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فاعلية البرامج اإلذاعية في تعزيز الثقافة اإلسالمية
دراسة تطبيقية على إذاعة البصيرة بالخرطوم
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1437هـ 2016-م
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الفصل األول
اإلطار المنهجي للدراسة

)(2

بسم اهلل الرحمن الرحيم

المقدمة
الحمد هلل الملك المعبود ،ذي العطاء والمن والجود واهب الحياة وخالق الوجود الذي اتصف

بالصمدية وتفرد بالوحدانية والمالئكة وأولو العلم على ذلك شهود ،وصل اللهم على سيدنا

محمد عبدك ورسولك ذي الخلق الحميد والرأي الرشيد ،والقول السديد .

بر ف ببش تش ببكيل وج ببدان المجتم ببا
بر كبي ب ا
أص بببو لوس ببائل ا ع ببالم أث ب ا

ورفب ب ال ببوعش الثق ببافش

مصدر مهما
ا
تعد وسائل ا عالم المرئية والمسموعة والمقروءة
والسياسش وا جتماعش والدينش و ّ
م ببن مص ببادر التوجي ببف والتثقي ببف ف ببش أي مجتمب ب  ،وه ببش ذا

تب ب ثير كبي ببر ف ببش جم بباهير المتلق ببين

المختلفين ،المتباينين فش اهتماماتهم وتوجهاتهم ومستوياتهم الفكرية واألكاديمية واالجتماعية.
ولمببا ( للراديببو) مببن خصببائي ومي ب اي تمي بير علببى اي برر مببن وسببائل ا عببالم مببن سببهولة
ا قتناء وسهولة الحركة من مكان آلخبر موامكانيبة اسبتخدامف فبش األريباف البعيبدة والنائيبة التبش ال
يتوفر فيها التيار الكهربائش با ضافة مكانيبة متابعبة الببرامث أثنباء القيبام بالواجببا

واألعمبال ،

فهو وسيلة ايبر مقيبدة كالتلفباي البذ يحتبا حاسبتش السبم والبصبر هبذا كلبف جعبل ا ذاعبة مبن
الوسببائل الجماهيريببة المهمببة لنشببر الببوعش الببدينش بالببذا

فببش بلببد كالسببودان مت ارمببش األط براف

وتفتقر كثير من القر واألرياف فيف للكهرباء .
ظهببر فببش الفت برة األخي برة كثيببر مببن ا ذاعببا
ا عالميببة علببى أسببا

الدينيببة فببش السببودان والتببش تبنببش رسببالتها

دينببش ،باعتبببار أن ا ذاعببة وسببيلة مببن وسببائل الببدعوة الببى اهلل  ،مهتديببة

لل
َحسبن قَببوال دم عمبن َدعبا للَببى اللع لبف وع لمب َبل صباللحا وقَ َ ل ل
ين )
ََ
َ
بال لعننببش م َبن األ َم أسببلم َ
َ
بقبول اهلل تعبالى ( َو َمب أبن أ أ َ َ أ
َ
سورة فصل ( )33وشمل الببرامث الفبروا المختلفبة للبدين ا سبالمش لبتبداء مبن القبرن الكبريم

)(3

وعلومببف  ،والعقيببدة ،والفقببف  ،والحببديو وعلومببف  ،والسببيرة النبويببة ،وب برامث تفاعليببة تنبباقا قضببايا
الساعة والمستجدا

مواهتمام النا

ومبن هبذر ا ذاعبا

وهموم حياتهم على هدي الشريعة ا سالمية السمحة .

لذاعبة البصببيرة( )fm96.3والتبش اختارهبا الباحبو للد ارسبة للوقببوف

علببى برامجهببا وخارطتهببا البرامجيببة ومعرفببة أثرهببا فببش تعييببي الثقافببة ا سببالمية فببش نفببو

أف براد

المجتمب السببودانش بشبرائحف المختلفببة مبن مبرأة وطفببل و شببباب المجتمب الببذين بهببم تقببو األمببة
وتببنهض  ،ومببد تيطيتهببا لجوانببب المعرفبة ا سببالمية ودورهببا فببش تعلببيم وتثقيببق األمببة وا هتمببام
بقضايا الساعة والتفاعل معها.
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أهداف الدراسة
 -1التعرف على مفهوم البرامث ا ذاعية ووظائفها ،وأنواعها.
 -2التعرف على مفهوم وأهداف وخصائي الثقافة ا سالمية .
 -3التعرف على فاعلية لذاعة البصيرة فش تعييي الثقافة ا سالمية .
 -4الوقوف على نوعية البرامث التش تقدمها لذاعة البصيرة .
 -5التعرف على مد لشباا لذاعة البصيرة للجوانب المعرفية الدينية .

مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة البحو فش أن الب ارمث ا ذاعية يجب أن تقوم بتعييي المعرفة ا سالمية
لد

جماهير األمة ا سالمية  ،والمالحظ أن بعض أفراد المجتم المسلم أثر

التيريب وصرف

كثيرين منهم عن الهد

،وألهتهم  ،ف صبح

فيف رياح

معرفتهم بالدين معرفة سطحية

جدا وانشيل كثيرون منهم عن قراءة كتب التراو الدينش لإلطالا على مواق ال تقدم لهم لال
اثاء ال يسمن وال يينش من جوا ولما كان لإلذاعة عموما و ذاعة البصيرة خصوصا دور فش
نشر الثقافة ا سالمية كان البد من طرح عدد من التساؤال
 -1الى أي مد أسهم

لإلجابة على المشكلة وهش -:

البرامث التش تقدمها لذاعة البصيرة فش نشر الثقافة ا سالمية ؟

 -2ما نوعية البرامث التش تقدمها لذاعة البصيرة ؟
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أسئلة الدراسة :
 -1ماهو دور البرامث ا ذاعية فش تعييي تعييي الثقافة ا سالمية ؟
 -2الى أي مدي يتعاطى جمهور المستمعين م برامث ا ذاعا
البصيرة ؟

 -3هل ييطى محتو

الدينية خاصة لذاعة

برامث لذاعة البصيرة فروا الدين ا سالمش كافة ؟

 -4هل تخاطب برامث لذاعة البصيرة كافة فئا

المجتم السودانش ؟

 -5هل يراعش مستو الخطاب فش لذاعة البصيرة الفروق الفردية لجمهور المستمعين؟

أهمية الدراسة :
تظهر أهمية الدراسة فش اآلتش :
 -1البدور الببذي تقبوم بببف ا ذاعبة فببش تعييببي الثقافبة الدينيببة مبن خببالل قبدرتها علببى التنقببل
واالعتماد على حاسة السم فقط.

 -2أهمية الثقافة الدينية ا سالمية باعتبارها األسا
التشري فش العبادا

والمعامال

.

فش صالح الفرد والمجتم ومصبدر

حدود الدراسة -:
الحدود الموضوعية :
تنسحب نتائث هذر الدراسة على فعالية البرامث ا ذاعية فش تعييي الثقافة ا سالمية
بالتطبيق على لذاعة البصيرة (.) fm96.3
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الحدود الزمنية -:
تنسحب نتائث هذر الدراسة على الفترة التش تيطيها الدراسة ،وهش مار 2015م –
مار 2016م .

الحدود المكانية-: :
تنسحب نتائث هذر الدراسة على جمهور المستمعين بوالية الخرطوم .

نوع الدراسة ومنهجها -:
تنتمش هذر الدراسة للى الدراسا

الوصفية والتش تسعى للى معرفة فعالية برامث ا ذاعة

فش تعييي الثقافة ا سالمية.

منهج الدراسة :
تستخدم هذر الدراسة المنهث الوصفش التحليلش الذي يعتمد على تجمي المعلوما
اسببتخدام االسببتبانة لقيببا

عن طريبق

مببد فعاليبف ب برامث لذاعببة البصببيرة فببش تعييببي الثقافببة ا سببالمية لببد

المستمعين  ،وأداة المالحظة من قبل الباحو من واق خبرتف العملية فش لذاعة البصيرة .

مجتمع وعينة الدراسة -:
يمثل المجتم البشري مواطنش والية الخرطوم بمحلياتها التس .
عينة الدراسة الميدانية 100 -:مفردة من مستمعش ا ذاعة بمحليا
فش لطار العينة العمدية ( القصدية ) بمفردة عشوائية .

أدوات الدراسة-:
 -صحيفة االستبانة .
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والية الخرطوم وهش تق

 -المالحظة .

التعريفات اإلجرائية :
فعالية :
األصل الليوي للفاعلية هو الفعل و ل
متعد أَو اير ٍّ
الفعل كناية عن كل عمل ٍّ
متعد َف َعل َي أف َعل َف أعال
الفعل والجم ل
ل
الفعال مثل لق أدح ولقداح
ولف أعال فاالسم مكسور والمصدر مفتوح وَف َعلف وبف واالسم أ

وبلئر وبلئار وقيل َف َعلف َي أف َعلف لف أعال مصدر وال نظير لف لال َس َحرر َي أس َحرر لس أح ار وقد جاء َخ َدا
وخ أدعا وصرا صرعا ل
ي أخ َدا َخ أدعا ل
الف أعل بالفتو مصدر َف َعل َي أف َعل وقد ق أَر بعضهم
وص أرعا و َ
َ
َأ
ََ
1
و"فعال" ،والفاعلية مصدر صناعش،
وأَوحينا لليهم َف أع َل الخي ار
"فعل" الذي مشتقاتف "فاعل" ّ
اختارر مجم

اللية العربية بالقاهرة ،للداللة على وصف الفعل بالنشاط واالتقان.

يد) (البرو  ،)16 /وهو اسم
"فعال" فش قولف تعالىَ ( :فععا ٌل لل َما َي لر َ
ووَرَد فش القرن الكريم لفظّ :
َ
أن ما يريدر تعالى وما يفعلف فش ااية الكثرة ،وصيغ من هذا
من أسماء اهلل الحسنى يدل على ّ
"الفعالية" الذي كثي ار ما كان يستعملف المفكر ا سالمش المعروف "مالك
االسم مصدر خر هو ّ

بن نبش" فش كتاباتف.

أن مصطلو "الفاعلية" هو األكثر استخداما وشيوعا بين المثقفين ،ولذلك اخترنار على
ويبدو ّ

ايرر فش هذر الدراسة.

 -ابن منظور  ،لسان العرب  ،ج  ، 11ص. 528

1
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البرامج اإلذاعية
البرنامث  :منهث موضوا أو خطعة مرسومة ليرض ما ،والبرنامث ا ذاعش يمكن القول لنف
مجموعة من المعلوما

توض فش لطار يتم صيااتها لتكوين أفكار مرتبة ومفيدة ويتم طرحها

على المستمعين فش ا ذاعة من قبل مذي لتحقيق هدف معين .

الثقافة اإلسالمية :
لن الثقافة ا سالمية هش مجموعة العلوم والفنون المختلفة التش عرف

عند المسلمين

مثل علوم القرن ،والحديو ،والتشري  ،وعلوم اللية العربية ،وما لليها  ،موان أول عمل ثقافش
علمش ظهر عند العرب والمسلمين هو جم القرن الكريم  ،لذلك كان البحو فش القرن الكريم
هو أول أبحاو الثقافة ا سالمية.

1

الدراسات السابقة
-1

دور اإلذاعة المسموعة في نشر الدعوة اإلسالمية  _2دراسة تطبيقية على
لذاعة القرن الكريم بالسودان فش الفترة من 1999 -1998م رسالة ماجستير أعدها
الطالب /لسماعيل محمد حامد أبوبكر الحكيم
منهج الدراسة :
استخدم الباحو منهث الدراسا

المسحية .

 محمد أحمد دهمان  ،دراسات في الثقافة اإلسالمية  ،ط ، 1دمشق  ،الشركة المتحدة للنشر 1983،م  ،ص.12،14 إسماعيل محمد حامد أبوبكر الحكيم  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة ام درمان اإلسالمية  ،كلية اإلعالم 2003،م.1

)(9

2

أهداف الدراسة
-1

تقديم ا سالم بصورتف السمحة للشعوب خاصة اير المسلمة وهذا من أهم
وظائف ا عالم التش تخدمها الدعوة ا سالمية .

-2

نقل الت ارو الثقافش من جيل الى أخر  ،والمساعدة فش تنشئة األجيال تنشئة
اسالمية بما يساعد على حفظ قيم المجتم ا سالمش وحضارتف .

-3

المساهمة فش ييادة الوعش الدينش والحو على ذلك عبر البرامث المختلفة .

نتائج الدراسة
-1

اهتم

لذاعة القران الكريم بنشر القرن الكريم تالوة وتجويدا و تفسي ار كما

أنها تقدم مواد دينية مختلفة فش مجاال
-2

أثبت

الدين كلف .

الدراسة أن التعليم وييادة الوعش الدينش وتعميق ا يمان فش النفو

،

ااية تسعى لها لذاعة القرن الكريم  ،بما تقدمف من مواد لذاعية .
-3

يعتبر الحديو من األشكال التش يستخدمها لذاعة القران بفعالية فش برامجها
حيو بلي

-4

 %41,3حسبما جاء فش الدراسة .

تعتبر لذاعة القرن الكريم منبر دعوي فاعل  ،يعمل على نشر الدعوة
ا سالمية  ،ويسهم فش بناء ا نسان ومن ثم يوجهف الوجهة المناسبة .
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التوصيات
-1

لعداد الخطط العلمية لعدادا محكما  ،واالستفادة من المجهودا

فش مجاال

العلوم القرنية و األبحاو العلمية المقدمة فش هذا الش ن والتش تتماشى م
أهداف ا ذاعة .
-2

يوصش الباحو بت هيل الكادر البشري العامل فش هذر ا ذاعة عن طريق
التدريب الكافش وصقل المواهب حتى يؤدوا دورهم الدعوي على أكمل وجف .

 -2إنتاج واخراج البرامج الثقافية باإلذاعة المسموعة  –1دراسة وصفية تحليلية
بالتطبيق على عينة من البرامث الثقافية با ذاعة السودانية فش الفترة من  2004-2003م
منهج الدراسة :
استخدم فش هذا البحو المنهث الوصفش التحليلش
هدف الدراسة :
هدف

الدراسة الى لعطاء القارئ فكرة عن لنتا البرامث الثقافية با ذاعة من حيو ا عداد

والتخطيط و المضمون والسياسا

الثقافية والقوالب الفنية المستخدمة .

نتائج الدراسة :
-1

لن العمل ا ذاعش عمل تخصصش مثلف مثل أي مهنة أخر تحتا الى الدراسة
والتدريب والممارسة العملية الى جانب االستعداد الفطري والموهبة .

 -بدور رحمة هللا قسم إبراهيم  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم درمان اإلسالمية  ،كلية اإلعالم  2005 ،م

)(11

1

-2

ضعف المتابعة والمراقبة من قبل ا ذاعيين القائمين على لنتا مواخ ار البرامث فش
ا ذاعة السودانية لذا يظهر البرنامث ك نف مرتجل .

 -3دور اإلذاعة في تعزيز القيم االجتماعية وانعكاساتها على التنمية في
السودان – 1دراسة وصفية تحليلية على برنامث (مجلة األسرة ) با ذاعة السودانية فش الفترة
1999-1997م .
منهج الدراسة  :استخدم

الدراسة المناهث التاليف :

المنهث الوصفش – المنهث المسحش
اهداف الدراسة :
-1

معرفة ا مكانيا

التقنية ،والتكنولوجية والفكرية لإلذاعة المسموعة بالسودان  ،والتش

تستخدم لتطوير حركة ا عالم ا ذاعش المسموا لتنمية القد ار الفكرية .
-2

تحديد درجة التطبيق الفعلش لتوجيها

ا ذاعة السودانية عبر البرامث بين فئا

المستمعين  ،مواسهامها فش تشكيل الميول واالتجاها
-3

 ،وبناء أنماط السلوك .

الوقوف على ما يمكن أن تحددر ا ذاعة من خالل طرحها للقضايا االجتماعية
الخاصة باألسرة وانعكا

ذلك على عملية التنشئة وفقا للقيم االجتماعية واألخالق

الفاضلة .

 - 1أمنه عباس محمد عبد القادر ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة أم درمان اإلسالمية  ،كلية اإلعالم 2004 ،م .
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نتائج الدراسة :
-1

اليال

الوسيلة المسموعة ( الراديو ) تحتفظ بموق الريادة بين الوسائط ا عالمية

األخر .
المسائية .

-2

أكبر نسبة استماا لإلذاعة تكون فش الفت ار

-3

تعيي ا ذاعة من خالل برامجها الثقافية واالجتماعية من القيم االجتماعية .

 -4اإلذاعات المتخصصة ودورها في الدعوة اإلسالمية
1

دراسة تطبيقية على لذاعة القرن الكريم من المملكة العربية السعودية فش الفترة من -1981

2005م .
منهج الدراسة :
استخدم الباحو منهث البحوو الوصفية ومنها استخدم ( منهث الدراسا
الوصفش التحليلش )كما استخدم أدوا

المسحية  ،والمنهث

البحو اآلتية ( المالحظة  ،المقابلة  ،االستبانة).

أهم النتائج :
-1

معرفة المد الجيد لالستماا ذاعة القرن .

-2

ت كيد المستو الجيد لبرامث ا ذاعة.

-3

االقتراح بييادة برامث ا ذاعة وساعا

البو ا ذاعش لإلذاعة .

 - 1عوض هللا محمد عوض هللا  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أمدرمان اإلسالمية  ،معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي،
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عالقة الدراسة بالدراسات السابقة :
اسبتخدم

معظبم الد ارسببا

السبابقة المببنهث الوصبفش بشببقيف ( المسبحش والوصببفش التحليلبش) كمببا

فش هذر الدراسة  ،ميدان الدراسة فش دراستش ( بدور رحمة اهلل قسبم  ،و منبف عببا

عببد القبادر)

مختلببف عببن هببذر الد ارسببة فكببان األول فببش الببرامث الثقافيببة واألخببر فببش القببيم ا جتماعيببة  ،بينمببا
اتفق ب

هببذر الد ارسببة م ب د ارسببتش (لسببماعيل محمببد حامببد و عببوض اهلل محمببد عببوض اهلل) فببش

الدعوة ا سالمية .
اسببتخدم

معظببم الد ارسببا

السببابقة ا سببتبانة لمعرفببة أراء العينببة المبحوثببة فببش حببين اسببتخدم

هذر الدراسة أداتش المالحظة وا ستبانة ،
استفاد الباحو من الدراسا

السبابقة فبش قائمبة المصبادر والم ارجب  ،كمبا اسبتفاد مبن األفكبار

فش ا طار النظري.
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الفصل الثاني  :اإلذاعة
المبحث األول  :نشأة اإلذاعة وتطورها
المبحث الثاني  :وظائف اإلذاعة وأهدافها
المبحث الثالث  :خصائص اإلذاعة المسموعة

)(15

المبحث األول
نشأة اإلذاعة وتطورها
كلمة (لذاعة)  broadcastingليبة تعنبش (نشبر ) ففبش معجبم (لسبان العبرب ) الببن
منظور  ،مادة ( َذَي َ )  :ال َذأي َ  ،أن يشبي األمبر يقبال أذعنبار فبذاا  ،وأ َذعب َ ببف  ،وأ َذ أعب َ السبر
لذاعة لذا أفشيتف وأظهرتف وذاا الشئ ،وذاا الخبر فشبا وانتشبر  ،و لذاعبة و أذاا ببف  :أفشبار .
وهش بمعنى النشر العام  ،وذيوا ما يقال حتى لن العرب يصفون الرجل الذي ال يكتم السر ب نبف
رجل مذياا.1
واصطالحا يمكن تعريف ا ذاعة ب نها االنتشبار المبنظم والمقصبود بواسبطة الراديبو لمبواد
لخباري ببة وثقافيب ببة وتعليمب ببة وتجاريب ببة وايرهب ببا مب ببن البب برامث ليلتقطهب ببا فب ببش وق ب ب

واحب ببد المسب ببتمعون

المنتشرون فش شتى أنحاء العالم -فراد وجماعا  -باستخدام أجهية االستقبال المناسبة2
مببن أسببمائها المببذياا أو ا ذاعببة السببمعية ،ه بش وسببيلة مببن وسببائل ا عببالم المتعببددة وتببم
اشتقاق مصطلو الراديو باللية ا نجلييية من الكلمة الالتينية (راديبو ) وتعنبش نصبف قطبر ألن
ا رسببال ا ذاعببش يببتم مببن خببالل بببو الموجببا
اليالف الجوي على هيئة دوائر

الكهروميناطيسببية م ب الموجببا

الصببوتية عبببر

3

وجهاي الراديو يتم من خاللف تحويل الموجا

الكهرومعناطيسية للش صو مطابق تمامبا

لصببو المببذي الصببادر مببن محطببة ا ذاعببة ،ويببتم ذلببك مببن خببالل مكونببا

بسببيطة تتمثببل فببش

اله بوائش (األريببل) الببذي يلببتقط ا شببارة الالسببلكية ويحولهببا للببش لشببارة كهربائيببة تببدخل للببش دائ برة
 - 1ابن منظور  ،لسان العرب  ،ج ،8ص.99
 - 2براهيم إمام  ،اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوني ،دار الفكر العربي  ،ط1985 ، 1م  ،ص. 256
3
 -رفعت عارف محمد عثمان الضبع ،اإلذاعة النوعية وإنتاج البرامج اإلذاعية  ،ط ،1القاهرة ،الفجر للنشر 2011،م ،ص.13
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انتقباء مكونببة أساسببا مبن مكثببف هبوائش ومكببر التببردد العببالش والمذببذب ووظيفتببف انتقبباء المحطببة
الم براد سببماعها ومن ب التببداخل بببين المحطببا
لإلشارة الصوتية.

ذا

التببرددا

المتفاوتببة ثببم ت ب تش مرحلببة التكبيببر

1

وتبببدأ قصببة ا ذاعببة ف ببش العببام 1865م عنببدما تنب ب ع ببالم الطبيعيببا
ك ببالرك ماكسب ببويل Maxwell

Clark

الكهرومينطيسية  ،وفش العام 1888م أثب

 Jamesاألسب ببتاذ بجامعب ببة لن ببدن بوجب ببود الموجب ببا
األلمبانش هينبريا هيرتبي  Heimlich hertzصبحة

نظريببة ماكسببويل وقببام بببتجراء عببدة تجببارب فببش السببنوا
الموجببا

ا نجليببيي جم ببي

العشببر التاليببة حببول طببرق لنتببا تلببك

الكهرومينطيسببية وخصائصببها وسببرعتها التببش تبلببغ ()300متببر فببش الثانيببة وهببش سببرعة

الضوء وأطوالها التش تتراوح مابين ( )15000متر وملش متر واحد
ثببم جبباء

2

مرحلببة أخببر عنببدما طببور بعببض العلمبباء المرمببوقين نظريببة ماكسببويل وتجربببة

هيرت ببي وخط ببو بهم ببا ال ببى األم ببام ووص ببلوا ال ببى مرحل ببة أخ ببر مهم ببة  ،فف ببش الع ببام 1885م وف ببش
تجربتين منفصلتين أجر الكسندر بوبوف  Alexander Popovوقليلبو مباركونش gugliel
 Marconiافضتا الى نتيجبة واحبدة أكبد
ومن ثم بدأ

أن التليبراف الالسبلكش اختبراا عبقبري موانجباي مفيبد ،

جهود العلماء والفنيين فش تطبوير الببو الالسبلكش وأصببح

القضبية منحصبرة فبش

ماهيببة التكنيببك أي األسببلوب الببذي أد فيمببا بعببد الببى توسببي نطبباق المسبباحة  ،وقببد تحقببق ذلببك
بالفعل عندما لستطاا ماركونش أن يرسل عام 1901م أول رسالة السلكية بالراديو عببر المحبيط
األطلنطببش اسببتخدم فيهببا رمببوي مببور ذا

النقبباط الثالثببة التببش تسبباوي الحببرف سببين

mores

) code of the three dots for the litter (sبعبض الكتبب والم ارجب تشبير البى أن
 علي محمد شمو ،التكنولوجيا الحديثة واالتصال الدولي واالنترنت (الرياض  ،الشبكة السعودية لالبحاث والنشر 1999م) ،ص.822
 -إبراهيم إمام  ،اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوني  ،مرجع سابق  ،ص.256
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1

مبباركونش قببام بتجارب ببف الالسببلكية فببش الع ببام 1896م ولببي
الببدولش لالتصبباال

1885م كمببا ذك ببر وثببائق ا تح بباد

السببلكية والالسببلكية ) (ITUلببذلك فهببم يحببددون ذلببك التبباري 1896م كبدايببة

لعصر الراديو .the wireless age
ا سبتفاد (مباركونش) مبن التجببارب التبش سببقتف خاصببة التجرببة الكهرومينطيسبية والالسببلكش
واعتمد عليها فش مجال ا ذاعبة الصبوتية كبان ذلبك فبش العبام 1896م  .حيبو ببدأ فبش اسبتيالل
نتائث تلك التجبارب والنظريبا

حبول نقبل ا شبا ار

أسلوب بو واستقبال تلك ا شا ار
ذهبب

بعببض الد ارسببا

الكهربيبة عببر األثيبر فقبام فبش الببدء بتحسبين

ومن ثم لرسالها دون الحاجة الى وسيط .1
الببى أن االتحبباد السببوفيتش هببو أول مببن عببرف الراديببو فيقببال أن

(الكسببند بوبببوف) العببالم الروسببش هببو الببذي اختببرا أول جهبباي للراديببو فببش السببنة 1885م  ،وهببش
السبنة التببش نجببو فيهببا (مبباركونش) فببش لرسببال أول رسببالة قصببيرة بالالسببلكش  ،فقببد كببان (بوبببوف)
يجري تجارب على الراديو قبل قيام الثورة البلشيفية بعشرين سنة وفش ذلك الوق
مثل الدول الصناعية األخر  -قد تمكن

من استخدام االتصال الالسلكش

كان

روسيا -

2

لن تبباري ا تحبباد السببوفيتش الحافببل والملببئ باألحببداو لببم يجعلهببا تقببف عنببد حببد االتصببال
بالالسلكش بل شرع

فش لجراء التجارب وتوفير ا مكانيا

دف مسيرة العمل الحيبش ( أقام

لتخر بنتائث واختراعا

تسباعد فبش

الحكومة السبوفيتية معمبال للراديبو سبنة 1918م لعمبل تجبارب

علبى الراديببو التلفييببونش وا ذاعبش  ،وفببش 1919م بببدأ

ا ذاعببا

التجريبيبة فببش تلببك المحطببة ،

 محمود قلندر ،مقدمة في االتصال الجماهيري  ،الخرطوم ،دار عزة للنشر ،2003،ص.104 - 2جيهان أحمد رشتي  ،النظم اإلذاعية في المجتمعات اإلشتراكية ،القاهرة  ،دار الفكرالعربي 1979 ،م  ،ص88
1
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وفش مار 1820م وق لينين قرار انشاء محطة الراديو التلفونش الستقبال ا رسال فش محطا
بعيدة

)1

أما أثناء الحرب الروسية اليابانيبة اسبتخدم القبادة البرو

خاصبية ا رسبال عببر الموجبا

األثيريببة لمخاطبببة المقبباتلين فببش اليابببان ايببر أن األجه بية المسببتخدمة ليس ب

بالكفبباءة المطلوب ببة

رسال الرسائل بالقدر المتوق  ،لكن هذا ا خفاق لم يقبف فبش وجبف العلمباء البرو

ببل واصبلوا

جهدهم فش هذا المجال .
وفش اليوم الساب عشر من شهر نبوفمبر 1917م تكللب

جهبودهم بالنجباح حيبو أذاعب

لحد السفن الراسية على ميناء بترواراد الروسش رسبائل مبن القائبد الشبيوعش (فالديميبر لينبين )
الى الشعب الروسش تعلن من خاللها انتهاء حكم القياصبرة وأيلولبة السبلطة فبش الببالد البى الثبوار
البالشبفة  ،وكبان لينبين ببذلك أول يعبيم فبش التباري يتحبدو مبن خبالل الراديبو رابم أن صبوتف لبم
يصببل لال الببى أقليببة مببن النببا
ببعض المدن الروسية

الببذين كببانوا يتببابعون محطببا

ا رسببال فببش قواعببدهم العسببكرية

2

وفش فترة مابين الحبربين العبالميتين كانب

هنباك أجهبية لرسبال يسبتخدمها نفبر مبن النبا

عرفبوا ببالهواة الب ذين يتعرفببون ويتحبدثون مب بعضببهم عببر تلبك األجهبية وكببان مبن أهبم األحببداو
التش تناقلها الهواة نذاك أنباء انتخابا
طويال فقد قام

حكوما

الرئاسة األمريكيبة فبش عبام 1906م  ،ولكبن لبم يبدم ذلبك

أالب الدول بفرض سيطرتها علبى كبل أجهبية الالسبلكش التجاريبة  ،و

 - 1المرجع نفسه ،ص89
- 2عوض إبراهيم عوض  ،لغة اإلذاعة  ،الخرطوم  ،دار جامعة الخرطوم للنشر والتأليف2001،م ،ص.17
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أرام ب

محطببا

اله بواة علببى قفببل تلببك األجه بية و قطع ب

التلفونش يقوم بدور مهم

التلي براف ممببا جعببل الراديببو

كببابال

1

وبعد انتهاء الحرب العالمية تطبور الراديبو تطبو ار واسبعا بسببب التجبارب التبش كانب
وأد

قبلهبا

الى استخدام فاعل ومثمر أثناء الحرب اضافة الى انتشبار اسبتخدامف بواسبطة هبواة ( وفبش

عب ببام  1920م أصب بببح

ا ذاعب ببة حقيقب ببة والراديب ببو جهب بباي اتصب ببال مهمب ببا مب ببن أجه ب بية االتصب ببال

الجماهيريببة فببش الواليببا

ا ذاعببة شببهر نببوفمبر 1920م تاريخببا لهببا

عندما أذاع

المتحببدة االمريكيببة واتخببذ

( )KDKAنتائث انتخابا

الرئاسة األمريكية بين (كوك

ويعتقد مؤرخون خرون أن هناك محطة خر قد سبق

) و(هاردنث ) .

محطة ( ( KDKAوهبش محطبة
عبام 1920م حيبو ارتببط

(  )Detroit news stationوالتبش ببدأ

ا رسبال فبش أاسبط

ظهورها ايضا بتذاعة نتائث ا عادة لالنتخابا

األولية فش والية متشجان األمريكية .

ومن أمريكا وبعد هذر األهمية التش شكلتها ا ذاعة كجهاي من أجهية ا عالم انتقل
أوروبا لثر ذلك التطور الذي حدو فبش أجهبية االرسبال واالسبتقبال.كان
أنشب ب

محط ببة ب ببر ليف ببل وكانب ب

1922م  ،وفبش عببام 1925م حبذ

الى

فرنسبا أول دولبة أروبيبة

برامجه ببا تعتم ببد عل ببى األنب بباء والموس ببيقى ك ببان ذل ببك ف ببش ع ببام
المانيببا حببذو فرنسبا ف نشب

وفببش الفت برة مببا بببين 1928-1925م كانب

ا ذاعببا

قببد أنشببئ

لذاعببة قويبة فببش عببام 1928م .
فببش كببل مببن األرجنتببين والنمسببا

وبلجيكا وكندا والدنمارك و اسبانيا و تشيكوسلوفاكيا و فنلندا و مصر

2

وفش امريكا فش منتصف العام 1921م تم لصدار ترخيي ل 32محطة لذاعيبة جديبدة ،
وارتف ب العببدد الببى  254محطببة بحلببول العببام 1929م  .مببا أحببدو بعببض المشبباكل التببش ت برتبط
 بدر أحمد كريم  ،نشأة وتطور الراديو في المجتمع السعودي  ،جدة  :دار تهامة للنشر والمكتبات ،ط1985 ،2م ،ص.24 -بدر أحمد كريم ،نشاة وتطور الراديو في المجتمع السعودي  ،مرجع سابق ،ص 272
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1

ا رسببال و التببرددا

ا ذاعيبة  ،األمببر الببذي اسببتوجب

بمحتبو المببادة المذاعببة والتمويبل و وقب

تببدخل الكببونجر وكب ّبون لجن بة (الراديببو الفدراليببة ) حيببو قام ب
داخليا وخارجيا .

بتنظببيم شببؤون ا رسببال ا ذاعببش

لقد ارتبط ظهور (الراديو) باعتبارر وسيلة اتصال جماهيرية بالوظيفة ا خبارية منذ لحظبة
مببيالدر األولببى  ،وأيببا كان ب

البدايببة الحقيقببة للراديببو فتنهببا تبرتبط فببش كببل الروايببا

المسبباحة ا خباريببة التببش مكنب

بطبيعببة ضببيق

الراديببو مببن اجتببذاب أعببداد مت اييببدة مببن المسببتمعين أكثببر مببن أي

وسيلة لخبارية أخر فش ذلك الوق

.

وفش البداية المبكرة لم يكن هنالك شكل منتظم لتقديم البرامث ا خبارية  ،وكان

محطبا

ا ذاعة تقدم األخبار والتقارير التش تر أنها مهمة .
ويذكر المؤرخون أن المحاولة األولى لتقديم خدما

منتظمة هش تلك التش قام بها محبرر

صبحيفة ) (herald tribuneويبدعى بببل سبلكوم ) (bill selocumحيبو قببام بتذاعبة ملخببي
لألخبار مدتف  15دقيقة من محطة
و الصحفيين لعدم قدرتها فش ذلك الوق
كما رفض
سيرف

وكاال

)  (weafفش نيويورك وقد استعان

محطا

بالمحررين

على تحمل تكاليف تعين مندوبش أخببار متخصصبين ،

األنباء الرئيسة الثالو يونايتبد ببر  ،وأسوشبيتد ببر و انترناشبونال نيبو

بي األخبار لمحطا

ا ذاعة .

ف ببش ع ببام  1928م تنب بباد الع بباملون فب ببش الص ببحافة ووك بباال

األنبب بباء بالوالي ببا

المتحب ببدة

لالجتماا لوض سياسة ال ستخدام الراديو فش مجبال األخببار و تقليبل حبدة المنافسبة وببدء مرحلبة
تعبباون  ،واتفببق الناشببرون علببى تيويببد محطببا
انتخاببا

ا ذاعببة بقببدر محببدود مببن األخبببار مببن أخب ببار

الرئاسبة األمريكيبة ببين بببين المتنافسبين )  (smith,hoovenوفعبال قامب
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أكثببر 600

محطببة لإلذاع ببة بتذاع ببة نشب برة مب بوجية عش ببية االنتخاب ببا

يودته ببا به ببا وك بباال

الشهيرة الثالو يونايتد بر و أسوشبيتد ببر و انترناشبونال نيبو

سبيرف

األنب بباء األمريكي ببة
(united press

)  ,associated press and international news serviceوثار خالف مرة أخر بين
محطببا

ا ذاعببة ،و وكبباال

مببن األخبببار لمحطببا
للوك بباال

األنب باء حببول كببم األخبببار  ،ورفض ب

الوكبباال

بي ب كميببا

كبي برة

ا ذاعببة تح ب

ضببيط ناشببري الصببحف الببذين يشببكلون اليبببائن الرئسببيين

 ،مواياء ه ببذا الموق ببف قامب ب

ا ذاع ببة األمريكي ببة بتيطي ببة األح ببداو بواس ببطة

محط ببا

محررين تابعين لها.1
ظهر ا ذاعة المسبموعة فبش البوطن العرببش فبش فتب ار مختلفبة وفبش ظبروف و أوضباا
متباينببة ففببش بعببض األقطببار ظهببر ا ذاعببة بمببباد ار

فرديببة مببن قبببل بعببض المهتمببين بهندسببة

الراديبو  ،وظهبر فبش بعبض األقطبار علبى يبد القبو االسبتعمارية التبش أوجبدتها أساسبا لتحقيبق
أهداف عسكرية أو لستراتيجية فش حين لم تظهر فش دول أخر لال اداة استقاللها .
تعتبببر الج ايئببر ومصببر أولببى األقطببار العربيببة التببش عرفب
عام  1925م  ،وظهر فش الحالتين على يد أفراد ،لن اختلف

ا ذاعببة المسببموعة فببش ح بوالش
بالطب فظهر فبش األولبى علبش

بو ارسالها باللية الفرنسية  ،وفش الثانيبة علبى يبد مبواطنين مصبريين
يد مستوطنين فرنسيين وتم َ
وبثَ موادها باللية العربية
وفش 1928م عرف

الميرب ا ذاعة المسموعة على يد االحتالل الفرنسش وفبش النصبف

الث ببانش م ببن عق ببد الثالثيني ببا

ع ببام

تب بوالى ظهوره ببا ف ببش ع ببدد م ببن األقط ببار العربي ببة  :ف ببش ت ببون

1935م ،والعبراق عببام 1936م  ،ولبنببان عببام 1938م  ،وفببش ليبيببا عببام 1939م .ثببم شببهد عقببد
 .فؤاد بن حالة  ،الحرب اإلذاعية  ،ترجمة انشراح الشال  ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط1993 .3م ،ص.13
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1

انتشببار ا ذاعببة المسببموعة فببش عببدد مببن األقطببار العربيببة ؛ خدمببة ألوضبباا الحببرب

األربعينيببا

وتطوراتهببا  ،وتط ببو ار

األوض بباا الدولي ببة ذاته ببا  ،حيببو عرفب ب

س ببوريا ا ذاع ببة المس ببموعة ع ببام

1941م  ،والصومال عام 1943م  ،واليمن الشمالية عبام 1947م  ،والسبعودية عبام 1949م .
وبببدأ

تظهببر فببش بقيببة أقطببار شبببف الجيي برة العربيببة فببش بدايببة عقببد الخمسببينيا

 ،وفببش الكوي ب

1951م  ،ومورتانيا فش أقصى الميرب العربش عام 1956م  ،وقطبر عبام 1968م  ،وا مبا ار
العربية المتحدة عام 1969م  .وتعتبر عمان التش عرفب
معرفة بها

ا ذاعبة عبام 1970م  ،أخبر األقطبار

1

أنشببئ

ا ذاعببة السببودانية فببش أبريببل سببنة 1940م  ،لبببان الحببرب العالميببة الثانيببة  ،مببن

المال المخصي للدعاية للحلفاء فش حربهم  ،واختير لها ارفة صييرة بمبانش البوستف القديمة
ب م درمان  ،وقبد ويعب

مكبب ار

صبو فبش بعبض سباحا

من المواطنين من االستماا الى ا ذاعة

أمبدرمان الكبيبرة  ،لبتمكن أكببر عبدد

2

(يقول األستاذ الصحفش سليمان كشة فش مذكراتف  :فش السادسة والنصف مبن مسباء 16
أبريل سبنة 1941م ،جلجبل صبو فبش األثيبر يقبول (هنبا أم درمبان)  ،انبعبو مبن ارفبة صبييرة
ضمن بناية مكتب بريد أمدرمان  ،بعد لحالتها الى (استيديو)  ..لقد كان
التاريخية فش سجل تقدم السبودان  ..وقبد ببدأ
ولمدة خم

تلك الليلبة مبن الليبالش

ا ذاعبة بالليبة العربيبة  ،مبرة واحبدة كبل أسببوا ،

عشرة دقيقة  ،ملخصة أخبار الحرب العالمية الثانية  ،مهتمة بصفة خاصبة بشبؤون

السببودان ..وقببد تطببوا بعببض المتعلمببين السببودانيين لمتابعببة ا ذاعببا

التببش تسببم مببن ببباري

 راسم محمد الجمال ،االتصال واإلعالم في الوطن العربي ،ط ،1مركز دراسات الوحدة العربية 1991 ،م  ،ص 1071 -106 -ماجي الحلواني  ،اإلذاعات العربية ،دراسة حول األنظمة واألوضاع العامة في الخدمات اإلذاعية الصوتية والمرئية  ،القاهرة 1980 ،م ،ص.13
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2

وب برلين وتببدوين مببا يخببي السببودان ثببم تقديمببف لمكتببب االتصببال العببام الببذي كببان يشببرف علببى
ا ذاعة .
ظل ب

ا ذاعببة تبببو علببى الموجببة( )18ولرب ب سبباعة  ،نحببو الخمسببة أشببهر  ،ثببم تييببر

الموجة الى ( )19فبش أاسبط

سبنة 1940م وأصببح

تبذي ثبالو مب ار

القائمون ب مر ا ذاعة قد اتصلوا بهيئة (مؤتمر الخريجيين ) فش الخام

فبش األسببوا  .وكبان
مبن أاسبط

1940م

وطلبببوا تعببين لجنببة مببن المببؤتمر  ،لتشببترك فببش لعببداد برنببامث ثقببافش اجتمبباعش  ،فوافببق المببؤتمر
وانتدب بعضا من أعضائف للقيام بهذر المهمة .وفش الثانش من ينباير 1941م تبم اختيبار األسبتاذ
صالو عبد القادر لشيل وظيفة ( مذي مساعد كما أصبح

ا ذاعة (يومية)  ..وفش نف

العام

تم تعين األستاذ عبيد عبد النور ك ول مذي رسمش ليشبرف علبى برنبامث فبش خمسبين دقيقبة يقبدم
ثالو م ار

فش األسبوا

1

وفش الثانش عشر من فبراير سبنة 1953م تبم التوقيب علبى اتفاقيبة الحكبم البذاتش و تقريبر
انتخاببا

المصير من قبل دولتش الحكم الثنائش  :مصر وبريطانيا وبناء على ذلك أجريب

عامبة

فش السبودان أسبفر عبن فبوي الحبيب البوطنش ا تحبادي ..تبم تكبوين أول حكومبة وطنيبة برئاسبة
لسماعيل األيهري فش يناير 1954م

2

وكان البد أن يتبب ذلبك تيييب ار
أجه بية ا عببالم التببش كان ب

واسبعة فبش الم ارفبق واألجهبية والمؤسسبا

قائمببة وقتئببذ كا ذاعببة والصببحافة فقببد كان ب

العببام)  ..وم ب تشببكيل الحكومببة الوطنيببة األولببى  ،أنشببئ

تح ب

.وفيمبا يخبي

(مكتببب االتصببال

و ايرة الشببئون االجتماعيببة التببش أصبببو

مكتب االتصال العام تابعا لها وبالتالش شؤون الصحافة وا ذاعة .
 حديد الطيب السراج ،اإلعالم اإلذاعي ودوره في الوعي القومي في السودان 1996-1956م،شركة مطابع السودان للعملة 2011،م ص.76-752
 -ابراهيم أحمد العدوي  ،يقظة السودان  ،ط1979 ، 2م ،ص.112
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1

وهك ببذا تمي ببي ا ذاع ببة ب دائه ببا خ ببالل الفتب برة االنتقالي ببة  ،وأص بببح
الوطنش  ،وهو يقوم بتصفية مؤسسا
للمشبباركة الفاعلببة فببش لج براءا
يجري من مداوال
قد أخذ

عون ببا حقيقي ببا للحك ببم

االستعمار  ،ويحقبق السبودنة ويعببئ المبواطنين  ،ويهيبئهم

تقريببر المصببير  ،كمببا كان ب

ا ذاعببة تنق بل تسببجيال ملخصببا لمببا

فش البرلمان  ،يمكن المواطنين من االستماا والمتابعة  .ويالحبظ أن ا ذاعبة

من خالل برامجها تعمل جاهبدة مبن أجبل وحبدة السبودان وتوطيبد أركبان دولتبف الجديبدة

المرتقبببة  .كمببا أن ا ذاعببة اسببتمر فببش أداء دورهببا ا عالمببش والببوطنش  ،حتببى كان ب

الجلسببة

التاريخي ببة للبرلم ببان ف ببش التاسب ب عش ببر م ببن ديس ببمبر س ببنة 1955م الت ببش أق ببر لع ببالن اس ببتقالل
السودان

1

ثببم تطببور ا ذاعببة فببش السببودان فببش فت ب ار مختلفببة منببذ الحكومببة الوطنيببة األولببى مببرو ار
بحكوم ببة عب ببود ث ببم الحكوم ببة االنتقالي ببة  ،ث ببم الحكوم ببة التعددي ببة الثاني ببة  ،ث ببم حكوم ببة م ببايو  ،ث ببم
الحكوم ببة االنتقالي ببة لسب بوار ال ببدهب  ،والت ببش أعقبته ببا التعددي ببة الثالث ببة الص ببادق المه ببدي  ،وأخيب ب ار
حكومببة ا نقبباذ  ،وكببان لكببل فت برة مببن هببذر الفت ب ار تقببديرها الخبباي  ،واهتمامهببا موادراكهببا لببدور
ا ذاعببة ومسبباهمتها فببش تش ببكيل وقيببادة الببرأي الع ببام فببش السببودان  ،وال ببذي يتميببي بصببفة عام ببة
بالعمل السياسش من جهة والعمل الثقافش من جهة أخبر واالجتمباعش وايبرر  .وقبد ظهبر اهتمبام
المواطنين با ذاعة منذ الوهلة األولى ومتابعتهم لبرامجها .

 -محمد عامر بشير  ،الجالء واإلستقالل  ،الدار السودانية للكتب  ،ط1،1975م ،ص601
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المبحث الثاني
وظائف اإلذاعة وأهدافها
الوظيفة لية :
قال الفراهيدي :الوظائف جم وظيفة ،والوظيفة فش كل شئ ما تقدم لف كل يوم من ريق أو
طعام أو علف ،أو شراب والوظيف لكل ذي أرب فوق الرسغ للش الساق والعدد أوظفف والجم
وظف ووظائف .قال الشاعر:
أبقي

لنا واقعا

الدهر مكرمة

ماهب

*

الريو والدنيا لها وظف(.) 1

و الوظيفة ا صطالحا  ( :تستعمل كلمة وظيفة بمعنش عمل المرء الذي تكلفف ليار الدولبة،
فيسمش القضاء وظيفة ,والوظيفة فش األصل الراتب الذي يعطش للعامل وايرر)(.)2
لإلذاع ببة ع ببدد م ببن الوظ ببائف المهم ببة الت ببش تق ببوم بخدم ببة المجتمب ب بم ببا له ببا م ببن مقوم ببا
وخصائي فش تنمية الشعوب والدول  ،فبالراديو مبن الوسبائل التبش يعتبد بهبا فبش لحبداو نبوا مبن
التييير الذي يتمشى م التنميبة  ،فا ذاعبة يمكبن أن تسباهم فبش تهيئبة المنباال الباليم للتنميبة مبن
خالل تجميب كبل األفبراد والجماعبا

المختلفبة داخبل المجتمب والمسباعدة علبى دمجهبا فبش لطبار

التنمية الشاملة .
وتسبهم ا ذاعبة فبش التنميبة مبن خبالل تحقيبق البوعش البذي يقبوم ببدور مهبم فبش التيييبر ،
وتهيئببة المنبباال للتنميببة الشبباملة واتسبباا نط باق المشبباركة  .كمببا يمكببن للراديببو أن يسببتعمل ك ب داة
 كتاب العني ,للفراهيدي  ,ج 8ص.1692
 حممد رضا  ,جملة املنار  ،بريوت  ,دار املعرفة ,ج 7ص. 4201
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للتعبيببر عببن التخطببيط الحكببومش و كوسببيط لنقببل أبعببادر الببى الجمبباهير با ضببافة الببى دورر فببش
التحديو  ،ويستطي الراديو عن طريق التخطيط للبرامث التش يقدمها ومن خالل دراسة الجمهور
المسبتهدف  ،واالسببتعانة بببالكوادر الفنيببة واألبحبباو العلميببة والنظريبا

التببش تتوافببق مب واقب تلببك

البلدان أن يقوم بدور فعال فش عملية التنمية .1
ويمكن هنا أن نقف بشش من التفصيل على بعض الوظائف التش تقوم بها ا ذاعة :
أوال :األخبار
الخبر هو وصف أو تقرير دقيق اير متحيي للحقائق المهمبة حبول مبا يحبدو ومبا تبوحش
بببف األحببداو ممببا يتب ثر باهتمببام األفبراد  ،ويتعلببق بالمصببالو العامببة بشببرط اال يكببون خارجببا علببى
قواعد الذوق وقوانين القذف والسب .
وتقوم ا ذاعة بقديم االخبار للمجتم باسلوب مختصبر  ،ولكنهبا تتكبرر عبدة مب ار
كما هش أو م بعض ا ضافا

سبواء

وفقا لتطور األحداو خالل اليوم  ..وتتميي بالسرعة من ايرهبا

من وسائل ا عالم ؛ ذلك أنها تقبوم بتذاعتهبا عنبد حبدوثها قببل أن تبتمكن الصبحف مبن طباعتهبا
 ،ولك ببن ه ببذر األخب ببار ال تلب ببو أن تنس ببى بس ببرعة  ،وهن ببا ال نس ببتطي أن ننك ببر فائ ببدة الص ببحافة
المطبوعببة والجهببد الببذي تبذلببف فببش تقببديم األخبببار للقببراء بحيببو تبببين األخبببار الهامببة  ..وبهببذا ال
يمكن القول أن الصحافة المذاعة تناف

الصحافة المطبوعة فكل منهما يكمبل اآلخبر  ،مب ذلبك

تسبتطي ا ذاعبة تقببديم اآلراء المختلفبة  ،وبببذلك تسبهم فبش تكببوين الحب

النقببدي والبوعش الببوطنش

لد جماهيرها بخالف الصحيفة  ،فالقبارئ فبش العبادة ال يشبتري سبو صبحيفة واحبدة  ،وبالتبالش
فتنف ال يق أر لال رأيا واحدا .
 -جمال مجاهد  ،شدوان شيبه  ،طارق الخليفي  ،مدخل االتصال الجماهيري  ،دار المعرفة الجامعية 2010 ،م  ،ص1551 -154
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ثانيا  :التسلية :
من الوظائف األساسية لإلذاعبة التسبلية  ،وتقبوم ا ذاعبة بتسبلية مسبتمعيها والترفيبف عبنهم
عبن طريببق األاببانش والمنلوجبا
نقل المسرحيا

والببرامث الترفيهيببة الموسببيقية  ،واألابانش الخفيفببة  ،وعببن طريببق

الدرامية ،وتقديم المسلسال

والتمثيليا

عامة الشعب  ..هذا با ضافة الى الريبورتاجا
التببش يقببوم  ،واالحتفبباال

الرسببمية  ،والمباريببا

المذاعة التش تصادف لقباال شديدا لبد

ا ذاعية  ..كما تقبوم بقبديم األحاديبو ا ذاعيبة
الرياضببية  ،والحفببال

الدينيببة وايرهببا م ب تقببديم

األحاديو للمسئولين التش يقوم مندوبو ا ذاعة بتجرائهبا معهبم  ،فضبال عبن المسبابقا
النقد األدبش و المسرحش والموسيقش ،والرياضش  ،وأيضا المنوعا

 ،وببرامث

.

ثالثاً :التعليم ونقل التراث االجتماعي :
لن مب بوارد الرادي ببو الثقافي ببة ض ببخمة  ..وق ببد يلع ببب دو ار رئيس ببا ف ببش التعل ببيم باالش ببتراك مب ب
التلفيي ببون  ،ونح ببن نع ببرف بالت كي ببد حال ببة الم ببدار الي ببوم ومش بباكلها م ببن حي ببو نق ببي األس بباتذة
وا مكانيببا

وت اييببد عببدد الطببالب  ،ويمكببن للراديببو أن يسببهم فببش حببل هببذر المشببكلة  ..كمببا أنببف

يمكن أن يساهم فش تعليم المواطنين بعد انتهاء المدرسة  ،والحصبول علبى الشبهادة التبش تمنحهبا
كما أنف باستطاعة البرامث ا ذاعية أن تهتم بمختلف أوجف النشاط المهنش  ،ففش كثير من البدول
برامث لذاعية متخصصة تتوجف الى هذر الفئا
مجاال

أو تلك فش عالم العمل ،وتقدم لهم كل جديبد فبش

عملهم .1

 -محمد منير حجاب ،وسائل االتصال نشأتها وتطورها ،ط، 2القاهرة  ،دار الفجر للنشر والتوزيع 2011،م ،ص .181-180
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وب برامث التعلببيم تشببمل جمي ب الم ارحببل الد ارسببية منببذ التعلببيم قبببل المدرسببش  ،فتهببتم الببنظم
ا ذاعيببة المختلفببة بتقببديم ب برامث األطفببال وتببولش هببذر الب برامث أهميببة كبي برة ،والببدول األوروبي بة ال
تسمو بتقديم ا عالنا
تببولش لذاعببا

أو كفالة برامث األطفبال مبن قببل الوكباال

والشبركا

ا عالنيبة  ،كبذلك

الببدول الشببيوعية أهميببة كبي برة لببرامث األطفببال وتنفببق عليهببا بسببخاء وتعببدها بمهببارة

ش ببديدة  ....وك ببذلك قامب ب

مؤسس ببة ا نت ببا البرامج ببش المش ببترك التابع ببة ل ببدول مجلب ب

الخليجببش العربيببة  -ومقره ببا الكوي ب

التع بباون

 -بتعري ببب برنببامث شببارا السمس ببم وتببم تقديم ببف فببش ال ببدول

العربيببة باسببم (افببتو يببا سمسببم) .....كمببا بببدأ اسببتخدام ا ذاعببة لتببدعيم التعلببيم المدرسببش داخببل
الفصببول الد ارسببية منببذ بدايببة ظهببور ا ذاعببة ،وكان ب

بريطانيببا أول دولببة تسببتخدم ب برامث الراديببو

ث براء التعلببيم المدرسببش من بذ العببام 1924م ...ونظ ب ار ألهميببة اسببتخدام الب برامث التعليميببة اذعببا
دول الع ببالم الثال ببو فق ببد س بباهم

منظم ببة اليونس ببكو ف ببش تموي ببل ع ببدد م ببن مش ببروعا

ا ذاع ببا

التعليمية فش عدد من البدول الناميبة مثبل السبلفادور  ،وسباحل العبا ،والنيجبر  ،والسبنيال  .وقبد
وصل

هذر المناهث الى مستو التدري

الجبامعش ومبنو الشبهادة الجامعيبة وكبان لبريطانيبا دور

الريببادة فببش ه ببذا المجببال مببن خ ببالل انشببائها الجامعببة المفتوح ببة 1969م ...ثببم نش ب
مفتوحة أخر على شاكلة الجامعة البريطانية فش دول عديدة من العالم

جامع ببا

1

كمبا تقببوم ا ذاعببة باالشببتراك مب العائلببة ووسببائل ا عبالم األخبر بببدور مهببم فببش عمليببة التطبيب
والتنشببئة االجتماعيببة وذلببك بنقببل أنمبباط السببلوك المقبببول والقببيم الشببائعة  ،ممببا يسبباعد الفببرد علببى
اكتساب ثقافة جماعتف وأساليبها االجتماعية ،ويسبلك سبلوكا ي خبذ توقعبا

اآلخبرين فبش اعتببارر ،

ومن الضروري أن نؤكد أن التنشئة االجتماعية عملية مستمرة تمتد مبن الطفولبة حتبى الشبيخوخة
 ،فبعض األساليب على سبيل المثبال مثبل القواعبد األساسبية عنبد تنباول الطعبام تنتقبل البى الفبرد
 -حسن عماد مكاوي  ،إنتاج البرامج للراديو -النظرية والتطبيق ،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية 1989،م  ،ص .335-331
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وهب ببو طفب ببل  ،وتحتب ببا بعب ببض األمب ببور األخب ببر الب ببى تعلب ببم مسب ببتمر  ...وتقب ببوم وسب ببائل ا عب ببالم
الجماهيرية كجيء من عمليبة التنشبئة االجتماعيبة المعقبدة سبواء عمبدا أو ببدون قصبد ببذلك ؛ ألن
الفرد فش مختلف فت ار حياتف يعش األساليب االجتماعية من وسائل ا عالم.
وببذلك تسبباعد ا ذاعبة علببى تحقيبق التشببابف ببين أفبراد المجتمب الواحببد  ،موان كبان ذلببك فبش نفب
الوق

يقضش على الثقافا

ا قليمية أو الفرعية التش ال تتاح لها الفرصة لكش تنمو وتتطور.1

رابعا  :التوجيه واإلرشاد وتكوين المواقف واالتجاهات
هببذر الوظيفببة تتكامببل مب وظيفببة األحبببار ألن فببش لخبببار الجمهببور بب ي شببئ لببف عالقببة بببف
بصببفة مباشب برة أو ايببر مباشب برة ج ببر فببش البيئ ببة المحيط ببة بببف بب ب ار أو بحب ب ار أو ج بوا  ،فف ببش ذل ببك
ا خبببار توعيببة لببف بمجريببا

األحببداو لي خببذ حببذرر لن كببان فيببف ش بش يضببر بببف أو يتعبباطف معببف

ويتضببامن ويناص برر بببالقول أو المواقببف أو الفعببل  ،أو يسببتييد مببن الخبببر لببو أن فببش الخبببر مببا
يتعلببق بالجانببب المعيشببش أيببا كببان  .فبجانببب لخبببارر بالشببئ أو الحببدو فهببش أيضببا تعمببل علببى
توجيهف موارشادر أي لرشادر بما هو مرتبط بالخبر عن الحبدو أو الشبئ ،سبواء كبان ذلبك ا رشباد
تربويا ،أم دينيا ،أم اقتصاديا ،أم ثقافيا  ،أم علميا  ،أم اير ذلك .
وذلبك حتبى تتكبون لبد الجمهبور المسبتم  ،اتجاهبا

نحبو تلبك األنبباء سبالبة أم ايجابيبة  ،وهببو

مبا تهبدف اليببف وسبائل ا عببالم بجانبب ا خبببار وا عبالم  ،تكببوين لبد الجمهببور اتجاهبا
العملية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتشريعية فش

الدول2

 محمد منير حجاب ،وسائل االتصال نشأتها وتطورها ،مرجع سابق ،ص .182 عبد الباسط محمد الحطامي  ،مقدمة في اإلذاعة والتلفزيون  ،ط ،1عمان  ،دار أسامة للنشر والتوزيع 2014م  ،ص.87-861
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تخببدم

خامساً :اإلعالن
ا عب ببالن هب ببو اتصب ببال ايب ببر شخصب ببش للمعلومب ببا

 ،وهب ببو ذو طبيعب ببة لقناعيب ببة  ،حب ببول

المنتج ببا والخ ببدما واألفك ببار  ،لمم ب ّبول مع ببروف  ،ي ببدف ثم ببن لعالن ببف ف ببش الوس ببائل ا عالمي ببة
المختلف ببة ولإلع ببالن ع ببدة وظ ببائف يق ببوم به ببا وه ببش الوظيف ببة التسويقيب ببة  :لقن بباا المس ببتهلك بشب براء
السببلعة الجديببدة أو تك برار ش براء السببلعة ،وتثبيته ببا كعببادة ش برائية دائمببة ولإلعببالن مجموعببة م ببن
الوظائف  :الوظيفة االقتصادية :ييادة التسويق وييادة ا نتا  ،مما يؤدي للى النمو االقتصادي
.الوظيفب ببة التعليمب ببش تعل ب بي م المجتم ب ب أشب ببياء جديب ببدة حب ببول المبتك ب ب ار
التكنولوجية الجديدة .الوظيفة االجتماعية :ا عالن يقدم منتجا

والمخترعب ببا

وسل وخدما

 ،والمعب ببدا

تعمبل علبى رفب

مستو الحياة وتحسين ظروفها .الوظيفة الترفيهيبة :يمثبل ا عبالن جانببا ترفيهيبا مثبل ا عالنبا
التلفييونية.1
سادساً  :مراقبة البيئة :
تعببد هببذر الوظيفببة حاضبرة بقببوة فببش وسببائل ا عببالم ومنببذ وقب

مبكببر ألن ا نسببان بطبيعببة

حالببف يبحببو عببن االسببتقرار  ،وهببذا ال ي ب تش لال بمراقبببة البيئببة لمعرفببة األخطببار التببش ت تيببف منهببا
فيجتنبها ومعرفة فري اليذاء والرعش  ،والميبار  ،والصبيد فينتقبل لليهبا ويسبتقر فيهبا ،وتنتقبل تلبك
المراقبببة للبيئببة مببن جيببل الببى جيببل  ،وتعببد خب ب ار تتوارثهببا األجيببال حتببى جبباء
اخت براا الطباعببة  ،فكان ب

الصببحافة منببذ

تلببك المراقبببة ت بتم عبرهببا  ،نظ ب ار لتعرضببها مببن جمهببور الب ب

بببف مببن

القراء ،فبتناقلها ذلك الجمهبور فيمبا بيبنهم  ،ثبم ظهبر وسبيلة ا ذاعبة فكبان مبداها أكببر وت ثيرهبا
أكبر  ،ثم جاء

بعد ذلك وسيلة التلفييبون فتطبور المراقببة للبيئبة مبن مقبروء محبدود و مسبموا

 -فهد بن عبدالرحمن الشميمري  ،التربية اإلعالمية كيف نـتعامل مع اإلعالم ؟ ،ط ،1الرياض ،دون ناشر 1431 ،هـ  ،ص.118
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الى مسموا ومرئش  ،وياد من أهمية تلك الوسائل اختراا األقمبار االصبطناعية  ،وأصببح
الوسائل بديال عن لمكانيا

النبا

المحبدودة فبش المراقببة للبيئبة  ،وتعبد بمثاببة العبين التبش تنبوب

عنببا فببش مراقبببة كببل مايببدور حولنببا مببن ك بوارو  ،وياليل وب براكين ،وفيضببانا
اير متوقعة  ،وتقلبا

الطق

تلبك

 ،وثلببو  ،وأمطببار

 ،ثم تخبرنا عنها لن خبذ حبذرنا  ،فعلبى سببيل المثبال ا نسبان قببل

أن يخبر مبن بيتبف يتصبفو صبحيفتف أو يسببتم البى مذياعبف أو يشباهد التلفييبون  ،فيعبرف حالببة
الطق

كاملة فش بلدر والبلدان المجاورة لف فال ايوم وال ثلو وال عواصف وال فيضانا

ستفاجئف

وتعرضف للخطر.1
وا ذاعة فش كل ما تقدم يجب أن تحري على احترام القواعبد الخاصبة ببالفنون ا ذاعيبة
 ،وكببذلك قواع ببد الخلببق الفن ببش وهببش قواع ببد أساسببية ومهم ببة  ،وحتببى تعل ببش مببن جان ببب األخ ببالق
والثقافى لد المستم .

 -عبد الباسط محمد الحطامي  ،مقدمة في اإلذاعة والتلفزيون  ،مرجع سابق  ،ص.91-90
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1

المبحث الثالث
خصائص اإلذاعة المسموعة
أن العامببل الحاسببم ف ببش الصببحافة ا ذاعي ببة هببو أن االسببتماا أداة للتواص ببل م ب الرس ببالة
ا عالمية ا ذاعية  ،الذاكرة السمعية هش وسيلة التفاعل معها  ،وأن الصو البشبري لمضبامينف
موامكانياتببف الدرامي ببة هببو العام ببل األساس ببش لرسببالة ا ذاع ببة  ،وتس ببتطي ا ذاعببة أن تيي ببر ج ببذريا
مفبباهيم اليم ببان والمك ببان والجمه ببور والس ببرعة  ،فه ببش بس بببب لمكانياته ببا وخصائص ببها التكنولوجي ببة
تستطي أن تصل الى أماكن واسبعة وبعيبدة  ،وأن تحقبق انتصبار ايبر مسببوق  ،وأن تفعبل ذلبك
بس ببرعة أو ف ببور أثن بباء الح ببدو  .كم ببا أنه ببا تس ببتطي أن تخاط ببب الجميب ب  ،وحت ببى األمي ببين م ببنهم
قادرون علبى التعبرض لرسبالة ا ذاعبة  .واالسبتماا لإلذاعبة ال يتطلبب درجبة عاليبة مبن التركيبي
واالهتمام  ،لن مجمبل هبذر الخصبائي جعلب

ا ذاعبة الوسبيلة األكثبر مقبدرة علبى التواصبل مب

الجماهير الواسعة  ،وجعلتها أكثر مقدرة على الت ثير فش عواطف وانفعاال
ودفعها لسلوك اتجار معين

الجماهير الواسبعة ،

1

لإلذاعة المسموعة مجموعة من الخصائي تمييها عن وسائل ا عالم األخر أهمها:
-1

يس ببتطي ا رس ببال ا ذاع ببش أن يتخط ببى الح ببدود والموانب ب الطبيعي ببة  ،م ببا يض ببمن
انتشار أوس للرسالة ا ذاعية  ،ولذلك اعتبر ا ذاعة أسرا فهش تتفوق فش ذلك
علببى الصببحافة والتلفييببون  ،وتختلببف عببن وسببائل النشببر األخببر فهببش تصببل الببى
ماليببين البشببر فببش ذا

اللحظببة بيببض النظببر عببن نوعيببة المتلقببش ودرجببة تعليمببف

وثقافتف وسنف  .كما أن ا ذاعة ال تحتا الى جهد من المتلقش كما هو حادو فش
 -أديب خضور  ،تخطيط برامج التوعية األمنية  ،لتكوين رأي عام ضد الجريمة  ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 2003،م ،ص.78
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الصببحافة  ،وقببد أدرك ب

هببذر الخاصببية فاتجه ب

الحكومببا

الببى اسببتخدام الراديببو

وتوظيفببف لخدمببة أهببدافها لقدرتببف علببى مختلببف الجمبباهير فببش نف ب

الوق ب

ولببذلك

يلعببب الراديببو دو ار فببش تشببكيل ال ب ار العببام السياسببش وتنببوير وتنميببة الببوعش لببد
الجمهور .
-2

تعتبر األمية والفقبر مبن العقببا

الرئيسبية التبش تواجبف وسبائل االتصبال فبش البدول

الناميببة  ،وقببد أد ذلببك الببى تحجببيم دور الصببحافة والتلفييببون فببش القيببام بببدورهما
كببامال  ،وفببش نفب

الوق ب

المصبدر الرئيسببش للمعلومبا

كانب

هببذر العقبببا
وا رشببادا

مببن األسببباب التببش جعلب

ا ذاعببة

لليالبيببة العظمبى مببن السبكان فببش كثيببر

من بلدان العالم الثالو  ،وخاصة الذين ال يقرءون أو يكتببون  ،وهبم يمثلبون نسببة
كبيرة من سكان العالم الثالو ،كما أكد

كثير من الدراسا

ا عالمية أن الراديو

يعتببر المصببدر الوحيببد المتبباح لإلعببالم والتعلبيم وربببط سببكان العببالم الثالببو بالعببالم
الخارجش .
-3

كمبا تتميبي ا ذاعبة باسبتعمالها لمختلبف طبرق التعبيبر والتب ثير علبى العاطفبة التببش
تتمثل فش المؤث ار

الصوتية والموسيقية  ،مما يعطش المستم شعو ار بالمشاركة ،

ويكون ت ثيرها أقرب الى الت ثير الشخصش  ،الذي يقرب من االتصبال وجهبا لوجبف
.
-4

يتصببف الراديببو بخاصببية اايببة فببش األهميببة وال تت بوافر تلببك الخاصببية فببش وسببائل
ا عالم األخر  ،وهبش ذاتيبة الراديبو  ،فجهباي الراديبو جهباي خباي  ،وأن رسبالة
ا ذاعببة تصببل مباش برة م ببن المببذي الببى المسببتم  ،مم ببا يمكببن الراديببو مببن خل ببق
عالقة قوية متينة بينف وبين المستم .

)(34

-5

م ببن خص ببائي ا ذاع ببة أيض ببا  ،والت ببش تنف ببرد به ببا ع ببن بقي ببة وس ببائل االتص ببال ،
خاصية التكرار  ،وذلك عبن طريبق تسبجيل المبواد ا ذاعيبة مواعبادة بثهبا أكثبر مبن
م برة  ،وبب ب كثر م ببن طريق ببة  ،مم ببا يجع ببل لإلذاعببة ق ببوة فعال ببة تواج ببف ق ببوة االتص ببال
الشخصش .

-6

ويقبدرونها وخاصبة فبش

يعتبر الراديو ك حد أهم مصادر الثقة التش يحترمهبا النبا

الببدول الناميببة  .وممببا ال شببك فيببف أن نجبباح عمليببة االتصببال تتناسببب طرديببا م ب
درجة الثقة التش يتعامل بهبا النبا

مب مصبادرهم  ،ومبد اقتنباعهم بمبا يقولبون ،

فالمصببدر والثقببة يببؤثران ت ب ثي ار كبي ب ار فببش فعاليببة الرسببالة االتصببالية .وقببد ارتبط ب
ا ذاعببة فببش أذهببان العامببة فببش المجتمعببا
ياد

الناميببة ب نهببا مصببدر للثقببة ،ومببن ثببم

قبدراتها علببى ا قنبباا وقابليتهبا للتصببديق .ويرجب ذلبك الببى نظبرة المسببتمعين

لإلذاعة فش البدول الناميبة علبى أنهبا لسبان حبال الدولبة والناطقبة باسبمها ومبن هنبا
ارتبط
-7

هيبتها بهيبة الدولة ذاتها. 1

يتخطى ا رسال ا ذاعش الصعوبا
الدول  ،وقلة المواصال

المصطنعة  :كسبوء العالقبا

 ،فلم تنجو الوسبائل التبش اتبعتهبا بعبض البدول فبش منب

اسببتقبال ا رسببال ا ذاعببش بصببفة دائمببة حيببو اسببتخدم
توج ببف اليهب ببا لذاعب ببا
ا ذاعا

السياسبية ببين

حكومببا

الببدول الت ببش

أجنبيب ببة عب ببدة أسب بباليب لمن ب ب مواطنيهب ببا مب ببن االسب ببتماا لتلب ببك

منها :فرض حظر على االستماا  ،حرمان الشبعب مبن األجهبية القبادرة

علببى اس ببتقبال ا ذاعببا

األجنبي ببة حتببى يقتص ببر االسببتقبال أساس ببا علببى األجهب بية

السببلكية أو األجه بية التببش ال تسببتقبل الموجببف القصببيرة  ،والتشببويا علببى موجببا
 -صالح الدين الفاضل  ،فن الرؤية عبر األذن  ،منشورات نادي المسرح السوداني  ،الخرطوم 1995،م  ،ص.13
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الراديو .ولكن كل هذر األساليب لم تعد ذا
فببش روسببيا الببى ا ذاعببا
محط ببا

قيمة  ،فيوجد واحد من كل  2.5فرد

الموجهببة  ،كمببا أن التشببويا عمببل مكلببف يحتببا الببى

لرس ببال عالي ببة القوة،كم ببا أن ببف لجب براء س ببلبش ال يتس ببم بالحكم ببة ألن ببف يثي ببر

االهتمببام بمعرفببة الممنببوا  ،ونبباد ار مببا يكببون فعبباال تمامببا حيببو يمكببن للمسببتم أن
يحسببن بتيييببر موق ب جهبباي االسببتقبال بتحريكببف فببش كببل االتجاهببا

حتببى يحصببل

على أفضل استقبال
-8

لن الراديو أسرا وسائل االتصال الجماهيري مقارنة بالصبحف والتلفييبون  ،ويعلبل
(دوب) سببر القببوة ا يحائيببة لإلذاعببة ب نهببا وسببيلة سبريعة للنشببر  ،فهببش تتفببوق فببش
ذلك على الصحافة و معظم وسائل النشر األخبر ولبذلك تنفبرد بالسببق ا خبباري
أكثر من الصحف ألن ا رسال ا ذاعش فش اليالب متصل ليل نهار .

-9

تساهم ا ذاعة فش رسم االطار النفسش للمستمعين كما يقول (مندلسون ) فالبرامث
الصباحية تهيئ النا

لليقظة والعمبل والتفباؤل  ،بينمبا تقبوم ببرامث السبهرة بالترفيبف

وا متاا  ،وفش النهاية تخلق جوا من االسترخاء واالستسبالم للنبوم  ،وببذلك تخلبق
جوا ليقاعيبا السبتقبال يبوم جديبد بهمبة ونشباط واستبشبار  ،وتوديعبف بارتيباح وهبدوء
وسكينة .
 -10ال يتطلبب االسبتماا البى الراديبو جهببدا عضبليا أو عصببيا وال يحبول ببين المسببتم
وأداء عملب ببف والسب ببيما األعمب ببال اليدويب ببة التب ببش ال تتطلب ببب تركي ب ب اي مواعمب بباال للفكب ببر
واالستنتا .
 -11يوفر االستماا الى الراديو ا حسا
البرامث فعال أو يح

الجمعش فقد يستطي المستم أن يشارك فش

وهو فش منيلف أنف عضبو فبش جمهبور كبيبر مبن المسبتمعين
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مببن األميببين ومتوسببطش ممببا يعمببق مببن القابليببة لالسببتهواء  ،وخاصببة أن االبيببة
المسبتمعين مببن األميبين ومتوسببطش الثقافببة ممبا يجعببل االسببتهواء أسبرا أقببو أثب ار،
ول ببذلك تلع ببب الدعاي ببة دو ار خطيب ب ار ف ببش الدعاي ببة السياس ببية الموج ببة ال ببى الش ببعوب
المختلفببة ثقافيببا وتقببوم بببدور أساسببش فببش التببرويث التجبباري  ،كمببا أن الراديببو كمببا
يقول محمود عبدر يتيو فرصة أمام المسبتم أن يشبارك  -سبيكولوجيا فبش أحبداو
اليبوم وأخببارر  ،ويسببمو لبف أيضبا بب ن يشبترك مب اآلخبرين فبش تشببكيلة منوعبة مببن
األح ببداو ذا

الميب ببي و االهتم ببام م ب ب المش ببتركين ومب ببن ث ببم قب ببد ي ببدعم التفاعب ببل

االجتماعش بموضوعا

جديدة.

 -12ينفرد الراديو بين وسائل االتصال بالجماهير على التجسبد فبش شبكل شبخي يثيبر
أحيانا ويريو أحيانا أخبر فهبو يمكبن النظبر لليبف كصبديق أو رفيبق  ،ويتميبي ب نبف
مطي يتحدو لن شئ

ويصم

متى أرد .

 -13يعتبببر مببن وسببائل االتصببال الحببارة وفقببا لتقسببيم ماكلوهببان للوسببائل ألن العناصببر
ا عالمية ا ذاعية أقل تهبيكال فبش بنيتهبا مبن العناصبر ا عالميبة التلفييونيبة ممبا
يعطببش مجبباال للتخيببل والتصببور والتفكيببر أكثببر مببن الصببورة التلفييونيببة المكتملببة ،
فالوسبيلة الحبارة التبش تمبد حاسبة واحبدة وتعطيهبا درجبة وضبوحية أقبل مبن الوسببيلة
الباردة  ،تتطلب من المتلقش قد ار عاليا من المشاركة وا كمال .
 -14أسهل وسائل االتصال من حيو االستخدام فال يتطلب اسبتخدام الراديبو معلومبا
معقدة كالتلفييون أو الفيبديو فبال يحتبا البى أيريبل  ،كمبا أن ضببط موجاتبف أسبهل
مقارنة بضبط قنوا

التلفييون الذي يستليم ضبط الصو والصورة .
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 -15أرخي وسائل االتصال  ،وخاصة بعد انتشار جهباي الترانيسبتور البذي أسبهم فبش
تقليل تكلفة جهاي االستقبال (الراديو

)1

 -16يعتبببر الراديببو وسببيلة مببن وسببائل الدبلوماسببية الرسببمية والشببعبية وتقويببة العالقببا
الدولي ببة أو لض ببعافها ع ببن طري ببق ا ذاع ببا

الموجه ببة والت ببش يمك ببن ب ببو الرس ببائل

ا عالميببة عببن طريقهببا مببن دولببة الببى دول أخببر بالعديببد مببن الليببا
للمستمعين المستهدفين فهمها

التببش يمكببن

2

 -17يعمل الراديو توحيد الوجدان القومش (تلعبب ا ذاعبا

دو ار فبش توحيبد الوجبدان و

ت كيببد روابببط االنتمبباء و التمبباي القببومش بببين مكونببا

المجتم ب و تعمببل برامجهببا

على تالقو الثقافا

و تقوية النسيث االجتماعش عبر الفنون الشعبية و التراو)

 عاطف عدلي العبد عبيد  ،مدخل الى االتصال والرأى العام ،القاهرة ،دار الفكر العربي 1997،م ،ص1731 -1622
 -فؤادة عبد المنعم البكري  ،اإلعالم الدولي ،القاهرة ،ط،1عالم الكتب 2011،م ،ص.251
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الفصل الثالث  :البرامج اإلذاعية
المبحث األول  :مفهوم البرامج اإلذاعية
المبحث الثاني  :وظائف البرامج اإلذاعية
المبحث الثالث  :أنواع البرامج اإلذاعية

)(39

المبحث األول
مفهوم البرامج اإلذاعية
برامث الراديو هش اتصال فاالتصبال هبو عمليبة اجتماعيبة يقبوم خاللهبا القبائم
باالتص ب ب ب ببال  communicatorباس ب ب ب ببتنباط ايجابي ب ب ب ببا

م ب ب ب ببن يج ب ب ب ببري مع ب ب ب ببف االتص ب ب ب ببال

 communicantوذلببك عببن طريببق الرمببوي التببش تحمببل المعببانش المشببتركة للجببانبين ،
فالمعبانش تتحقبق مبن خببالل االسبتجابا
االتصال .واالستجابا

المشبتركة لكبل مببن القبائم باالتصبال ،ومبن يتلقببى

هبش السبلوك الخباي البذي ينبتث عبن الرمبوي ،وهبذا علبى مسبتو

االتصال الشخصش.
مب ب تطب ببور ا ع ببالم وانتشب ببار وس ببائلف بت اييب ببد حج ببم المعلومب ببا

وت ببدفقها بصب ببورة مسب ببتمرة

،واحتدام المنافسة لجذب الجماهير المستهدفة بالرسائل ا عالمية ،التش تتجف نحو التميي
فيمببا تقدمببف مببن واق ب التخطببيط ا عالمببش تعببد الب برامث ا ذاعيببة واحببدة مببن الوسببائل التببش
تقدم المعلوما

وهبش تعبرف ب نهبا ( اسبتراتيجية انتقاءهبا وترتيبهبا عببر الخريطبة ا ذاعيبة

التش يتم تخطيطها وفقا للجماهير المستهدفة واختيار األوقا
هنباك خطبوا

)1

المناسبة لهم

أساسببية البببد مببن تحديببدها ومعرفتهبا عنببد لنتببا وتصببميم الببرامث ا ذاعيببة

وهببش  ،الليببة ا ذاعيببة المسببتخدمة  ،وا لقبباء ا ذاعببش ،وتحديببد النسببب البرمجيببة ومعرفببة
الجمهور المستهدف عبر بحوو المستمعين .

 -حسن عماد مكاوي وعادل عبد الغفار ،اإلذاعة في القرن الحادي والعشرين  ،القاهرة  ،الدار المصرية اللبنانية،2008،ص.15
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1

الجمهور المستهدف :
أه ببم ج ببيء ف ببش البرمج ببة ا ذاعي ببة ه ببو معرف ببة متطلب ببا
يريببدون؟ ومببا هببش المعلومببا

وحاج ببا

المس ببتهدفين م بباذا

التببش تسبباعدهم فببش لدارة شببئون حيبباتهم؟ ولببذا يكببون دأب القببائمين

علببى االتصببال وهببدفهم هببو لرضبباء المسببتمعين مواشببباا حاجبباتهم أكثببر مببن ييببادة عببددهم ،ومببن
السهل استقطاب أعداد كبيرة منهم لالستماا للبرامث ولكن يصعب االحتفاظ بهم  .وذلبك يتطلبب
دراسة الجمهور دراسة تفصبيلية فمبن خبالل تحديبد جمهبور الببرامث ومعرفبة اتجاهبا

ونبوايا هبذا

الجمه ببور فتن ببف يمكب ببن لمن ببتث الب ب برامث أن يس ببتخدم أفض ببل األسب بباليب المناس بببة للت ب ب ثير ف ببش هب ببذا
الجمهور .فقبل لعداد الني وبداية التدريبا

ال ببد أن ي خبذ فبش االعتببار التعبرف البواقعش علبى

طبيعة المستم الذي توجف لليف الرسالة  ،ودراسة هبذا المسبتم مبن أجبل لنتبا برنبامث يحقبق لبف
المتعببة وا قنبباا .فببتذا كببان البرنببامث يعببالث مشببكلة اجتماعيببة مببا فالبببد مببن تحديببد أي الجماعببا
داخل جمهور المستمعين يمكن أن تتب ثر وتهبتم أكثبر بهبذر المشبكلة وفعلبى سببيل المثبال لذا كبان
البرنامث يتعامل مب ( المبرأة الحامبل ) فبتن كبل النسباء فبش سبن الحمبل يصببحن جمهبور محتمبل
فش هذا البرنامث أما األيوا أو الرجال بوجف عام فيعتبرون جمهو ار ثانويا لهذا البرنامث .
وتعتمد اسبتراتيجية توجيبف ببرامث لذاعيبة البى قبادة الب أر علبى أسبا

1

تحديبد قبادة الب أر باعتببارهم

األشخاي المحليبين البذين يتعلمبون بسبهولة كبيبرة مبن الراديبو  ،ويكبون لبديهم المقبدرة علبى تبنبش
ونشببر األفكببار الجديببدة  .وهببم بمثابببة محطببا
الراديو ألصدقائهم وجيرانهم .

راديببو صببيير متنقلببة يعيببدون نقببل مببا سببمعور مببن

2

 حسن عماد مكاوي  ،إنتاج البرامج للراديو -النظرية والتطبيق ،مرجع سابق  ،ص .1432
 -حسن عماد مكاوي  ،المرجع نفسه  ،ص.144
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1

اللغة اإلذاعية :
وقد كانب

الليبة ولبم تبيل  ،محبل اهتمبام مبن جانبب د ارسبا

عامبف والد ارسببا

االتصبال الجمباهيري بصبفة
األهميببة فببش

ا ذاعيببة بصببفة خاصببة  ،ظهببر العديببد مببن القضببايا ذا

هببذا الش ب ن نببذكر منهببا التعببدد الليببوي وانعكاسبباتف علببى الببنظم ا ذاعيببة  ،فعلببى مسببتو
العببالم يمكببن تحديببد  3500ليببة  ،موان كببان المكتببوب منهببا ال يييببد علببى  500ليببة فقببط
وهنباك مبا يقبرب مبن  1250ليبة تسبتخدم فببش القبارة األفريقيبة وحبدها  ،وفبش أوروببا توجببد
 28لية قومية .

1

تأثير اللغة على النظم اإلذاعية :
لن التعدد فش الليا

كان تعبي ار عن الثراء والتنوا الثقافش والحضاري فش العبالم  ،لال أنبف

يضب نوعببا مببن القيببود علببى ا ذاعببة وايرهببا مببن وسببائل االتصببال الجماهيريببة  ،ويتطلببب
االبا أن تييد هذر الوسائل من لمكاناتها بحيو تتمكن من تقديم الرسبالة بب كثر مبن ليبة ،
سوا كان

الرسالة تستهدف الجمهور الداخلش أو الجمباهير األجنبيبة فعلبى مسبتو الدولبة

الواحدة نجد أن التعدد الليوي فش مقدمة المتيي ار
كببان بالدولببة جماعببا

التش تؤثر على النظام ا ذاعش  ،فتذا

ليويببة متعببددة بحيببو ال يمكببن لنشبباء خدمببة لذاعيببة خاصببة لكببل

جماعة  ،تضطر الدولة الى استخدام أو بمعنى أصو فبرض ليبة أو ليتبين أو أكثبر وفبق
لمكانياتهببا الت ببش االب ببا مببا تك ببون مح ببدودة بحيببو يس ببتحيل لإلذاع ببة بكببل اللي ببا

الوطني ببة

المحدودة  ،هذر المشكلة ( التعدد الليوي) وانعكاساتها على النظام ا ذاعش للدولة

 اليونسكو  ،أصوات متعددة ،وعالم واحد  ،الجزائر ،الشركة الوطنية للتوزيع 1981 ،م ،ص.117 جهان رشتي ،النظم اإلذاعية في المجتمعات الغربية  ،دراسة في اإلعالم الدولي  ،القاهرة  ،دار الفكر العربي 1978 ،م ،ص.201
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2

2

تحرير النص اإلذاعي :
يببر هورس ب

) (Horrstmanمببان أن كتابببة الببني ا ذاعببش هببش فببن تكببوين التركي ببب

اللي ببوي ال ببدقيق  ،واالس ببتخدام التعبي ببري الخ ببالق للي ببة وك ببذلك التلقائي ببة والفعالي ببة ف ببش ه ببذا
االسببتخدام ويعتمببد الببني ا ذاعببش فببش صببيااتف علببى الحببروف والكلمببا  .فببالحرف هببو
الوحدة األساسية للكلمة ويعرف الحرف فش اللية ب نف ما ال يظهر معنار فش نفسف بل مب
اي برر  ،أمببا الكلمببة فتعنببش لفظببا يببدل علببى معنببى مفببرد  ،ومببن خواصببها النطببق والمعنببى
وت تش فش ثالو صور وهبش االسبم والفعبل والحبرف  ...وتعبد ا ذاعبة وايرهبا مبن وسبائل
االتصال الجماهيرية أحد مظاهر االستخدام االجتماعش للية كما أنها أحبد مظباهر التب ثر
باليببة حيببو تعتمببد ا ذاعببة علببى حاسببة السببم  ،وتفتقببد البعببد الحرفببش  ،وتقببدم الب برامث
ا ذاعية كمييث من الكلما

والمبؤث ار

الصبوتية والموسبيقى  ،ومبن خبالل هبذر العناصبر

الثالث ببة يعتمب ببد البرن ببامث ا ذاعب ببش عل ببى خيب ببال المس ببتم فب ببش تجم ببيعهم وتجمي ب ب المعنب ببى
المطلوب

1

ت ب ثير ا ذاعببة وفعاليتهببا كوسببيلة اتصببال جمبباهيري  ،أصبببو يتوقببف الببى حببد كبيببر علببى
ق ببدرتها الخاص ببة بتطويب ب اللي ببة ومه ببارة اس ببتخدامها ف ببش التعبي ببر ع ببن المعن ببى المطل ببوب
وتوصيلف فش الوقب

نف سبف هنباك عوامبل تبؤثر فبش المسبتو الثقبافش للجمهبور  ،الموضبوا

البذي يتناولبف البني  ،وفلسبفة الخدمبة ا ذاعيبة التبش يقبدم مبن خاللهبا البرنبامث با ضبافة
الى توقي
متطلبا

تقديم البرنامث ا ذاعش  ،لن اختيار الكلما

الدقيقبة المعببرة عبن المعبانش مبن

الني ا ذاعش الجيد الذي يييد من كفاءة ا ذاعة كوسيلة اتصال جماهيرية

 -بركات عبد العزيز  ،اتجاهات حديثة في إنتاج البرامج اإلذاعية  ،ط،1القاهرة ،دار الكتاب الحديث 2000 ،م،ص181 -17
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كما أن البسباطة والوضبوح فبش كتاببة البني ا ذاعبش ال تقبل أهميبة عبن الدقبة  ،فقبد يجبد
كاتببب الببني أن بعببض الكلمببا

والتراكيببب الليويببة  ،تعبببر عببن الفك برة بدقببة  ،وال ايببر

واضببحة أو ايببر مفهومببة أو ايببر م لوفببة للجمبباهير المسببتهدفة  ،فببش هببذر الحالببة يتعببين
عليف أن يختار الكلما

والتراكيب الليوية البسيطة والواضحة م مراعاة ا يجاي وهو أن

يكون اللفظ أقل من المعنى م الوفاء بف مواال كان لخالال يفسد المعنبى وم ارعباة ا طنباب
وهو ييادة اللفظ على المعنى لفائدة  ،فا يجاي وا طنباب أسبلوبان ليويبان فبادة الحبديو
بوجف عام  ،ولكل منهما مقتضيا

استخدام معينة  ،فقد يقتضبش الحبال اسبتخدام أحبدهما

وقد يقتضش حال خر استخدام االثنين .
اإللقاء اإلذاعي :
فن ا لقاء (هو فن النطق بالكالم بصورة توضو ألفاظف ومعانيف  ،يت تى بدراسة الحروف
األبجديبة فبش مخارجهبا وصبفاتها وكبل مبا يتعلببق بهبا لتخبر مبن الفبم سبليمة ال يلتبب
ح ببرف بح ببرف  ،وب ببذلك ال تلت ببب

الكلم ببا

بهببا

وال تخف ببش معانيه ببا  ،وتوض ببيو المعن ببى يب ب تش

بد ارسبة الصبو ا نسبانش فبش مادتبف وطبقاتببف د ارسبة موسبيقية تتبيو للبدار أن يؤديبف بمببا
يناسب المعبانش فتببدو واضبحة مبينبة جميلبة الوقب علبى أذان السبامعين  ،وهبذر الد ارسبا
سبمي

فنببا ولببم تسببمى علمبا ألنهببا تعتمببد فببش أساسببها علبى الببذوق والجمببال قبببل أن تعتمببد

على القواعد والقبوانين  ،ومبا القواعبد والقبوانين اال المبادة التبش يظهبر فيهبا األثبر الفنبش ،
وال يين ببش العل ببم ش ببيئا لذا ض ببعف

أو انع ببدم

اكتسابا  ،موانما يخلقها اهلل م نف

ا نسان  ،اير أن الدراسا
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الفطب برة الفني ببة الت ببش ال يمك ببن أن تكتس ببب
العلمية الخاصبة ببالفنون

تصقل الفطرة الفنية وتنميها  ،بل وتستنبطها وتستخرجها لذا كان

كامنة فبش نفب

الفنبان

تخفيها بعض العوائق الموجودة فش ظروف حياتف أو بيئتف.
وا لقاء الجيد لبرامث ا ذاعة يحتا أوال الى دراسة ومعرفة فبن ا لقباء ويحتبا ثانيبا
المبادئ األساسية فش قواعد اللية نحوا وصبرفا ويحتبا ثالثبا البى ممارسبة ومبران وتبدريب
مستمر .
الشخصية الصوتية -:
لببي
المكون ببا

هنبباك شخصببيتان متشببابهتان تمببام الشبببف  ،ال فببش الصببو  ،وال فببش اي برر مببن
الشخص ببية األخ ببر وعل ببى ه ببذا األس ببا

ف ببتن لك ببل لنس ببان فرديت ببف وشخص ببيتف

الصوتية المميية وهذا يقتضش من مقدم الني ا ذاعش ال يقلبد شخصبية صبوتية أخبر ،
موانمببا يكببون أداؤر فببش لطببار شخصببيتف الصببوتية هببو ،لكببن هببذا ال يمن ب مقببدم الببني مببن
التدريب والمران المستمر كبش يكبون ملقيبا جيبدا  ،دون أن يحباول تقليبد شخصبية أخبر ،
ألن هذا التقليد سيجعلف صورة مشوهة من تلك الشخصية .
لننا نعرف عبددا مبن مقبدمش الببرامث والمبذيعين النباجحين رابم اخبتالف أصبواتهم وطريقبة
أدائهم  ،ولكل منهم شخصيتف الصوتية المميية التش تدمغ أداءر ،وم ذلك لذا حباول أي
منهم تقليد شخصية صوتية أخر فتنف سيتحول من ناجو الى فاشل.

1

 -ديل كارينجي ،التأثير في الجماهير عن طريق الخطابة  ،ترجمة رمزي يسي وعزت فهيم صالح ،القاهرة  ،دار الفكر العربي ،د.ت ،ص.95
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1

المبحث الثاني
وظائف البرامج اإلذاعية
تلقى البحوو والدراسا

وا ذاعية اهتماما باليا من قبل الباحثين والعاملين فش مجال

البرامث االذاعية  ،ما يؤكد أهمية ا ذاعة كوسيلة لعالمية تتمت بدور فش المجتم المعاصر

حتى أصبو العالم يعول كثي ار على ضرورة ا فادة من ا ذاعة وما ينتث عن هذر الوسيلة
االتصالية من برامث سمعية  ،تيطش أحداثا أو أخبا ار أو تعرض برامث حوارية او لخبارية

فضال عن نش ار

األخبار.

ومن هنا فان الحديو عن وظائف البرامث ا ذاعية  ،يحتم علينا الحديو عن لية الوسيلة

التش هش االخر يجب أن توظف بما يتناسب والوسيلة المستخدمة فاللية فش االذاعة ترتبط

ب رخي وأسرا وسيلة اعالمية

الجماهير المثقفة واالمية كافة  ،ذا

ذاعة األخبار وتقديم البرامث  ،كما انها ترتبط بنوعيا

المستو االجتماعش واالقتصادي المرتف والمنخفض ومن

هذا المدخل يتضو الت ثير فش المتلقش خاصة وانف مشارك دون أن يشعر بايجابية فش استكمال

مقوما

الرسالة االعالمية.

وبالتالش للبرامث االذاعية التش تبو من المحطا

االذاعية(الراديو) ،لية خاصة لها سماتها

وخصائصها التش تتواءم وطبيعة ا ذاعة  ،فتتكون لدينا مجموعة وظائف للية االذاعة وهش:

 -1الوظيفة ا عالمية باعتبار ا ذاعة هش وسيلة اتصال وبرامجها تستعمل اتصال ليوي لعالمش
فش ليصال األفكار والمعلوما .

 -2الوظيفة التعبيرية :حيو تهدف ا ذاعة للى التعبير عن المشاعر وتحريك أحاسي
المتلقش من خالل تقديم عروضها سواء على صعيد النش ار او البرامث.

وانفعاال

 -3الوظيفة االقناعية :وهنا تبري أهمية لية البرامث ا ذاعية فش تشكيل الرأي العام او تثبيتف او
تيييرر.
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ومن خالل هذر الوظائف التش تتمت بها لية االذاعة او بمعنى ادق لية البرامث االذاعية ألن

اسا

اي لية هو الخطاب او الحوار الذي يتكون من اللية فالت ثير هو ما تبتيش البرامث

ا ذاعية  ،من خالل وظائف لية كل وسيلة واستعمالها بالشكل العلمش والدقيق بالتعبير عن
الموضوا او الحالة الموضوعة على طاولة النقاا بهدف تشكيل رأي عام حولها بيض النظر
قضية أو حالة تهم المجتم أو شريحة كبيرة منف.

عن الت ييد أو الرفض السيما اذا ما كان

وتق ضمن خارطة البرامث االذاعية العديد من االشكال البرنامجية ومنها البرامث الحوارية

وا خبارية  ،التعليق  ،والتحقيقا

وايرها ،حيو يقوم كل شكل من هذر االشكال البرنامجية

اذاعيا بمهام ووظائف فالبرامث ا ذاعية تستعرض االفكار واألحداو والعواطف فش برامجها
المختلفة.

فالبرامث االذاعية تعمل على تحقيق اهداف رئيسة وهش ا عالم و التثقيف و الترفيف وير

بعض خبراء االتصال المرئش والمسموا أن هدف البرامث (االعالم) ال يتحقق لال من خالل

توفر عنصرين هامين وهما:

أوال  :ا خبار بمعنى أن تخبر النا
المجتم المحلش او خارجف.

ثانيا  :التفسير  ،فلي

بكل مايجري حولهم وسواء كان

كاف ان تعلم النا

هذر المجريا

داخل

وأن تخبرهم فقط ،ولكن البد من أن تفسر لهم هذر

االخبار واليمكن أن تفرض مبدأ (التخصي) بالنسبة لإلنسان العادي فهو يحتا الى من يفسر

لف االحدو.

أ ي بمعنى أن وسيلة ا ذاعة تحقق اايا

االعالم والتثقيف والترفيف ولكن عبر موادها

ومضامينها المتمثلة ب شكال برنامجية يطلق عليها( البرامث االذاعية).
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المبحث الثالث
أنواع البرامج

قد شهد

القوالب ا ذاعية تطو ار

كبيرة نتيجة التطور فش التقنيا

والتقديم  ،ومنافسة التلفييون ووسائل ا عالم األخر واحتياجا

ورابا

الحديثة  ،وأساليب

جمهور المستمعين 1.

للبرامث ا ذاعية أنواا وأشكال كثيرة ومتعددة نذكر منها على سبيل المثال :

أو ًال  :الحديث المباشر :

مفهوم الحديو المباشر ما هو اال مجموعة من الكلما

تشكل مجموعة من العبا ار

والجمل فش موضوا معين قد يكون لعالمش تثقيفش تربوي ، 2والحديو المباشر هو من أول
األشكال التش عرفتها ا ذاعة عند تقديمها نتاجها  ،وقد تحتوي الموضوعا

وتختلف أنواعها

حسب الهدف الذي نتوقار  ،ولكنها فش النهاية ال تخر عن كونها كلمة منطوقة والتش لها
مواصفا

وممي اي

خاصة ألنها تخاطب األذن ال العين  ،وهذا ما يحتم على الكاتب أو

المتحدو فش ا ذاعة أن يكون على وعش تام بطبيعة الوسيلة التش يستخدمها وطبيعة الجمهور

الذي يخاطبف من خالل هذر الوسيلة  ،وعادة مايتكون الحديو المباشر من بداية ووسط ونهاية
كلها عبارة عن كلما

تشكل مجموعة من العبا ار

والجمل تدور حول موضوا معين  ،ربما

يكون تربوي تثقيفش – دعوي  ... -ال  ،عليف يجب أن يتفاد

الكلما

اليامضة  ،ومراعاة

بساطة التركيب الليوي  ،وأن تكون الجمل بسيطة واير مركبة  ،وأن يكون الختام استعراضا
لما حوار الحديو ليتمكن المستم من معرفة ما لم يتمكن من حضورر 3.

ويحتا الحديو ا ذاعش المباشر الى وحدة فش البناء .أي وجود بداية ووسط ونهاية  ،فلكلما

المستخدمة تعبر عن األحداو اليومية وتمسك باهتمام المستم  ،وتشرح الموضوا ببساطة

وتطور الحجث ثم تلخي ما سبق أن قيل  .واالبا ما يتضمن الحديو المباشر فكرة أساسية
واحدة يتم تناولها بدقة ووضوح وسالسة فتدخال عدد كبير من الكلما

 حسن عماد مكاوي ،عادل عبد الغفار ،مرجع سبق ذكره ،ص.72 محمد حمد عروسه ،األسس الفنية لإلذاعتين  ،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ،ط1987 ،1م ،ص.18 يوسف مرزوق  ،المدخل لحرفية الفن اإلذاعي  ،القاهرة  ،مكتبة األنجلو المصرية ،دون تاريخ  ،ص 83،8631
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اليريبة أو اير الم لوفة

قد يرضش ارور المتحدو  ،ولكنف سيعوق الفهم لد

المستم  ،فالمتحدو ا ذاعش يجب ال

يهبط الى مادون مستو المستم  ،كما ال يجب أن يتصور أن المستم فش مثل مستوار

التعليمش والفكري .

مواذا كان الحديو المباشر يتم فش مناسبة معينة وال يقدم كبرنامث دوري هنا يتحتم أن تحدد
أهمية المناسبة  ،وطبيعة الشخي المتحدو  ،ومؤهالتف  ،وسبب االستماا لليف  ،وبصفة عامة

كلما كان شخي المتحدو معروفا لد الجماهير كلما احتا الحديو لتقديم بسيط للمتحدو ،
أما لذا كان شخي المتحدو اير معروف للمستمعين فيليم تقديم معلوما

الحديو1

وافية عنف فش بداية

ثانيا  :المقابلة
وهش شكل من أشكال الحوار سواء كان حوا ار صحفيا أو لذاعيا مسموعا أو مرئيا والمقابلة

تعتبر فيف يسهل على المستم االدراك والمتابعة ودور ا عالمش فش المقابلة هو وسيط بين

الجمهور والضيف لذن المذي هو نائبا عن الجمهور ومتحدثا بلسانهم وقد تكون المقابلة أحيانا

بمثابة االتصال الشخصش لذ يقوم المذي بطرح أسئلة تكون دائرة بخاطر المتلقش ويكون ذلك
عن طريق الحديو المباشر. 2
تعد برامث المقابال

من أكثر أشكال برامث الراديو انتشا ار  ،ويتوقف نجاح هذا الشكل على قدر

النجاح فش لعدادر وأسلوب تقديمف بشكل يستهوي المستم  ،ويمكن لعداد الحوار لعدادا كامال

من جانب المحاور والمتحاور معف كما يمكن وض خطوط أساسية لألسئلة وا جابا

 ،وأحيانا

تكون برامث الحوار تلقائية ولم يسبق لعدادها ،وأحيانا يتم لعدادها بشكل جيئش فقط  ،وينطوي
تقديم المقابلة التلقائية تماما على بعض المخاطر مثل أن يكون المتحاور معف قليل المعلوما

،أوال يجيد التعبير عن أفكارر و ارئف  ،أو تكون لجاباتف مختصرة جدا  ،أو طويلة جدا  ،ومن
ناحية أخر كثي ار ما تسفر المقابال

المعدة بدقة عن حوار جاف ومتكلف  ،لال لذا كان لد

المحاور والمتحاور معف القدرة على أن يبدو تلقائيا أثناء تسجيل المقابلة .
 حسن عماد مكاوي  ،إنتاج البرامج للراديو النظرية والتطبيق ،مرجع سابق  ،ص.245-2442
 -محمود أدهم  ،المقابالت اإلعالمية  ،القاهرة  ،دار الثقافة للطباعة 1989 ،م  ،ص.31
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1

أنواا المقابال

:

هناك ثالثة أنواا رئيسة للمقابال

 -1حوار ال أر

هش :

 opinion interviewويركي هذا النوا من المقابال

شخصية معينة فش موضوا من الموضوعا

على استطالا ار

سواء فكرية – سياسية  -اقتصادية – اجتماعية –

دينية – رياضية – ثقافية  ،وتكون شخصية المتحاور معف من الخبراء فش موضوا الحوار .

 -2حوار المعلوما
استنباط معلوما

ويركي هذا النوا من المقابال

information interview

على

من الواق تساهم فش تقديم خدمة عامة للجمهور سواء من أشخاي مشهورين

أو اير مشهورين فهدف الحوار هو معرفة المعلوما

 -3حوار الشخصية

personality interview

.

يعد هذا النوا من برامث االهتماما

ا نسانية  ،ويتناول شخصية جذابة للجماهير  ،أو مثيرة الهتماماتها ويتضمن البرنامث نش ة

هذر الشخصية  ..وتطورها  ..وسماتها اتجاهاتهما سلوكها  ..أفكارها  ..وتتجف األسئلة الى

التعمق فش أاوار الشخصية بما يثير اهتماما

المستمعين 1.

الحديو االستعراضش  :هش المقابلة التش تجري م ضيف البرنامث داخل ا ستديو أو تجري

معف عبر التلفون اذا كان فش مكان بعيد عن محطة البو .
السرد التاريخش :هش نوا من المقابال

لتسجيل معلوما

يستخدم فيف المذي الذي يجري المقابلة الشريط الصوتش

بعيد جمعها من األشخاي وتتعلق بتجارب أو أحداو وقع

ثالثاً  :الندوات والمناقشات

أو مذك ار .

تدخل فش دائرة البرامث الحوارية من حيو الشكل  ،وفيها يلتقش مجموعة من األشخاي

المتخصصين فش مجال القضية المطروحة  ،ويستطيعون أن يمييوا وجها

اختلف

أرؤهم أم توافق

نظرهم سواء

م بعضها البعض  ،ويدير المناقشة أو الندوة المذي الذي يعتبر حلقة

وصل بين أطراف النقاا  ،وثب

وأكثرها ت ثي ار فش معالجة الموضوعا

أن برنامث الندوا

والمناقشا

من أحسن البرامث ا ذاعية

الجادة التش تختلف حولها وجها

 -حسن عماد مكاوي  ،إنتاج البرامج للراديو -النظرية والتطبيق ،مرجع سابق  ،ص .247-246
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النظر .

وبرامث الندوا

دائما تهتم بموضوعا

والمناقشا

أهمية للجمهور فهش تعمق مفهوم

ذا

المشاركة وتمهد الطريق للوصول الى ال أر الصحيو  ،وتض أصحاب القرار فش مواجهة م

الجمهور.

وتتيو برامث المناقشا

المناال المالئم لتبادل األفكار التش تشكل أهمية خاصة لد

أفراد

الجمهور المستهدف  ،والمناقشة يمكن أن تكون خفيفة أو جادة  ،ولكن الهدف منها دائما أن
تدف المستم الى التفكير  ،وأبسط أنواا المناقشا

هش امتداد لبرامث الحوار حيو يلعب

المحاور دو ار أكثر ايجابية فهو يعرض األفكار التش تحفي المتناقشين على التمعن فش الموضوا
ليديرها رئي

بشرط أ يقوم بذلك مذي ماهر فش العمل ا ذاعش  ،وقد تمتد برامث المناقشا

أو

مسئول ليقود النقاا بين ثالثة أو أربعة أشخاي حيو يقوم قائد المناقشة بتدارة الحوار والتنظيم

والمتابعة بدون أن يشارك فعليا فش النقاا ويدور موضوا المناقشة حول قضية واحدة بشرط أن
يتم تناولها بعمق كما يمكن عرض بعض خطابا

المناقشا

المستمعين والتعليق عليها .وتنقسم برامث

الى أربعة أنواا أساسية وهش ( المائدة المستديرة – الندوة األفقية –المناقشة الجماعية

– المناظرة )1

رابعاً  :برنامج المجالت اإلذاعيةmagazines programs :

هو شكل مقتب

من ا نتا

مختلفة ألن التنوا يعنش طاب

الصحفش المقروء فهو يت لف من عدة فق ار

حول موضوعا

الجاذبية واالهتمام وكل ماكان البرنامث ذاخ ار بالمعلوما

المتنوعة كلما أيداد الجمهور اهتماما بف .2

تعد مجلة الراديو من األشكال البرامجية الحديثة التش ظهر فش أوائل الستينيا

أنواعا مختلفة من المواد ا ذاعية مثل  :األخبار – الحوار – المناقشا

وهش تتضمن

– الدراما – الموسيقى

–الرياضة .وكل ذلك يقدم خالل فترة ممتدة يتراوح يمنها من 15الى  30دقيقة  ،وهذا يالئم

المستم الذي يصيش ب ذن واحدة بينما يقوم ب داء أي نشاط خر  ،وهناك أنواا مختلفة من

 حسن عماد مكاوي  ،إنتاج البرامج للراديو النظرية والتطبيق ،مرجع سابق  ،ص .256 عبد الدائم عمر الحسن  ،الكتابة واإلنتاج اإلذاعي في الراديو  ،عمان  ،دار الفرقان 1998 ،م  ،ص.901
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المجال

ا ذاعية بناء على الموضوعا

التش تناقشها منها المجلة ا خبارية  ،التش تستهدف

تقديم األخبار ب شكال مختلفة  ،ومنها المجال

التش تتناول موضوعا واحدا مثل المجلة

اليراعية  ..السياسية  ..الرياضية  ..الصحية  ..الفنية  ..األدبية ..العلمية  ..وهش موجهة
لجمهور مخصي ومهتم بالموضوا الرئيسش  ...وهناك المجلة المنوعة وهش تقدم موضوعا

متنوعة  ،وتهدف الى الترفيف وتتوجف لكل فئا المستمعين  ،وال تلتيم بشكل محدد موانما تعتمد
على التنوي بهدف لثراء الجانب الترفيهش لد المستمعين 1.

خامساً  :التحقيق اإلذاعي reportage

تعنش كلمة ريبورتا لعادة نقل الحدو أو الحديو أو الصورة بيواياها المختلفة وتقيمها من

موق الحدو الى الجمهور المستهدف .
وقد الراديو مفهوم الريبورتا

من الصحافة المقروءة ف صبو يعنش نقل الصورة الصوتية بكل

ظاللها من مكان الحدو للمستم ويعتمد التحقيق أساسا على الخبر وال أر  ،موان كان الخبر
مجرد مبرر للتعرف على أسبابف وامتداداتف ونتائجف الحالية والمستقبلية  ،ويقا ت ثير التحقيق
ا ذاعش فش ضوء العناصر التالية (الحدو  -الرأي– ا خ ار )2

وتعتبر القصة ا خبارية المباشرة هش شكل مبسط للتحقيقا

ا ذاعية خاصة عندما يتداخل فيها

الخبر بال أر  ،وكذلك رسائل المراسلون لتوضيو أبعاد موضوا معين وقد شمل الرسالة لقاءا

م شخصيا

مختلفة  ،وصو الحدو الواحد حين يتناول أكثر من مندوب ويمتي فيف الخبر

وال أر والخلفية  ،ويمكن أن يستيرق التحقيق الواحد وال أر الواحد عدة حلقا

 ،ويمكن أن يشتمل البرنامث الواحد على مجموعة من التحقيقا
وتنقسم التحقيقا

القصيرة 3.

ا ذاعية الى نوعين تحقيق حش وهو من أقدم أنواا التحقيقا

مقسمة الى أجياء

وأكثرها تشويقا

للمستم ويتسم بصدق التعبير  .والنوا الثانش التحقيق المسجل ،ويتم بعد لجراء عمليا

المونتا والتحكم فش العناصر المختلفة .

 عبد العزيز الغنام  ،مدخل في علم الصحافة – الجزء الثالث – إنتاج البرامج اإلذاعية  ،القاهرة  ،مكتبة األنجلو المصرية 1983،م ص.248-2462
 حسن عماد مكاوي  ،إنتاج البرامج للراديو النظرية والتطبيق ،مرجع سابق  ،ص .2623
-إبراهيم وهبي ،الخبر اإلذاعي  ،القاهرة ،دار الفكر العربي 1980،م ،ص.119
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سادساً  :برامج اإلبراز

feature programs

يقصد بها تلك النوعية من البرامث التش تنطوي على لبراي شخي أو حدو أو مفهوم

أو قضية أو فكرة من كافة الوجور  ،وتقديم صورة مكالمة عنها للمستم  ،ويستخدم هذا الشكل
من البرامث عدة طرق لتحقيق هدفف  ،مثل  :األحاديو والمقابال

،المناقشا

 ،التوثيق ،

ويستخدم المونتا بحرفية عالية للت كيد على الفكرة أو ال أر  ،ويستهدف هذا الشكل البرامجش

دائما تحليل موقف ما والتنبؤ بالمستقبل بناء على تحليل منطقش مدرو 1

سابعاً  :البرامج الوثائقية the documentary programs

هناك شكل من البرامث ا ذاعية ال يمكن تصنيفف ضمن برامث األخبار واألحاديو

والدراما التش تتسم بمالمو مميير هذا الشكل المختلف الذ

يتضمن صبية تعليمية فش اليالب

هو ما يطلق عليف البرنامث الوثائقش  ،ولف ثالثة أنواا (لثبا

الصعبة  -طرح مشكلة حيوية تواجف المجتم سواء كان

قوة ونبل النا

فش المواقف

سياسية أو اجتماعش أو اقتصادية

وسبل عال هذر المشكلة فش لطار واقعش -عرض الحقائق المجردة من خالل تفاصيل الحياة

اليومية للمواطن العادي)

ثامناً  :البرامج اإلخبارية

تشيل البرامث ا عالمية سواء نش ار أخبار أو التحليال

البو ا ذاعش م األخذ فش االعتبار االختالفا

والتعليقا

بين قيم األخبار فش الثقافا

حوالش خم

يمن

المختلفة وهناك

عدة نماذ من البرامث ا خبارية وهش ( :التعليق – التحليل – التقارير ا خبارية – التيطية

الرياضية -شريط األخبار – تيطية االجتماعا
األحداو الخاصة )

تاسعاً  :البرامج التعليمية والتثقيفية -:

– الخطب والمؤتم ار

تتوجف البرامث التعليمية والتثقيفية الى قطاعا

الصحفية – وتيطية

متخصصة من الجماهير وهذا االستخدام

يناسب الدول النامية بشكل أكبر نظ ار لإلفقتقار لوسائل االتصال والمواصال
 -حسن عماد مكاوي  ،إنتاج البرامج للراديو النظرية والتطبيق ،مرجع سابق  ،ص .265
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 ،وقلة أعداد

المد ار

موامكانيا

والمدرسين  ،وييادة نسبة األمية والحاجة الى استخدام وسائل اير تقليدية

المنهجية  ،وتقديم ا رشاد اليراعش ،

لتعليم الكبار  ،ومحو األمية الوظيفية  ،وتقديم الدرو

والتوعية الصحية والتثقيف العمالش والتدريب .

وتهدف البرامث التعليمية والتثقيفية الى لثراء الجانب المعرفش لمستقبليها من الجماعا

المستهدفة  .وتنقسم هذر البرامث الى نوعين أساسين  ،النوا األول يهدف الى ا ثراء الثقافش

وييادة المها ار المكتسبة والتوعية وهو اير مرتبط بمنهث دراسش ويطلق عليف البرامث التربوية ،
ويتمثل هذا النوا فش البرامث األدبية والعلمية ...ال  ،ويطلق على النوا الثانش البرامث التعليمية

وه ش تلك البرامث المرتبطة بمنهث دراسش محدد وتستهدف لثراء العملية التعليمية الرسمية مثل
التعليم فش المدار والجامعا

.

تاسعا  :البرامج الترفيهية

تشيل البرامث الترفيهية الحيي األكبر من ساعا

البو ا ذاعش  ،حيو ال تقل نسبتها عن

 %66من يمن االرسال ا ذاعش  ..وتتخذ البرامث الترفيهية أشكاال متعددر لعل أبريها البرامث
الموسيقيةوالمنوعا

والدراما .

 ،وبرامث المسابقا

واأللياي  ،والبرامث الجماهيرية ،والبرامث الرياضية ،

ووظيفة برامث الترفيف هش التسلية وا متاا  ،وقتل الوق مواياحة الهموم عن كاهل ا نسان التش
تؤدي الى استرخاء المتلقش موادخال السرور والبهجة على نفسف  ،ورام ذلك ال يوجد برنامث
ترفيهش مطلق  ،أي يخلو من رسائل أو قيم أو أهداف معينة فجمي البرامث الترفيهية تعك

رسائل وقيم واتجاها
عاشراً اإلعالنات :

سواء بقصد أو بيير قصد1

ا عالن هو مجموعة من األصوا

المصممة لتحفيي األشخاي على اتخاذ لجراء ما،
لعالنا

فإلعالن يرو لبي سلعة أو خدمة أو فكرة  ،وتتناف

الراديو م أآلالف الرسائل

التجارية األخر التش يتعرض لها المواطن كل يوم  ،فهناك نوعيا

 -حسن عماد مكاوي  ،إنتاج البرامج للراديو النظرية والتطبيق ،مرجع سابق  ،ص .361
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من الرسائل ا عالنية

متاحة فش كل مكان  ،ويتم تجاهل حوالش  %80من من الحجم الكلش لإلعالنا
لذاعتها والتعرض لها مما يؤدي الى انصراف النا

عنها1.

 -حسن عماد مكاوي  ،إنتاج البرامج للراديو بين النظرية والتطبيق  ،مرجع سابق ،ص.379
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بسبب تكرار

الفصل الرابع  :الثقافية اإلسالمية
المبحث األول  :مفهوم الثقافة اإلسالمية
المبحث الثاني  :أهداف الثقافة اإلسالمية
المبحث الثالث  :خصائص الثقافة اإلسالمية

)(56

المبحث األول

مفهوم الثقافة اإلسالمية

الثقافة لية :

الثقافة لية :مادة (ثقف) فش اللية دالالتها التقويم وا دراك والحبذق  ،يقبال :تثقبف الشبئ
 :أقام المعو  ،ومنف تقف

الرمو أقم

المعو منف  ،وسويتف .والثقاف والمثقف  :أداة من حديد

أو خشب تقوم بها الرماح لتستوي وتعتدل .
والمعنى الثانش لمادة ( ثقف ) ا دراك والمالقاة وجها لوجف ،من هذا قولف تعالى (فَلت عما تَثأقَفَعنهَ أم
ع ع
ون) االنفال  57:كما تدل كلمة الحذق والمهارة منف
لفش األ َح أر لب َف َ
شدرأد بل له أم َم أن َخأل َفهَ أم َل َعلهَ أم َيذ عك َر َ
قولهم فالن ( ثقف لقف ) أي حاذق يتلقف المعلوما ويستوعبها بسرعة 1
وأيضا الثقافة لية الحذق  ،من ثقف ،يثقف :صار حاذقا  ،ويفيد لفظ الثقافة فش معاجم

وقوامي

اللية العربية ثالثة دالال

:الداللة األولى تتصل بصفا

المتعلم ” كالحذق والفطنة

وسرعة التعلم “ ،والداللة الثانية تتصل بكونها لة لتسوية المعو “كالتقويم …” ،وهى داللف

تتصل بان أص ل الثقافة فش اللية العربية لة كان

تسو بها الرماح أما الداللة الثالثة فتتصل

بموضوا الثقافة  ،سواء كان محسوسا أو معنويا ” كا مساك بالششء والظفر بف وحيايتف” .أما

فش الليا االجنبيف فقد استَخدم لفظ الثقافة فش الالتينية بمعنى حسش هو حرو األرض
ويراعتها ,وا ستخدم كذلك بمعنى مجايي هو تهذيب العقل وتنميتف .كما اقتصر مفهوم الثقافة فش
اليرب فش عصر النهضة على مدلولف الفنش واألدبش
نستنتث مما سبق أن الدالال

الليوية لمصطو الثقافة واسعة ومتنوعة  ،تتناول الجانب

المعرفش والجانب السلوكش ،أما عن اليرب فيدور معنى الثقافية فش أصلها الالتينش على فالحة
 - 1مصطفى مسلم  ،محمد فتحي،الثقافة اإلسالمية  ،األردن  ،إثراء للنشر والتوزيع 2007 ،م ،ص.17
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األرض وتنمية محصالتها ثم توسع

لتشمل المعنى المادي الحسش  ،كما سبق وتنمية العقل

طور معناها فالسفة العصور الحديثة ف صبح
والذوق واألدب بالمعنى المعنوي  ،ثم َ
1
مجموعة عناصر الحياة وأشكالها ومظاهرها فش مجتم من المجتمعا
التمييي بين الثقافة والحضارة والمدنية  :وهناك ارتباط بين مصطلحا
والمدنية ،وفى ذا

الوق

فان لهذر المصطلحا

دالال

تعنش

 :الثقافة والحضارة

متمايية  ،فمصطلو الحضارة اشمل

من مصطلحش الثقافة والمدنية ،فاألول يشتمل على داللف معرفيف ” يقتصر عليها مصطلو

الثقافة ،من حيو كونها نسق معرفش ”  ،كما يشتمل على دالال

اجتماعيف وتقنيف “يقتصر

عليها مصطلو المدنية من حيو كونها نسق اجتماعش يشتمل على بعد تطبيقش تقنى ” ا

أن الحضارة هش نسق معرفش،

اجتماعش2

أما اصطالحا  :فقد تعدد

تعريفا

مصطلو الثقافة بتعدد مناهث المعرفة المستخدمة

فش تعريفف  ،وتعدد اليوايا المنظور منها لليف  ،وتركيي كل تعريف على عنصر معين من
وعرف
عناصر الثقافة ّ .

الثقافة ” ب نها نسق معرفش مركب ،يتضمن المعتقدا

والشرائ

واآلداب والمذاهب والنظم… يكتسبف ا نسان من انتمائف للى مجتم معين ،ويحدد لف يكون ما

ينبيش أن يكون عليف موقفف واتجاهف وسلوكف  ،فش مواجهة اليير من األشياء والظواهر
والنا ”،
ويمكن القول ب ن هذر التعاريف فش جملتها تتضمن الحديو عن تهذيب العقل بالعلم
والمعرفة  ،كما تتضمن الحديو عن تهذيب الخلق والسلوك و معظمها يختصر على هذا
الجانب المعرفش والسلوكش  ،بينما يتس بعضها ليشمل الجوانب الحضارية  ،وا نجا اي

 قسطنطين زريق  ،معركة الحياة ،ط ، 1بيروت  ،دار العلم للماليين 1964 ،م ،ص.33،342
 -صبري خليل خير  ،الثقافة اإلسالمية مدخل منهجي  ،جامعة الخرطوم  ،ص.2
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المادية

 ،لن بعض تلك التعريفا
ويحدد مجاال

تتسم بطاب العموم والشمول  ،بينما يدخل بعضها فش التفاصيل

الثقافة وتطبيقاتها .

ولكن يمكن القول بب ن الثقافبة تبدور فبش مجملهبا علبى مجموعبة مبن المعبارف  ،و أنمباط
مببن القببيم والتقاليببد التببش تشببترك فيهببا أمببة مببن األمببم أو شببعب مببن الشببعوب لتمي بير مببن الشببعوب
.1

والمجتمعا

وتطلق الكلمة ويراد بهبا فبش االصبطالح المعرفبة المتصبلة ببالعلوم ا نسبانية  ،التبش ترقبى
با نسببان وتوسب دائبرة معارفببف وتميبير بببالنظرة الشبباملة  ،بحيببو يببنعك

هببذا كلببف علببى شخصببيتف

وسببلوكف ممببا يجعببل منببف لنسببان واس ب األفببق مهببذبا يحسببن النظببر لألمببور ويجيببد التصببرف فببش
شؤون حياتف.

2

عرفه ببا بعب ب ض الترب ببويين ب نه ببا مجموع ببة األفك ببار والمث ببل والمعتق ببدا
والمها ار
الواحد

وطرق التفكير ووسائل االتصال واالنتقال وطبيعة المؤسسا

والع ببادا

والتقالي ببد

االجتماعية فش المجتم

3

تعريف الثقافة ا سالمية اصطالحا :
اختلف

أقوال المعرفين لها على – م مراعاة المعانش السبابقة – ومب خاصبية ثقافبة كبل

أمببة  ،وبمببا أننببا نعببرف الثقافببة ا سببالمية  ،لببم نجببد عببن علمبباء العربيببة وا سببالم– فببش الببيمن
الماضش – مفهوما اصطالحيا للثقافة  ،والسبب فش ذلك قد يرج البى عبدم شبيوا اسبتعمالها فبش
ايامهم ،وحيو دخل

الثقافة ا سالمية كعلم فش حياة المسلمين المعاصرة  ،انتشر التعبير لهبذر

 أحمد محمد أحمد الجلي  ،دراسات في الثقافة اإلسالمية  ،ط ،10الخرطوم  ،شركة مطابع السودان للعملة 2006 ،م  ،ص 1312
 محمد رشاد سالم  ،المدخل الى الثقافة اإلسالمية  ،الكويت  ،دار القلم  ،د.ت  ،ص.53
 -رجب سعيد شهوان وآخرون  ،دراسات في الثقافة اإلسالمية  ،ط ، 2الكويت  ،مكتبة الفالح 1981،م ،ص.8
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الكلمببة وأصبببحنا نصببف فالنببا ب نببف مثقببف أو واس ب الثقافببة  ،ف صبببح
ثقافية  ،وكتب وموسوعا

وندوا

ثقافية

لببدينا مببؤتم ار

ثقافيببة ،

1

لذلك وض لها محدثون من العلماء عدة تعريفا

منها -:

عرفهببا علمبباء ا نسببان ب نهببا أسببلوب الحيبباة فببش مجتم ب مببا بمببا يشببملف هببذا األسببلوب مببن
ال تحصى من األسلوب ا نسانش

تفصيال

فهنباك بعبض التعريفبا
مجموعبة المعبارف التبش كانب

2

التبش تركببي علبى الجانبب المعرفبش  ،ومببن ثبم تعبرف الثقافبة ب نهببا
الثقافبة ا سبالمية سببببا فبش بحثهبا كعلببم التوحيبد  ،والفقبف والتفسببير

والحببديو وعلببم القببرن  ،وعلببم الحببديو  ،وعلببوم الليببة العربيببة ومصببطلو الحببديو وعلببم أصببول
الدين .

3

تعريف أخر (لن الثقافة ا سالمية علم جديد لف موضوعاتف الخاصة التش تميير عن ايبرر
مببن العلببوم ا سببالمية وهببو علببم أوجدتببف األحببداو والد ارسببا
الثقافة ا سالمية ب نها :معرفة التحديا
الدين ا سالمش بصورة مقنعة

المعاصبرة  ،بنبباء علببى ذلببك تعببرف

المعاصبرة المتعلقبة بمقومبا

األمبة ا سبالمية ومقومبا

وموجهة)4

(لن الثقافة ا سبالمية هبش مجموعبة العلبوم والفنبون المختلفبة التبش عرفب

عنبد المسبلمين

مببن علببوم القببرن والحببديو والتش بري وعلببوم الليببة العربيببة ومببا لليهببا  ،موان أول عمببل ثقببافش علمببش

 مفرح القوسي ،مقدمات في الثقافة اإلسالمية  ،الرياض ،دار الغيث للنشر والتوزيع 1415،هـ ،ص.132
 مجلة الفيصل  ،مفهوم الثقافة  ،ابراهيم خورشيد ،العدد العشرون  ،يناير 1979م  ،ص.283
 الشيخ عز الدين التميمي ،نظرات في الثقافة اإلسالمية  ،ص.194
 -محمد عبد السالم  ،دراسات في الثقافة اإلسالمية  ،ط، 5الكويت  ،مكتبة الفالح 1987 ،م ،ص.12
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1

ظهر عند العرب والمسلمين هو جم القرن الكريم  ،لذلك كان البحو فش القرن الكريم هو أول
أبحاو الثقافة ا سالمية

)1

ومببن خببالل عببرض مجموعببة التعبباريف فهنبباك بعببض التعريفببا
المعرفش ومن ثم تعرف الثقافة على أنها  :المعارف التش كان

التببش تركببي علببى الجانببب

الثقافة ا سالمية سبببا فبش بحثهبا

كعلم التوحيد والفقف والتفسير والحديو وعلوم القرن وعلوم الحديو وعلوم اللية العربية ومصطلو
الح ببديو وعل ببم األص ببول ) وهن بباك تعري ببف يجمب ب أص ببحابف ب ببين الثقاف ببة ا س ببالمية أو الد ارس ببا
ا س ببالمية ومص ببادرها وتفاع ببل تل ببك العل ببوم والمص ببادر خ ببالل الت بباري  ،ويع ببرف هب بؤالء الثقاف ببة
ا سبالمية ب نهببا (معرفببة مقومببا
التش استقي

الببدين ا سبالمش بتفاعالتهببا فببش الماضببش والحاضببر والمصببادر

منها بطريقة نقية مركية ) وهذا التعريف – كمبا هبو مالحبظ _ يعنبش بد ارسبة العلبوم

ا سببالمية بجوانبهببا المتعببددة المسببتمدة مببن القببرن والسببنة كالتفسببير والعقيببدة والفقببف وايببر ذلببك
وهناك من تتس عندر الدائرة المعرفية للثقافة ا سبالمية  ،فتشبمل كبل المعبارف التبش ظهبر فبش
محيط ا سالم والتش ارتبط

بالدين مباشرة أو بطريقة اير مباشرة .

تعريف ( فالثقافة ا سبالمية هبش مجموعبة المعبارف الشبرعية والعلميبة والفلسبفية واألدبيبة
والفنيببة التببش نش ب

وتطببور فببش األقطببار ا سببالمية  ،وتفتح ب

التعبير عنها بالية العربية أو بييرها مبن الليبا
ا سالمش الى وقتنا الحاضر

علببى الثقافببا

األخببر  ،ووق ب

المتداولبة فبش محبيط العبالم ا سبالمش منبذ ببيو

)2

وحقيقة فتن الثقافة ا سالمية كبش تحقبق األهبداف المرجبوة منهبا الببد أن تتضبمن الجانبب
المعرفببش والجانببب التربببوي  ،والبببد أن تعببد المسببلم لمقابلببة التحببديا

ومببن ثببم فببتن تعريببف الثقافببة

 محمد أحمد دهمان  ،دراسات في الثقافة اإلسالمية  ،مرجع سابق  ،ص.12،14 محمد فاروق النبهاني  ،الثقافة اإلسالمية والثقافة العربية (أخذ وعطاء) سلسلة ندوات  ،مكناس 1412 ،هـ  ،ص.151
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2

البببد أن يتضببمن الجوانببب مجتمعببة وعليببف فتنببف يمكببن تعريببف الثقافببة ا سببالمية ب نهببا( :المعرفببة
المسببتمدة مببن مصببادر ا سببالم وأصببولف  ،ومببا خلفببف المسببلمون مببن ت براو  ،ومببا اسببتفادور مببن
التجارب ا نسانية ،وما انبثق عن تلك المعرفة من جوانب سلوكية  ،تنعك
وقيم معرفية تمكنف من مواجهة الحضارة المعاصرة

1

 -أحمد محمد أحمد الجلي  ،دراسات في الثقافة اإلسالمية ،مرجع سابق  ،ص .16

)(62

1

على حياة المسبلم ،

المبحث الثاني
أهداف الثقافة اإلسالمية: 1
تظهر أهمية الثقافة من خالل أهداف دراستها  ،وأهم هذر األهداف مايلش:
-1

بناء التصور ا سالمش الكامل والشبامل للحيباة وا نسبان والكبون مبن خبالل تحديبد عالقبة
ا نسببان بربببف وعالقببة ا نسببان بنفسببف واآلخ برين وبببالكون أجم ب  .فقببد حببدد اهلل عببي وجببل
بوضب ببوح عالقب ببة ا نسب ببان بربب ببف بقولب ببف تعب ببالى ( َو َمب ببا َخلَ أق ب ب َ األ لجب ب عبن َوا أل ن ب ب َ ل عال للَي أعَبب ب َبد ل
ون)
[ال ببذاريا  ] 56:فالعب ببادة ه ببش اله ببدف ال ببذي م ببن أجل ببف خل ببق اهلل الثقل ببين ليف ببردور بالعب ببادة
الخالصة ومن أجل تحيق هذا الهدف سرال اهلل لإلنسان كبل مكونبا

الكبون لتخدمبف فقبال

ل
بق لَ َكببم مببا لفببش أاألَر ل ل
عل
ل
تعببالى َ
ض َجميعببا ثَب عم أ
أ
اسببتََو لَببى ال عسب َبماء فَ َسب عبوا َه عن َسب أبب َ
(ه ب َو الببذي َخلَب َ أ َ
ل
ل د
بيم)[ البق برة  ، ]29:وكمببا أن اهلل حببدد عالقببة ا نسببان بنفسببف
بشء َعلب ٌ
َسب َبم َاوا َو َهب َبو ب َكببل َشب أ
ل
فجعل لف حقيق على نفسف كما قال تعالى (و أابتَ لبغ لفيمبا تَ َ ع
باك اللبفَ الب عد َار أاآلخ َبرةَ ۖ َوَال تَبن َ
َ
َ
ل
باد لفببش أاأل أَر ل
ض ۖ ل عن
َح لسببن َك َمببا أَ أح َسب َبن اللعببفَ لَلأيب َ
بك ۖ َوَال تَأبب لبغ األ َف َسب َ
بيب َك لمب َبن الببدأنَيا ۖ َوأ أ
َنصب َ
ل ل
ل
ع
ين) [ القص ببي]77:
الل ب َبف َال َيح ببب األ َم أفسب ببد َ

ونظ ببم عالقب ببة ا نس ببان ب خي ببف ا نسب ببان ،

فا نسان المسلم لف حق ا سالم كما قال صلى اهلل عليف وسلم (حبق المسبلم علبى المسبلم

سب

قيببل  :مبباهن يارسببول اهلل ؟ قببال  :لذا القيتببف فسببلم عليببف  ،مواذا دعبباك فاجبببف  ،لذا

استنص ببحك فانص ببو ل ببف  ،مواذا عطب ب

فحم ببد اهلل فش ببمتف  ،مواذا م ببرض فع ببدر  ،مواذا م ببا

فاتبعف) (أخرجف مسلم) وحق الجار وحق الضبيف فبنظم كبل هبذ العالقبا
 -موسى إبراهيم اإلبراهيمي ،ثقافة المسلم بين األصالة والتحديات ،ط،4عمان األردن،دار عمار للنشر والتوزيع 1426،ه،ص.16
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فبش لطبار مبن
1

الحب ببب والمب ببؤدة وا خب بباء وا حسب ببان بب ببل حتب ببى ايب ببر المسب ببلم مطب ببالبين بمعاملتب ببف بالعب ببدل

-2

عل
ع
ع
ين لَب أبم َيقَبباتللَو َك أم لفببش ال ب د ل
ين َولَب أبم
وا نصبباف بببل والبببر قببال تعببالى (ال َيأنهَببا َك َم اللببفَ َعب لبن الببذ َ
ل ل
ع ل
ل
ل
ين) [الممتحة ]8:
َي أخ لرَجو َكم دمن دَي لارَك أم أَن تََبر َ
وه أم َوتَأقسطَوا لَلأي له أم ۖ ل عن الل َف َيحب األ َم أقسط َ
ايجاد الوعش العلمش الصحيو بحقيقبة ا سبالم وسبماؤر  ،وصبالحف للبشبرية فبش كبل يمبان
ومكبان واظهبار قدرتبف علببى تحقيبق السبعادة فبش الببدارين وشبمولف لكافبة متطلببا

الحيبباة ،

والتخلي من النظرة الجيئية لف التش تقصرر على بعبض جوانبب الحيباة فالبدين ا سبالمش
بش ببمولف وتواين ببف ووس ببطيتف وعالميت ببف  ،ص ببالو للبشب برية جمع ببا ف ببال يتيي ببر بم ببرور العه ببود
وتقلبببا

الببدهر وال يت ب ثر نصببوعف ووضببوحف وصببالحف بتبببدل األمكنببة ومببا أدل علببى ذلببك

م ببن ا عج بباي العلم ببش ف ببش الق ببرن فكلم ببا تق ببدم البح ببو العلم ببش وتط ببور العل ببوم وتتالب ب
ا كتشافا

فش شتى المجاال

 ،وجدوا أن خالصبة تجباربهم ومبا توصبلوا لليبف مبن نتبائث

بعببد جهببود مضببنية مببن البحببو قببد ذكبرر اهلل عببي وجببل فببش القببرن الك بريم  ،أو ذكبرر النبببش
صلى اهلل عليف وسلم فش السنة النبوية المطهرة ،والدين ا سالمش يحمل فش طياتف سعادة
ا نسان فش الدنيا واآلخرة  ،فبتكمن سبعادة البدنيا فبش اليقبين التبام بب ن أمبر المسبلم كلبف هلل
فيسلم أمرر لبارئف فال يحينف شئ فهو بين خيرين أما أن يصبف خير فيسعد ويشبكر فيبيداد
يد) موام ببا أن
خي برر ( َ مولا أذ تَب ب عَذ َن َرب َك ب أبم لَببئلن َشب ب َك أرتَ أم َأل لَيي ب َبدعن َك أم ۖ َولَ ببئلن َكفَب أبرتَ أم ل عن َعب ب َذابلش لَ َش ب لبد ٌ
يصبببف شببر فيصبببر فيتببذوق حببالوة عبببادة الصبببر قببال صببلى اهلل عليببف عليببف وسببلم ( َع َجبببا

للمب أبؤ ل
ألمب لبر المب ل
اء َش ب َك َر
أمب َبرر َكلعببفَ لببفَ َخيب ٌبر ولببي َ ذلب َ
بك َ
أصببابتفَ َسب عبر َ
من ل أن َ
بؤمن ل عن أ
ألحببد لال َ
بر لببفَ ( ".روارَ َم أسببلل ٌم) بببل لن المسببلم
ببر فكان ب أ َخيب ا
فكان ب أ َخيب ا
أصببابتفَ َ
اء َ
ضب عبر َ
بر لببفَ موا أن َ
صب َ
ليجد حالوة ومتعة للعبادة كما كان يقول بعض الصالحين (لو علبم الملبوك وأبنباء الملبوك
ما نحن فيف من النعيم لجالدونا عليف بالسيوف ).
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 -3تنميببة شببعور ال بوالء لإلسببالم للحفبباظ علببى ذاتيببة المسببلم وهويتببف فك ب ار وسببلوكا  ،واالعت بياي
باألمببة ا سببالمية وا لحبباح علببى أهميتهببا ومكانتهببا ورسببالتها العظيمببة فببش الحيبباة .ال بوالء
ع
بون
والب براء عقيببدة مت صببلة فببش الش بريعة ا سببالمية كمببا قببال اهلل تعببالى (ال تَ لجب َبد َق أومببا َي أؤ لمَنب َ
ع
ل
عل
باء َه أم أ أَو ل أخ َبو َانهَ أم أ أَو
بلاللف َواألَي أولم أاآلخ لر َي َواد َ
اء َه أم أ أَو أأَبَن َ
سولَفَ َولَ أو َك َانوا َب َ
ون َم أن َحا عد الل َف َوَر َ
ع لشيرتَهم ۖ أَوََٰلئل َك َكتَ ل
لل ل
ان َوأَعي َد َهم بل َروح دمأنفَ ۖ َوَي أد لخلَهَ أم َجعنبا تَ أج لبري لمبن
َ
يم َ
َ َ َأ
ب فش َقلَوبه َم ا أ َ

تَ أحتلهَا أاألأَنهَ َار
ل
ب اللع لف َه َم
ح أي َ

ضش اللعف عأنهم ورضبوا عأنبف ۖ أَوََٰلئل َ ل
ل
َخالل لد ل
ب اللع لبف ۖ أ ََال ل عن
بك ح أبي َ
ين فيهَا ۖ َر َ َ َ َ أ َ َ َ َ َ
َ
ل
ون) لضمان الحصول على ذاتيبة المسبلم وقبوة ارتباطبف بدينبف وعقيدتبف
األ َم أفل َح َ

وعدم الذوبان فش ديانا

-4

واتجاها

أخر وتقوية النسيث الداخلش لألمة ا سالمية .

ايجاد المسلم القو الصالو الذي يعمر هذا الكون وفق شرا اهلل وتوفير الحياة السعيدة

الكريمة الهادئة لف التش يتم فيها التواين بين بين متطلبا

الروح ومتطلبا

المادة .قال

خير وأحب للى اهلل من المؤمن الضعيف وفش كل
صلى اهلل عليف وسلم (المؤمن القوي ٌ
ششء فال تقل :لو
خير ،احري على ما ينفعك ،واستعن باهلل وال تعجي ،موان أصابك
ٌ
أنش فعل

كذا وكذا وكذا ولكن قل :قدر اهلل وما شاء فعل ،فتن (لو) تفتو عمل

القوي هو من يقوم باألوامر  ،ويترك النواهش بقوة ونشاط  ،ويصبر
الشيطان) المؤمن
َ
على مخالطة النا ودعوتهم  ،ويصبر على أذاهم  .أي  :القوي فش ليمانف  ،ولي
المراد القوي فش بدنف ؛ ألن قوة البدن ضرر على ا نسان لذا استعمل

معصية اهلل بسم فقوة البدن ليس

-5

هذر القوة فش

محمودة وال مذمومة فش ذاتها  ،لذا كان ا نسان

استعمل هذر القوة فيما ينف فش الدنيا واآلخرة صار محمودة  ،موان استعان بهذر القوة
على معصية اهلل صار مذمومة .

بادر عل ببى المواجه ببة ال
تق ببديم الفك ببر ا س ببالمش األص ببيل للع ببالم كل ببف بوص ببفف فكب ب ار قوي ببا ق ب ا
بوصفف فك ار ضعيفا مذبذبا .

)(65
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تحصبين المسبلم ضببد اليبيو الثقببافش والفكبري ب سبباليبف ووسبائلف المختلفببة  ،وضبد التيببا ار

والتحديا
-7

المعاصرة  ،وضد المفاهيم الخاطئة التش يثيرها أعداء ا سالم .

تقديم المعايير النقدية الصحيحة للداعية المسلم لتقويم االنحرافا

ودراسة االتجاها

فش الحيباة ا سبالمية ،

ا صالحية والتجديدية السائدة فش العالم ا سالمش وأساليبها وتقويمهبا لكشبف

الباطل منها وتقوية الصالو فيها ،مب م ارعباة أن يكبون النقبد باسبلوب دعبوي  ،مب قلبب مشبفق ،
يرج بوا السببالمة للمببدعو ويخبباف عليببف مببن الم ايلببق  ،وتقببوم جمي ب أسبباليب الببدعوة للببى اهلل علببى
أسلوب الحكمة ،والموعظة الحسنف والجدال بالتش هش أحسن ،كما قال تعبالى (( :أاداَ للَبى سببل ل
يل
َ
ل ل عل ل
ل
بك بلاأل لح أكمب لبة واألمو لع َ ل
َح َسب َبن )) [ النحببل .]125:وأسبباليب الببدعوة
َردب َ
بش أ أ
َ َ َأ
ظببة األ َح َسب َبنة َو َجببادألهَ أم ببالتش هب َ
لها مكانة بالية فش الدعوة للى اهلل عي وجل ،ومنها( -:التدر فش الدعوة -.السؤال والجواب-
االس ببتفهام االس ببتنكاري -التش بببيف وض ببرب األمث ببال-التراي ببب و الترهيب).ولع ببل ه ببذر م ببن أه ببم
األسبباليب التببش اسببتخدمها النبببش صببلى اهلل عليببف وسببلم فببش دعوتببف ،وهببش علببى سبببيل المثببال ال
الحصر.
-8

تجلية موقف ا سالم من قضايا العصر فبش مجباال

العلبوم النظريبة والتطبيقيبة المختلفبة

ونقدها من المنظور ا سالمش
-9

الحفاظ على وحبدة األمبة وترابطهبا  ،بت كيبد مببدأ ا خباء وكتجسبيد عملبش لمفهبوم ا خبوة
وألهميت ببف وم ببا يخت ببين ف ببش داخل ببف م ببن نت ببائث ب بباهرة ف ببش تحص ببين الجبه ببة الداخلي ببة ب ببين
المؤمنين ،وخلق حالة االنصهار والمحبة التش تتمثل فش أن يحب المسلم لييرر ،مبا يحبب
لنفسبف وان تضبحش وتبؤثر علبى نفسبك لكبش يفببرح اآلخبر وأن تببذل جبيء مبن أمنبك ليشببعر
المجتم ب ببباألمن العببام وأن ال تشببعر بال ارحببة وجببارك تعببب ألجببل تحقيببق هببذر المكتسبببا
عمد رسولنا الكريم للى ت كيدها من خبالل مبادرتبف بعبد هجرتبف للبى مكبة للبى لعبالن البنبد
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األساسش والحجر األول لبناء الدولبة ا سبالمية أال وهبو مببدأ ا خباء ببين المسبلمين لبذا
خببى بببين األنصببار والمهبباجرين وطلببب مببن كببل مسببلم أن يختببار أال لببف يشبباطرر ويبادلببف
المحبة والهم والهدف.
 -10تنمية القدرة على فهم الثقافا

األخر

ووجور التباين بينها وبين الثقافة

ا سالمية ،كش يكون الفرد المسلم قاد ار على مواجهة التحديا

ثابتا أمام االستهواء الثقافش .

المعاصرة ويكون

 -11لبراي النظرة الشمولية لإلسالم باعتبارر دينا مترابطا متكامال ال ينفصل فيف أصل
أو فرا عن خر والتخلي من النظرة الجيئية لف التش تقصرر على بعض جوانب

الحياة كما هو الحال فش ايرر من الديانا

التش تفصل الدين عن حياة النا

مثل العلمانية تعنش عيل الدين عن الدولة وحياة المجتم موابقاءر حبيسا فش
ضمير الفرد ال يتجاوي العالقة الخاصة بينف وبين ربف فان سمو لف بالتعبير عن
نفسف ففش الشعائر التعبدية والمراسم المتعلقة باليوا

والوفاة ونحوهما.تتفق

العلمانية م الديانة النصرانية فش فصل الدين عن الدولة حيو لقيصر سلطة

الدولة وهلل سلطة الكنيسة وهذا واضو فيما ينسب للسيد المسيو من قولف" :أعط

ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل" ,أما ا سالم فال يعرف هذر الثنائية  ،والمسلم كلف
ل
هلل وحياتف كلها هلل} َق أل ل عن صالتلش وَن ل
اي َو َم َماتلش لللع لف َر د
ين {]:
ب األ َعاَلم َ
سكش َو َم أحَي َ
َ َ
َ
األنعام  [ 162فالمسلم حياتف كلها هلل حركاتف وسكناتف تجارتف ،ويراعتف  ،وعلمف
وحرثف  ،وفالحتف األرض بمعنى أنف يراقب اهلل فش كل تعامالتف  ،وهذا يعود
بالنف للبشرية جمعا ألنف الفرد يراقب اهلل فش كل تعامالتف م أخيف المسلم بل

وم أخيف ا نسان  ،فهو يحسن الى النا
صلى اهلل عليف وسلم ( خير النا

للحيوانا

ويتفضل عليهم عبادة هلل كما قال

أنفعهم للنا

) بل ويحتسب المسلم لحسانف

عند اهلل تعالى كما فش حديو المصطفى صلى اهلل عليف وسلم ( فش
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كل كبد رطبة أجر ) فا سالم دين شامل متكامل مستوعب لكل حاجيا

 ،باختالف ظروفهم وثقافاتهم ولياتهم وملكاتهم وامكانياتهم .

الخلق

 -12عرض ا سالم عرضا مبسطا يتالءم م روح العصر  ،وأساليب منابرر الدعائية
وا عالمية.

1

 -13للقاء الضوءعلى التحديا
وسبيل النجاة.

التش تواجف المسلمين ،وترسم لهم طريق الخالي

2

مصطفى مسلم  ،فتحي محمد الزعبي  ،الثقافة اإلسالمية ،ط،1األردن  ،إثراء للنشر والتوزيع  ،2007،ص.20
2
مصطفى مسلم  ،فتحي محمد الزغبي  ،المرجع نفسه ،ص.21
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1

المبحث الثالث
خصائص الثقافة اإلسالمية
تنفرد الثقافبة ا سبالمية عبن ايرهبا مبن الثقافبا
ايرها من الثقافا

بجملبة مبن الخصبائي التبش تمييهبا عبن

األخر ومن أهمها :

 -1وحدانية في بنيتها :
لن ه ببذر الثقاف ببة تق ببوم عل ببى عقي ببدة التوحي ببد الخ ببالي م ببن شب بوائب الش ببرك
والوثنيببة ومببن لوثببا

الكهانببة والع ارفببة  ،ومببن تحريفببا

الرسبباال

التوحيديببة السببابقة ،

حينم ببا تعل ببن كلم ببة التوحي ببد الخال ببدة (ال ال ببف اال اهلل) والت ببش أش ببار اليه ببا النص ببوي
ل
ع
ع
عم َد (َ )٢ل أم َيل أد َوَل أم َيوَل أد (َ )٣وَل أم َي َك أن َلفَ
القرنية الكثيرة ( َق أل َه َو اللفَ أ َ
َح ٌد ( )١اللفَ الص َ
ل
ين)
باك َن أعَب َبد مولاعي َ
َح ٌد )[((٤االخالي] ومن ثبم ال تكبون العببادة اال هلل (لعي َ
َكفَوا أ َ
باك َن أسبتَع َ
ل ع لع ل
ل
بك
َم َبر أ عَال تَ أعَب َبدوا ل عال لعيبارَ َذلل َ
[الفاتحة ]5:وال حاكمية للتشري اال اهلل ( لن األ َح أك َم ال للف أ َ
ال بدين األ َق بي ل
بون َحتعببى
بون )[يوسببف(]40:ف بال َوَردبب َ
بك ال َي أؤ لمَنب َ
دم َوَلكب عبن أَ أكثَب َبر العنببا ل َال َي أعَل َمب َ
َ
َ
يح دكم َ ل
يما َش َج َر َبأيَنهَ أم)[النسباء ]65:ومبن هنبا نبر خلبو الثقافبة ا سبالمية مبن كبل
وك ف َ
ََ َ
مظاهر الوثنية وأدابها وفلسفتها فش العقيدة  ،والحكم والفن  ،والشعر  ،واألدب  ،وهذا
ه ببو س ببر لعب براض أه ببل الثقاف ببة م ببن المس ببلمين ع ببن ترجم ببة "ا لي بباذر" وروائب ب األدب
اليونببانش الببوثنش وسببر تقصببير المسببلمين فببش فنببون النح ب

والتصببوير مب تبريببيهم فببش

فن ببون ال ببنقا والحف ببر واليخرف ببة والخ ببط ..وه ببذر الوح ببدة ف ببش العقي ببدة تظه ببر ف ببش وح ببدة
الرسالة ووحدة التشري ووحدة األهداف العامة والوحدة فش وسائل المعيشة
 -أحمد حسن فرحات  ،الحضارة العربية و اإلسالمية ،ص.16

1
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وطرايها1

 -2ربانية المصدر والغاية :
مرادنبا مبن بربانيبة المصبدر قيامهببا علبى البوحش ( الكتباب والسبنة)  ،وبربانيببة
الياية الستهدافها صيااة الشخصية التش يرضى عنها اهلل .
وقولنببا بربانيببة المصببدر أي أنهببا منسببوبة الببى الببرب فببش أصببل نش ب تها وتكوينهببا ،
يد فش صناعتها  ،موابداعها  ،قال تعالى ( ل
صأب َي َة الّل لف َو َم أبن
وأنف لي ألحد اير اهلل ٌ
َحسن لمن الّل لف ل
صأب َية)[البقرة ]138:فقولف "صبية اهلل " رد على اليهبود والنصبار
أأ ََ َ

معبا  ،أمبا اليهبود فببألن " الصببية نشب ة فبيهم  ،وأمببا النصبار فألنهبا سبنة مسببتمرة
فيهم  ،ولما كان

المعمدية مشروعة ليلبة المحسوسا

على عقائدهم .

والذي يدل على ربانية ا سالم  ،أنف الدين الوحيد الواصل للينا بالسبند المتصبل ،
بببال تيييببر وال تبببديل  ،عك ب

الببديانا

السببماوية التببش جبباء

قبببل ا سببالم  ،فقببد

دخله ببا التحري ببف – ف ببش ص ببورة م ببن الص ببور – وأض ببيف لليه ببا ش ببروح وتص ببو ار
وت ب ب ويال

وييب ببادا

ومعلومب ببا

بش ب برية ،أدمج ب ب

فب ببش صب ببلبها  ،فبب ببدل

طبيعتهب ببا

الربانيبة وبقببش ا سببالم وحبدر محفببوظ األصببول  ،لبم يشببب نبعبف األصبيل كببدر ولببم
يلب فيف الحق بالباطل  ،وصدق وعد اهلل فش ش نف (لعنبا َن أح َبن َنعيألَنبا الب دذ أك َر َ مولاعنبا لَبفَ
ل
ون) [الحجر]9:
َل َحافظَ َ
وكان دور رسول اهلل صلى اهلل عليف وسلم مجرد النقل الدقيق والتبليغ األمين لهذر

َٰ
بك َروح ببا دمب أبن أ أَم لرَنببا َمببا َكن ب َ تَب أبد لري َم ببا
الرسببالة  ،قببال تعببالى ( َو َك ب َذلل َك أ أَو َحأيَنببا لَلأيب َ
األ لكتَاب وَال ا أل يمان وَٰلَ لكن جعألَنار َن ا ل ل
بك لَتَ أه لبدي
باء لم أبن لعَب لادَنبا َ مولاعن َ
ََ َ
ور عن أهبدي بلبف َمبن عن َش َ
َ َ َ
َ َ
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لَل َٰى ل
ص َراط م أستَلقيم

أ ََال للَى اللع لف تَ ل
ص َير

ل
ل ل ع ل عل
عماوا ل و َما لفش أاأل أَر ل
ضۖ
( )52ص َراط اللف الذي لَفَ َما فش الس َ َ َ
ور[ (53الشور ]53-52:
َم َ
أاأل َ

باحب َكم وم ب ببا َا ب ببو َٰ ) (2وم ب ببا ي ل
ل
(والب ب بعن أجلم ل َذا َه ب ببو َٰ ( )1م ب ببا َ ع
بق َع ب ب لبن
نط ب ب َ
ََ َ
ض ب ببل َ
صبب َ أ َ َ
َ
َ
َ
َ
لع
ل
بض
بوح َٰى)[) (4الببنجمَ ( ]4-1:وَلب أبو تَ َقب عبو َل َعَلأيَنببا َب أعب َ
بش َيب َ
األهَب َو َٰ ) (3أن َهب َبو ال َو أحب ٌ
ل
أاألَ َق لاو ل
َخ أذَنا لمأنفَ بلاألَي لم ل
ين )َ (46ف َما لمبن َكم دم أبن
يل (َ )44أل َ
ين ) (45ثَعم لَ َقطَ أعَنا مأنفَ األ َوتل َ
َحد َعأنفَ َح ل
ين( ([ )47الحاقة ]47-44:
أَ
اج لي َ

(ياأيهببا الرسببول بلببغ مببا أنببيل لليببك مببن ربببك موان لببم تفعببل فمببا بلي ب
يعصمك من النا

رسببالتف واهلل

لن اهلل ال يهدي القوم الكافرين) [المائدة ]67:

 -3الوسطية -:
ا سب ببالم ديب ببن وسب ببط واعتب ببدال فب ببش عقيدتب ببف وش ب بريعتف وشب ببعائرر ونظمب ببف فالعقيب ببدة
ا سببالمية مببثال عقيببدة وسببطية فببش جمي ب جوانبهببا بببين مببن وصببفوا اهلل بصببفا
البشر وألحقوا بف عوارض البنقي كباليهود ومبن تب ثر بهبم مبن المشببهة والمجسبمة
وبين من سلبوا منف سبحانف كبل الصبفا

 ،وجعلبور مجبرد فكبرر نظريبة ،كمبا ذهبب

للي ببف فالس ببفة اليون ببان  ،وت بببعهم الباطني ببة وبع ببض فالس ببفة ا س ببالم  ،فق ببد أثبتب ب
ا سالمية هلل تعالى كل صبفا
نقي أو مشابهة

الكمبال  ،وفبش الوقب

نفسبف نيهتبف تعبالى عبن كبل

للمخلوقين1.

وك ببذ لك نج ببد أن العقي ببدة ا س ببالمية وس ببطية ف ببش نظب برة ا نس ببان  ،ب ببين م ببن ألهب بوا
ا نسببان وأضببافوا عليببف خصببائي الربوبيببة واعتبببرور الببف نفسببف  ،وسببيد مصببيرر ،
فا نسان فش العقيدة ا سالمية  ،مخلوق مكلف مسئول  ،وهو خليفة فبش الكبون ،
- 1أحمد محمد أحمد الجلي  ،دراسات في الثقافة اإلسالمية  ،مرجع سابق ،ص .75
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ولكنف عبد اهلل لف مشيئة محبددر ودور فبش الكبون وقبدرة علبى تيييبر حالبف بقبدر مبا
يييب ببر نفسب ببف قب ببال تعب ببالى (ل عن اللعب ب َبف ال َي َيديب ب َبر َمب ببا بلقَب ب أبوم َحتعب ببى َي َيديب ب َبروا َمب ببا بلَنفَ لس ب ب له أم)
[الرعببد ]11:ونجببد هببذر الوسببطية فببش العبببادة والببنظم واألخببالق وايرهببا مببن تعبباليم
ا سالم
-4

الشمول والكمال لجميع جوانب الحياة اإلنساني-:
البدين ا سببالمش ديبن شببامل يشببمل جميب جوانببب البدين والحيبباة ا نسببانية
فهو فبش العقيبدة للقضبايا الكببر ا لهيبة  ،النببوة وعالقبة ا نسبان ببالكون ومصبير
ا نسان  .وشمول العببادة للكيبان البشبري كلبف لكبل حركبة ونشباط وعبدم االقتصبار
علب ب ب ب ببى الشب ب ب ب ببعائر ( َقب ب ب ب ب أبل ل عن صب ب ب ب ب َبالتلش وَن ل
باي َو َم َمب ب ب ب بباتلش لللعب ب ب ب ب لبف َر د
ب
سب ب ب ب ببكش َو َم أحَيب ب ب ب ب َ
َ َ
َ
ل
ين))[.األنعام ]162:
األ َعالَم َ

وشمول األخالق لكل تصرفا

ا نسان من فكرة ونية وقول وعمل وكبل العالقبا

التببش يكببون ا نسببان طرفببا فيهببا  ...وشببمول األحكببام ا سببالمية لجمي ب األنشببطة
ا نسانية بجمي أشكالها وفش كل أطوارها من بداية الحياة الى نهايتها .
ويجببب أخببذ الثقافببة ا سببالمية بجمي ب أبعادهببا جملببة وتفصببيال بببدون تحيببي حتببى
تعطببش ثمارهببا يانعببة  ،كمببا يجببب أن تحببافظ علببى شخصببية األمببة وعببدم الببذوبان
ألنها بشمولها تينش عن االستيراد الفكري  .ويمتد الشمول لشمل المجتم فبش كبل
نش بباطاتف االجتماعي ببة واالقتص ببادية والسياس ببية والعس ببكرية ،واألم ببر األخي ببر ال ببذ
يتبببد في ببف ش ببمول الشب بريعة لك ببل القب بوانين الت ببش س بباقها البش ببر كالق ببانون الم ببدنش ،
والق ببانون الجن ببائش  ،والق ببانون الدس ببتوري  ،والق ببانونش ا داري  ،والق ببانون الم ببالش ،
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والقببانون الببدولش  ،م ب تميببي الش بريعة عليهببا ب نهببا وحببش مببن عنببد اهلل المن بير مببن
النقي والخلل.1
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التوازن :
لن ما نعنيف بالتواين كسمة من سبما

الثقافبة ا سبالمية هبو التبواين ببين مبا يدركبف

ا نسببان فسببلم بببف وبببين يتلقببار عببن الببوحش فيبحببو عببن عللببف وبراهينببف وااياتببف التببش
تييببد فببش ليمانببف وتقببو عقيببدة الييببب فببش نفسببف  ،وفيهببا التبواين بببين مجببال المشببيئة
ا لهية المطلقة  ،ومجال المشبيئة ا نسبانية المحبدودة ،ومبن هبذا التبواين أيضبا ببين
عبوديبة ا نسبان المطلقبة هلل عبي وجبل وبببين مقبام ا نسبان المكبرم فبش هبذا الكببون ،
وفيهببا الت بواين بببين مصببادر المعرفببة وبببين التلقببش عببن الببوحش والببني  ،والتلقببش مببن
الكون والحياة  ،وفيها التواين بين حاجا

ا نسان الروحية والمادية واالجتماعية

2

من هنا فبتن الثقافبة ا سبالمية  ،القائمبة علبى هبذا التبواين ببين كبل هبذر الجوانبب
دون أن يطيببى جانببب علببى خببر  ،قببد اسببتطاع

أن تسببتجيب لطبيعببة ا نسببان

ونيعاتف الفطرية واليرييية ولو لم يكن ذلبك لختبل التبواين البذي أرادر القبرن ،وهبذا
التواين مرجعف الى وسطية هذا الدين فش كل أمر لذ ال تفريط وال لفراط .

 محمد اقبال فرحات  ،عواد الخلف  ،الثقافة اإلسالمية ،مرجع سابق  ،ص1461 -145 -علي أحمد مدكور ،الثقافة والحضارة في التصور اإلسالمي  ،دار الثقافة الطباعة والنشر1981 ،م ص.88-87
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2

 -6الوحدة -:
لن عقيدة التوحيد هش الدعامة األولى للثقافة ا سالمية تتخلي فبش أن اهلل واحبد
ال معبببود بحببق س بوار  ،وأنببف خببالق الكببون وواهببب الحيبباة  ،وعليهمببا نش ب ة وحببدة
الخلببق أي الوحببدة التببش تجم ب بببين المببادة والببروح ،ووحببدة العلببم وا يمببان ووحببدة
وال األقبباليم قببال تعببالى (َيببا أَيهَببا العنببا َ

ا نسببانية ال تفرقهببا األل بوان وال األجنببا

اتعقَوأا رعب َكم الع لذي َخَل َق َكم دمبن عن أفب و ل
اح َبدة ) [النسباء  ]1:يقبول الحبق أيضبا (َيبا أَيهَبا
َ َ
َ
ل
اعملَوا ل
ع ل
ل
بيم ( َ )51مولا عن ََٰهبذر
صالحا ۖ لدنش بل َما تَ أع َملَ َ
َ
بون َعل ٌ
الر َس َل َكلَوا م َن الطيَدبا َو أ َ
أَ عمببتَ َكم أَ عمببة و ل
احب َبدة َوأََنببا َرب َكب أبم َفبباتعقَ ل
ون )[ (52المؤمنببون ]52-51:ومببن هنببا كان ب
أ
َ
تع بباليم ا سب ببالم التب ببش هب ببش مب ببادة الثقافب ببة ا سب ببالمية تب ببدعو الب ببى تب ببوفير المبب ببادئ

ا نسانية فش مجاال

العالقا

على الصعيد الفردي واالجتماعش والدولش وتعذر

مببن ميبببة العنصبرية البييضببة  .حتببى تكببون األهببداف ا نسببانية التببش مببن أبريهببا
تحقيبق العبوديبة هلل تعبالى  ،هبش اليايبة التبش يتطلب لليهبا ا نسبان ويسبعى نحوهبا
ولعبل أهبم معانباة يعانيهبا ا نسبان خبار دائبرة ا سبالم هبش شبعورر ببالتميق وب نبف
لببي

شخصببية واحببدة تتجببف نحببو هببدف واحببد  ،فهببو يببر أنببف أشببتا

يرتبط بهدف لبف باألهبداف األخبر وب نبف أنفب
عن مصيرر ال متوحد معف

1

 -عماد الدين خليل  ،في النقد اإلسالمي المعاصر  ،دار ابن كثير2007،م  ،ص172
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1

عديبدة ال نفب

كببل منهببا

واحبدة وب نبف بعيبد
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انسانية النزعة :
تتميي الثقافة ا سالمية ب نها ثقافة لنسانية ال تخي فئة دون فئة أو جماعة
دون جماعة بل هش عامة للنا

جميعا وتنطبق هذر النيعة ا نسانية من

المبادئ ا سالمية التش تؤكد على :
أ-

أن النا

متساوون فش أصل الخلق وأن معيار التفاضل بينهم هو مقدار

ما يحمل كل منهم من قيم لنسانية أو ما تحلى بف من تقو كما عبر
القرن (َيا أَيهَا العنا َ لعنا َخلَ أقَنا َك أم لم أن َذ َكر َوأأَنثَ َٰى
للتَ َع َارفَوا ۖ ل عن أَ أك َرَم َك أم لعأن َد اللع لف أ أَت َقا َك أم ۖ ل عن اللع َف
]13
ب-

أن النا

ش َعوبا َوقََبائل َل
َو َج َعألَنا َك أم َ
ل
يم َخ لب ٌير) [الحج ار :
َعل ٌ

جميعا شركاء فش ا نسانية ،وا نسان بصرف النظر عن دينف

وأصلف كائن مكرم عند اهلل تعالى وهو مفضل ومميي على كثير من
ل
اه أم لفش
المخلوقا قال تعالى ( َولَ َق أد َكعرأمَنا َبنش َد َم َو َح َمألَن َ
اه أم لم َن الطعيَدبا ل َوَف ع
اه أم َعَلى َكثلير لم عم أن َخَل أقَنا
ضألَن َ
َوَرَيأقَن َ

األَبدر َواألَب أح لر
تَ أف ل
ضيال ) [

األسراء ]70 :وأصحاب الرسول صلى اهلل عليف وسلم لم يكونوا من
ف
قريا فحسب بل كانو من قبائل مختلفة وأجانب شتى وقال تعالى ( َوأَلع َ
َبأي َن َقلَوبل له أم َل أو أأَن َف أق َ َما لفش األ أَر ل
ض َج لميعا َما أَلع أف َ َبأي َن َقلَوبل له أم َوَل لك عن اللع َف
ل
يم) [األنفال ]63:
أَلع َ
ف َبأيَنهَ أم لعنفَ َع لي ٌيي َحك ٌ

ت-

توفير المبادي ا نسانية فش مجال العالقة بين المجتم
والمجتمعا

ا سالمش

األخر على الصعيد الفردي أو الصعيد الدولش  ،مواقامة

العدل فش مجال الحكم والقضاء وتوفير الحرية فش مجال التعليم ( الكتابة
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والتعبير ) وتحقيق المساواة بين النا
االعتبا ار

اليمنية كالجن

جميعا بيض النظر عن

واللون والمال والعشيرة واللية  ،فمن خالل

الواق التاريخش لحركة المسلمين  ،نجد أن الدولة ا سالمية منذ نش تها
ت لف

من شعوب وأجنا

متباينة  ،موان ذلك ا خالف

ونحل ومعتقدا

وايرهم من االندما

لم يمن اير المسلمين من سريان والفر

فش

المجتم ا سالمش  ،والمشاركة النشطة فش العمل الفكري والثقافش ،
بالترجمة والت ليف  ،وميالة الطب والفلك وسائر العلوم  ،وأن ذلك التنوا
الساللش و الليوي يعد مفخرة من مفاخر ا سالم وت كيدا لسالمة رسالتف
الكونية  ،وثقافتف ا نسانية
-8

1.

الثبات والتطور :
من أهم مظاهر الثبا
أ-

ثبا

فش الثقافة ا سالمية:

العقيدة باعتبارها مجموعة من المعارف والحقائق اير قابلة للتييير

فالجانب العقدي فش الثقافة ا سالمية محور ثاب

فش النف

البشرية قائم فش

تصميم الفطرة يهدي البشرية الى خالقها موان لم تنبف لليف  ،واالنحراف الذي
يحدو هو انحراف فش تصور (اهلل )  ،ولي
– ما -خالقة قادرة خلق
ب-

وثبا

انحرافا عن ا يمان ب ن هناك قوة

الكون والحياة وا نسان .

القيم واألخالق من جهاد وتقو وصدق وأمانة وصبر وشجاعة

وهو محور محكوم بروابط أيلية ال يييرها مرور اليمن محكومة بتكوين ا نسان
 - 1أحمد محمد أحمد الجلي  ،دراسات في الثقافة اإلسالمية  ،مرجع سابق ،ص85
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من نف

من قبضة من طين األرض ونفخة من روح اهلل ،وبانبثاق النا

واحدة

خلق منها يوجها وانبو منها هش ويوجها الشعوب والقبائل واألجيال ..
واألخالق قد انبثق

من عنصر ثاب

وجودر ا نسانش من تبعا
بالتيي ار

 .والنا

هو الكيان ا نسانش ذاتف ،وما ألقار عليف

،ومن ثم كان لها أسا

عندما ينحرفون عن أسا

ثاب

ولو ت ثر مظاهرها

الثبا

حين تفسد فطرتهم

فيضلون سواء السبيل.
 -ثبا

بعض األحكام

الشعائر التعبدية من صالة وصوم ويكاة وحث وثبا

العملية الخاصة بتنظيم الجوانب الثابتة من الحياة ا نسانية ك حكام المواريو
وأحكام الجنايا

والحدود فهذا ال يتطرق لليف تييير وال اجتهاد بخالف ما وض

عليف وأجناسها وصفاتها ،فتن الشرا ينوا فيها بحسب المصلحة .
والنوا الثانش
كمقادير التعيي ار

ما يتيير بحسب اقتضاء المصلحة يمانا ومكانا وحاال ،كم
ومن أبري العوامل على التطور فش الشريعة ا سالمية أدلة

التشري فيما ال ني فيف كالقيا

واالستحسان واالستصالح والمصلحة المرسلة
واألعذار والظروف

والعرف  ،وقابلية النصوي لتعدد األفهام ورعاية الضرو ار
االستثنائية مثل " :قاعدة المشقة تجلب التيسير و" والضرو ار
"  ،وحالة ا كرار التش تجيي لإلنسان ما ال يجوي فش الحاال

 -محمد إقبال فرحات ،عواد الخلف  ،الثقافة اإلسالمية ،ط، 2اإلمارات العربية  ،مكتبة الجامعة 2006 ،م .145-143،
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تبيو المحظو ار
المعتادة

1

وايرها1.
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اإليجابية
تتمثل ا يجابية فش عالقة ا نسان بربف وعالقتف بالكون والحياة وبا نسان األخر
ففش اطار الثقافة ا سالمية نجد أن العقيدة ا سالمية ليس

مجرد ليس

معارف باردة  ،وال فكرة فلسفية مجردة بل هش بل هش حقائق تتحول حيو
يتلقاها العقل فهما موادراكا  ،والفطرة تجاوبا وانسجاما  ،الى واق حسش تظهر
أثارر فش سلوك ا نسان وأعمالف فيدرك أنف لم يخلق عبثا موانما يحمل بين جانبيف
رسالة تتطلب العمل والتضحية والجهاد واالندفاا فش سبيل الخير قال تعالى :
ون
اع ُب ُدوا َرَّب ُك ْم َواف َْعلُوا ا ْل َخ ْي َر لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُح َ
اس ُج ُدوا َو ْ
ُّها الَّ ِذ َ
آم ُنوا ْارَك ُعوا َو ْ
﴿ َيا أَي َ
ين َ
۩ ()77وج ِ
اجتََبا ُك ْم َو َما َج َع َل َعلَ ْي ُك ْم ِفي الد ِ
اه ُدوا ِفي اللَّ ِه َح َّ
ِّين
ق ِج َه ِاد ِه ۚ ُه َو ْ
ََ
َّ ِ ِ ِ
ِ
ون
ين ِمن قَْب ُل َوِفي ََٰه َذا لِ َي ُك َ
سلِ ِم َ
س َّما ُك ُم ا ْل ُم ْ
يم ۚ ُه َو َ
م ْن َح َر ٍج ۚ ِّمل َة أَبي ُك ْم إ ْب َراه َ
ِ
اء َعلَى النَّ ِ
الص َالةَ َوآتُوا
يموا َّ
َّ
يدا َعلَ ْي ُك ْم َوتَ ُكوُنوا ُ
سو ُل َ
ش ِه ً
ش َه َد َ
الر ُ
اس ۚ فَأَق ُ

صموا ِباللَّ ِه ُهو موَال ُكم ۚ فَ ِنعم ا ْلمولَ َٰى وِنعم َّ ِ
الزَكاةَ و ْ ِ
ير)[ ﴾ 78الحث
َّ َ
النص ُ
َ َْ ْ
اعتَ ُ
ْ َ َْ َ ْ َ
 ]78-77:كما تنعك ا يجابية فش تصور العالقة بين ا نسان والكون  ،والتش
تقوم على الود والمحبة والتناسق والتعاون ،فا نسان يسير فش صراا م الكون
أو فش اتجار الكون  ،اعما ار وبناء اتجار أخيف ا نسان تعاونا على الخير والبر
وأمر بالمعروف ونهيا عن المنكر.
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 -10العالمية :
من حكمة اهلل تعالى  ،أن يرسل الى كل قوم من األقوام التش مر فش التاري
البشري رسوال منهم يحمل مصباح الهداية لهم خاصة وكان كل رسول يقول
لقومف ﴿َيا َق أولم
فكان

رسالة

اعَب َدوا اللع َف َما لَ َك أم لم أن ل َٰلَف َاأي َررَ﴾ [األعراف. ]59:
أ
كل نبش محدودةٌ بقومف يمانا ومكانا ومختصة بهم ال تتعداهم ،

وقد جاء أيا القرن الكريم معلنة هذر الحقيقة  ،قال تعالى ( َوَل َق أد أ أَر َسألَنا َنوحا
اف َعلَأي َك أم
َخ َ
ين ) (25أَن عال تَ أعَب َدوا ل عال اللع َف ۖ لدنش أ َ
للَ َٰى قَ أو لم لف لدنش لَ َك أم َن لذ ٌير مبل ٌ
اب َي أوم أَلليم )[هود ]26-25:ولما أرسل اهلل محمدا صلى اهلل عليف وسلم
َع َذ َ
قضى بحكمتف ومشيئتف أن يكون محمد رسوال الى النا

جميعا فش كل أقطارهم

فش يمنف وفش كل األيمنف دون استثناء الى أن تقوم الساعة .
وقد أعلن القرن الكريم هذر الحقيقة فش عدد من ياتف فش أبلغ عبارة وأنص
ين) ]األنبياء [107:وقال
س ْل َن َ
اك إَِّال َر ْح َم ًة لِ ْل َعالَ ِم َ
بيان  ،قال اهلل تعالى ( َو َما أ َْر َ
س ْل َنا َك
تعالى (إِ ْن ُه َو إَِّال ِذ ْك َر َٰى لِ ْل َعالَ ِم َ
ين ) ]التكوير  [27:وقال سبحانف ( َو َما أ َْر َ
ِ
إَِّال َكافَّ ًة لِّ َّلن ِ ِ
يرا َولَ ِك َّن أَ ْكثََر َّ
الن ِ
ون) ]سب  [28:فهذر
اس َال َي ْعلَ ُم َ
يرا َوَنذ ً
اس َبش ً
يا

.

قرانية قاطعة الداللة على عموم رسالة النبش محمد صلى اهلل عليف وسلم

1

 -11موافقتها للعقل والفطرة :
موافقة الثقافة ا سالمية للعقل تعنش أمرين :

ابراهيم النجار وآخرون  ،الثقافة اإلسالمية وطرائق التدريس  ،القاهرة  ،الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات2008 ،م ،ص.17-16
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1

األول  :أن كل ماورد فش الثقافة ا سالمية ال يتعارض م أحكام العقل السليم
الثانش :هذر الثقافة يمكن أن تفهم وتوضو فش ضوء مقايي
كان

ومعاييرر سواء

هذر المعايير هش معايير المنطق والبرهان والدليل المقن  ،أو معايير

مصلحة ا نسان ومنفعتف كنوا لنسانش أو كجماعة أو ك فراد .وكل أمر أو نهش
أو توجيف فش الثقافة ذا

المصدر ا لهش  ،يمكن أن يساير العقل .

وتتمثل موافقة الثقافة ا سالمية للفطرة فش تعاملها م اليرائي والشهوا
الفطرية فش ا نسان  ،فتنها لم تقم تلك اليرائي  ،ولم تترك لها العنان  ،بل
هذبتها وضبطتها حتى تتمكن هذر اليرائي من مساعدة ا نسان على القيام
بمسؤولياتف التش طلبها منف خالقف .
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الفصل الخامس  :الدراسة الميدانية
المبحث األول  :نبذة تاريخية عن إذاعة البصيرة
المبحث الثاني :تحليل صحيفة اإلستبيانة المقدمة للمستمعين
المبحث الثالث  :الخاتمة (النتائج والتوصيات)
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المبحث األول
نبذة تاريخية عن إذاعة البصيرة FM 96.3
لذاعبة الببصيرة لذاعبة دعبوية تعليبمية ترببوية اتخبذ مبن اآليبةَ ( :ق أل َه لذ لر َسبليللش أ أَد َعو
ل
ل
عل
ل
ل
عل
ين) اآلية ( )108سورة
سأب َحان اللف َو َما أََنأا م َن األ َم أش لرك َ
لَلى اللف َعَلى َبص َيرة أََنأا َو َم لن اتعَب َعنش َو َ
يوسف  ,شعا ار لها ومنهجا عداد وتكوين مادتها ا عالمية الهادفة .
كما تدعو لمكارم األخالق والقيم السمحة وتحض وتشج عليها وتنشرها بين النا
وتحارب األخالق السيئة والعادا

الضارة بالمجتم  ,وفش هذا المجال تصمم برامث خاصة

بالمجتم لمناقشة وتقويم السلوكيا

السالبة وخاصة المنتشرة وسط الشباب والفتيا .

مواذاعة البصيرة لها برامث عديدة ومتنوعة تسهم فش االرتقاء بالمجتم المسلم ثقافيا
وتربويا واجتماعيا وصحيا.ولها سلسلة من البرامث الخدمية تفيد بها جمهورها فيما يحتاجون لليف
فش معاشهم وتواصلهم م بعضهم البعض وتبادل الخب ار
لذاعة البصيرة لذاعة شاملة تبصر النا

والمعارف .وخالصة القول فتن

فش أمور دينهم ودنياهم ومعادهم.

أقـسام اإلذاعة :
مكتب المدير العام – الشؤون المالية وا دارية – لدارة البرامث – لدارة ا نتا والتنفيذ  -استديو
البو المباشر – استديو التسجيل – قسم المونتا – الحاسوب والمكتبة الصوتية.
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انطالق البث:
بحبمد اهلل وتوفبيقف انبطلق

لذاعبة الببصيرة اف.ام (  ) 96.3يوم األربعاء 2009/12/30م

الساعة  12ظه ار فش مدينة ود مدنش حاضرة والية الجييرة على التردد ()96.6
بدأ الببو التجريبش م بداية بو ا ذاعة والذي كان

برامجف عبارة عن تالوا

مختلفة لقراء

باريين يتخللها ترويث لإلذاعة مواعالن لها وتبشير ببرامجها م لنيال نماذ لحيم برامجية  ,يوما
بعد يوم.
بدأ

ا ذاعة بثها المباشر والبرامجش يوم السب

األول من مايو 2010م  17 -جماد

األولى  1431هب وحتى اليوم بحمد اهلل.
نطاق البث:
بدأ بو لذاعة البصيرة فش والية الجييرة وهش الوالية التش استهدف

بالبو فش

التصديق األول لإلذاعة .وفش  19مايو من العام 2013م تم البو فش والية الخرطوم وبلي
فش العام  2016عدد  20محطة فش مختلف عواصم الواليا

وبعض المحليا

.

الهـدف االستراتيجي :
لبراي المنهث ا سالمش الصحيو القائم على فهم أهل السنة والجماعة وطرحف
على النا

والمساهمة فش تنمية المجتم ثقافيا وفكريا وأخالقيا .موايجاد البديل بالخطاب

الدعوي الصافش والصادق والمؤثر.
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الرؤية :
أن تتطور ا ذاعة وترتقش لتصبو مؤسسة لعالمية شاملة تقود مسيرة الخطاب الدعوي
الهادف فش كافة أرجاء البالد والعالم ا سالمش ب سرر وتصبو وسيلة دعوية فاعلة ليير
المسلمين  ,وذلك من خالل التوس األفقش والرأسش بحيو تجم سائر الوسائل والتقنيا
ا عالمية والوسائط مثل القناة الفضائية والبو األرضش واالنترن

وضم هيئا

تدريبية

واستشارية متخصصة .خاصة م توفر المادة والرسالة ا عالمية الرصينة والمستمدة من خيرة
الدعاة والعلماء والمشاي من داخل البالد وخارجها.
األهـداف العامة :
تبسعى ا ذاعة مبن خالل ما تقبدمف من ببرامث للى تحقبيق األهبداف التالية :
 -1تبسيط المادة العلمية الدينية فى مختلف شعب المعرفة والعلم  ,بلية لذاعية سهلة وجيدة ,
وعلى شكل دو ار منتظمة.
 -2الخرو بالدرو

الدينية والمحاض ار وايرها من األنشطة الدعوية من الدوائر التى ما تيال

منحصرة فيها مثل المساجد والخالو ...ال .
 -3القضاء على حالة الفصام التش يعيشها كبثير من ناشئة المسلمين الذين هم حبيار بين
مثال واجبب مراوب فيف ولكنف مبفقود  ,وبين واق مرفوض ولكنف مفروض.
 -4لحياء اللية العربية  ,وتراو األمة ا سالمية الثقافش واألدبى فى شتى ضروب األدب
والثقافة.
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 -5بيان المنهث ا سالمش الصحيو بنقائف ونصاعتف و د
ق بف من
الذب عنف والكشف عما أأل لح َ
أكاذيب.

 -6توفير التالوا

المجودة للقرن الكريم بالقراءا

المتعددة  ,والتى يوجد كثير منها فى

السودان.
 -7توفير القراءا

المتقنة لنصوي السنة الصحيحة  ,والتعريف بها وبمصادرها المختلفة.

 -8تقديم نصوي من السنة تتناول موضوعا واحدا ( وحدة الموضوا ).
المتقنة لتخصصاتها والتى لم تجد فرصها فى ا عالم.
 -9لبراي كافة الكوادر َ
 -10توسي دائرة ومساحا

البرامث الجماهيرية التى من ش نها أن توجد التواصل بين ا ذاعة

ومستمعيها.
 -11تدريب الكوادر فى المجاال

الدعوية والهندسية والفنية وايرها.

زمن البث :
بتوفيق اهلل يمتد يمن بو ا ذاعة طيلة الب 24ساعة مقسمة كاآلتش :
 /1من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ليال فترة برامجية تتكون من :
أ -برامث مسجلة.

ب -فواصل وتراويث .
 -برامث تفاعلية مباشرة.
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 /2من الثانية عشرة ليال وحتى الساعة السادسة صباحا :
أ -المصحف المرتل.
برامج اإلذاعة :
المنفعذة حاليا روعش فش لعدادها التنوا والشمول والتفاعل م جماهير
الخارطة البرامجية َ
المستمعين حيو تتميي بوجود عدد مقدر من البرامث المباشرة ذا التفاعل الجماهيري وعدد

مقدر أيضا من البرامث المسجلة.
البـرامج التسجيلية :

تقببوم ا ذاع ببة بتع ببداد دورة برامجي ببة كببل  45يوم ببا تش ببتمل ال ببدورة البرامجيببة عل ببى بب برامث مباشب برة

وببرامث تسببجيلة تتبراو الببرامث التسببجيلة بببين ال 19ببرامث الببى  21برنببامث فببش مختلببف القضببايا

وفروا البدين ا سبالمش ( الفقبف – التفسبير – السبيرة – أصبول الفقبف – الب با ضبافة البى ببرامث

أخر تربوية وطبية وتثقيفية ) ومن هذر البرامث مثال فش دورة مار 2016م
( -1شذ البيان فش ي القرن ) للشي  /حسن عوض الكريم .
 ( -2حديو الصباح ) للدكتور /عثمان بابكر صالو.
( -3قضايا تربوية ) للدكتور  /عبد اهلل أحمد التهامش .
) -4أحاديو ليمانية) للشي  /عي الدين كشف.
( -5وقفا

م صحيو البخاري ) للدكتور /خالد حسين عيسى .

 ( -6الكلمة الطيبة ) للدكتور  /عبد المحسن القاسم.
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 ( -7أسلوب القران فش خطاب ا نسان ) للدكتور  /اليين يوسف يين العابدين.
 ( -8الفقف الجنائش ) للدكتور  /ي

محمد خير .

 ( -9حق اهلل على العبيد ) للدكتور  /محمد لبراهيم البلة .
 ( -10أخالق المسلم ) للشي محمد سعيد محمد .
 ( -11الدراري المضية فش المسائل الفقهية ) للشي  /ساتش صديق محمد توم .
 ( -12شرح رياض الصالحين ) للشي  /محمد مصطفى عبد القادر .
 ( -13مختا ار من قصي القرن الكريم ) للدكتور /عبد الرحمن المكاوي المختار .
 ( -14سماحة ا سالم ) للشي  /شريف محمد علش .
 ( -15أسباب النيول ) لألستاذ  /محمد لدري

دم .

 ( -16تفسير القراءن العظيم ) لألستاذ  /نيار حامد .
 ( -17شرح موط ا مام مالك ) للدكتور علش محمد القدال.
-18

( حديو المساء ) للدكتور  /عبد الرحمن موسى كودي.
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البرامج المباشرة :
بدر منهبا
أن هنالبك عبددا مق ا
خصص ا ذاعة مساحة مقبدرة مبن برامجهبا للببرامث المباشبرة حيبو ّ
ويمكن المشاركة فيها عبر رقم التواصل  00249185231080والبرامث على النحو التالش:
 -1البصببيرة هببذا الصببباح برنببامث مباشببر يوميببا عببدا يببوم الجمعببة  ،مببن لعببداد وتقببديم األسببتاذ /
عثمببان عبببد العظببيم النببور ويتكببون البرنببامث مببن مجموعببة مببن الفقب ار

من أقوال الصحف  ،شاي الصباح)

وهببش ( مواقيب

الصببالة ،

 /2برنامث (تصحيو القراءة) :
وهببو برنببامث مباشببر ,لعببداد وتقببديم الشببي /فائي علببش أحمببد  ,وهببو برنببامث يعنببش بتصببحيو ق براءة
فبش األسببوا أيبام السبب

وتالوة القران  ,ويبو ثالو م ار

وا ثنبين واألربعباء مبن السباعة الثانيبة

عشرة ظه ار وحتى الواحدة والنصف ويعاد أيام األحبد والثالثباء والخمبي
التفاعل الجماهيري الجيد .

 ,وهبو مبن الببرامث ذا

 /3برنامث ( الفترة المفتوحة ) :
وهببش فت برة تقببدم يوميببا مببن السبباعة الثالثببة ظه ب ار وحتببى الرابعببة عص ب ار وه بش كببذلك فت برة تفاعليببة

تتضمن عبدة فقب ار

واتصباال

وضبيوف با ضبافة للبى مشباركة المسبتمعين المباشبرة .ويتنباوب

فش تقديمها عدد من المذيعين المتمييين.

 /4برنامث ( يديكم العافية ) :
وهببو برنببامث طبببش صببحش تثقيفببش يبببو يببوم األربعبباء مببن الخامسببة وحتببى السادسببة مسبباء ويعبباد
األحب ببد والخمب ببي

مب ببن تقب ببديم أ.عمب ببر أبب ببو بكب ببر التهب ببامش يستضب ببيف عب ببدد مب ببن ا ختصاصب ببيين

وا ستشاريين فش التخصصا

الطبية المختلفة .
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 /5برنامث ( الفتاو ) :
وهو من البرامث الرئيسة فش ا ذاعة الثابتة عبر الخرط البرامجية ويقدمبف كوكببة مبن المشباي
وه ببو م ببن البب برامث ذا

المش بباركة العالي ببة.وهو يق ببدم خمب ب

والثالثبباء واألربعبباء والخمببي

واألربعاء والخمي

مب ب ار

ف ببش األس بببوا الس ببب

واالثن ببين

مببن السبباعة التاسببعة مسبباء وحتببى العاش برة ويعبباد األحببد والثالثبباء

فش العاشرة صباحا والجمعة فش تمام الساعة الخامسة مساءا.

والمشاي المشاركون فيف هم :
السب

 :الدكتور /خالد عبد اللطيف محمد نور

االثنين  :الشي  /قسم اهلل نورين
الثالثاء  :الدكتور  /محمد لبراهيم البلة
األربعاء  :الدكتور /حسن أحمد الهواري
الخمي

 :الدكتور  /لسماعيل عثمان محمد الماحش

 /6ببرنامث (منتد البصيرة ) :
وهو برنامث أسبوعش من لعبداد وتقبديم األستاذ  /هاشم محمد طاهر محمد يببو الجمعبة األولبى
م ببن ك ببل ش ببهر م ببن الس بباعة التاس ببعة وحت ببى العاشب برة مس بباءا يستض ببيف مختص ببيين وخبب براء ف ببش
مختلف القضايا الفكرية والسياسية واالجتماعية وا قتصادية والتربوية .

)(89

 /7ببرنامث (براعم ا يمان) :
وهو برنامث خاي باألطفال من لعببداد المهنبد  /بشبر حبيبب اهلل يببو كبل جمعبة مبن السباعة
العاشرة وحتى الحادية عشرة صباحا يقدمف كوكبف من األطفال .
 /8برنامث ( م الشباب ) :
برنامث اسبوعش يبو يوم األحد من كل اسبوا من الساعة التاسعة وحتة العاشرة مساءا من
لعداد وتقديم األستاذ  /علش صالو طمبل يناقا قضايا وهموم الشباب باستضافة محتصيين
تربويين واجتماعيين .
 -9برنامث ( بصمة تميي ):
برنامث شهري يبو الجمعة الثانية من كل شهر من الساعة التاسعة وحتى الساعة العاشرة
مساءا من لعداد وتقديم األستاذ  /محمد مدثر الحا يستضيف البرنامث شخصيا
وبرع

فش مجال

تميي

أخر اير تخصصاتهم األصلية ووضعوا بصمة فش حياتنا .

 – 10برنامث ( صندوق المعلوما

):

برنامث اسبوعش يبو يوم األحد من الساعة الخامسة وحتى السادسة مساءا وهو برنامث ترفيهش
مسابقا

يتكون من مجموعة أسئلة فش محاور مختلفة .
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موقع اإلذاعة باإلنترنت :
تم رف الموق الخاي با ذاعة على االنترن
يوم السب

حيو بدأ الموق العمل حوالش الساعة  6مساء

الموافق 2010/7/3م على العنوان التالش http://www.elbasiera.com/ :

وبحمد اهلل وجد الموق تجاوبا كبي ار وييا ار لعدد مقدر من اليوار.
وفش خواتيم العام 2011م تم تحديو وتطوير موق ا ذاعة باالنترن

حيو أن الموق من

الوسائل المهمة حيو أصبو الموق يتميي بعدة ممي اي منها :
 -سهولة التصفو.

 -لثراء المحتو بالعديد من المواد.

 -االستماا للى البو المباشر لإلذاعة من الموق .

وترتب على ذلك ايدياد عدد يوار الموق وخصوصا من خار السودان من عدة دول بلغ
عددها فش المجمل أكثر من ( )30دولة.
التطبيق على األندرويد :
فكرة المشروا :
هو تطبيق ذاعة البصيرة عبر االنترن

واألجهية المحمولة(الموبايل ) بحيو يمكن وبضيطة

ير االستماا لبو ا ذاعة عبر تلك األجهية المحمولة من اي مكان فش العالم .وهو تطبيق
بسيط كل ما يحتا

اليف هو جهاي محمول وانترن

وهو متوفر للتحميل فش اي مارك

فقط وبضيطة ير تستم الى االذاعة .

(قوقل بالي -ون موبايل مارك
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 +تايلندي مارك ).

مكاسب تتحقق عبر هذا التطبيق بتذن اهلل تعالى :
 /1ي تش التطبيق فش لطار التطوير التقنش لإلذاعة .حيو أن لذاعة البصيرة أصبح

 -بفضل

اهلل وتوفيقف -أول لذاعة دعوية فش السودان تمتلك مثل هذا التطبيق  ,وا ذاعة الثالثة فش
السودان (بعد ا ذاعة الطبية مواذاعة المساء) من ضمن اكثر من  34لذاعة اف.ام فش السودان
تمتلك مثل هذا التطبيق.
 /2انتقال ا ذاعة الى العالمية بحيو يمكن االستماا الى بو ا ذاعة بضيطة ير كما تتصفو
الواتساب من اي مكان فش العالم وبالتالش كسب مييد من المستمعين واتساا مساحة الدعوة الى
اهلل سبحانف وتعالى.
انطالق البببو عبر التطبيق :
انطلق صو

ا ذاعة عبر التطبيق بفضل اهلل وتوفيقف يوم 2015/11/22م ووجد التطبيق

بفضل اهلل وتوفيقف ترحيب واس جدا وهذا ما تبينف ا حصائيا
 .1تحميال

التطبيق من خالل تايلندي مارك

التالية :
=  10,900تحميل

 .2تحميال

التطبيق من خالل Google play store

= 804

تحميل

 .3تحميال

التطبيق من خالل 455 = one mobile market

تحميل

 #عدد المستمعين لإلذاعة عبر التطبيق (فت ار يمنية مختلفة) =  8229مستم من  40دولة
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المبحث الثاني
اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية
أوال  :لجراءا

الدراسية الميدانية:

تناول هذا الجياء ا جراءا

المنهجية المتبعة فش الدراسة الميدانية :

أوال  :مجتم البحو وهم سكان والية الخرطوم فش المحليا

التس  ،والذين يستمعون الى

لذاعة البصيرة .
ثانيا  :العينة تم اختيار العينة العمدية (القصدية) من مجتم البحو والبالية  100مفردة .
ثالثا  :ا ستبانة تم تصميم ا ستبانة وفقا لإلجراءا

المنهجية المتبعة فش تصميم ا ستبانة ،

وتم عرضها على عدد من المختصين فش مجال ا عالم لتحكيمها وهم :
 -1د .عبد العظيم نور الدين  ،أستاذ مشارك بكلية ا عالم جامعة أم درمان ا سالمية.
 -2د .عبد العظيم أكول  ،أستاذ مساعد بكلية ا عالم جامعة أم درمان ا سالمية.
 -3د .حيدر البدري  ،أستاذ مساعد متعاون فش الجامعا

السودانية .

رابعا  :تحليل البيانا
وبعد جم ا ستبانة والبالغ عددها  100استبانف تم تحليلها عبر برنامث التحليل ا حصائش
. spss
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جدول رقم  1 :توزيع المبحوثين بحسب الجنس .

التكرار

النسبة المئوية

الجن
ذكر

55

55%

أنثى

45

45%

المجموا

100

100%

الجدول رقم ( )1يبين تويي العينة المبحوثف بحسب النوا حيو كان عدد الذكور %55
متفوق على ا ناو الالئش بلين  %45من العينة .
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جدول رقم  .2 :توزيع المبحوثين بحسب العمر .

العمر

التكرار

النسبة المئوية

 20سنة فما دون

12

12%

25-21

32

32%

30-26

18

18%

35-31

7

7%

40-36

8

8%

45-41

7

7%

50-46

6

6%

50فما فوق

10

10%

100

100%

المجموع

الجدول أعالر رقم( )2يبين تويي المبحوثين بحسب العمر والتش جاء
الفئا

العمرية وبناء عليف؛ فتن الفئة العمرية ( )25-21حقق

شاملة لكل

أعلى نسبة  ،%32تليها

الفئة العمرية (  )30-26والتش تمثل نسبة  ،%18ثم الفئة العمرية (20فمادون ) حيو
مثل

نسبة  ، %12ثم الفئة العمرية ( 50فما فوق )  ، %10جاء

( )40-36فش المرتبة الخامسة حيو كان
و( )45-41حيو بليتا نسبة . %7
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بعدها الفئة العمرية

 ، %8وأخي ار الفئتان العمريتان ()35-31

جدول رقم  .3 :توزيع المبحوثين بحسب الحالة االجتماعية .
الحالة

التكرار

النسبة المئوية

متزوج

43

43%

أعزب

48

48%

مطلق

6

6%

أرمل

3

3%

المجموع

100

100%

من الجدول أعالر رقم ( )3يتبين أن األعايب يشكلون النسبة األعلى فش العينة
 ، %48ثم تليها نسبة المتيوجين  ، %43ثم مطلق  ، %6ثم األرامل بنسبة .%3
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جدول رقم  :4توزيع المبحوثين بحسب التعليم

التعليم

التكرار

النسبة المئوية

أمي

2

2%

أساس

6

6%

ثانوي

19

19%

جامعي

57

57%

فوق الجامعي

16

16%

المجموع

100

100%

من الجدول أعالر رقم ( )4يمثل الجامعيون نسبة  %57من العينة المبحوثة .
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جدول رقم  :5توزيع المبحوثين بحسب السكن
التكرار

النسبة المئوية

السكن
الخرطوم

18

18%

بحري

16

16%

أم درمان

10

10%

أم بده

14

14%

كرري

13

13%

جبل أولياء

19

19%

شرق النيل

10

10%

100

100%

الجملة

الجدول أعالر رقم ( )5يبين تويي المبحوثين بحسب السكن فش محليا
 ،وت تش المحليا

الخرطوم التسعة

بالترتيب األتش محلية جبل أولياء  ،محلية الخرطوم ،محلية بحري ،

محلية أمبدر ،محلية كرري ،و محليا

ام درمان وشرق النيل بنسب متقاربة .

)(98

جدول رقم  :6توزيع المبحوثين حسب المهنة
المهنة

التكرار

النسبة المئوية

موظف

38

38%

قوات نظامية

7

7%

ربة منزل

14

14%

أعمال حرة

9

9%

طالب

32

32%

الجملة

100

100%

يبين الجدول أعالر رقم ( )6تويي المبحوثين بحسب المهن والذي جاء موكدا أن
الموظفين هم أكثر الفئا
بنسبة  ،%32ثم ربا

 ،حيو بلي

نسبتهم  %38من العينة المدروسة ويليهم الطالب

المنايل بنسبة  ،%14ثم األعمال الحرة  ، %9وأخي ار النظاميون بنسبة

. %7
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جدول رقم  7توزيع المبحوثين على حسب العمر بمتغير الحالة االجتماعية
ذكر
العمر

متزوج

أعزب

أنثى
مطلق متزوج

أعزب

الجملة
مطلق أرمل

 20فما دون

0

4

0

2

5

0

0

11

25-21

1

14

4

3

11

0

0

33

30-26

4

7

0

4

3

0

0

18

35-31

0

1

0

3

2

1

0

7

40-36

6

0

0

1

0

0

1

8

45-41

3

0

0

4

0

0

0

7

50-46

2

1

0

2

0

0

1

6

 50فما فوق

7

0

1

2

0

0

0

10

الجملة

23

27

5

21

21

1

2

100

من الجدول أعالر رقم ( )7أن المتيوجون من الجنسين أكثر من الحاال

االجتماعية

األخر  ،حيو بلي

نسبتهم من الجنسين  % 44م تفوق طفيف فش الذكور  ،و يييد عدد

المتيوجين فش الفئا

()30-26و( 50فما فوق) ،)45-41( ،)40-36( ،فش الجنسين

بالترتيب م فروق طفيفة ،هو ترتيب مناسب وعادي .
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جدول رقم  8توزيع المبحوثين على حسب العمر بمتغير الجنس و التعليم
الجنس

ذكر

ثانوي

جامعي

فوق الجامعي

الجملة

العمر
 20فما دون

0

0

1

3

0

4

25-21

0

0

3

15

1

19

30-26

0

0

2

8

1

11

35-31

0

0

0

1

0

1

40-36

0

1

1

2

2

6

45-41

0

0

1

0

2

3

50-46

0

0

2

0

1

3

 50فما فوق

0

3

1

4

0

8

0

4

11

33

7

55

 20فما دون

0

0

2

5

0

7

25-21

0

0

0

11

3

14

30-26

0

0

1

6

0

7

35-31

1

1

1

0

4

7

40-36

0

0

0

1

1

2

45-41

0

0

3

0

1

4

50-46

0

0

0

1

0

1

50فما فوق

1

1

1

0

0

3

2

2

8

24

9

45

جملة الذكور

أنثى

جملة اإلناث

أمي أساس
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من الجدول رقم ( )8يتبين أن الجامعيين من الجنسيين األكثر من بين المستويا

التعليمية

نسبة ا ناو

األخر  ،م تفوق فش الذكور  ،حيو جاء

نسبة الذكور  %33فيما كان

 %24من عينة الدراسة  ،ويالحظ أن الفئا

العمرية ( 20فمادون))30-26(، )25-21(،

تشكل النسبة األعلى ،م اياب لألمين فش الذكور م نسبة  %2فش ا ناو.
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جدول رقم  9توزيع المبحوثين بحسب العمر بمتغير الجنس و السكن
الجنس

ذكر

العمر

الخرطوم

بحري

أم درمان

 20فما دون

2

1

0

0

25-21

7

3

0

3

3

30-26

1

4

1

2

0

2

35-31

0

0

0

0

0

0

1

40-36

3

0

0

1

0

1

1

6

45-41

0

0

0

1

0

2

0

3

50-46

0

0

0

0

0

1

2

3

 50فما فوق

1

2

1

0

1

3

0

8

14

10

2

7

4

11

7

55

 20فما دون

0

1

2

1

0

3

0

7

25-21

0

1

2

2

5

2

2

14

30-26

1

3

2

1

0

0

0

7

35-31

2

0

0

1

1

1

1

6

40-36

0

0

1

0

1

0

0

2

45-41

1

0

0

0

1

2

0

4

50-46

0

1

1

1

0

0

0

3

 50فما فوق

0

0

0

1

0

1

0

2

4

6

8

7

8

9

3

45

جملة الذكور

أنثى

جملة اإلناث

أم بدة كرري
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جبل أولياء

شرق النيل

الجملة

0

0

1

4

2

1

19

1

11
1

نق أر من الجدول أعالر ( )9اياب للفئة العمرية ( )35-31من الذكور فش كل المحليا
شرق النيل واياب الفئة ( )50-46فش كل المحليا

ماعدا محلية

ماعدا محليتش جبل أولياء وشرق النيل فش الذكور

 ،م اياب لإلناو فش الفئة ( 50فمافوق) فش كل المحليا
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ماعدا محليتش أمبدة وجبل أولياء.

جدول رقم  10توزيع المبحوثين بحسب العمر بمتغير الجنس و المهنة
الجنس

ذكر

العمر

موظف

قوات نظامية

ربة منزل

أعمال حرة

طالب

الجملة

20فما دون

0

0

0

2

2

4

25-21

5

1

0

2

11

19

30-26

6

1

0

2

2

11

35-31

1

0

0

0

0

1

40-36

4

0

0

2

0

6

45-41

2

0

0

1

0

3

50-46

3

0

0

0

0

3

50فما فوق

6

1

0

1

0

8

27

3

0

10

15

55

20فما دون

1

0

0

0

6

7

25-21

3

0

1

0

10

14

30-26

4

1

1

0

1

7

35-31

2

2

2

0

0

6

40-36

0

0

1

0

1

2

45-41

2

0

2

0

0

4

50-46

0

1

2

0

0

3

50فما فوق

0

0

2

0

0

2

12

4

11

0

18

45

جملة الذكور

أنثى

جملة اإلناث
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بالنظر فش الجدول أعالر يظهر أن الموظفين من الجنسيين يشكلون نسبة  %39من جملة
المهن األخر  .بنسبة  %27للذكور و %12لإلناو.
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(110)

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(116)

(117)
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المبحث الثالث
النتائج والتوصيات
أوالً  :النتائج
 .1تحظى ا ذاعا

الدينية بنسبة استماا عالية بحسب العينة المدروسة حيو بلي

الذين يستمعون لإلذاعا
 .2جاء

الدينية دائما  %38وأحيانا .%62

لذاعة البصيرة فش الترتيب األول بين ا ذاعا

حيو جاء

نسبة

الدينية بحسب العينة المدروسة

نسبة الذين يوافقون بشدة  %63والموافقون  %21بمتوسط حسابش .1.6

 .3من أبري أهداف المشاركة فش لذاعة البصيرة المساهمة فش توعية المجتم واالستفسار
عن بعض القضايا الدينية.
 .4تعتبر فترتش الصباح والمساء أكثر األوقا
 .5لإلذاعة مستمعين فش كل األوقا

التش تحظى باالستماا.

م تفضيل الفترة المسائية و الفترة الصباحية .

 .6جاء القرأن الكريم وعلومف فش المرتبة األولى بحسب ترتيب المستمعين من العينة
المدروسة .
 .7برنامث الفتاو أحتل الصدارة فش البرامث المباشرة يليف البصيرة هذا الصباح ثم تصحيو
القراءة ثم بقية البرامث.
 .8ذاعة البصيرة أثر واضو على الوعش الدينش لجمهور المستمعين حيو أجاب %93
من العينة المبحوثة بنعم لإلذاعة أثر على الوعش الدينش.
 .9ال تشكل األجهية ا عالمية المنافسة ( صحف -تلفاي ) خصم على لذاعة البصيرة بينما
كان

ا جابة بالحياد فش مواق التواصل االجتماعش .
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.10

يشكل عدم وجود وق

كافش لالستماا واحد من معوقا

االستماا لإلذاعة.

ثانياً  :التوصيات :
 -1االهتمام ببرامث الشباب كما ونوعا من حيو الشكل والمضمون باعتبارهم أكثر الفئا
العمرية استماعا لإلذاعة  ،وباعتبارهم عماد األمة وبناة مجدها .
 -2تخصيي برامث للمرأة يخاطب همومها ويناقا قضاياها المختلفة .
 -3االهتمام ببرامث األطفال وتجويد الموجود  ،لبناء جيل لسالمش يفتخر بدينف ويواجف
التحديا

الحالية والمستقبلة بوعش ودراية.

 -4تخصيي برامث ترفيهية باعتبارها جواذب ومقبال
النف

للترايب فش البرامث الدينية ولحاجة

البشرية لها فش لطار المباح فش شرا اهلل.

 -5التوس فش مجال الدراسا
 -6تركيي ا ذاعا

ا عالمية لمعرفة األثر وتجويد األداء .

الدينية على الفترة المسائية باعتبارها أكثر أوقا

 -7الييادة من مساحة البرامث الحوارية
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االستماا .

قائمة المصادر والمراجع
أوالً  :المصادر
 -1القرآن الكريم .
 -2السنة المطهرة .
ثانياً :القواميس ومعاجم
 -1الخليل بن أحمد الفراهيدي  ,العين  ,ج.8
 -2محمد بن مكرم بن علي بن منظور  ،لسان العرب  ،ج.8
ثالثا ً  :البحوث والرسائل العلمية :
 -1إسماعيل محمد حامد أبوبكر الحكيم  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعةة ام درمةان
اإلسالمية  ،كلية اإلعالم 2003،م.
 -2بةةةدور رحمةةةة هللا قسةةةم إبةةةراهيم  ،رسةةةالة ماجسةةةتير غيةةةر منشةةةورة ،جامعةةةة أم درمةةةان
اإلسالمية  ،كلية اإلعالم  2005 ،م
 -3أمنةةه عبةةةاس محمةةةد عبةةةد القةةةادر ،رسةةالة ماجسةةةتير غيةةةر منشةةةورة  ،جامعةةةة أم درمةةةان
اإلسالمية  ،كلية اإلعالم 2004 ،م .
 -4عوض هللا محمد عوض هللا  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أمدرمان اإلسالمية
 ،معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي،
رابعا ً  :المراجع :
 .1ابراهيم أحمد العدوي  ،يقظة السودان  ،ط1979 ، 2م.
 .2ابراهيم إمام  ،اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوني ،دار الفكر العربي  ،ط1985 ، 1م.
 .3إبراهيم وهبي ،الخبر اإلذاعي  ،القاهرة ،دار الفكر العربي 1980،م.
 .4أحمد حسن فرحات  ،الحضارة العربية و اإلسالمية.
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 .5أحمةد محمةةد أحمةةد الجلةةي  ،دراسةةات فةةي الثقافةةة اإلسةةالمية  ،ط ،10الخرطةةوم  ،شةةركة
مطابع السودان للعملة 2006 ،م.
 .6أديةةب خضةةور  ،تخطةةيط بةةرامج التوعيةةة األمنيةةة  ،لتكةةوين رأي عةةام ضةةد الجريمةةة ،
الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 2003،م.
 .7بدر أحمد كريم  ،نشأة وتطور الراديو في المجتمع السةعودي  ،جةدة  :دار تهامةة للنشةر
والمكتبات ،ط1985 ،2م.
 .8بركةةات عبةةد العزيةةز  ،اتجاهةةات حديثةةة فةةي إنتةةاج البةةرامج اإلذاعيةةة  ،ط،1القةةاهرة ،دار
الكتاب الحديث 2000 ،م.
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جامعة الرباط الوطني
كلية الدراسات العليا
صحيفة إستبانة
بحث :تكميلي لنيل درجة الماجستير في اإلعالم  :بعنوان
فعالية البرامج اإلذاعية في تعزيز الثقافة اإلسالمية بالتطبيق على إذاعة البصيرة في الفترة
من مارس  2014وحتى مارس 2016م

األخ الكريم  /األخت الكريمة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
أرجو شاكراً التكرم بملء صحيفة اإلستبانة التي بين يديك وذلك ألجل البحث العلمي
ونعدكم بأن المعلومات التي ستدلون بها ال تستخدم اال ألغراض هذه الدراسة .

وجزاكم هللا خيراً
إشراف د .بشرى يوسف محمد حسن

الطالب  :هاشم محمد طاهر
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فضالً ضع عالمة (

) امام اإلجابة التي تراها مناسبة :

أوالً  :البيانات الشخصية :
 -1الجنس :

ذكر (

أنثى (

)

)

) (30-26
20فما دون( ) ( 25-21
 -2العمر :
)  50فما فوق (
( 50-46 ) ( 45-41 ) ( 40-36
 -3الحالة اإلجتماعية  :متزوج (
 -4المستوى التعليمي  :أمي (
)
فوق الجامعي(

) أعزب (
) أساس (

) مطلق (
) ثانوي (

) (35-31
)

)

) أرمل (
) جامعي (

)
)

 -5السكن الحالي في الخرطوم (المحلية ) :
....................................................................
) ربة منزل(

) قوات نظامية(
 -6المهنة  :موظف(
أخرى أذكرها
)
(
().......................................................................
ثانيا ً  :البيانات الموضوعية
:

 : -1هل تستمع الى اإلذاعات الدينية
دائما ً

(

)

احيانا ً

(

)

ال

(

)

 -2هل تستمع الى إذاعة البصيرة ؟
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) أعمال حرة (

) طالب

دائما

(

)

احيانا

(

)

(

ال

)

 : -3هل تشارك وتتفاعل مع برامج إذاعة البصيرة ؟
دائما ً

(

)

احيانا ً

(

)

ال

(

)

 -4ما الهدف من مشاركاتك في برامج إذاعة البصيرة؟
أوافق بشدة أوافق

محايد ال أوافق

ال أوافق بشده

 1/4اإلستفسار عن بعض القضايا الدينية
 2/4تقديم مقترحات لتطوير البرامج
 3/4تصحيح قراءة القرآن الكريم
 4/4المساهمة في توعية المجتمع

 -5تأتي إذاعة البصير في ترتيبها بين اإلذاعات الدينية التي تستمع إليها ؟
أوافق بشدة

األولى
 -6حدد المساحة الزمنية إلستماعك ؟
 -ساعة

(

)

 -ساعتين

(

)
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أوافق محايد ال أوافق

ال أوافق بشده

 -ثالث ساعات

(

)

 -أربع ساعات

(

)

 -أكثر من ذلك

(

)

 -7ما هي األوقات التي تفضل فيها اإلستماع إلذاعة البصيرة ؟
أوافق بشدة أوافق محايد

1/7

فترة الصباح

2/7

فترة الظهيرة

3/7

فترة العصر

4/7

فترة المساء

ال أوافق

ال أوافق بشده

 -8ما نوع البرامج التي تفضلها في إذاعة البصيرة ؟
م

أوافق بشدة أوافق محايد

1/8

القرآن الكريم وعلومه

2/8

برامج العقيدة

3/8

برامج الفقه

4/8

برامج السيرة

5/8

البرامج التربوية

6/8

البرامج الطبية

7/8

البرامج الشبابية
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ال أوافق

ال أوافق بشده

8/8

برامج المسابقات

9/8

المواد المالئة

 -9ماهو البرنامج المباشر الذي تفضله في إذاعة البصيرة
م

أوافق بشدة أوافق محايد

1/9

البصيرة هذا الصباح

2/9

تصحيح القراءة

3/9

الفترة المفتوحة

4/9

الفتاوى

5/9

منتدى البصيرة

6/9

يديكم العافية

7/9

بصمة تمييز

8/9

مع الشباب

9/9

براعم اإليمان

10/9

صندوق المعلومات

 -10هل اإلستماع إلذاعة البصيرة له أثر على وعيك الديني؟
 نعم -ال

(
(

)
)
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ال أوافق

ال أوافق بشده

 -نوعا ما

(

)

 -11ما الفوائد التي حققتها من اإلستماع إلذاعة البصيرة ؟
أوافق بشدة

1/11

تعميق الفهم في الدين

2/11

تصحيح العبادة

3/11

حلول للمشكالت األسرية

4/11

خبرة في تربية األبناء

5/11

الثقافة الطبية

أوافق

محايد ال أوافق

ال أوافق بشده

 -12ماهي العوامل التي تقلل من متابعتك لبرامج إذاعة البصيرة ؟
أوافق بشدة
 1/12عدم وجود وقت كاف لإلستماع إليها
 2/12التركيز على مشاهدة التلفاز
 3/12قراءة و مطالعة الصحف اليومية
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أوافق

محايد ال أوافق

ال أوافق بشده

4/12

اإلنشغال بمواقع التواصل اإلجتماعي (فيس
بوك – تويتر)

 5/12عدم الميل إلى طبيعة الوسيلة (اإلذاعة)
 6/12عدم اإلعجاب ببرامج اإلذاعة
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