كالهكاف بؿ إف القيـ التي

دعت كتدعكا لٍا ال تزاؿ صالحة كستبقى كذلؾ في كؿ زهاف كهكاف فٍي دعكة تمح عمى

التضاهف االجتهاعي كسمكؾ كآداب المباقة كاتباع طائفة هف الكاجبات هع هختمؼ األشخاص
لتكطيد أكاصر الهحبة كاتحاد الجهاعة حتى تككف كالجسد الكاحد حرصا عمى اإلصبلح كسبلهة

الهجتهع بؿ األهة بأكهمٍا كٌك ها يجعمىا ىطمؽ عمى ٌذا الىكع هف االتصاؿ باالتصاؿ القيهى.
تجدر اإلشارة إلى أف إصبلح الهجتهع أك األهة هف إصبلح الفرد ك إصبلح الفرد ال يككف إال
بإصبلح عقمً  ،لذلؾ فإصبلح عقؿ اإلىساف ٌك أساس إصبلح جهيع خصالً ثـ إصبلح أعهالً
ك عمى ٌذا اإلصبلحيف ( العقؿ كاألعهاؿ ) هدار قكاىيف الهجتهع اإلسبلهي.إف العقيدة ٌي

أساس التفكير  ،فإذا ربي العقؿ عمى صحة االعتقاد تىزي عف هخاطر األكٌاـ فعرؼ الحقائؽ ك
376

الهدركات الصحيحة كتٍيأ لقبكؿ التعاليـ الصالحة كالعهؿ الحؽ ،كاألهة التي تىشأ عمى ٌذي
األصكؿ تىشأ ال هحالة عمى عزة الىفس كقكة اإلرادة فهف صحت عقيدتً صح تفكيري في كؿ

ىكاحي الحياة العقمية كالعمهية شرط أف ال يشكبٍا الخطأ في الفٍ ػػـ كعميً فإف صح التفكي ػػر صمح

العهؿ هع كج ػػكد الػ ػكازع الديىي

() 20

إف الكازع الىفسي الديىي يهىع السمكؾ هف االىحراؼ عىٍا اكتسبتً هف الصبلح حتى

يصير تخمفً بذلؾ دائها كشبيٍا باالختيارم كضعؼ الكازع الىفسي في الهسمهيف اليكـ كتحريفٍـ

حقيقتً سبب اىحطاطٍـ ،لكف اإلسبلـ فتح باب تجديد ٌذا الكازع بالتربية ،فالكازع الىفسي هٍـ لها
لً هف آثار في اإلصبلح الفردم كالجهاعي ،فعىدها يتأصؿ ٌذا الكازع يهكىىا االستغىاء عف
الجبر ،فتاريخ السيرة الىبكية لـ يحفظ لىا احتياج الرسكؿ صمى اهلل عميً كسمـ إلى إقاهة أكاهر

اإلسبلـ بيف أتباعً بالقكة كالسمطاف بؿ داـ الهسمهكف زهاف إقاهتٍـ بهكة ال كازع يزعٍـ عف
تجاكز حدكد اهلل كالشريعة غير كازعٍـ الىفسي الىاشئ عف كهاؿ اإليهاف ،بؿ حتى الجاىي كاف

يجيء لمرسكؿ صمى اهلل عميً كسمـ بدافع الكازع الىفساىي الديىي ليقر بجىايتً كيسألً إقاهة الحد

عميً ،كلـ يكف الرسكؿ يحتاج إلى التىفيذ بالقكة .لذلؾ فاف هشاريع الىٍكض الهأهكلة إف لـ تحسف
االستفادة هف الهىٍج الىبكم في التغيير

كالبىاء الحضارم كتصبح قادرة عمى كضع الحاضر في هكقعً الهىاسب هف هسيرة

الهىٍج الىبكم سكؼ تفتقد بصيرتٍا كهرجعيتٍا كهركز رؤيتٍا ،بهعىى آخر :هشاريع الىٍكض
كالتغيير إذا لـ تستطع تصكيب شٍادة الرسكؿ صمى عميٍا بإستعاب هىٍجً في التغيير ،سكؼ

تبقى عاجزة عمى أف تصكب شٍادتٍا عمى الىاس ،فٍذا الشٍكد الحضارم الغائب يتطمب العكدة
إلى استيعاب األىهكذج هرة أخرل في ضكء الحاؿ التي ىحف عميٍا حيث ال يصمح آخر ٌذي

األهة إال بها صمح بً أكلٍا

(21

).فاألحاديث الىبكية هصدر ثرم لمفقً الحضارم كلمسمكؾ

الحضارم بااليجابية البىاءة كاعتبار االىساف بالجكٌر ال بالهظٍر كاعتبار الغايات العميا لمحياة

كتكخي هكارـ األخبلؽ كالسمكؾ الهٍذب كفعؿ الخير كالتزاـ الىظاـ كاألدب العاـ كالىظافة كالتجهؿ
كالتساهح هع الهخالفيف كالرحهة بخمؽ اهلل كٌي كمٍا قضايا يٍتـ بٍا االتصاؿ العهكهي اليكـ،
لذلؾ فالحديث الىبكم الصحيح ال يزاؿ هحكـ األساس قكم البىياف كأشرؼ العمكـ كأجمٍا بعد

القرآف الكريـ كقد عىيت األهة االسبلهية هىذ عٍد الرسكؿ بحفظ أحاديثً كركايتٍا كااللتزاـ بٍا
عمها كعهبل كسمككا كأخبلقا.

 -4نموذج عف الجانب االعالمي االتصالي القيمي لعينة مف األحاديث النبوية:
إذا كاف اإلعبلـ ٌك ىقؿ الهعمكهات كالهعارؼ كالثقافات الفكرية كالسمككية بطريقة هعيىة

هف خبلؿ أدكات كسائؿ اإلعبلـ كالىشر الظاٌرة كالهعىكية ذات الشخصية الحقيقية أك االعتبارية
بقصد التأثير فإف األحاديث الىبكية تتكفر عمى كؿ عىاصر االتصاؿ البلزهة في العهمية

اإلعبلهية االتصالية ،باإلضافة إلى ككىٍا تعالج قضايا ٌاهة لصالح الهجتهع ككؿ عف طريؽ
377

إعبلـ الىاس بالحؽ كبالشٍادة لصالح الحؽ ،باألهر بالهعركؼ كالىٍي عف الهىكر ،كها يهيز
األحاديث الىبكية الصحيحة في بعدٌا اإلعبلهي االتصالي العهكهي أىٍا عاهة لمبشر جهيعا

بالدعكة ال باإلكراي).(22

كبالرغـ عمى تكفر هقكهات االتصاؿ العهكهي كأٌـ قضاياي لدل اإلعبلهييف الهسمهيف إال أىٍـ

ليسكا عمى هستكل األحداث الخاصة بٍذا الهجاؿ كالى اآلف لـ يدرككا خطكرة الهرحمة التي تتهيز
بالعجز عف هكاجٍة الهشكبلت كالتحديات التي تكاجً األهة كالفشؿ في بىاء الهسمـ بىاء صحيحا،
فكؿ ها يكجد حكؿ ٌذا الهجاؿ هستكرد هف الغرب قمبا كقالبا دكف أدىى تهحيص حتى لك كاف ال

يتهاشى هع ديىىا كعاداتىا كتراثىا ،فٍىاؾ تٍهيش كتسطيح كتغييب لعقؿ اإلعبلهي الهسمـ إلى
جاىب افتقار إعبلهىا كاتصالىا في ٌذا الهجاؿ إلى هخاطبة الغرب ،كىحف أصحاب الرسالة

الحؽ ،بؿ لـ ىتهكف حتى هف تصحيح صكرة اإلسبلـ ألىىا لـ ىتخذ هكاقؼ هكحدة اتجاي قضاياىا،

فالحرب اإلعبلهية االتصالية في كقتىا الحاضر أقكل هف حرب األسمحة ،كاألهة اإلسبلهية تهر
بأحمؾ فترات تاريخٍا الطكيؿ ،ىظ ار لها يكصؼ بً اإلسبلـ هف أىً ديف إرٌاب رغـ اىً ٌك هف

أرسى قكاعد هكافحة اآلفات بها في ذلؾ العىؼ كاالعتداء(23) .

إف أىجع السبؿ في التعاهؿ هع ٌذا الكاقع بكؿ تعقيداتً كتىاقضاتً كاشكاليتً ٌك التحكؿ

إلى أهة هتقدهة كهتحضرة ،حيث يجب أف يهثؿ ذلؾ الخيار التاريخي الذم يجب التهسؾ بً كال
تراجع عىً إذا كاىت ٌىاؾ فعبل إرادة الدخكؿ هف جديد في حركة التاريخ كاستعادة الهكاىة البلئقة

في العالـ حتى يككف لؤلهة شأف بيف األهـ العالـ كهدىياتً ككجكد كبقاء كهصير
كهستقبؿ.كالتحكؿ إلى أهة هتحضرة ال يتحقؽ إال هف خبلؿ العهؿ بالقكاىيف التاريخية كالسىف

االجتهاعية العاهة كالثابتة في قياـ الحضارات ،كفي هقدهة ٌذي القكاىيف كالسىف أف التغيير

الشاهؿ يبدأ هف الذات ،كالتحكؿ إلى أهة هتحضرة يحتاج إلى زهف طكيؿ تحقيقا لعاهؿ الزهف في

قياـ الحضارات ،عمى أف يككف ٌذا الزهف كاشفا عف هسيرة ظافرة في اإلىهاء كالبىاء كالعهراف
كعمى هستكل األبعاد كافة ،فىحف بحاجة إلى هىظكر حضارم كهىٍج في ىقد كتحميؿ كاستشراؼ

أكضاعىا كأحكالىا كاالىتقاؿ إلى كضعيات هتحضرة)(24

كليس ٌىاؾ اصدؽ كال اصح هف الحديث الىبكم الصحيح كفكر ككهىٍج الستىباط الفكر

اإلعبلهي االتصالي القيهي هىً لتحقيؽ كؿ ٌذي األٌداؼ الحضارية :

 -عف عبد اهلل بف عهر رضي اهلل عىٍها عف الىبي صمى اهلل عميً كسمـ قاؿ ":المسمـ مف سمـ

المسمموف مف لسانو ويده والمياجر مف ىاجر ما نيى اهلل عنو"

 -عف أبي هكسى رضي اهلل عىً قاؿ :قالكا :يا رسكؿ اهلل أم اإلسبلـ أفضؿ؟ قاؿ" :مف سمـ

المسمموف مف لسانو ويده"

 -عف عبد اهلل بف عهرك رضي اهلل عىٍها أف رجبل سأؿ الىبي  :أم اإلسبلـ خير؟ قاؿ ":تطعـ

الطعاـ وتق أر السالـ عمى مف عرفت ومف لـ تعرؼ" ( )25
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 عف الهعركر قاؿ  :لقيت أبا ذر بالربدة ،كعميً حمة كعمى غبلهً حمة ،فسألتً عف ذلؾ فقاؿ :إىي ساببت رجبل فعيرتً بأهً ،فقاؿ لي الىبي صمى اهلل عميً كسمـ "يا أبا ذر أعيرتو بأمو؟ إنؾ
امرؤ فيؾ جاىمية ،إخوانكـ خولكـ ،جعميـ اهلل تحت أيديكـ ،فمف كاف أخوه تحت يده ،فميطعمو

مما يأكؿ وليمبسو مما يمبس وال تكمفوىـ ما يغمبيـ فإف كمفتموىـ فأعينوىـ"

 -عف األحىؼ بف قيس قاؿ  ":ذٌبت ألىصر ٌذا الرجؿ ،فمقيىي أبك بكرة  ،فقاؿ أيف تريد؟ قمت

 :أىصر ٌذا الرجؿ ،قاؿ :ارجع ،فإىي سهعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عمبً كسمـ يقكؿ" :إذا التقى

المسمماف بسيفييما فالقاتؿ والمقتوؿ في النار" فقمت يا رسكؿ اهلل ٌذا القاتؿ  ،فها بالؾ

بالهقتكؿ؟ قاؿ" :إنو كاف حريصا عمى قتؿ صاحبو"( ) 26

 -عف أبي ٌريرة رضي اهلل عىً قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ  " :إذا أحسف أحدكـ

إسالمو فكؿ حسنة يعمميا تكتب لو بعشر أمثاليا إلى سبعمائة ضعؼ وكؿ سيئة تكتب لو
بمثميا" ( )27

 عف عبد اهلل أف الىبي صمى اهلل عميً كسمـ قاؿ ":سباب المسمـ فسوؽ وقتالو كفر" ()28 -عف جرير بف عبد اهلل قاؿ :إىي أتيت الىبي صمى اهلل عميً كسمـ قمت :أبايعؾ عمى اإلسبلـ

فشرط عمي  ":والنصح لكؿ مسمـ" فبايعتً عمى ٌذا ،كرب ٌذا الهسجد إىي لىاصح لكـ ()29
 -1وظائؼ األحاديث اإلعالمية:

كمٍا تشترؾ في الكظيفة اإلعبلهية التكجيٍية التربكية ،كفي إطار ٌذا التكجيً تتحدد

هبلهح التربية اإلسبلهية لمفرد الهسمـ كهبلهح العبلقة بيف الىزعة الفردية كالىزعة الجهاعية.

ففي الكقت الذم يعد اإلسبلـ فيً أه ار ذاتيا هتعمقا بالفرد كيحاسب عمى عدـ الدخكؿ فيً،

فٍك هف ىاحية أخرل ذك طبيعة اجتهاعية تجعؿ الفرد الهسمـ يحهؿ في قمبً في كؿ لحظات
حياتً هشاعر تربطً باآلخريفٌ ،ذي الهشاعر ال بد أف تترجـ ترجهة عهمية كتتحكؿ إلى سمككيات

كتصرفات تحكـ عبلقة الهسمـ بغيري كٌذا ها أبرزتً ٌذي األحاديث عىدها حددت هفٍكـ اإلسبلـ،

فقد عرفت اإلسبلـ هف خبلؿ الهظاٌر السمككية كربطت اإليهاف بالهشاعر كاألحاسيس القمبية.
أىـ المواضيع الواردة في األحاديث:

في إطار الكظيفة اإلعبلهية التربكية التكجيٍية عرفت ٌذي األحاديث الهسمـ بأىً الشخص الذم

تحكـ تصرفاتً كسمككياتً العقيدة اإلسبلهية في شكؿ أىهاط سمككية هحددة:
-

ٌجرة ها ىص اهلل عىً أم أف الهسمـ لديً اإلستعداد لمتخمي عها ألفً هف سمككيات

هىافية لتعاليـ اإلسبلـ كاألخذ بالسمككيات اإلسبلهية ،فالٍجرة ليست ٌجرة الديار ،كاىها ٌجرة
السيئات ،كذلؾ لمتكجيً كفتح باب األهؿ أهاـ الذيف حزىكا الىقطاع الٍجرة كفضمٍا ههف لـ
يدركٍا ،فأعمهٍـ الىبي صمى اهلل عميً كسمـ بحقيقة الٍجرة في هفٍكهٍا العاـ الهتهثمة في ٌجرة
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السيئات كالتي ٌي شرط أساسي هف شركط اإليهاف ،فحقيقة الٍجرة تحصؿ لهف ٌجر ها ىٍى

اهلل عىً ،فاشتهؿ الحديث عمى جكاهع هف هعاىي الحكـ كاألحكاـ)30( .
-

الهسمـ هف سمـ الهسمهكف هف لساىً كيدي ،فاإلسبلـ ليس أداء حقكؽ اهلل فقط بؿ أيضا

حقكؽ الهسمهيف ،فهف أحسف هعاهمة اآلخريف ككؼ األذل عىٍـ ٌك األكلى أف يحسف هعاهمة ربً

كقد خص الرسكؿ المساف ألىً الهعبر عها في الىفس كالتساع هداي ،إذ يشهؿ بالقكؿ الهاضيف

كالحاضريف كالحادثيف بعد .بخبلؼ اليد كاف كاف يهكىٍا هشاركة المساف بالتدكيف كالكتابة،
فالحديث يحث عمى حسف هعاهمة اآلخريف ألف الهسمـ إذا أحسف هعاهمة إخكاىً فأكلى أف يحسف

هعاهمة ربً ،فأداء حقكؽ اهلل تعالى أداء حقكؽ الهسمهيف)31) .
-

الهسمـ إىساف إيجابي كغير أىاىي غير فاسؽ كغير سباب كال يخاصـ كال يعتدم ،فبل

يكفي فقط بكؼ أذاي عف اآلخريف بؿ عيً التحرؾ هف أجؿ الىفع العاـ ،فيطعـ الطعاـ ،كيفشي

السبلـ تأليفا لمقمكب كهراعاة لحؽ األخكة اإلسبلهية عمى هف يعرؼ كهف ال يعرؼ.

 تتحقؽ االيجابية أيضا عىدها يىفع الهسمـ أخاي الهسمـ كال يستأثر بالخير لىفسً كٌك هىتٍىااليجابية كاإلىساىية كالترفع بالركح عف األىاىية التي قد تؤدم إلى إيذاء اآلخريف ،كها تتجمى

االيجابية أيضا في الكؼ عف سب اآلخريف كقكؿ ها فيٍـ كها ليس فيٍـ لعظـ حؽ الهسمـ عمى

أخيً كهحافظة عمى العبلقات االجتهاعية الحسىة.

فإف الشخص الذم يسب اآلخريف ،بغير حؽ يعد فاسقا كالفسكؽ لغة الخركج كشرعا الخركج

عف طاعة اهلل كرسكلً ( )32كأكثر هف ذلؾ فااليجابية التي تدعك إليٍا ٌذي األحاديث خاصة في
الحديث الذم يدعك إلى أف يككف الهسمـ هسالها ال يتخاصـ هع أخيً ،ألف الهخاصهة هذهكهة
يعاقب اهلل عمى طرفيٍا خاصة إف كصبل حد العىؼ كاستخداـ السبلح ،فهجرد ىية القتؿ تؤدم

بصاحبٍا إلى عقكبة الىار كلك هات هقتكال كذلؾ حرصا كحفاظا عمى أركاح كدهاء الهسمهيف هف
هجرد الغضب كالتٍكر كالخصكهات حيث ٌذا التعدم يخرج الهسمـ هف دائرة اإليهاف ،فكؿ

هعصية تؤخذ هف ترؾ كاجب أك فعؿ هحرـ (كالسباب أك القتؿ) فٍي هف أخبلؽ الجاٌمية.
-

األعهاؿ الصالحة يجزل بٍا الهسمـ أضعاؼ ها عهؿ بٍا :كذلؾ تشجيعا لمهسمهيف

عمى الهبادرة باألعهاؿ الصالحة التي يضاعؼ أجرٌا عىد اهلل عكس السيئة هىٍا يجزل بهثمٍا

كٌك أيضا تحفيز لمهسمـ ليككف صالحا ،إيجابيا ،كفعاال فيعكد ذلؾ عميً بالىفع كعمى غيري أيضا.
-

ىصيحة الهسمهيف بعضٍـ بعضا هف شركط اكتهاؿ اإليهاف ،فالىصيحة ٌي الديف في

إطارٌا يتحدد الٍدؼ األسهى هف االتصاؿ باآلخريف ألىٍا تكفؿ حيازة الىفع الهىصكح كفيٍا

هصمحة لمكؿ كذلؾ في إطار األهر بالهعركؼ كالىٍي عف الهىكر ،شرط أف تتسـ باإلخبلص أم

أف تككف هلل كاال ال تصبح هف الديف ،فكؿ عهؿ لـ يرد عاهمً اإلخبلص فميس هف الديف ،فالىفع
لآلخريف كاجب عمى الهسمـ ككىٍا تىصب في دائرة اإليهاف ،فهعظـ الديف الىصيحة ،كالىصيحة

هشتقة هف ىصحت العهؿ إذا صفيتً ،فقاؿ ىصح الشيء إذا خمص كىصح القكؿ إذا خمصً لً،
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فالىصيحة كمهة جاهعة هعىاٌا حيازة الحظ الهىصكح لً كٌي هف كجيز الكبلـ بؿ ليس في الكبلـ

كمهة هفردة تستكفي بٍا العبارة عف هعىى ٌذي الكمهة)33 ( .

لقد ختـ البخارم كتاب اإليهاف بباب الىصيحة هشي ار إلى أىً عهؿ بهقتضاي في

-

اإل رشاد إلى العهؿ ثـ عقبً بكتاب العمـ لها دؿ عميً حديث الىصيحة أف هعظهٍا يقع بالتعمـ
كالتعميـ) 34 ( .

- 2خصوصية األحاديث اإلعالمية:
كؿ ٌذي األحاديث الهىصبة في باب اإليهاف ٌي أحاديث تكجيٍية تربكية إعبلهية

اتصالية أراد بٍا الرسكؿ تعميـ الهسمهيف العقيدة اإلسبلهية الحقيقية الهرتبطة بعدة جكاىب هف
خبلؿ التربية العهمية الهرتبطة بالجكاىب التطبيقية في بعدٌا االجتهاعي الكاقعي حيث "الديف

الهعاهمة" كحتى إف جاءت ٌذي األحاديث في باب اإليهاف إال أىٍا تحهؿ أبعاد اجتهاعية صالحة

ألف تككف بكصمة تكجً سمكؾ الىاس عف بعضٍـ ليعيشكا حياة همؤٌا السبلـ كالكفاؽ ،لكف ككىٍا
جاءت في باب اإليهاف كشركط الكتهاؿ إيهاف الهسمـ جعمٍا أكثر أٌهية فقد ربط الرسكؿ هف
خبلؿ ٌذي األحاديث اكتهاؿ اإليهاف بالهعاهبلت االجتهاعية الحضارية البلئقة أم ربط اإليهاف

بالسمكؾ.

-التحميؿ الكيفي :

كؿ ٌذي األحاديث ركزت عمى تكجيً كتربية السمكؾ االجتهاعي لمفرد الهسمـ اتجاي اآلخريف
كاتجاي هجتهعً كتشجيعً ،عمى أف يككف دائها ايجابيا ىافعا لآلخريف فيككف جزاؤي أضعاؼ هف
عىد اهلل كٌي كمٍا شركط الكتهاؿ إيهاىً باهلل كرسكلً ،كٌك تطبيؽ الرسالة كديف اإلسبلـ كفي

الحقيقة عبر ٌذي األحاديث تتجمى ركعة رسالة اإلعبلـ في إىساىيتٍا ،فتجهع بيف السمكؾ
االجتهاعي الحضارم البلئؽ كاإليهاف ،حيث ال تىاقض كال تىافر بيف الديف كالحياة االجتهاعية

التي يبتغيٍا كؿ إىساف ،همؤٌا السبلـ كالكفاؽ كالخير.
-فئة المواضيع:

ركزت ٌذي األحاديث عمى الجاىب االجتهاعي هف خبلؿ االستجابة العمىية الهتهثمة في أفعالٍـ
كسمككاتٍـ االجتهاعية كارتباطٍا بعىصرم الهجاٌدة كالجزاء بالثكاب كالعقاب كؿ تشجيع
لمسمككيات االجتهاعية البلئقة كتحفي از لٍا ،كالجزاء يككف عاجؿ في الدىيا عىدها يحيا الىاس في

سبلـ كحب كهكدة.

لقد بيىت ٌذي األحاديث االرتباط الشديد بيف العقيدة كالسمكؾ كبيف حقكؽ اهلل كحقكؽ العباد ،فقد

اشترطت كمٍا سمككات اجتهاعية الئقة الكتهاؿ إيهاف الفرد باعتبارٌا هقياس ألداء حقكؽ اهلل،

فالهسمـ الذم يحسف هعاهمة إخكاىً كيكؼ أذاي عىٍـ يحسف بالضركرة هعاهمة ربً.
-فئة المتمقيف :

الهتمقكف في ٌذي األحاديث هتىكعكف كفقا لطبيعة الخطاب ،فٍىاؾ:
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-أحاديث خطاب عاـ تتكجً أساسا إلى الهتمقيف ككؿ كٌـ الهسمهكف جهيعا ،حيث يٍدؼ

الخطاب إلى تحديد أحكاـ سمككية عاهة لتكضيح حقيقة اإلسبلـ حيث جاء في شكؿ تقريرم
باعتبار أف ٌذي األهكر ىٍائية غير قابمة لمجدؿ كالىقاش تتحدد هف خبلؿ هعايير التفاضؿ أك

التهايز لمهسمهيف في هدل األخذ بٍا كٌك الهعيار الذم يهكف تصىيؼ الجهٍكر في إطاري.

خطاب خاص ألفراد هف الهتمقيف بغرض التكجيً هف خبلؿ الىقد كالتكبيخ لسمكؾ يتىافى هعاإلسبلـ ،كها حدث هع أبي ذر ،حيث كجًٍ الرسكؿ إلى حسف التعاهؿ هع شريحة هف الهجتهع
(العبيد) كٌك ها يقابمٍـ اليكـ الخدـ ،كرغـ خصكصية ٌذا التكجيً إال أىً يتعمؽ بقاعدة سمككية

عاهة همزهة لجهيع الهسمهيف باعتبارٌـ هكمفيف بىفس ٌذا األهر.
-فئة القيـ:

تشهؿ األحاديث عمى قيـ اجتهاعية تتهثؿ في حسف الهعاهمة ،فاإلسبلـ الحقيقي ال يتـ إال بالقياـ

بحقكؽ اهلل الهتضهىة فيٍا حقكؽ الهسمهيف.

كالتي همخصٍا سبلهتٍـ هف األذل عمى اختبلؼ أىكاعً كلكهف هجرد كمهة يكرٌٍا كيىكرٌا

الهتكمـ عىً فسبلهة الهسمـ هف شر كأذل أخيً الهسمـ حؽ.

فالهسمـ الحقيقي الذم تهكف اإليهاف هف قمبً يدفعً إلى رعاية الهصمحة العاهة كالحفاظ

عميٍا .كٌذا ٌك اإلخبلص في التعاهؿ الذم تحث عميً ٌذي األحاديث التي تدعك إلى كؼ
اإليذاء الحسي كالهعىكم ،ألف هف يؤذم غيري كال يأهىً الىاس ،ال إسبلـ لً كال إيهاف ،لذلؾ تزرع

ٌذي األحاديث قيـ ساهية تتجسد في الحرص عمى حسف الهعاهمة كترؾ كؿ ها ىٍى اهلل عىً كفيً

أذل لمغير كاضرار بهصمحتٍـ هف أجؿ هجتهع سكم يعيش أفرادي في تكافؽ كاىسجاـ كحرص
عمى صبلت اإلىساف بغيري الهستىدة عمى قيـ إىساىية.

- 3األساليب االعالمية االتصالية لألحاديث:

تىكعت بيف أسمكب الترٌيب ببياف ىكع العقاب الذم يىتظر هف يخرج عف السمكؾ

اإلسبل هي كالترغيب لمهسميف الذيف حسف إسبلهٍـ باطىيا كظاٌريا كاىعكاسً عمى هظاٌر سمككٍـ
االجتهاعي بيف األفراد في األطر التي حددتٍا األحاديث الشريفة كاقرار هبدأ الهسؤكلية عف
جكاىب السمكؾ اإلىساىي إذ ترتبط بالجزاء.

باإلضافة إلى أسمكب التدرج في بياف حقيقة اإلسبلـ كٌك األسمكب األكثر برك از في ٌذي

األحاديث ،فميس ٌىاؾ حصر لجكاىب السمكؾ اإلسبلهي هتضهىة في حديث كاحد كاىها في
أحاديث عديدة بٍدؼ االرتباط باألحداث كضهاف االستيعاب الكاهؿ لجاىب السمكؾ الهستٍدؼ

كضهاف اعتيادي كسمككً ،حيث يحتاج لجٍد ككقت كهعاىاة ،لذلؾ تدرج الرسكؿ هع الهسمهيف
حتى يخفؼ عىٍـ ،كلهبلحظة هدل االستيعاب ككذلؾ لمهتابعة كالتأكد هف ترسخ القيـ كاقتبلع

بقايا الجاٌمية.
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لقد كاف بإهكاف الرسكؿ أف يعطي كؿ شركط اكتهاؿ اإليهاف في حديث كاحد ،كٌك الذم

أكتي جكاهع الكمـ لكىً قصد التدرج هف أجؿ األسباب السالفة الذكر كٌي قهة في هىٍجية التعميـ
كالتكجيً كالتربية التي يجب أف يحتذم بٍا في هختمؼ الهؤسسات التربكية كالتعميهية كحتى

اإلعبلهية االتصالية اليكـ ،السيها تمؾ الهٍتهة بهجاؿ االتصاؿ االجتهاعي العهكهي.
- 4قيمة األحاديث في مجاؿ اإلعالـ واالتصاؿ القيمى :

ركزت كؿ ٌذي األحاديث الشريفة عمى البعديف التعميهي التربكم كاالجتهاعي لئلعبلـ
كلبلتصاؿ القيهى كقد أعطت لمحياة االجتهاعية قيهة كبيرة حيث ربطت الهصمحة االجتهاعية

كالهعاهمة االجتهاعية البلئقة التي تبدأ هف هجرد إفشاء السبلـ ،كصكال إلى حفظ الركح هف
االعتداء عميٍا ،ربطت باإليهاف بؿ جعمت هىٍا شركطا هٍهة الكتهاؿ إيهاف الهسمـ كاشترطت

أف يككف ٌذا التعاهؿ الحضارم هع اآلخريف هعيا ار لحسف التعاهؿ هع اهلل ،فالتربية اإلسبلهية

الحقة تستكجب عميً أف يترجـ إيهاىً بسمككً كهعاهبلتً ال بأقكالً فقط.

فٍي تدعك إؿ أف يككف الفرد الهسمـ في إطار الجهاعة ايجابيا كفعاال كقائها باالتصاؿ

هسؤكال هف خبلؿ كاجب الىصيحة ،فاإليهاف الذم ال يصدقً العهؿ ال إخبلص فيً بؿ أف هعيار
أداء حقكؽ اهلل قدسية حقكؽ العباد كهعاهمتٍـ بالحسىى ككؼ األذل عىٍـ عمى اختبلفً.

لقد لخصت ٌذي األحاديث شركط اكتهاؿ إيهاف الفرد الهسمـ بالتدرج بهىٍج تعميهي تربكم

عهمي يتجسد في السمكؾ الحضارم الهىشكد ،فيككف الهسمـ هجزيا ديىا كآخرة فكيؼ تككف رسالة
اإلسبلـ أك ديف اإلسبلـ هىاقض لمعمـ كٌذي األحاديث في هجاؿ االتصاؿ القيهى كحدي -عمى

سبيؿ الهثاؿ ال الحصر -قد سبقت الىظريات كالحهبلت اإلعبلهية التي تستٍدؼ الهصمحة
العاهة ،فالديف الىصيحة فقط أك األهر بالهعركؼ كالىٍي عف الهىكر يهكف هف خبللٍها
استخبلص ىظريات كأسس كهبادئ لمحهبلت ذات الهصمحة العاهة فٍي تدعك إلى أف يككف كؿ

هسمـ كاعيا كهدركا كهسؤكال عف هجتهعً الذم يعيش فيً ،بالتالي يسعى كؿ هف هكقعً إلى أف
يككف داعيا كقائها باالتصاؿ ليعـ السبلـ كتعـ الحضارة.

كالعمـ الحديث في تقدهً جاء هؤيدا لمديف الصحيح كالديف الصحيح جاء حاثا عمى العمـ

الصحيح ككيؼ ال كالديف يأهرىا بالتفكر في السهاء كاألرض كفي الهخمكقات ألف اهلل الخالؽ يعمـ

أف ٌذا فيً ىفع لىا في الدىيا كتثبت في اآلخرة.

العمـ ال حديث يأتي هؤيدا كهثبتا لمقرآف كالسىة ،فبل صداـ بيف ها يأتي بً العمـ كها أتى

بً القرآف كالسىة هىذ أزهاف هضت ،بؿ ال بد هىٍها في هسيرة الحياة التي خمقٍا اهلل .لقد عاىى

العالـ هف غياب الديف الصحيح كتقاعس أٌمً عف أداء فريضة الدعكة إلى اهلل كتبميغ ديىً الحؽ
إلى الىاس كافة ،فاصطدـ العمـ الهادم بديف هحرؼ ،كعاش العالـ بعمـ هادم دكف ديف صحيح
يقكد خطاي كيكجًٍ لها يرضي اهلل ،فكاىت الهآزؽ كاآلفات ككاف الصراع كاألطهاع كالحركب
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إف الحديث الكاحد كاف يحتكم عمى أكثر هف كجً تعميهي كأسمكب إرشادم كتربكم

صالح أف يككف ىهكذجا لمتعميـ كالتربية كالتكجيً في أكثر هف جاىب ،كليس بالضركرة كركدي في
جاىب هعيف أىً قاصر عميً فقط ،فخصكصية األحاديث الىبكية الشريفة التعميهية التربكية أف

الكاحد هىٍا يصمح في أكثر هف هجاؿ كأكثر هف بعد.كهف خبلؿ تحميؿ عيىة األحاديث الكاردة
في باب العمـ يتضح أف هحهد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ كقائـ باالتصاؿ يهكف اعتباري

هعمـ الىاس كالبشرية جهيعا كها اثبت ذلؾ القرآف الكريـ ،لكىً عمى كجً الخصكص ىهكذج لمقائـ

باالتصاؿ الىاشط في هيداف االتصاؿ االجتهاعي العهكهي كهعمهٍـ كهكجً كهربي في ٌذا

الهجاؿ بصفة خاصة باعتبار ها تكصؿ إليً التحميؿ لعيىة األحاديث الكاردة في ٌذا

الباب.فبالرغـ هف أف أكؿ ها دعا إليً اإلسبلـ في بداية اتصاؿ الرسكؿ بكحي السهاء ٌك العمـ

كهف ثـ أصبح الرسكؿ يدعك إليً كييسر سبؿ تحصيمً كيشجع طالبيً بؿ أثبتت الدراسات أىً

كاف هعمها ىهكذجيا هستعهبل ألساليب عمهية تربكية كتعميهية ال تزاؿ تدرس اليكـ كتستخدـ كيعهؿ
بٍا ،بالرغـ هف أف أهة اإلسبلـ ٌي أهة إق أر كالتاريخ يشٍد لمحضارة اإلسبلهية بذلؾ كعمى
هحاربتٍا لمجٍؿ بىكعيً أهية القراءة كالكتابة كأهية العقيدة ،فإىىا ىجد أحفاد عظهاء الهسمهيف

الذ يف كاىكا ٌداة هٍتديف كهستخمفيف في األرض ىاجحيف ،بالرغـ هف كؿ ذلؾ ىراٌـ يتراجعكف
عف دكرٌـ القيادم في الحياة كيتكاركف عف هسؤكلياتٍـ الكبيرة في حهؿ آخر الرساالت السهاكية

كأتهٍا كأكهمٍا إلى البشرية جهعاء كيتٍاككف في ظمهات الجٍؿ كاٌهاؿ التعمـ حتى يصؿ هتكسط

ىسبة األهية بيىٍـ إلى ٌذا الحد الهفزع الهخيؼ ،كٌذي أبسط هتطمبات الهعرفة اإلىساىية غير
هتكفرة .فكيؼ تحرز تقدها ها في أم هجاؿ آخر خاصة إذا كاف هجاؿ العمكـ كالتقىية الذم
يحتاج إلى عقكؿ هستىيرة كحكاس هستكعبة كتدريب هتكاصؿ كعهؿ دؤكب كتضحيات كثيرة

لتٍيئة الككادر القادرة عمى إحداث ىٍضة عمهية كتقىية صحيحة ،فأكؿ الكسائؿ لذلؾ استثهار
الثركات كصكف البيئة باعتبار أف اإلسبلـ يقرر أف األرض هلل يكرثٍا هف يشاء هف عبادي كيعتبر

الحفاظ عميٍا كاستثهار خيراتٍا كهكاردٌا فرض كاجب عمى كؿ إىساف ،كها يعتبر األخكة
اإلىساىية هف أسس الكجكد في ٌذي الدىيا التي أصبحت هغيبة في ظؿ التكتبلت العسكرية

كالسياسية كالفكرية كالعقائدية الهعاصرة التي ال تعترؼ بٍذي القيهة بؿ شعارٌا الغاية تبرر الكسيمة
كالبقاء لؤلقكل كغيرٌا هف الشعارات الهاكيافيمية التي ال هكاف فيٍا لمقيـ كألم أدىى حد هف

اإلىساىية ككاقع اليكـ خير شاٌد عمى ذلؾ .فحتى يستطيع اإلىساف القياـ بهٍهتً الحضارية في
ٌذا الككف دعتً الرسالة الخاتهة إلى التسمح بالعمـ كركزت عميً بؿ جعمتً فريضة ديىية كعهارة

األرض في هىظكر الرسالة الخاتهة ليست ٌي الحضارة عمى اإلطبلؽ كليست العهارة عمى

اإلطبلؽ كاىها أحد جكاىب العهارة كٌي الحضارة الهادية ،أها الجاىب الثاىي الذم بً تكتهؿ

الحضارة – أك عهارة األرض كها يعبر عىٍا القرآفٌ -ي القيـ الديىية بها فيٍا العمـ الهؤدم
لئليهاف فيً تكتهؿ الحضارة أك عهارة األرض كٌك هحؿ خصكصية الرسالة الخاتهة كالحضارة
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التي تدعك إليٍا .إذ ال تكتهؿ الحضارة إال بٍذي القيـ الديىية كاألخبلقية.فالحضارة الحقيقية التي
تسعى إليٍا الرسالة الخاتهة ٌي الحضارة التي تضع اإلىساف في قهة أٌدافٍا كالذم يرتقي بالعمـ

الذم يكصمً لئليهاف كالعقيدة الصحيحة فيسمؾ السمكؾ الصحيح الحضارم.
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