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مقدمة
ّ
تركز معظم الكتابات التي تتحدّ ث عن اإلعجاز العلمي يف القرآن والس ّنة النبوية الرشيفة
والطبي والبياين(ال ّلغوي)ّ ،
وقل ما تتحدّ ث عن املجال اإلنساين النفيس
عىل املجال العلمي
ّ
املتفرقة يف هذا املجال .وهي يف هذا حمجمة
واالجتامعي ،إلاّ يف بعض البحوث والدّ راسات ّ
–ربام-بسبب ّ
أن القوانني االجتامعية والنفسية املفسرّ ة للظواهر االجتامعية متغرية ،غري ثابتة
وغري مطردةّ ،
ألن الدّ ارس واملدروس إنسان كذلك ،بعكس الظواهر الطبيعية والعلمية
التي حتكمها قوانني ثابتة وأزلية.

املهتمة باإلعجاز اإلعالمي يف القرآن والس ّنة،
لذلك وجدنا أنّه تكاد تنعدم الدّ راسات
ّ
ذلك ّ
أن معظم الكتابات التي تناولت مصطلح»اإلعالم اإلسالمي» بالتأليف والدّ راسة
انطلقت من العمل عىل حمور أسلمة املعرفة يف جمال اإلعالم واالتصال ،مغفلة العمل عىل
حمور إسالمية املعرفة ،مع ّ
أن املصطلح يوحي مضمونه يف اجتاه املحور الثاين وليس األول،
وهي معذورة يف ذلك كون أكثر الباحثني يف املجال(اإلعالم اإلسالمي) ذوي ختصص
بعيد(اإلعالم واالتصال) ،ليس هلم خلفيات كبرية يف جمال العلوم اإلسالمية ،خاصة علوم
القرآن والس ّنة ،مصدري التنظري ملثل هذا العمل ،إضافة إىل السبب األول.
لذلك بقي احلديث عن اإلعالم يف القرآن والس ّنة ،وقواعده وأسسه ،وكذا اإلعجاز
اإلعالمي فيهام؛ حديثا حمتشام تتناوله بعض الكتابات التي مل تصل أصواهتا العميقة إىل
واملهتمني ،ناهيك عن عا ّمة الناس .فقد ّأكدت القراءة املتأنّية لعديد من اآليات
الباحثني
ّ
القرآنية الكريمة أنهّ ا تتناول العمل اإلعالمي بكل أبعاده وأساسياته وأخالقياته وأهدافه
تفصيال مل تعهده الدّ راسات اإلعالمية من قبل ،بل وقد أشارت هذه اآليات إىل نظرات
خمالفة ،وقواعد مغايرة ك ّلية ملا يف هذه الدّ راسات واألعامل يف مجل قصرية معجزة لذوي
الكفاءات البيانية والعلمية عىل أن ختتزهلا يف مثل هذه اجلمل والكلامت.
وكمثال عىل ذلك ويف آية واحدة فقط ،يف قوله تعاىل»:يا أهيا الذين ءامنوا إن جاءكم
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فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا عىل ما فعلتم نادمني»()6احلجرات.
فاسق بنبأ ّ
وبالعودة إىل التفاسري ،وكتب رشوح الس ّنة ،واملعاجم العربية ،وجد ّ
أن اآلية الكريمة قد
قعدت ملكونات العملية اإلعالمية يف صورة إعجازية كبرية ،جتيب عىل كثري من التساؤالت
ّ
املحيرّ ة تفسريا للعملية ،يف تساؤالت:
ّ
يوجهه للناس؟فقال»:يا أهيا الذين
وجل النداء للمؤمنني،ومل
عز
وجه املوىل ّ
ّ
١ .١ملاذا ّ
ءامنوا «،ومل يقل» يا أهيا الناس «،مع ّ
أن العملية اإلعالمية واالتصالية ليست مقترصة
عىل املؤمنني فقط؟ وما وجه اإلعجاز يف ذلك؟
ّ
وجل) املرسل»بالفاسق»؟
املوىل(عز
٢ .٢ملاذا وصف
ّ

٣ .٣ملاذا وصفت الرسالة»بالنبأ» ومل تكن»اخلرب»،وما وجه اإلعجاز يف ذكر»األول»وعدم
ذكر»الثاين»؟

٤ .٤ما سامت اجلمهور املستقبل هلذه الرسالة؟

٥ .٥ما دور ردود األفعال يف توجيه العمليات اإلعالمية واالتصالية؟ وما مدى فعاليتها
وأمهيتها؟
مكونة جلملة واحدة
٦ .٦ثم يف إعجاز بياين وبالغي واضح استطاعت اآلية يف()18كلمة ّ
املكونة للعملية اإلعالمية ،ورشوط كل
يف السورة أن تستجمع العنارص األساسية ّ
عنرص ،يف حني فشلت كثري من الكتابات املقتدرة يف املجال أن تفعل ذلك؟

ومن أجل اإلجابة عىل هذه التساؤالت الستجالء مالمح اإلعجاز اإلعالمي يف اآلية،
تأيت هذه املداخلة حماولة للوقوف باأللباب واألفئدة الواعية عند هذه املالمح.
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أوال :سورة الحجرات((( وأسس البناء االجتماعي :
سميت السورة بسورة احلجرات تبع ًا ملا جاء يف اآلية الرابعة منها يف قوله تعاىل»:إن
الذين ينادونك من وراء احلجرات أكثرهم ال يعقلون» .واملراد باحلجرات حجرات أزواج
النبي(صىل اهلل عليه وسلم) رضوان اهلل عليهن .جاء يف الربهان للزركيش أن :هذا األسلوب
يف تسمية السور متبع شامل لسور القرآن تسمى كل سورة باسم أو كلمة تدور عليها قصة
يف موضوع من موضوعاهتا البارزة ؛أو تسمى السورة بمضموهنا كسورة اإلخالص  ،وهذه
دقيقة من دقائق القرآن ولطائفه –اهلل أعلم هبا -يف تطابق اسم السورة مضموهنا كلي ًا و
جزئيا ؛ وتسميته بكالم اهلل وغريه من األسامء التي بلغت  ،كام أحصاها بعض العلامء مخسة
ومخسني( )55اس ًام  ،وكلها تطابق مضمون هذا الكتاب العزيز .ويف ذلك تعليم للمؤمنني
هبذا القرآن أن تطابق تسميتهم باملسلمني حقيقتهم الكونية والرشعية فال يتناقضون وال
(((
يتوزعون بني اإليامن والنفاق والكفر…!
وقال يف اإلتقان»:سمى اهلل كتابه اس ًام خمالف ًا ملا سمى العرب به كالمهم عىل اجلملة
والتفصيل ،فقد سمى كالمه مجلة قرآن ًا ،وسمى بعضه سورة ،وأجزاء السورة آية ،وسمى
العلامء أواخر اآليات فواصل».وأما العرب فسموا كالمهم ديوان ًا وبعضه قصيدة ،وبعض
(((
القصيدة البيت ،وهناية البيت القافية»

وقد وقفت عديد من التفا�سري على �سر ترتيب �سورة احلجرات بعد �سورة الفتح
م�ؤ�شرة على �أن(((:
((( قال ابن عاشور يف التحرير والتنوير أهنا ”:سميت يف مجيع املصاحف وكتب السنة والتفسري”سورة احلجرات”وليس هلا اسم
غريه .ووجه تسميتها أهنا ذكر فيها لفظ”احلجرات” ،ونزلت يف قصة نداء بني متيم رسول اهلل (صىل اهلل عليه وسلم) من وراء
السو ِر ،نزلت
حجرات ،فعرفت هبذه اإلضافة ،وهي مدنية باتفاق أهل التأويل…،وهي السورة الثامنة بعد املائة يف ترتيب نزول ُّ
بعد سورة املجادلة ،سنة تسع للهجرة …،وعدّ مجيع العادين آهيا ثامن عرشة آية” .انظر تفسري التحرير والتنوير ملحمد الطاهر بن
عاشور(تونس :دار سحنون للنرش ولتوزيع ،)1999 ،م( ،)12ج( ،)26ص(.)213

((( بدر الدِّ ين الزركيش :الربهان يف علوم القرآن ،ج( ،)1ص(.)272 -270
((( جالل الدِّ ين السيوطي :اإلتقان يف علوم القرآن ،ج( ،)1ص(.)143

((( أنظر :الفخر الرازي :التفسري الكبري ،ج( ،)28ص( ،)110النيسابوري :غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،ج(،)26

ص( ،)55األلويس :روح العاين ،ج( ،)26ص( ،)133اخلطيب الرشبيني :تفسري القرآن الكريم ،ج( ،)4ص(..)59
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١ .١السورتني مدنيتان ومشتملتان عىل أحكام ترشيعية للمؤمنني ،فسورة الفتح تناولت
أحكام قتال الكفار ،فيام تناولت سورة احلجرات أحكام قتال البغاة من املسلمني.
٢ .٢ختمت سورة الفتح بذكر أوصاف الذين ءامنوا «حممد رسول اهلل والذين معه أشداء
عىل الكفار رمحاء بينهم» ،وافتتحت سورة احلجرات حديثها بتوجيه «للذين ءامنوا»
تأديب ًا هلم مع اهلل ورسوله(صىل اهلل عليه وسلم).
٣ .٣تضمنت سورة الفتح ترشيف ًا وتعزيز ًا وانتصار ًا لرسول اهلل(صىل اهلل عليه وسلم)
فيام تضمنت كذلك سورة احلجرات يف مطلعها توقري ًا وتبجي ً
ال له(صىل اهلل عليه
وسلم) ،وكيفية التأدب يف حرضته ومع حرماته.

٤ .٤يف آخر سورة الفتح ذكر اهلل تعاىل الصاحلني وما وعدهم من الثواب فقال»:وعد اهلل
الذين ءامنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجر ًا عظيام» ،وربام صدر من املؤمنني
الصاحلني هؤالء بعض اليشء ما ينكر ويستهجن ،وينهى عنه كرفع الصوت فوق
صوت النبي(صىل اهلل عليه وسلم) ،ومسابقته يف الكالم والعمل أو مسابقة القرآن
وسنته َّ
ّ
وجل) ناهي ًا عن ذلك يف أول سورة احلجرات « :يا أهيا
فقال(عز
املطهرة،
ّ
الذين ءامنوا ال تقدموا بني يدي اهلل ورسوله» إىل آخر السورة.

وتتفق معظم التفاسري التي تناولت السورة باحلديث املستفيض أهنا من السور اجلليلة
التي نتلمس بوضوح من خالل هِّآيا املعامل األساسية لبناء املجتمع الفاضل؛ املجتمع الذي
طمحت كثري من النظريات البرشية أن تصله عرب تعقيدات وتنظريات ُبذلت من أجلها
اجلهود البحثية املضنية ،لتفرز قواعد مل تستطع أن تؤسس ملثل هذا املجتمع وبمثل هذه
األحكام واحلكمة املتناهية يف إسعاد البرش ،واحلفاظ عىل وجودهم واستمراريتهم كام
فعلت آي وسور القرآن الكريم.
كام تتفق عىل أن السورة تتضمن حقائق كبرية من حقائق العقيدة والرشيعة ،ومن
حقائق الوجود واإلنسانية ،حقائق تفتح للقلب والعقل آفاق ًا عالية وآماد ًا بعيدة ،وتثري
يف النفس والذهن خواطر عميقة ومعاين كبرية  ،وتشمل من مناهج التكوين والتنظيم،
وقواعد الرتبية والتهذيب ،ومبادئ الترشيع والتوجيه ،ما يتجاوز حجمها وعدد آياهتا
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مئات املرات((( ،والسورة يف منهجها الفريد لبناء املجتمع املؤمن وتقوية روابطه باهلل
وبرسوله(صىل اهلل عليه وسلم) وبالوحي من الكتاب والسنة ثم باملؤمنني بعضهم ببعض،
يتجىل منهجها يف أمرين عظيمني ملن يتدبر ويفكر(((:
الأول :أهنا خاصة بوضع منهج كامل متكامل يف احلياة اإلسالمية ملجتمع فاضل
كريم سليم من العيوب ونظيف من كل شوائب اجلاهلية ،وهو املجتمع املؤمن الذي
تستقل شخصيته ومنهجه يف احلياة عن غريه وله قواعده وأصوله ومبادئه ومناهجه التي
يقوم عليها.

الثاين :أن هذا املجتمع املؤمن نتيجة جهد ضخم ثابت صابر ،وهو ما متثله» توجيهات
القرآن الكريم والرتبية النبوية احلكيمة إلنشاء وتربية تلك اجلامعة املسلمة… فلم يعد منذ
ذلك احلني فكرة مثالية ،وال حل ًام طائر ًا عيش يف اخليال»(((.

فالسورة إذ ًا ترشد إىل مكارم األخالق وجالئل اآلداب ،وروائع النظم جلامعة املؤمنني،
وكل آية فيها تستقل بمكرمة من ذلك أو مكرمات وتوجيه وتوجيهات تكون لبنة من لبنات
الرفيع ذي فريدة وحياة كريمة.
جمتمع الدعوة اإلسالمية هلذا املجتمع ّ

فهي"فصول تأديبية وتعليمية وأخالقية واجتامعية وسياسية وسلوكية فيام جيب عىل
املسلمني جتاه النبي (صىل اهلل عليه وسلم) وجتاه بعضهم ،وفيها مشهد من مشاهد األعراب
يف عهد النبي(صىل اهلل عليه وسلم) وتبجحهم باإلسالم ،وميزان لصدق إيامن املؤمنني،
وإفساح املجال لألعراب لدخوهلم يف حظرية اإلسالم والدّ ولة اإلسالمية»(((.

((( سيد قطب :يف ظالل القرآن(القاهرة :دار الرشوق ،ط(1398 ،)4ه

(((حممد األنصاري :منهج الدعوة اإلسالمية يف البناء االجتامعي عىل ضوء ما جاء يف سورة احلجرات( الرياض :مكتبة

األنصار ،ط(1404 ،)1ه1984/م) ،ص(.)17
(((سيد قطب :يف ظالل القرآن ،ص(.)3336

((( حممد عزة دروزة :التفسري احلديث(دمشق :دار احللبية ،ط1383ه) ،ج( ،)10ص(.)118
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وقد حتدثت ال�سورة يف ثمانية ع�شرة �آية عن(((:
١ .١األدب الرفيع الذي أ ّدب اهلل به املؤمنني ،جتاه رشيعة اهلل ،وأمر رسوله(صىل اهلل عليه
وسلم) ،وأ ّ
ال يرموا أمر ًا ،أو يربوا رأي ًا ،أو يقضوا حك ًام يف حرضة النبي الكريم حتى
يستشريوه ،ويستعصموا بإشاداته احلكيمة.
٢ .٢التأدب يف حرضة النبي(صىل اهلل عليه وسلم) حني احلديث إليه ،فيجب خفض الصوت
السامي ،فإنه ليس كعامة الناس ،بل هو رسول
تعظي ًام لقدره الرشيف ،واحرتام ًا ملقامه َّ
اهلل ،ومن واجب املؤمنني أن يتأدبوا معه يف اخلطاب مع التوقري والتعظيم واإلجالل.

٣ .٣تقرير دعائم املجتمع الفاضل ،فتأمر املؤمنني بعدم السامع لإلشاعات ،والتثبت من
األنباء واألخبار التي تصلهم ،السيام إن صدرت عن أشخاص غري موثوق فيهم ويف
صدقهم وأمانتهم.

٤ .٤اإلصالح بني املتخاصمني ،ودفع عدوان الباغني.

السخرية واهلمز واللمز ،والغيبة والتجسس والظن السيئ باملؤمنني ،
٥ .٥التحذير من ّ
والدعوة إىل مكارم األخالق ،والفضائل االجتامعية.
٦ .٦وختمت السورة باحلديث عن األعراب الذين ظنوا كلمة تقال باللسان ،وجاءوا
يمنون عىل النبي(صىل اهلل عليه وسلم)إيامهنم ،فبينت حقيقة اإليامن ،وحقيقة
اإلسالم ،ورشوط املؤمن الكامل ،وهو الذي مجع اإليامن واإلخالص واجلهاد
والعمل الصالح.

الرازي يف تفسريه :هذه السورة فيها إرشاد املؤمنني إىل مكارم األخالق،
وقال الفخر ّ
وهي إما مع اهلل أو مع رسول اهلل(صىل اهلل عليه وسلم)  ،أو مع غريمها من أبناء اجلنس،
وهم عىل صنفني :إما أن يكونوا عىل طريقة املؤمنني وداخلني يف رتبة الطاعة  ،أوخارجني
ً
حارضأ عندهم أو غائب ًا عنهم فهذه
عنها وهو الفسوق .والداخل يف طائفتهم :إما أن يكون
مخسة أقسام .قال :فذكر اهلل يف هذه السورة مخس مرات»ياأهيا الذين ءامنوا» وأرشد بعد كل
مرة إىل مكرمة من قسم من األقسام اخلمسة(((.
(((ممحد عىل الصابوين :صفوة التفاسري(اجلزائر :قرص الكتاب ،ط(1411 ،)5ه1990/م) ،ج( ،)3ص(.)231-230

(((فخر الدِّ ين الرازي :التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط(1411 ،)1ه،)1990/
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سبب نزول اآلية :قال ابن كثري((( ذكر كثري من املفرسين أهنا نزلت يف الوليد بن عقبة
ريض اهلل عنه حني بعثه رسول اهلل(صىل اهلل عليه وسلم) عىل صدقات بني املصطلق  ،وقد
روي ذلك من طرق ومن أحسنها مارواه اإلمام أمحد يف مسنده (  279/4بإسناد ضعيف،
ويرتقي إىل احلسن بشواهده ) عن احلارث بن رضار اخلزاعي ريض اهلل عنه ،قال»:قدمت
عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فدعاين إىل اإلسالم فدخلت فيه وأقررت به فدعاين
إىل الزكاة فأقررت هبا وقلت يارسول ارجع إىل قومي فأدعوهم إىل اإلسالم وأداء الزكاة
فمن استجاب يل مجعت زكاته فريسل إىل رسول اهلل(صىل اهلل عليه وسلم) إلبان كذا وكذا
ليأتيك ما مجعت من الزكاة فلام مجع احلارث الزكاة ممن استجاب له  ،وبلغ اإلبان الذي أراد
رسول اهلل(صىل اهلل عليه وسلم) أن يبعث إليه احتبس عليه السول ،فدعا برسوات قومه
فظن احلارث أنه قد حدث فيه سخطة من اهلل عز وجل ورسوله ،فدعا ليقبض ما كان عندي
من الزكاة وليس من رسول اهلل(صىل اهلل عليه وسلم) اخللف وال أرى حبس رسوله إ َّ
ال من
سخطة كانت فانطلقوا فنأيت رسول هلل(صىل اهلل عليه وسلم) .وبعث رسول اهلل (صىل اهلل
عليه وسلم) الوليد بن عقبة إىل احلارث ليقبض ما كان عنده مما مجع من الزكاة  ،فلام أن سار
الوليد حتى بلغ الطريق فرق فرجع فأتى رسول اهلل(صىل اهلل عليه وسلم) وقال :يا رسول
اهلل إن احلارث ،منعني الزكاة وأراد قتيل ،فرضب رسول اهلل(صىل اهلل عليه وسلم) البعث
إىل احلارث ،فأقبل احلارث بأصحابه إذ استقبل البعث  ،وفصل من املدينة لقيهم احلارث،
فقالوا :هذا احلارث ،فلام غشيهم قال هلم :إىل من بعثتهم؟ قالوا :إليك قال :ومل؟ قالوا :إن
رسول اهلل(صىل اهلل عليه وسلم) كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة
وأردت قتله ،قال :ال والذي بعث حممد ًا باحلق ما رأيته وما أتاين .فلام دخل احلارث عىل
رسول (صىل اهلل عليه وسلم) قال :منعت الزكاة وأردت قتل رسويل؟ قال :ال والذي بعثك
باحلق ما رأيته وال أتاين وما أقبلت إ َّ
ال حني احتبس عىل رسول اهلل(صىل اهلل عليه وسلم)
ّ
عز
وجل ورسوله قال :فنزلت احلجرات»يا أهيا
خشيت أ ن تكون كانت سخطة من اهلل ّ
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم ًا بجهالة فتصبحوا عىل ما فعلتم
ً
«فضل من اهلل ونعمة واهلل عليم حكيم».
نادمني» إىل هذا املكان
م( ،)14ج( ،)28( ،)27ص(.)102

(((تفسري ابن كثري ،ج( ،)4ص(.)208
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عز
وقال ابن عبد الرب(((»:وال خالف بني أهل العلم بتأويل القرآن فيام علمت أن قوله َّ
َّ
وجل »:إن جاءكم فاسق بنبأ» «نزلت يف الوليد بن عقبة وذلك أنه بعثه رسول اهلل عليه
الصالة ووالسالم إىل بني املصطلق مصدق ًا فأخرب عنهم أهنم ارتدوا وأبوا من أداء الصدقة،
وذلك أهنم خرجوا إليه فهاهبم ،ومل يعرف ما عندهم فانرصف عنهم وأخرب بام ذكرنا فبعث
إليهم رسول اهلل(صىل اهلل عليه وسلم) خالد بن الوليد ريض اهلل عنه ،وأمره أن يتثبت فيهم
فأخربوه أهنم متمسكون باإلسالم.

هذا ما ذكروه من �سبب النزول ،وال �إ�شكال فيه لو �صحت الروايات ،وذلك من
وجوه(((:
•�أو ً
ال :ليس من الرضوري وال من منطوق اآلية أو مفهومها أن املعنى بالفاسق هو
الوليد ريض اهلل عنه.

•ثاني ًا :أن الفسق له اطالقات يف القرآن يطلق و يراد به الكفر ،ويذكر مقرون ًا
بالكفر ،ويذكر مقرون ًا بالعصيان ،ويبدو  -واهلل أعلم  -أن ألية تعني مثل ما
يذكره الفقهاء لكلمة الفاسق  ،وهو من ارتكب بعض املحظور من املسلمني  ،وهم
يف هذا درجات حسب خمالفتهم.

•ثالث ًا :أن الروايات التي ذكرت أن الوليد هو السبب لنزول اآلية قد ذكرها ابن
كثري واختار أقرهبا وأحسنها وإن مل تصح ومل يكن اختياره هلا بسبب أهنا ثابتة
صحيحة من كالم احلارث بن رضار اخلزاعي املصطلقي ريض اهلل عنه فإن صحت
فهي رأي صحايب يف حادثة وقعت لصحايب -إن صح أهنا وقعت من الوليد ريض
اهلل عنه.ومع هذا فإن الرواية يقول ابن حجر»:فيها من ال يعرف».

•رابع ًا :أن ابن عبد الرب وهو حمدث كبري وحافظ وثقة يشعر كالمه بأن هذه الروايات
ليس منها ما هو مرفوع إىل النبي(صىل اهلل عليه وسلم) ( ول إىل أحد من الصحابة

(((ابن عبد الرب :االستيعاب يف معرفة األصحاب عىل هامش اإلصابة يف معرفة الصحابة ،ج( ،)3ص(.)632
(((حممد األنصاري :منهج الدعوة اإلسالمية يف البناء االجتامعي ،ص(.)331-325
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ريض اهلل عنهم ،لذلك اكتفى بقوله ال خالف بني أهل العلم بالتأويل بالقرآن
فيام علمت أن الوليد هو السبب يف نزول اآلية) فلم يعتمد عىل رواية مرفوعة إىل
النبي(صىل اهلل عليه وسلم) ومل يعتمد عىل إمجاع قطعي وإنام قال فيام علمت ،وكم
من غلط اشتهر عند الناس وكم من صحيح خفي عىل جل الناس…؟؟

•خام�س ًا :وإذا تعلق خصوم الوليد ريض اهلل عنه ومن تأثر هبم واقتدى يف ترويج
الكذب ،بام أشيع من أنه رشب اخلمر ليستدلوا بذلك عىل فسقه-حاشاه ريض اهلل
عنه -فتلك قصة لفقها بعض أهل الكوفة عليه ،ممن أقام الوليد عليه احلد وعىل
أبنائه ووقف يف وجه باطلهم ،فلم جيدوا وسيلة لالنتقام منه إ َّ
ال بتلفيق الكذب
عليه عند اخلليفة عثامن فشهد بعض هؤالء عند اخلليفة بأنه رآه يقيء اخلمر .فأمر
بتقيؤ اخلمر مسألة خالفية بني
عثامن ريض اهلل عنه علي ًا أن يقيم عليه  ،وثبوت احلد ّ
الفقهاء  ،وإقامة احلد عليه ال تدل عىل أنه رشب اخلمر حقيقة؛ وإنام أقيم عليه احلد
بناء عىل شهادة الشهود ال سيام وأن األذى مل يقترص عىل الوليد حتى جتاوزه إىل
عثامن عىل أيدي دعاة الفتنة حتى قتلوه ..وقد كان الوليد ريض اهلل عنه موضع الثقة
عند اخللفاء الثالثة أيب بكر الصديق وعمر وعثامن ريض اهلل عنهم ،كل استعمله
وقربه وال يمكن ،كام أنه ال يعقل أن تكون له هذه املنزلة عندهم بالفسق يف حياة
النبي(صىل اهلل عليه وسلم)..

•�ساد�س ًا :وإن ثبتت قصة الوليد ريض اهلل عنه واندرجت يف عموم اآلية فهل معنى
ذلك أنه فاسق  ،كام تزعم الشيعة يف هذياهنم الذي ال ينبني عىل دليل واضح
ومنهج صادق يعتمد عليه..؟

•يقول ابن العربي”:وكيف يفسق رجل بمثل هذا الكالم؟ فكيف برجل من
أصحاب حممد(صىل اهلل عليه وسلم)؟” .ويعجبني ما ذكره الفخر الرازي”:إن
اهلل تعاىل مل يقل إين أنزلتها لكذا ،والنبي(صىل اهلل عليه وسلم) مل ينقل عنه أنه
بني أن اآلية وردت لبيان ذلك فحسب ،غاية ما يف الباب أهنا نزلت يف ذلك
الوقت  ،وهو مثل التاريخ لنزول اآلية ،ونحن نصدق ذلك  ،ويتأكد ما ذكرنا
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أن إطالق لفظ الفاسق عىل الوليد سيئ بعيد ألنه توهم وظن فأخطأ؛ واملخطئ
ال يسمى فاسق ًا”.

وجاء يف الروايات ما يدعم ويساند ما ذكره الفخر الرازي من توهم وظن وهي
رواية”:فلام سمعوا بدنو الوليد خرج منهم عرشون رج ً
ال يتلقونه باجلزر والغنم فرح ًا
به ،فلام رآهم ولىّ راجع ًا إىل املدينة فأخرب النبي(صىل اهلل عليه وسلم) ،أهنم لقوه بالسالح
حيولون بينه وبني الصدقة”.
•�سابع ًا :وليس معنى قوهلم سبب نزول اآلية يف كذا”أنه هو السبب املبارش ،وإنام هو
من باب االستدالل عىل احلكم باآلية ال من باب النقل ،كام يقول شيخ اإلسالم ابن
تيمية” وقوهلم نزلت هذه يف كذا”يراد به تارة أنه سبب النزول ،ويراد به تارة أن هذا
داخل يف اآلية وإن مل يكن السبب ،كام نقول عنى هبذه اآلية كذا”.

ثم ذكر شيخ اإلسالم تنازع العلامء يف قول الصحايب”نزلت هذه اآلية يف كذا” هل جيري
جمرى املسند ،كالسبب الذي أنزلت ألجله أو جمرى التفسري الذي ليس بمسند.فبعض
العلامء يدخله يف جمرى املسند كالبخاري ،وبعضهم ال يدخله يف املسند”وأكثر املسانيد
عىل هذا االصطالح كمسند أمحد وغريه ،بخالف ما إذا ذكر سبب ًا نزلت عقبه فإهنم كلهم
يدخلون مثل هذا يف املسند”.

والذي يتلخص أن اآلية ذكرت حكم قبول خرب الفاسق مطلق ًا ،ويصعب أن خيصص
هذا ويصدق عىل رجل صحب النبي (صىل اهلل عليه وسلم) ووثق به النبي (صىل اهلل عليه
وسلم)  ،وهو ابن رجل كان شديد املناوأة لإلسالم ورسوله فانفصل عن دين أبيه ودخل
يف دين اهلل ،ومن الصعب كذلك أن يرسل الرسول(صىل اهلل عليه وسلم) جابي ًا إىل قوم
بينه وبينهم عداء ،ومما جتدر اإلشارة إليه أن اإلطالق يف اآلية ،وقد جاءت بعد اآليات
التأديبية والتعليمية السابقة هلا يشري إىل صلة بينها وبني سابقتها ،صلة نزول ،ووحدة
سياق وموضوع ويسوغ التخمني أن احلادث قد وقع قبل نزول السورة فكان وسيلة للتنبيه
والتحذير يف سياق فصول التعليم والتأديب التي احتوهتا السورة.
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•ثامن ًا :ونحن ال نقول يف الوليد ريض اهلل عنه شيئ ًا مع أننا ال نقول بعصمة غري
النبي (صىل اهلل عليه وسلم) ،وال نربئ الوليد من اخلطأ فإذا صحت هذه احلادثة
فكل ما يقال إهنا وافقت نزول اآلية ،وأسلوب الرشط أن املفيد للتوقع ال يدل
عىل أن حدث ًا وقع ألحد الصحابة ،وإنام يطلب من املسلمني أن يلتزموا منهج
التثبت والصدق و عدم العجلة ،عىل افرتاض جميء من يغري احلقائق إن عمد ًا أو
خطأ ،ومع هذا فإن اهلل سبحانه وتعاىل حياسبهم عىل كل صغرية وكبرية الستقامة
أحواهلم ورسوخ إيامهنم وثبات عدالتهم ،فكأن حساهبم يف الدنيا فقط وراحتهم
يف اآلخرة ريض اهلل عنهم.

ثاني ًا :مالمح اإلعجاز اإلعالمي في اآلية :
فاآلية هبذا نداء ثالث يف السورة ابتدئ به غرض آخر وهو آداب مجاعات املؤمنني
فيام بينهم ،وهي كام قال حممد سيد طنطاوي”:ترشيد املؤمنني يف كل مكان وزمان إىل
كيفية استقبال األخبار استقبا ً
ال سلي ًام ،وإىل كيفية الترصف معها ترصف ًا حكي ًام ،فتأمرهم
برضورة التثبت من صحة مصدرها ،حتى ال يصاب قوم بام يؤذهيم بسبب تصديق الفسق
يف خربه ،دون تأكد أو حتقق من صحة ما قال”((( .يف إعجاز علمي وإعالمي مل يتحدث
عنه أحد من املفرسين املتقدمني واملتأخرين-فيام اطلعت عليه من كتبهم -تتبني مالمح
هذا اإلعجاز يف اآليت:

(�أ)عنا�صر العملية الإعالمية من خالل الآية:

بدأت فكرة عنرصة مكونات العملية اإلعالمية واالتصالية مع تساؤالت هارولد
السويل ( )H.Lasswelاخلمسة الشهرة ،من ? Whoيقول ماذا ?  Says Whatبأي
وسيلة (? )In Which Channelملن (? )To Whomوبأي أثر(?)With What Effect
(((حممد السيد طنطاوي :التفسري 00الوسيط للقرآن الكريم(القاهرة :مطبعة السعادة1406 ،ه1986/م) ،ج(،)25
ص(.)179
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سنة( ،)1948ظهرت عديد من الرؤى والنظريات املحددة هلذه العنارص ،سميت فيام
بعد»بنامذج االتصال» ،انتقد بعضها انتقاد ًا شديد ًا ،وعدّ ل البعض اآلخر تعديالت متتالية
لتربز إىل اليوم نامذج متعددة ملكونات العملية اإلعالمية واالتصالية؛ جتمع معظمها أن هلذه
العملية عنارص مخسة أساسية :املرسل ،املستقبل ،الرسالة ،الوسيلة ،واألثر املرتتب عىل هذه
الرسالة أو العملية برمتها.
ولئن كان عمر هذه النظريات والرؤى والنامذج قصري ًا جد ًا إ ّ
ال أهنا استطاعت أن تؤكد
أن هذه العنارص األساسية اخلمسة ال ختلوا منها أي عملية إعالمية أو اتصالية مهام كانت
بسيطة أو عشوائية وعابرة.

وهي تؤكد باملقابل أن الدِّ راسات االجتامعية واإلنسانية قد تكبدت الكثري من اجلهود
واألوقات لتصل إىل مثل هذه النتائج بعد قرون متطاولة جد ًا من البحث والدِّ راسة املتتالية
ملظاهر العمل اإلعالمي واالتصايل كأحد املكونات األساسية يف احلياة االجتامعية والثقافية
عىل مر العصور واألزمنة ،شأهنا يف ذلك شأن كثري من النظريات واألفكار املفرسة للعمليات
االجتامعية والثقافية واملشكالت والقضايا واألحداث التي نشأت وتنشأ مع بروز املدنيات
واحلضارات والدول ،واملجتمعات اإلنسانية املتعاقبة.
فالنامذج التي قدمت  ،وما زالت تقدم لعنرصة العملية اإلعالمية واالتصالية عبارة
عن»:حماوالت لتقديم العالقات الكامنة التي يفرتض وجودها بني املتغريات التي تصنع
(((
حدث ًا أو نظام ًا معين ًا يف شكل رمزي»

وقد ر�أت الدكتورة جيهان ر�شتي �أن �أغلب مناذج االت�صال تخدم �أربع وظائف
�أ�سا�سية هي(((:
١ .١تنظيم املعلومات :فالنموذج عبارة عن حماولة إلعادة خلق العالقات التي يفرتض
وجودها بني العنارص التي ندرسها يف شكل مادي أو رمزي .فالباحث ال يستطيع
وصف عملية اإلعالم واالتصال ألهنا عملية متغرية بينام يوفر النموذج إطار ًا يسمح
(((جيهان رشتي :األسس العلمية لنظريات االتصال(القاهرة :دار الفكر العريب،د.ت) ،ص(.)70
(((املرجع نفسه ،ص(.)78-75
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بعزل املتغريات اهلامة  ،ووصف دورها يف العملية كلها ألنه جيمد هذه العملية مما
يمكن من وصفها وحتديد عنارصها.

٢ .٢تطوير البحوث العلمية :فعلم االتصال واإلعالم من أحدث العلوم ،التي انفصلت
عن العلوم االجتامعية؛ ما زالت املعلومات املتوفرة حول كثري من مواضيعها
وأساسياهتا قليلة وغري موفية بغرض التأسيس لنظريات مستقلة يف العلم ،مما يدفع
إىل املحاولة الدائمة والدائبة لزيادة هذه املعلومات ،وتربز النامذج يف هذا الصدد
لتسهل عملية احلصول عىل هذه املعلومات أول بأول ،ألهنا جتعل نظريات اإلعالم
واالتصال أبسط وأسهل يف فهمها مما يساعد الباحث يف حتديد األمور والعنارص
التي يرغب يف دراستها ،ومن ثم املسامهة يف تطوير البحوث والدِّ راسات اإلعالمية.
٣ .٣التنبؤ:والتنبؤ عملية تصورية لنتائج أوسع ترتتب عىل استخدامنا للمعلومات
التي توصلنا إليها يف مواقف جديدة ،فإذا ثبتت صحة تنبؤاتنا فإن معنى ذلك أن
املعلومات التي أقمنا عليها الفهم والتنبؤ معلومات صحيحة فنحن حني نتنبأ نقيم يف
الواقع عالقات جديدة ليس من السهل التحقق من وجودها فع ً
ال بناء عىل معلوماتنا
املاضية وحدها.

٤ .٤التحكم :فالنامذج بصيغها البسيطة تساعد الباحث عىل تطوير املعارف اإلعالمية
واالتصالية يف حماوالت للسيطرة عىل الظواهر اإلعالمية والقضايا واملشكالت من
السلبية وتضاعيفها التي قد
أجل حل أمثل ومعاجلة وافية هلا ،والتحكم يف آثارها ّ
تتجاوز حدود وقدرات الباحثني يف التحكم فيها أو السيطرة عليها.

وقد احتلت النامذج مكانا بارزا يف العلوم االجتامعية ملا حتققه من وظائف متعددة
كام سبق اإلشارة إليها ،ولذلك اجته الباحثون يف علوم اإلعالم واالتصال لعرض
النظريات والتعميامت من خالل النامذج التي تعمل عىل تبسيط املعرفة وتسهيل
إدراكها بالنسبة للقارئ.

ولكن مهام كانت دقة النموذج وصحته فإنه يؤخذ عليه أنه يعرض أو يقدم عملية
االتصال يف احلالة الساكنة .أي أنه حتى يف النامذج الوظيفية ال جتسد حركة العنارص
وتفاعالهتا مع بعضها ،حيث ال تزيد عن جمرد شكل أو صورة حتتاج إىل مزيد من الرشح
www.eajaz.org
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والتفسري لتجسيد العالقات بني املتغريات وحركتها ،وترتيب أمهيتها .وذلك جتنبا إلغفال
أي من العنارص أو املتغريات أو إغفال تأكيد أمهيتها(((.

ويف()18كلمة يف جملة واحدة من ال�سورة ا�ستطاعت الآية �أن حتدد عنا�صر
العملية الإعالمية الأ�سا�سية ،و�شروط كل عن�صر يف عملية تفاعلية تتحرك فيها
الأحداث يف ذهن املتلقي للخطاب الإلهي ك�أنه يعاي�ش الواقعة بعيدا عن التجريد
للعملية �أو التجميد لها .يف �إعجاز بياين وا�ضح تتحدى من خالله ذوي الكفاءات
البيانية والبالغية على �أن يوجزوها بهذه الطريقة .فتحدثت عن:
١ .١املر�سل« :إن جاءكم فاسق» بطريق مفهوم املخالفة؛ ورشوطه من الصدق والثقة،
واملهنية عالية املستوى.
٢ .٢امل�ستقبل« :يا أهيا الذين ءامنوا» ،ورشوطه؛ من الفطنة ،التمحيص ،عدم الترسع
يف األحكام وتصديق كل ما يبث إليه(هم) ،وحسن اختيار مصادره ،ومشاركته يف
احلفاظ عىل مهنية العمل اإلعالمي.
٣ .٣الر�سالة":بنبأ" ورشوطها:األمهية،الصدق،وحاجة اجلمهور إليها أو مدى أمهيتها
بالنسبة للجمهور املستقبل هلا.

٤ .٤الو�سيلة« :إن جاءكم» تضمين ًا للكلمة بأي وسيلة كانت شفاهية ،أو مكتوبة ومل
تذكر الوسيلة رصاحة وال رشوطها ،ألن الوسيلة يف األصل حمايدة ،وإن استوحيت
رشوطها من سياق احلديث عن املرسل واملستقبل ،وأهنا كذلك جيب أن تكون
مرشوعة.
٥ .٥الأثر :املرتتب عىل مثل هذه الرسائل وغريها ،وحساب عواقبه الوخيمة ،وباملقابل
احلسنة يف مفهوم املخالفة ممن سياق اآلية.

(((حممد عبد احلميد :نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري( القاهرة :عامل الكتب ،ط( ،)2000 ،)2ص(.)58
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(ب) نداء المؤمنين ونظرية السياق االتصالي:
تنبه بعض الباحثني إىل الظروف التي تتم فيها عملية اإلعالم واالتصال  ،وتأثريها عىل
مسار العملية  ،وتأثرياهتا يف اجلمهور املستقبل لرسائلها،بعد التعديالت املتتالية التي حدثت
لنموذج هارولد السويل ،فقد قدم برادوك( )R.Braddockسنة( )1958إضافة جديدة
عىل نموذج السويل ،تؤكد عىل رضورة أن يوضع يف االعتبار حقيقتان يف عملية االتصال؛
•الأولى :الظروف التي تتم فيها بث الرسالة وإرساهلا ،وهي ترتبط بالدرجة األوىل
باملناخ أو التأثري االجتامعي والثقايف املحيط به يف اختياره للفكرة أو الرأي أو اخلرب
الذي يريد إيصاله إىل اجلمهور يف هذه البيئة.

•الثانية :األهداف التي هيدف إىل حتقيقها املرسل أيض ًا ،لذلك أعاد صياغة
نموذج هارولد السويل يف العبارة اآلتية :من؟ يقول ماذا؟ بأي وسيلة؟ ملن؟
حتت أي ظروف(? )Under whatcircumstancesوألي هدف(?For what
(((
 )Purposeوبأي تأثري؟

بعد أن كان قد استقر لسنوات طويلة يف الفكر االتصايل مفهوم العزلة االجتامعية يف تعريف
مجهور وسائل اإلعالم ،وبالتايل التأثري املبارش لوسائل اإلعالم عىل األفراد املنعزلني من هذا
اجلمهور ،وما صاحب املفهوم من نظريات يف التأثري مثل نظرية الطلقة السحرية(magic
 (Bullitأو احلقنة حتت اجللد والتي سادت خالل الفرتة ما بني احلربني العامليتني .حتى
كانت البحوث التي قام هبا الزار سفيلد وبريلسون كاتز ومورتون .وغريهم والتي نمت
بعد احلرب العاملية الثانية وخالل اخلمسينات  ،وأشارت إىل تدفق املعلومات إىل اجلمهور
عىل مرحلتني .وأمهية دور قادة الرأي ،وتأثرهم بوسائل اإلعالم ،واألفراد اآلخرين،
وتأثري شبكة العالقات االجتامعية عىل اختاذ القرارات االتصالية ،وأمهية التباين واالتفاق
داخل اجلامعات…وغريها من النتائج التي أكدت عىل أن األفراد يف مجهور املتلقني ليسوا
ذرات منفصلة أو وحدات منعزلة  ،ولكنهم ينتمون بشكل أو بآخر إىل شبكة من البناءات
(((املرجع نفسه ،ص(.)61
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االجتامعية التي تؤثر عىل قراراهتم واجتاهاهتم نحو خمرجات عمليات اإلعالم واالتصال.

هذه البحوث كان هلا تأثري كبري يف اجتاه الباحثني يف االتصال عىل تأكيد االنتامء االجتامعي
ألطراف عملية اإلعالم واالتصال .يف سياق هذه العملية ونتائجها ،ليس فقط بالنسبة
إلدراك املستقبل أو املتلقي وتعرضه لوسائل اإلعالم ،ولكن أيض ًا يف التأثري عىل املرسل
أيض ًا ،من خالل تأثري شبكة العالقات االجتامعية عىل اجتاهات األفراد نحو عملية االتصال
وعنارصها ونتائجها.
فأعضاء مجهور املتلقني هم أعضاء متفاعلون مع أفراد اجلامعات ،يناقشوهنم ،ثم
يتفاعلون مع الرسالة اإلعالمية ،وبذلك يكون التأثري من خالل األفراد يف عالقتهم
ببعضهم البعض .وكذلك أكد الباحثان جون رييل ،ومارتيلدارييل عىل تأثري اجلامعات
األولية والبناءات االجتامعية األخرى يف املجتمع عىل كل من املرسل واملستقبل ،وكذلك
تأثري السياق االجتامعي العام عىل عملية اإلعالم واالتصال.

وقد اعتمد الباحثان رييل عىل نموذج الزويل يف مناقشتهم لعملية االتصال وعنارصها.
واهتم الباحثان بصفة خاصة بتأثري اجلامعات األولية-كالعائلة مث ً
ال -كجامعات مرجعية
لكل من املرسل واملستقبل .وتقوم رؤيتهم عىل حتليل االتصال اجلامهريي يف إطار
اجتامعي عىل اعتبار أن االتصال اجلامهريي نظام اجتامعي بني أنظمة أخرى يف السياق
(((
االجتامعي العام

السياق نفسه ،ويف إطار مفهوم البيئة االتصالية وتأثرياهتا يشري بركو إىل التأثريات
ويف ِّ
البيئية يف عملية االتصال؛ حيث يرى أن األفراد هم نتاج خرباهتم وتأثريات بيئتهم .وبيئة
األفراد وهي التي تفرض عليه نمط االتصال ،وهي التي تقوم بتشكيل االجتاهات والقيم
واملعتقدات ،والفرد يتأثر بمن حوله(مثل العائلة واألصدقاء ،ووسائل اإلعالم) ،ثم
باملجتمع ككل.
هذه هي النظريات التي توصلت إليها البحوث اإلعالمية مع بدايات النصف من القرن

(((نق ً
ال عن؛ حممد عبد احلميد :نظريات اإلعالم ،واجتاهات التأثري.)78(ً ،
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العرشين لتؤكد أن للبيئة االتصالية أثر ًا كبري ًا يف توجيه العمليات اإلعالمية االتصالية.
وكانت اآلية السادسة من سورة احلجرات التي نزلت قبل سنة )1420سنة ماضية اآلن،
أي قبل( 1370سنة) سابقة تنبه علامء االتصال لدور السياق االتصايل يف عملية اإلعالم
واالتصال ،والتي ابتدأت النداء للمؤمنني فقال تعاىل « :يا أهيا الذين ءامنوا » ،ومل تبدأ
بتوجيهه للناس كافة فلم تقل « يا أهيا الناس» ،مع أن العمل اإلعالمي االتصايل نشاط
اجتامعي متارسه كل اجلامعات البرشية عىل اختالف أعراقها ودياناهتا وأعرافها .يف إعجاز
علمي ينبه إىل أمهية االنتامء االجتامعي يف توجيه العمل اإلعالمي واالتصايل.
ويف هذا السياق جاءت بعض اإلشارات التفسريية التي تؤكد هذا املعنى.فقد قال
األلويس يف روح املعاين »:وملا كان رسول اهلل(صىل اهلل عليه وسلم) والذين معه باملنزلة
التي ال جيرس أحد أن خيربهم بكذب وما كان يقع مثل ما فرط من الوليد إ ّ
ال يف الندرة قيل:
«إن جاءكم» بحرف الشك…ويف النداء « يا أهيا الذين ءامنوا» داللة عىل أن اإليامن إذا
اقتىض التثبت يف نبأ الفاسق ،فأوىل أن يقتيض عدم الفسق ،ويف إخراج الفاسق عن اخلطاب
ما يدل عىل تشديد األمر عليه من باب ( ال يزين الزاين وهم مؤمن) ،واملؤمن ال يكذب»(((.

وقال صاحب التفسري الوسيط»:والتعبري «بإن» املفيدة للشك لإلشعار بأن الغالب يف
املؤمن أن يكون يقظ ًا ،يعرف مداخل األمور  ،وما يرتتب عليها من نتائج ،وحيكم عقله فيام
يسمع من أنباء ،فال يصدق خرب فاسق إ ّ
ال بعد التثبت من صحته»(((.

وقال الفخر الرازي»:إن جاءكم فاسق بنبأ» إشارة لطيفة ،وهي أن املؤمن كان موصوف ًا
بأنه شديد عىل الكافر غليظ عليه ،فال يتمكن الفاسق من أن خيربه بنبأ ،فإن متكن منه يكون
نادر ًا ،فقال «:إن جاءكم» بحرف الرشط الذي ال يذكر إ َّ
ال مع التوقع ،إذا ال حيسن أن يقال:
إن امحر البرس ،وإن طلعت الشمس»(((.
((( شهاب الدِّ ين األلويس :روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب،
د.ت) ،ج( ،)25ص(.)145

((( حممد السيد طنطاوي :التفسري الوسيط للقرآن الكريم ،ج( ،)25ص(.)178
((( الفخر الرازي :التفسري الكبري ،ج( ،)28 -27م( ،)14ص(.)103
www.eajaz.org

العلوم الإن�سانية واحلكم الت�شريعية

(ج) الرسالة اإلعالمية ومبدأ أهمية الخبر:
وصفت الرسالة يف اآلية «بالنبأ» فقال تعاىل «:يا أهيا الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق
بنبأ فتبنوا» .والنبأ :كام جاء يف»لسان العرب» :اخلرب ،واجلمع أنباء ،وإن لفالن نبأ أي
(((
وفرق بينهام البعض.وقال
خرب ًا» وقال يف تاج العروس :النبأ حمركة اخلرب ومها مرتادفانّ ،
الراغب :النبأ خرب ذو فائدة عظيمة حيصل به علم أو غلبة ظن وال يقال للخرب يف األصل نبأ
حتى يتضمن هذه األشياء الثالثة ،ويكون صادق ًا ،وحقه أن يتعرى عن الكذب ،كاملتواتر،
وخرب اهلل ،وخرب الرسول(صىل اهلل عليه وسلم) .ولتضمنه معنى اخلرب يقال :أنبأته بكذا،
ولتضمنه معنى العلم يقال :أنبأته كذا .قال وقوله تعاىل « :إن جاءكم فاسق بنبأ» اآلية ،فيه
تنبيه عىل أن اخلرب إذا كان شيئ ًا عظي ًام فحقه أن يتوقف فيه .وإن علم وغلب عىل صحته
(((
الظن ،حتى يعاد النظر فيه ويتبني»

ويف قراءة لبعض املعاجم العربية األخرى تبني أهنا مل تفرق بني»النبأ واخلرب» وقالت:بأهنام
مرتادفان ،فالنبأ هو اخلرب واجلمع أنباء ،واخلرب هو النبأ واجلمع أخبار.يف حني َّنبه الزبيدي
يف تاج العروس وعزا الكالم للراغب أن اللفظني بينهام فرق واضح؛ فالنبأ عنده اخلرب ذو
الفائدة العظيمة الذي نستفيد منه عل ًام أو غلبة ظن ،وال يقال للخرب نبأ حتى يتضمن هذه
األشياء الثالثة.

وبالعودة إىل القرآن الكريم نجد أن كلمة»نبأ» ومشتقاهتا قد وردت( )80مرة)15(،
منها لكلمة «نبأ» ،و( )1لكلمة «نبأه» للمفرد الغائب ،ومرة لكلمة»نبأهم» جلمع
الغائبني ،وعرش( )10مرات لكلمة «أنباء» ،ومرة لكلمة»أنبائكم» جلمع املخاطبني ومرة
لكلمة»أنبائها» جلمع غري العاقل وهي(القرى) ..والباقي وعدده ( )51للمشتقات؛
نبأت( ،)1نبأتكام( ،)1نبأين( ،)1نبأها( ،)1أنبئوين( ،)1أنبئكم( ،)8لتنبئهم(،)1
ينبئك( ،)1ينبئكم( ،)9ينبئهم( ،)6نبئ( ،)1نبئنا( ،)1نبئهم( ،)2نبئوين( ،)1لتنبئون(،)1
ينبأ( ،)1أنبأك( ،)1أنبأهم( ،)1أنبئهم( ،)1أنبئوين( ،)1يستنبئونك(.)1
((( ابن منظور :لسان العرب(بريوت :دار الفكر1300 ،ه) ،م( ،)1ص(.)162

((( الزبيدي؛ حممد مرتض :تاج العروس من جواهر القاموس(القاهرة :ط(1306،)1ه) ،ج( )1فصل النون من باب
اهلمزة ،ص(.)121
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و�إذا تتبعنا الآيات التي وردت فيها كلمة»نب�أ» جند �أنها قد جاءت يف خم�س ع�شرة
�آية ،جاءت الع�شرة منها لتتحدث عن:
١ .١قال تعاىل « :واتل عليهم نبأ ابني ءادم باحلق» ()27املائدة.

٢ .٢قال تعاىل « :ولقد كذبت رسل من قبلك فصربوا عىل ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم
نرصنا وال مبدل لكلامت اهلل ولقد جاءك من نبأ املرسلني» ()34األنعام.
٣ .٣قال تعاىل « :واتل عليهم نبأ الذي ءاتيناه ءاياتنا فانسلخ منها»()175األعراف.

٤ .٤قال تعاىل « :أمل ياهتم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم
وأصحاب مدين واملوتفكات أتتهم رسلهم بالبينات»()70التوبة.
٥ .٥قال تعاىل « :واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه»()71يونس.

٦ .٦قال تعاىل « :أمل ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود»( )9إبراهيم.
٧ .٧قال تعاىل « :واتل عليهم نبأ إبراهيم»()69الشعراء.

٨ .٨قال تعاىل « :نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون باحلق لقوم يومنون»()3القصص.
٩ .٩قال تعاىل « :وهل أتاك نبأ اخلصم إذ تسوروا املحراب»()21ص.

١٠١٠قال تعاىل « :أمل ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم»()5التغابن.

السابقة بمعنى اخلرب الصحيح
واملالحظ أن كلمة»نبأ» قد جاءت يف كل تلك اآليات َّ
اهلام الذي له بشأن من الفائدة واجلدارة باالهتامم ،كام استعمل يف اإلخبار عن أحداث
بعيدة ،تارخيها موغل يف القدر ضارب يف شعاب الزمن((( .

وجاءت اخلم�سة منها املتبقية لت�ستعمل كلمة»نب�أ» للحديث عن الأخبار الهامة
ذات الفائدة العظيمة ،وهي على النحو الآتي:
١ .١قال تعاىل « :لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون»()67األنعام ،فالنبأ هنا اخلرب الذي له
((( حممد رشيد رضا :تفسري املنار(القاهرة ،)1972:ج( ،)6ص(.)282
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شأن هيتم به ،واملعنى أن لكل يشء ينبأ عنه مستقرا تظهر فيه حقيقته  ،ويتميز حقه من
باطله ،فال يبقى جمال لالختالف فيه ،وسوف تعلمون مستقر ما أنبأ به القرآن الذي
(((
كذبتم به من وعد ووعيد

٢ .٢قال تعاىل « :فقال أحطت بام مل حتط به وجئتك من سبأ بنبأ يقني»()22النمل.

٣ .٣قال تعاىل « :قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون»()68(،)67ص.أي قل هلم يا
حممد :إن هذا القرآن الذي جئتكم به هو نبأ هام وأمر عظيم الشأن ،أنتم عنه غافلون
ال تلتفتون إليه ،وال تعلمون قدره(((.

٤ .٤قال تعاىل « :يا أهيا الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا»( )6احلجرات.

٥ .٥قال تعاىل « :عم يتساءلون عن النبأ العظيم» .قال صاحب الظالل يف تفسري اآلية»:عام
يتساءلون؛ تفخيم باإلهبام ،يعني عن أي يشء يتساءلون؟ وهذا التفخيم باإلهبام داللة
عىل تعظيم املسؤول عنه ،وحني يعظم احلق تبارك وتعاىل املسؤول عنه ،داللة عىل
أن ذلك أمر عظيم حتى يقول احلق عنه إنه عظيم ،وتعظيمه عىل قدر علمه سبحانه
وتعاىل .ونحن نعلم أن(النبأ) ليس مطلق خرب ،وإنام هو اخلرب اخلطري الشأن الذي
يتعلق بأمر عظيم ،وال شك أن غايات التدين كلها إنام تؤول إىل معرفة رس ذلك اليوم
ألنه احلصيلة ،وألنه احلصاد الذي سيأيت يف هناية الدنيا ،ليحاسب فيه كل إنسان عام
قدّ م إن خري ًا فخري ،وإن رش ًا فرش .فال بد أن يكون أعظم حدث يتعلق باإلنسان(((.

هذا إضافة إىل أن كلمة(نبأه) جاءت مرة واحدة ،وهي بمعنى اخلرب العظيم كذلك فقد
قال تعاىل « :ولتعلمن نبأه بعد حني»()88ص ،أي ولتعلمن خربه وصدقه عن قريب ،فهذا
النبأ العظيم الذي ال يلقون باهلم إليه اليوم ،وليعلمن نبأه يوم الوقت املعلوم ،عندما حيق
وعد اهلل اليقني(((.
((( املرجع نفسه ،ج( ،)7ص(.)418

((( حممد عىل الصابوين :صفوة التفاسري ،ج( ،)3ص_.)65-64
((( سيد قطب :يف ظالل القرآن ،ج( ،)30ص(.)3803
((( املرجع نفسه ،ج( ،)23ص(.)3029
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ووردت كذلك كلمة « نب�أهم » بمعنى اخلرب العظيم أيض ًا ،مرة واحدة يف قوله تعاىل:
« نحن نقص عليك نبأهم باحلق إهنم فتية ءامنوا برهبم وزدناهم هدى» ( )13الكهف.
أي نحن نقص عليك يا حممد هؤالء الفتية العجيب عىل وجه الصدق ،دون زيادة أو
نقصان ،فهم جمموعة شبان ءامنوا باهلل ،فثبتناهم عىل الدِّ ين وزدناهم يقين ًا وهدى عىل
يقينهم واعتقادهم.

فالنب أ� هو اخلرب العظيم ،وقد و�صفت الر�سالة الإعالمية يف الآية”بالنب�أ” ،ومل
تو�صف باخلرب تدلي ًال على �أن الر�سالة الإعالمية يجب �أن تت�صف بالأهمية وتلبيتها
حلاجات اجلمهور ،ف�إن كانت بهذه ال�صفة وجب التثبت يف تلقيها من م�صادر �أخرى
غري الفا�سق الذي جاء بها .لأن نتائج ت�صديق خرب الفا�سق �ستكون وخيمة على
اجلمهور املتلقي .فهي تقول للم�ؤمنني»:يا من ءامنتم باهلل حق الإميان� ،إن جاءكم
فا�سق بخرب من الأخبار ،وال�سيما الهامة؛ فال تقبلوه بدون تبيني �أو تثبت ،بل ت�أكدوا
وتيقنوا من �صحته قبل قبوله منه»(((.
ويف هذا حتدثت التنظريات اإلعالمية املتتالية أنه حتى تكون الرسالة اإلعالمية فعالة
وناجحة يف التأثري يف اجلمهور املستقبل وإقناعه جيب أن تتوافر فيها الرشوط اآلتية(((:

� -1أن ت�صمم الر�سالة بحيث جتذب انتباه امل�ستقبل؛ وحتى يتحقق ذلك ينبغي
مراعاة الآتي:
* أن يتناسب موضوع الرسالة مع حاجة املستقبل؛ فالرسالة التي جيد فيها املستقبل
مصلحته أو حتقق له حاجات معينة هيتم هبا تلقى استجابة كبرية من جانبه ويتجاوب معها.
وقد توصل فرانك لوثر إىل قاعدة مؤداها أن :اختيار املستقبل لرسالة ما متوقف عىل العالقة
بني الفائدة التي ينتظرها من جهة ،واجلهد املبذول يف احلصول عىل هذه الرسالة من جهة
أخرى؛ ويعرب عن ذلك باملعادلة التالية :
((( حممد السيد طنطاوي :التفسري الوسيط ،ج( ،)25ص(.)197

((( انظر يف ذلك؛سلوى عثامن الصديقي:أبعاد العملية االتصالية ،ص (.)39،40
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االختيـار =

الفائـدة املرجوة من الرسـالة
اجلهد املبذول يف احلصـول عليها

واألكيد أن املستقبل يفضل احلصول عىل املتيسرّ له ،القريب منه عن الذهاب إىل مكان
بعيد للحصول عليه ،إ ّ
ال أن يكون االهتامم منصبا عىل خرب بعينه فيتحتم عىل املستقبل حينئذ
االستعداد لبذل جهود مضاعفة لكي يعرف هذا اخلرب أو الرسالة.

* صياغة الرسالة بحيث حتتوي عىل مثريات تضمن استمرار انتباه املستقبل وتشوقه
ملتابعتها.
* اختيار الوقت املناسب إلرسال واستقبال الرسالة ،فلكي تلقى الرسالة استجابة من
املستقبل ينبغي أن توجه إليه يف أوقات وأزمنة وأماكن تتناسب مع ظروفه.

 - 2يجب �أن ي�صوغ املر�سل ر�سالته �صياغة تنا�سب امل�ستقبل ،فال يستعمل إ ّ
ال الرموز
أو اللغة التي يفهمها هذا املستقبل؛ فالرمز الذي يستخدمه املرسل يف رسالته يدل عىل معنى
معني .وكي تتحقق عملية االتصال ينبغي أن يتامثل املعنى الذي يثريه الرمز عند املستقبل مع
املعنى الذي قصده املرسل عند صياغته.

ونستطيع أن ندرك أمهية ذلك لنجاح عملية االتصال إذا تصورنا أن شخصني يتحدثان
بلغتني خمتلفتني؛ فإهنام ال يقدران عىل التفاهم عن طريق الكالم أو الكتابة بسبب عجز كل
منهام عن الربط بني األلفاظ التي يسجالهنا ومعاين هذه األلفاظ ،ويتوقف متاثل املعنى
للرمز بني املرسل واملستقبل عىل وجود اخلربات املشرتكة بينهام أو اإلطار الداليل املشرتك.

 - 3ينبغي �أن ت�صاغ الر�سالة مبا يتنا�سب مع و�سائل االت�صال املتاحة للمر�سل؛

فالرسالة التي تبذل جهود مضنية يف إعدادها مع عدم توفر الوسيلة التي تناسبها لنقلها تصبح
(((
عديمة اجلدوى.لذلك يرى جورج كلري توافر مخسة متغريات أسلوبية حددها يف
•القابلية لالستامع(االنسامعية)أو القابلية للقراءة (االنقرائية) :وهي صفات ترتبط

(((نقال عن؛ حسن عامد مكاوي:االتصال ونظرياته املعارصة  ،ص(.)55،56
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بفعل الرسالة إذ جيب أن حتتوي الرسالة عىل كلامت سهلة وبسيطة ومجل قصرية.

•أن تتضمن الرسالة اهتاممات املتلقي ومصاحله.

•تنوع املفردات؛ ويعني ذلك جتنب تكرار الكلامت.

•الواقعية؛ أي التعبري عن الواقع وجتنب استخدام التجريد سواء يف األحداث أو
الظروف.

•القابلية للتحقق؛ ومعناها اشتامل الرسالة عىل مجل وعبارات علمية يمكن اختبارها
والتأكد منها يف الواقع.

ويورد تان-يف ال�صدد-تعميمات لبع�ض النتائج امل�ستخل�صة من البحوث التي
�أجريت حول خ�صائ�ص الر�سالة الفعالة هي(((:
•إن الرسائل ذات النتائج الواضحة أكثر فعالية من الرسائل ذات النتائج الضمنية
يف تغيري آراء املتلقني؛ ذلك أن املتلقي ال يدرك غالبا اهلدف من الرسالة مامل يكن
واضحا أمامه.
•تزداد قابلية التغيري يف اآلراء عندما تناقش الرسالة معلومات سارة ،ومتفق عليها
عند املرسل واملتلقي ،أكثر من مناقشة معلومات خالفية وغري سارة بينهام.

•املواد التي تبدأ هبا الرسالة هي التي يتم تعلمها بشكل أفضل،ويتلوها بعد
ذلك املواد التي تأيت يف النهاية ،أما التي تأيت يف الوسط فإهنا األقل منزلة من
حيث التعلم.

•ترتبط فعالية الرسالة-بعرضها جلانب املوضوع أو جانبي املوضوع -باجلمهور
واملصدر واخلصائص األخرى للرسالة .فعرض وجهة نظر واحدة للموضوع
يكون فعاال إذا كان اجلمهور يتفق مع نتائج القائم باالتصال ،وإذا كان ذكاء املتلقني
حمدودا ،أو تعليمهم بسيطا،وكانت معرفتهم باملوضوع ضئيلة ،وكان املتلقون ال

((( انظر؛ حسن عامد مكاوي:االتصال ونظرياته املعارصة،ص()55،56
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يتعرضون لوجهة النظر األخرى ،وإذا كان املوضوع غري مثري للجدل .وأما عرض
وجهتي النظر(دحض آراء اخلصم)فيكون أكثر فعالية عندما يكون املتلقون ذوي
ذكاء مرتفع ،أو تعليم عال ،وإذا كان املوضوع مثار اجلدل وموضع املعارضة ،وإذا
كان املتلقون عىل معرفة باملوضوع ويمكنهم أن يتعرضوا لآلراء املعارضة.

•تتساوى الفعالية يف اإلعالنات التي تقارن بني سلعتني واإلعالنات غري
املقارنة،ويمكن أن تكون اإلعالنات املقارنة أكثر فعالية يف األحوال اآلتية:
عندما تكون السلعة املعلن عنها هلا سوق ضئيل أو كانت جديدة.
إذا كانت خاصية التفوق وذات معنى يمكن استعراضه وإثباته.
إذا مل يكن للجمهور املستهدف أفضليات سلعية ثابتة.

إذا كان لإلعالن املقارن ابتكارية مميزة من حيث صنف السلعة.

•تكرار التعرض للرسالة يؤدي إىل زيادة املوافقة عىل ما تطرحه من أفكار ،والتكرار
الزائد جدا قد يقلل املوافقة حيث يؤدي إىل التربم والتخمة،وعموما يؤدي التكرار
الزائد إىل موافقة أكثر من عدم التعرض ،ويمكن أن تعمل فرتة عدم التعرض عىل
حتييد أي تأثريات مرتدة تنتج عن التعرض الزائد.

•ال يوجد اختالف بني تأثري االستامالت العاطفية والعقلية يف اإلقناع.

•االستاملة املتوسطة للخوف تكون أكثر تأثريا يف حتقيق اإلذعان من استامالت
اخلوف املرتفعة أواملنخفضة.

(د)الإعالمي؛ خ�صائ�صه و�شروطه:
يف دراسات راجعها ألكسيس تان( )A.tanسنة( )1981توصل إىل أنه توجد ثالثة
عوامل أساسية جتعل مرسل الرسالة اإلعالمية واالتصالية(املصدر) مؤثر يف إقناع
مجهوره هي:

www.eajaz.org

177

178

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

-1امل�صداقية :تشري معظم نتائج البحوث إىل درجة االرتباط العالية والوثيقة بني
الصدر والثقة فيه من جانب اجلامهري ،ودرجة االستقبال والتصديق التي تلقاها الرسالة
االتصالية التي يقدمها هذا املصدر .وترتبط هذه النتائج بام يسمى»بمصداقية املصدر»أو
قابلية املصدر للتصديق أوالثقة فيه ،والتي تشري يف جمملها إىل أن الرسائل االتصالية التي
يتم بثها من مصادر عالية التصديق تزيد من درجة إقناعية الرسالة ذاهتا.
ويعتمد قياس مصداقية املرسل أو القائم باالتصال عىل عنرصين أساسيني مها(((:
اخلربة ( )Expertiseوزيادة الثقة يف القائم باالتصال ( .)Trustwarthinessويفرس
مفهوم اخلربة بمدركات املتلقي عن معرفة املصدر لإلجابة الصحيحة عن السؤال أو
القضية املطروحة وموقفه السليم منها ،وهذه تعتمد عىل :التدريب ،التجربة والقدرة،
الذكاء ،اإلنجاز املهني ،واملركز االجتامعي .والشخص اخلبري هو الذي يملك املعلومات
الصادقة واحلقيقية عن املوضوع الذي يتحدث فيه أو يناقشه مع املتلقي.

ويشري عنرص الثقة إىل إدراك املتلقي عن املرسل أو املصدر بأنه يشارك يف االتصال بشكل
موضوعي ودون حتيز .واملصدر املوثوق فيه هو الذي يميل إىل تقديم معلومات موضوعية
عام يمكن أن حيدث يف العامل احلقيقي ،وبالتايل فإن التوصيات التي تنتج عن هذه املعلومات
يمكن تصديقها .إال أن املشكلة عادة ما تكمن يف أن الشخص اخلبري قد ال يكون موثوقا به.
لذلك عىل املصدر أو املرسل أن حياول دائام الوصول إىل ثقة املستقبل ألن هذه الثقة هي
األساس الذي يبني عليه املستقبل تصديقه الرسالة فالناس يؤمنون عادة بذوي الكفاءات
الكبرية ،ويتأثرون بالشخصيات املحبوبة.

وقد أجريت عدة دراسات حول تأثري املرسل أو املصدر عىل املستقبلني؛ ومنها التجارب
العلمية التي أجراها هوفالند ونايس؛ حيث اختارا جمموعتني من مستقبلني رسائل
اتصالية؛ عرضا األوىل ملصدر موثوق به إىل حد كبري ،والثانية ملصدر أقل ثقة من األوىل
بكثري فكانت النتائج كالتايل(((:

((( انظر؛حممد عبد احلميد :نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري (القاهرة  :عامل الكتب ،ط( ،)2000 ،)2ص(.)96
(((نقال عن؛حممد السيد فهمي:تكنولوجيا االتصال يف اخلدمة االجتامعية،ص(.)89
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•إن املصدر املوثوق به تستطيع أن تقتنع بوجهة نظره إىل درجة تبلغ ثالثة أضعاف
ونصف الدرجة التي يبلغها املصدر األقل ثقة .ونشري إىل أنه ليس املقصود بالثقة
مطلقها ،ولكن ما يتصور املستقبل نفسه وفكرته عن املصدر .ويف هذا اإلطار
أسفرت جمموعة من الدراسات فيام يتعلق بأمانة املصدر وجدارته بالثقة من جانب
اجلمهور عن ما يأيت(((:

•أنه عىل الرغم من اجلمهور يكتسب أوال الكمية نفسها من املعلومات بغض النظر
عن درجة مصداقية املصدر ،إال أنه حيكم عىل هذه املعومات بعد ذلك من حيث
صحتها أوخطئها ،مالءمتها له أوعدم مالءمتها طبقا ملعيار الثقة من جانبه يف
املصدر.فإذا كانت املعلومات منسوبة إىل مصدر منخفض املصداقية انخفضت
درجة ثقة اجلمهور فيها ،بعكس احلال بالنسبة للمعلومات املنسوبة إىل مصدر
عايل التصديق والثقة ،والتي يتم استقباهلا بدرجة عالية ،وعىل أساس أهنا أكثر
صحة ومنطقية فيام ختلص إليه من نتائج وتفسريات.
•أن التغري يف االجتاه الذي يستهدفه املصدر يكون عاليا عندما يكون املصدر موثوقا
به،ومنخفضا إذا كان املصدر غري موثوق به،وهذا يؤكد أن أمانة املصدر وجدارته
بالثقة يمثالن جانبا مهام من جوانب قابلية املصدر للتصديق.

 - 2اجلاذبية :وتتحقق حني يكون املرسل قريبا من اجلمهور من النواحي النفسية
واالجتامعية واإليديولوجية ،إذ أننا نحب املرسل الذي يسـاعدنا عىل التخلص من القلـق
والضغط والتوتر وعـدم األمان ،ويساعدنا عىل اكتساب القبول االجتامعي واحلصول عىل
ثواب شخيص ألنفسنا.
ونظرا لصعوبة قياس هذه اخلاصية موضوعيا ،فقد ركز كثري من الباحثني عىل حمددات
خاصة هلذا املفهوم تتمثل يف((( :التشابه والتامثل( ،)Similarityاملودة(،)Familiarity

(((منى سعيد احلديدي وسلوى إمام عىل :اإلعالم واملجتمع ،ص(.)79

(((انظر؛ حممد عبد احلميد :نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري ،ص(.)99-97
www.eajaz.org

179

180

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

واحلب( .)Likingوذلك بناء عىل الفرض القائل بأن املصدر أو املرسل ذو اجلاذبية سيكون
أكثر تأثريا عن الشخص املحايد أو الذي ليس له جاذبية يف عملية االتصال أو اإلقناع.
•فنحن ننجذب إىل األشخاص الذين يشبهونا ونتأثر هبم عن األشخاص الذين
خيتلفون عنا ،وتشمل عملية التشابه أو التامثل؛ التشابه يف اخلصائص الديمغرافية
واخلصائص الفكرية أو العقائدية ،فاملتلقي يميل إىل التأثر باملرسل الذي يشاركه
خصائصه العامة مثل :العمر ،درجة التعلم ،املهنة مستوى ،الدخل الدين،
مقر اإلقامة…،حيث يرى املتلقي أنه يمكن التوحد معه ألنه غالبا ما يكون له
احلاجات واألهداف نفسها.

وكذلك يميل املتلقي إىل املصدر الذي يشاركه يف اآلراء واالجتاهات .ويرى الباحثون أن
عنرص اخلصائص الفكرية والعقائدية أكثر قوة من التشابه الديمغرايف.
•وتزيد املودة من التفاعل بني األشخاص مما يدفعهم إىل هذا االنجذاب.

•ومن جانب آخر فإن التشابه واملودة يقودان إىل احلب.ويعترب التدعيم مدخال ألن
نحب اآلخرين ،حيث نحب من يثيبنا ونكره من يعاقبنا ،وقد يتزايد احلب مع
زيادة العائد الذي يتمثل يف ختفيف التوتر والضغط والعزلة واخلوف .وباإلضافة
إىل ختفيف التوتر فنحن نميل إىل اكتساب تقدير اآلخرين والقبول االجتامعي
ونحب من يساعدنا عىل ذلك.

وتشري النتائج العامة لبحوث اجلاذبية إىل أن احلب واملودة والتشابه ذات عالقة إجيابية
بتغيري اآلراء ،وإن مل يكن هناك تأكيد كاف عىل ما إذا كانت اجلاذبية تسبب تغيري اآلراء أم
أن تشابه اآلراء هو الذي حيقق اجلاذبية.

 - 3قوة امل�صدر :فقد ال يمتلك املرسل أو القائم باالتصال املصداقية أو اجلاذبية ،ولكن
يظل له التأثري يف تغيري اجتاهات األفراد وسلوكياهتم ،مثل هذا تكون له القوة التي يمكن
إدراكها من خالل سيطرته وضبطه لألمور ،وكذا أمهيته ،باإلضافة إىل قدرته عىل التدقيق
والتمحيص .وإدراك املتلقي للضبط والسيطرة يظهر يف قدرة املرسل  ،أو املصدر عىل تقديم
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الثواب والعقاب  ،وهذا يعادل متاما التأثري باإلذعان ،وإدراكه ألمهيته يظل مرهونا بقدر
اهتامم املصدر برضا املتلقي من عدمه ،وإدراكه للتدقيق يكون امتدادا لقدرة املرسل عىل
مالحظة تكيف أو رضا املستقبل.

واإلذعان يشمل توقعات اجلمهور لتوصيات املصدر دون تعهدات خاصة منه .وبذلك
فإن التأثري قد يظهر يف دافعية املتلقي للحصول عىل الثواب أو جتنب العقاب الذي يمكن أن
يفرضه املصدر .وإضافة إىل ما تقدم نقول :تؤدي مصداقية املصدر إىل تفاعلنا الداخيل مع
األفكار اجلديدة ،وحتقق جاذبيته الشعور بالتوحد ،وتؤدي القوة إىل احلصول عىل املوافقة
أو اإلذعان .ومن خالل الدراسات التي راجعها الكسيس تان تو�صل �إلى النتائج التالية

ب�ش�أن فعالية امل�صدر:

١ .١تؤدي املصداقية العالية للمصدر إىل تغيري فوري لدى املتلقي أرسع من املصادر ذات
املصداقية املنخفضة.
٢ .٢ال تؤثر مصداقية املصدر عىل تذكر الرسالة،وإن كان تقييم الرسالة يتم من ذوي
املصداقية املرتفعة بشكل أفضل من ذوي املصداقية املنخفضة.
٣ .٣تؤثر الرسالة ومصداقية املصدر عىل اإلقناع،ولكن يظهر االختالف للتأثري اإلقناعي
بني املصداقية العالية واملصداقية املنخفضة عندما يكون هناك تدعيم ضعيف
الستنتاجات الرسالة ،أما الرسائل التي تتضمن حجج قوية ،فيمكن أن تكون فعالة
بغض النظر عن مصداقية املصدر.

٤ .٤املصادر املتحيزة يف الغالب أقل تأثريا من املصادر غري املتحيزة ،ولكنها تكون أكثر
فاعلية يف تعزيز اآلراء ،وكذلك إذا كان املصدر جذابا وذا نفوذ.
٥ .٥املصادر اجلذابة غالبا ما تكون أشد تأثريا من املصادر غري اجلذابة.

٦ .٦القائم باالتصال يكون أكثر إقناعا عندما يعد املتلقي بالثواب أو املكافأة أكثر مما يعده
بالتهديد أو العقاب.

www.eajaz.org

181

182

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

٧ .٧مصداقية املصدر هلا تأثري أكرب من جاذبيته،ونحن نتأثر أكثر إذا كان املصدر خبريا
أكثر من كونه واحدا من رفاقنا

ووصف اإلعالمي يف اآلية(بالفاسق) فقال تعاىل”:يا أهيا الذين ءامنوا إن جاءكم
فاسق بنبأ فتبينوا” ،والفسق :كام قال أهل التفسري اخلارج عن احلدود الرشعية التي جيب
مراعاهتا والتزامها .قال األلويس“ :وصف اإلنسان به-عام قال ابن األعرايب -مل يسمع به يف
كالم العرب؛ والظاهر أن املراد به هنا املسلم املخل بيشء من أحكام الرشع أو املروءة بناء
عىل ما قابلته بالعدل .وقد اعترب يف العدالة عدم اإلخالل باملروءة ،واملشهور االقتصار يف
(((
تعريفه عىل اإلخالل بيشء من أحكام الرشع”

ّ
وال�س�ؤال :ملاذا قال املولى(عزّ
وجل)�« :إن جاءكم فا�سق بنب�أ» ،ومل يقل�»:إن
جاءكم �أحد بنب�أ» �أو»م�ؤمن بنب�أ»؟ .يف �إ�شارة لطيفة �أ�شار �إليها الفخر الرازي يف
تف�سريه قال»:وذكر ما لو كان حا�ضر لت�أذي ،وهو يف غاية احل�سن من الرتتيب ،ف�إن
قيل :لمِ َ مل يذكر امل�ؤمن قبل الفا�سق لتكون املراتب متدرجة االبتداء باهلل ور�سوله
قدم اهلل ما هو الأهم على
ثم امل�ؤمن احلا�ضر ثم امل�ؤمن الغائب ،ثم الفا�سق؟.نقولّ :
ما دونه ،فذكر جانب اهلل ،ثم ذكر جانب الر�سول ثم ذكر ما يف�ضي �إلى االقتتال بني
طوائف امل�سلمني ب�سبب الإ�صغاء �إلى كالم الفا�سق واالعتماد عليه ،ف�إنه يذكر كل ما
كان �أ�شد نفار ًا لل�صدور ،و�أما امل�ؤمن احلا�ضر �أو الغائب فال ي�ؤذي امل�ؤمن �إلى حد يف�ضي
�إلى القتل� ،أال ترى �أن اهلل تعالى ذكر عقيب نب�أ الفا�سق �آية االقتتال»(((.
وقال صاحب َّ
الكشاف»:ويف تنكري الفاسق والنبأ» ،شياع يف الفساق واألنباء ،كأنه

قال :أي فاسق جاءكم بأي نبأ فتوقفوا فيه ،وتطلبوا بيان األمر ،وانكشاف احلقيقة وال

تعتمدوا عىل قول الفاسق»((( ،فمفهوم املخافة ملدلول(فاسق) يشري إىل صدق وعدالة وثقة
(((شهاب الدِّ ين األلويس :روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،ج( ،)25ص(.)145
(((الفخر الرازي :التفسري الكبري ،م( ،)14ج( ،)28( ،)27ص(.)102
(((الزخمرشي:
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املصدر أو املرسل أو اإلعالمي الذي ينقل األخبار إىل اجلمهور ،لذلك كانت اآلية أحد
السلف الصالح قبول خرب الواحد فري الفاسق ألمرين»(((:
األصول التي أخذ منها ّ

الأول :أنه علل قبول خرب الواحد بالفسق ال لكونه خرب الواحد ،وإال لزم توارد العلتني

عىل معلول واحد ،والعلة الثانية حتصيل احلاصل ألن خرب الواحد معلل رده بذاته قبل الفسق.
الثاين :أن األمر بالتبني يشرتط فيه جميء الفاسق باخلرب  ،وهذا مفهوم الرشط  ،وهو

معترب عىل القول الصحيح ،فالعمل بخرب الواحد واجب إذا مل يكن فاسقا.

بل وقد استدل بعض العلامء باآلية عىل قبول خرب جمهول احلال وهو الذي ال تعلم

عدالته وال فسقه ،فال يلزم التثبت فيه ،ألن الفسق رشط وقد انتفى ظاهرا ،ورفض من

طرف آخرين الحتامل فسقه ،ألن انتفاء العلم بالفسق ال يدل عىل عدم الفسق(((.

ولذلك قال تعاىل»:فتبنوا» ومعناه كام قال ابن عاشور :تبينوا احلق ،أي من غري جهة
ذلك الفاسق ،فخرب الفاسق يكون داعي ًا إىل التتبع والتثبت...وإنام كان الفاسق معرض ًا
خربه للريبة واالختالف ألن الفاسق ضعيف الوازع الديني يف نفسه ،وضعف الوازع

جيرئه عىل االستخفاف باملحظور  ،وبام خيرب به يف شهادة  ،أو خرب يرتتب عليهام أرضار
بالغري ،أو بالصالح العام ويقوي جرأته عىل ذلك دوم ًا إذا مل يتب  ،و يندم عىل ما صدر
منه ويقلع عن مثله»(((.

(((حممد االنصاري :منهج الدعوة اإلسالمية يف البناء االجتامعي عىل ضوء ماجاء يف سورة احلجرات ،ص(.)339
(((الفخر الرازي :التفسري الكبري ،ج( ،)28ص(.)120

(((انظر تفسري التحرير والتنوير ملحمد الطاهر بن عاشور ،ص(.)231
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