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الدعوة والدعاية اإلسالمية بين النظرية والتطبيق

أ.م.د.هاشن احود نغيوش
كلية االداب  /جاهعة االنبار

م.د.رعد حويد توفيق صالح
كلية اصول الدين/الجاهعة العراقية
الممخص:
يعد موضوع الدعاية والعالقة بينو وبين الدعوة

اإلسالمية من المواضيع ذات

االىتمام المحدود لدى فقياء اإلعالم اإلسالمي بسبب عدم الوقوف عمى تأصيل واضح
ليذا المفيوم فضال عن عدم الوثوق باستخدامو في ىذا العصر مع العمم وعمى ما قدم
الباحثان من أدلة تثبت أنيا مفيوم إسالمي دعوي محبب الى القموب والعقول لكثرة ما
استخدمت في الدعوة الى اهلل تعالى وكثرة ما استعممت كمستقطب لعقول المبتعدين عن
اإلسالم ومفاىيم الدين اإلسالمي وان الدعاية في تعريفات االدبيات الغربية تتواءم مع
تعريف الدعاية في االدبيات العربية.
وان االشكالية التي جاءت بيا الدعاية واستخداميا االستخدام الخاطئ ىو بسبب
الترجمة غير المقبولة وغير الصحيحة وربطيا بالحرب النفسية.
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المقدمة:

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى الو وصحبو وسمم.
فبعد خضوع معظم المعارف والعموم الى تمحيص وتنظير في عصر النيضة
االوربية ،وتراجع فعالية الحضارة العربية االسالمية بسبب االستعمار الذي قيد المعارف
والعموم ،ظيرت مصطمحات ومفاىيم عممية عدة ،ومنيا الدعاية التي تمقاىا العالم بوجو
واحد دون الوجو االخر مع العمم انيا اُستخدمت في حقب التاريخ المختمفة وكانت تعد
النمط االسالمي الذي استخدمو الرسول صمى اهلل عميو وسمم في كتبو الى مموك العالم

حينو كما عدت االداة السرية الرئيسة في الحر وب حيث اطمق عمييا االنجميز (الحرب
السياسية) وااللمان (الحرب الثقافية) وعند االمريكيين (الحرب السيكولوجية) وبيذا نتجت
اشكالية وجدلية في ماىية ىذا المفيوم وتقمبات استخدامو عمى مر التاريخ وىو ما دعا
الباحثان الى كتابة ىذا البحث.
مشكمة البحث  :ان السمة الرئيسة التي تميز البحث العممي وجود مشكمة تحتاج لمن

يتصدى ليا بالدراسة والتحميل من جوانبيا المتجددة فمشكمة البحث عبارة عن موقف او
قضية او فكرة او مفيوم يحتاج الى البحث والدراسة العممية لموقوف عمى مقدماتيا وبناء
العالقات بين عناصرىا ونتائجيا الحالية ثم اعادة صياغتيا عن طريق نتائج الدراسة

ووضعيا في االطار العممي السميم ( ،)1ومن ىنا حدد الباحثان مشكمة بحثيما في السؤال
االتي :ماوجو التشابو واالختالف بين الدعوة والدعاية في الحضارتين االسالمية
والغربية ،وماالمفاىيم التي وصمت الييا كممة الدعاية وجدلية تنوع الداللة؟.
فرضية البحث  :تعتمد صياغة الفرضيات بشكل عام عمى تحديد المشكمة التي يقدميا
الباحث وما ان يبدأ الباحث بتحديد المشكمة المراد دراستيا ومعالجتيا بدقة وبوضوح
يبدا الباحث بتطوير الفرضيات ،وىي بشكل دقيق توضيحات وتفسيرات محتممة ومقترحة
بين عاممين احدىما العامل المستقل(ىو السبب) واالخر العامل التابع(وىو النتيجة)
فالفرضية عبارة عن جممة او جمل عدة تعبر عن امكانية وجود عالقة بين عامل مستقل
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وعامل آخر تابع ( ،)2او (ىي عبارة عن تخمين او استنتاج ذكي يتوصل اليو الباحث
ويتمسك بو بشكل مؤقت فيو اشبو براي الباحث المبدئي لحل المشكمة )

 ،3وعميو فان

فرضية البحث ىي :ان لمفيوم الدعاية ارتباطا وثيق الصمة بمفيوم الدعوة الى اهلل تعالى
بعد تاصيل تعريفيا الغربي واالسالمي لمفردة الدعاية والدعوة واستنادا عمى االدبيات
العربية االسالمية ،ويمكن ارجاع العمل بيا اذا اجاد العاممون في مجال الدعوة الى اهلل
تعالى استخداميا.
اهداف البحث  :ييدف البحث الى بيان اوجو التشابو واالختالف بين مفيومي الدعوة
والدعاية عن طريق اجراء دراسة نظرية تأصيمية تكشف عما يأتي:
- 1المفيوم العربي والغربي لكممة دعاية ومدى تطابقو مع مفيوم الدعاية في وسائل
االتصال المعاصرة؟
- 2بيان المفاىيم المتداولة لكممة الدعاية في االدبيات العربية الحديثة.
- 3استحداث مفاىيم ليا عالقة بالدعاية البيضاء (الوجو الحسن لمدعاية) من اجل دعم
ىدف الدعوة اإلسالمية.
- 4بيان أن اإلسالم ال يعترض عمى استخدام الدعاية البيضاء اليادفة بغاية الدعوة
اإلسالمية فضال عن شرف وسيمة الدعاية.
منهجية البحث  :اتخذ الباحثان منيج التحميل الوصفي والمقارن في معالجتو لمنصوص
وتحميل المصادر.
هيكمية البحث :يتكون البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة:
المبحث االول :الدعاية وعالقتيا بمفاىيم مقاربة

المبحث الثاني :مفيوم الدعاية في االدبيات الغربية والعربية.
المبحث الثالث :اشكالية مفيوم الدعاية في العصر الحديث.
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المبحث االول :الدعاية وعالقتها بمفاهيم مقاربة

تختمط لدى البعض مفاىيم بعض المصطمحات كالدعوة واالعالن واالعالم
والتحريض  ،وىي ما تحتاج الى توضيح لكي يتجمى معنى الدعاية بصورة مفيومة.
الدعوة لغة :مصدر لمفعل الثالثي دعا  ،تقول :دعا يدعو دعوة ودعاية

()4

 ،وىي

مأخوذة من الدعاء وىو النداء لجمع الناس عمى أمر ما وحثيم عمى العمل بو كما ىي
الدعوة الى قضية يراد اثباتيا او الدفاع عنيا حقا كانت ام باطالً ،فجاء استعمالو بالحق
ِ
ق والَّلِذين ي ْدع ِ
ون لَيُ ْم بِ َش ْي ٍء }(،)5
ون م ْن ُدونِو ال َي ْستَ ِج ُيب َ
كما في قولو تعالى{لَوُ َد ْع َوةُ ا ْل َح ِّق َ َ َ ُ َ
دى ُم ْستَِق ٍيم}( )6وقول الرسول  في كتابو
ك إَِّلن َ
وقولو تعالى { َو ْادعُ إِلَى َرِّقب َ
ك لَ َعمَى ُى ً
ليرقل(( ادعوك بدعاية االسالم))(.)7

َح ُّب
قَا َل َر ِّق
ب إِلَ َّلي ِم َّلما
ب الس ْ
ِّقج ُن أ َ

اما مجيء الدعوة في الباطل قولو تعالى {
ِ ()8
وننِي إِلَ ْيو}
َي ْد ُع َ
ون إِلَى َّل
الن ِار َوالمَّلوُ َي ْد ُعو إِلَى ا ْل َجَّلن ِة َوا ْل َم ْغ ِف َرِة بِِ ْذنِ ِو }(،)9
وقولو تعالى{ أُولَئِ َ
ك َي ْد ُع َ
َى ِل ا ْلج ِ
اىمَِّلي ِة))(.)10
وقول النبي َ (( ما َبا ُل َد ْع َوى أ ْ
َ
َوَيا قَ ْوِم َما لِي أ َْد ُعو ُك ْم إِلَى َّل
الن َج ِاة
كما جمع االستعمالين في قولو تعالى{
()11
ِ
ِ
وننِي إِلَى َّل
وى ْم إِلَى
َوتَ ْد ُع َ
الن ِار}  ،وقول الرسول َ (( وْي َح َع َّلم ٍار تَ ْقتُمُوُ ا ْلفَئةُ ا ْلَباغَيةُ َي ْد ُع ُ
ونوُ إِلَى َّل
الن ِار))(.)12
ا ْل َجَّلن ِة َوَي ْد ُع َ
اصطالحا:عند عمماء المسممين ىي":االيمان باهلل وبما جاء عن اهلل من تصديق

رسمو وتوحيد العقيدة بااليمان بالشيادتين واقامة الصالة وايتاء الزكاة وصوم رمضان

وحج البيت ،وكذلك الدعوة الى االيمان باهلل ومالئكتو ورسمو وكتبو والبعث بعد الموت

وااليمان بالقدر خيره وشره وتوحيد العبادة هلل"(.)13

اما الدعوة عند عمماء االتصال فيي " :عمل اعالمي بكل ما تحممو ىذه العبارة
من معنى في اذىان واساتذة وخبراء االعالم واالتصال الجماىيري  ،لذلك فالدعوة ما

ىي اال عمل اعالمي يخاطب العقل ويستند الى المنطق والبرىان" ()14؛ ليذا فان كل من
عرف الدعوة بانيا عممية تفاعمية منطقية تعتمد عمى
عمماء الشريعة وعمماء االتصال قد ّ
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العقل في مدى نجاحيا وعمى ىذا ف ذا اراد الباحثان تعريفيا بصورة تشمل كال المعرفين،
يقال :ان الدعوة ىي استمالة عقمية باستخدام اساليب ووسائل اتصال من القائم
باالتصال فردا كان ام جماعة  ،تيدف الى دعوة المغاير الى تبني فكرة المشابو عن
طريق الحجج والبراىين القناعيم بيا ،وعميو تكون الدعوة مرادفة لمدعاية من حيث
االشتقاق المغوي والتعريف االجرائي االسالمي عند اىل االتصال واالعالم.
اما االعالن فيعرف

لغة :ىو من اعمن يعمن اعالناً جير واشير وقيل ىو خالف

الكتمان وىو اظيار المعنى لمنفس(.)15

اصطالحاًا :ىو في اصطالح عمماء االتصال واالعالم كما عرفتو دائرة المعارف

الفرنسية " مجموعة الوسائل المستخدمة لتعريف الجميور بنشاة تجارية او صناعية

واقناعو بامتياز منتجاتيا" ( ،)16وىو "وسيمة غير شخصية لتقديم االفكار والترويج عن
السمع بوساطة جية معمومة مقابل اجر مدفوع" ،وىذا التعريف ابتعد عن مفيوم الدعاية
الن االعالن بصورة عامة مجموعة الطرق التي تستخدم لتعريف الجميور ببعض
المنتجات وحثو عمى شرائيا.
اما الدعاية بمفيوميا

()17

االسالمي ال تمت لالعالن بصمة اال من حيث ترغيب

الناس بامر لكن يختمف ىدف الدعاية من ىدف االعالن التجاري  ،فالدعاية ىدفيا
ديني او اجتماعي او سياسي ونتيجتيا استمالة المستيدفين واقناعيم بمواقف وافكار
الداعي والوقوف بصفو.
اما االعالن فييدف الى تسويق منتج او فكرة ويؤدي الى ان يقوم الجميور بشراء
المنتجات ،وعميو فاالعالن ىدفو تجاري ونتيجتو تسويق السمعة المعمن عنيا.
اما االعالم بصورة مختصرة وكما عرفو الباحثون فيو قديم قدم المجتمع البشري
ومنذ ان وجد االنسان عمى ىذا الكوكب استخدم بعض الحركات واالصوات كشكل بدائي
لالعالم قبل ان يتعدي الى لغة فصمت قوانين االعالم الحالية ،فيو من حيث المغة يعني
اطالع او اخبار االخرين ويحوي معنى التعميم وىو يعني

المعمومات(.)18

285

 Informationأي

مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011

جاء في معجم محيط المحيط لبطرس البستاني" االعالم في المغة اعمم واعممت
ويقال استعمم لي خبر فالن واعممنيو حتى اعممو واستعممني الخبر واعمم الفارس جعل
لنفسو عالمة الشجعان واعمم الفرس عمق عميو صوفا احمر او ابيض في الحرب واعمم

نفسو وسميا بسيما الحرب" ( ،)19وياتي بمعان عدة كالتبميغ واالخبار ،وىو غير التعميم؛
الن االعالم اختص بما كان من اخبار سريع وينطوي عمى الكشف عن المعمومات
والمعارف واالتجاىات وابرازىا لمناس

()20

اما التعميم فينطوي عمى التكرار والتكثير (.)21

تبين من خالل ما تم التطرق لو من تعريفات لالعالم انو اعالم عام اما االعالم
فعرف بانو :تزويد الجماىير بحقائق الدين االسالمي المستمدة من كتاب اهلل
االسالمي ُ
وسنة رسولو بصفة مباشرة أو غير مباشر من خالل وسيمة إعالمية دينية متخصصة،
أو عامة بواسطة قائم باالتصال لديو خمفية واسعة ومتعمقة في موضوع الرسالة التي
يتناوليا وذلك بغية تكوين رأي صائب يعي الحقائق الدينية،

ويدركيا ،ويتأثر بيا في

معتقداتو ،وعبادتو ومعامالتو ( ،)22ومن خالل ما مر يالحظ الباحثان ان االعالم وان
كان اسالمي فانو خالف الدعوة او الدعاية والتي سبق وأُرجعت من خالل البحث الى
مفيوم الدعوة ؛ الن الدعوة تكون موجية لغير المسممين بدالئل منيا:
 .1ان الفعل دعا ومشتقاتو وتصريفاتو التي اوردت في البحث جاءت في القران الكريم

َح َس ُن قَ ْوالً
َو َم ْن أ ْ

والحديث الشريف وكانت متجية الى غير المسممين  ،قال تعالى{
ِِ
ِ ِ
ِم َّلمن َدعا إِلَى المَّل ِو وع ِم َل ِ
ين}(.)23
ََ
ْ َ
صالحاً َوقَا َل إَِّلنني م َن ا ْل ُم ْسمم َ
َ
 .2ان الدعوة الى دين اهلل تعالى التي قام بيا الرسول  والمسممون اتجيت الى غير
المسممين.
 .3ان المعنى المغوي لكممة الدعوة يحمل المعنى اآلنف الذكر.
 .4التعريفات التي ذكرت لمدعوة تؤكد ىذا المعنى.
واإلعالم يكون موجو الى المسممين واألمة اإلسالمية النو يؤدي غرض التاكيد عمى

التكاليف االسالمية ،كما يؤدي دور المصمح االجتماعي لمشعوب االسالمية والحث عمى
زيادة التمسك باالسالم؛ ليذا يحث سبحانو وتعالى الرسول
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تذكير المؤمنين؛ الن بيا رسوخ االيمان وتاكيداً عمى ثبات اليقين في القمب ،قال تعالى
ِ
ِّق
ين}( .)24ومن خالل ما سبق تبين ان الدعاية غير
{ َوَذ ِّقك ْر فَِ َّلن الذ ْك َرى تَْنفَعُ ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
االعالم اذ ىي احد انماط االتصال كما ىو حال االعالم .

النبِ ُّبي َحِّقر ِ
َيا أُّبَييَا َّل
ض
اما ما يتعمق بالتحريض فيو التحضيض قال تعالى {
ِ
ين َعمَى ا ْل ِقتَ ِ
ال}( )25أي ان تحث الناس حثا يعمم منو انو حارض والحارض الذي
ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
قارب اليالك()26؛ لذا فالتحريض لو معنى ال يقارب الدعاية باي صورة بمعناىا الحقيقي،
وبيذا يصل الباحثان الى ان الدعاية مفيوم يخالف بمعناه االصمي الذي وضع لو في
المغة العربية والغربية عن معنى االعالن واالعالم والتحريض بل ىو مشابو لمدعوة

بمعناىا الحقيقي الذي ُوضعت لو.
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المبحث الثاني :مفهوم الدعاية في األدبيات الغربية والعربية
اوالًا :مفهوم الدعاية في األدبيات الغربية

ىناك عدة طروحات نظرت الى مفيوم الدعاية وعرفتو بحسب استعمالو وكيفية
استخدامو .فتترجم الدعاية الى المغة االنكميزية بـ

 Propagandaوىو ما اتفقتا عميو

دائرتا المعارف البريطانية واالمريكية(.)27وىي بحسب الموسوعة االنكميزية:
(Information and opinions (esp . prejud ones)spread to influence
)people in faror of or against some doctrin oridea)(28
(تبادل بيانات او اراء لشخص يتحيز ليا وتنشر لتؤثر
وترجمتيا الى العربية:
عمى الناس مؤيدة او معارضة لبعض االفكار او المذاىب او العقائد او التعاليم) ،وىذا
التبادل والنشر ىو في الحقيقة عممية تفاعمية لكسب مجموعة من الناس الى تبني فكر

او عقيدة ان كانت حقا او باطالً.

ىذا المفيوم في الحقيقة اصل ما جاءت بو الموسوعة االنكميزية لوصف

التنصير ،اما ما ىو موجود في القواميس الحديثة فتابع لما تناقمو المترجمون ليذه
المفردة واختالف الداللة عمى المراد من ىذه الكممة فقد عرفيا قاموس اكسفورد بانو:
(usually disapproving) ideas or statements that may be false or
exaggerated and that are used order to gain support for apolitical
()29
)leadr party.etc
وترجمتيا الى العربية :االستيجان واالستنكار وىي افكار او بيانات قد تكون
خاطئة او مبالغا فييا والتي تكون مستخدمة لمحصول عمى بيانات او ادلة لقائد سياسي
او حزب الخ.
ليذا فكممة بروبوجاندا ىي في الحقيقة كممة تدل عمى كسب الغير بيدف الحصول
عمى الدعم المعنوي واعتناق فكر او اراء القائم بيذه الدعوة ويسمى في المغة االنكميزية بـ
 Propagandistوفي العربية يسمى داعية.
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أيدت ىذا المفيوم الموسوعة البريطانية حينما عرفت الدعاية بانيا " جيد منظم

لمسيطرة عمى معتقدات االخرين وسموكياتيم وأفعاليم بوساطة الرموز والكممات " (.)30وىو
ما يتطابق مع تعريف الموسوعة البريطانية االنف الذكر.
عرفت الدعاية بانيا عممية ترويجية جاذبة لمنفوس بطرق عدة لكن اليدف واحد

وألناس معينين(.)31

ىوم أصالً وترعرع في مناخ فكري ذي منظور غربي ينطمق من
لقد نبت ىذا الم ف

تصورات مغايرة تحاول المغة العربية استيعابيا من أجل توطينيا وتعريبيا .لكن عممية
التوطين ىذه ليست عممية ىينة وال ميسرة ،فيي قد تمت بالنسبة ليذه النوعية من
المصطمحات عن طريق النقل والترجمة ،وعممية الترجمة تقتضي االلتزام بمنيجية

صارمة تساعد عمى الحد مما يعتري المفاىيم المنقولة من جنوح أو خمل  ،وعميو يالحظ
الباحثان ان من عرف  propagandaاختمف في تعريفيا بحسب البيئة التي تحيط بو
فالتعريف الموجود في الموسوعة االنكميزية قد وضح المصطمح من حيث الوضع الغربي
ليذا المصطمح ،وعميو تم االصطالح عميو لدى واضعي المغة االنكميزية ،اما التعريف
اآلخر فقد عرفو ايضا بحسب البيئة المحيطة بو فيو لم يراع اصل الوضع االنكميزي بل
ترجمو بحسب ما اشتير ودلت الداللة عميو بعد دخول االختالف في مفيومو.
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ثانياًا :الدعاية في االدبيات العربية

ان مصطمح الدعاية لدى أىل المغة العربية( ،الدعاية بكسر الدال) ىي مصدر

دعوة كالرماية والشكاية( ،)32وىي من (دعا يدعو دعاية ودعوى).
عزز ىذه التعريف
استنادا لقولو تعالى {لَ ْي َس
يرى صاحب لسان العرب

القول الذي يذكر ان الدعاية يجوز ان تكون بمعنى الدعوة
ون المَّل ِو َك ِ
لَيَا ِم ْن ُد ِ
اشفَةٌ}(،)33أي كشف ( ،)34فضال عن ذلك
ان الدعاية والدعوة مترادفتان بدليل محتوى رسالة رسول اهلل

()35
ودعاء ناداه
ا
و
دع
الرجل
ودعا
بدعوتو،
:
،أي
 الى ىرقل ((ادعوك بدعاية االسالم))
ً
واالسم الدعوة ودعوت فالناً أي صحت بو واستدعيتو.

بعد تحديد مفيوم الدعاية لغة ،تبين من خالل ما مر ان الدعاية ىي مصدر لمفعل

دعا وىي اصل عمى من قال ان المصدر اصل الكممات الن جميع االفعال تصدر

منو(.)36

ان مفيوم الدعاية من اىم المفاىيم المطروحة في الدراسات الحديثة وذلك بسبب
التعقيد الذي يكمن في مفيوم ىذه المفردة وما ىي انعكاساتيا عمى من عرفيا واستخدميا
عمى اختالف تعاريفيا  ،ليذا فحين يعرفيا الباحثان ىنا فانيما يقصدان بو التعريف
االجرائي الذي يوافق مجريات البحث كمفيوم لو عالقة او ال من منظور الدعوة ،وعميو
فيي عند اىل االتصال واالعالم االسالمي " الدعوة الى مذىب او راي او غيرىما

بالكتابة والخطابة ونحوىما" ( ،)37كما عرفت ايضا بمعنى االعالم االسالمي والدعوة

ووظفت كوسيمة ميمة لنشر الدين االسالمي ( ،)38وبيذا تعد الدعاية عممية دعوية تيدف
الى جذب االخرين التباع معتقد الداعي وفكره.
لكن جاءت بعض االشارات كما وجد في الموسوعة البريطانية ان لكممة الدعاية دالالت

كنسية الىوتية؛ لكونيا ولدت في كنف الكنيسة الكاثوليكية (،)39اي ان الكنيسة ىي من
استحدث معنى الدعوة من مفيوم الدعاية ،وىذا خطأ من نواح عدة اىميا:

290

مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011

 .1ان التعريف المغوي ُيثبت ان الدعاية ىي مصدر فعل دعا الذي استخدمو المسممون
من اول يوم انزل القران الكريم عمى سيدنا محمد . 
 .2مصطمح الدعاية استخدمو المسممون قبل ان يستخدمو بابوات الكنيسة الكاثوليكية

عام 1662م في زمن البابا غريغوري الخامس عشر بأنشاء بعثات تنصيرية ( ،)40والتي

كانت باسم (الجمعية المقدسة لمدعاية والتبشير في الخارج) ( ،)41ويستدل الباحثان عمى
ىذا بحديث الرسول  الى ىرقل ك ما رواه البخاري في صحيحو

()42

عن عبد اهلل بن

عباس (رضي اهلل عنيما)َّ ،ل
أن الرسول صمى اهلل عميو وسمم أرسل كتاباً إلى ىرقل عظيم
ٍ
سالم عمى من اتَّلبع
محمد عبد اهلل ورسولو إلى ىرقل عظيم الروم،
الروم ،جاء فيو( :من
ٌ
مرتين ،ف ْن
أسمِ ْم تَ ْسمَ ْمُ ،يؤتك اهلل أجرك َّل
اليدىَّ ،ل
أما بعد :ف ِّقني أدعوك بدعاية اإلسالم ْ ،
أن كممة " ِّق
توليت ف َّلن عميك إثم األريسيين ( ،)44())43وىكذا نجد َّل
الدعاية" تتكرر في رسائل
النبي  في حممتو اإلعالمية الكبرى إلى العالم في السنة السادسة لميجرة النبوية ،وفي
ىذا دليل عمى ان االسالم ىو من اصطمح عمى استخدام الدعاية بمعنى الدعوة الى
الدين .
 .3المعنى الذي تحممو كممة الدعاية كما يراىا الباحثان ىو :دعوة المغاير لالنجذاب
نحو المشابو ،وعميو فالمسممون يطبقون ىذا االمر في عممية الدعوة الى اهلل تعالى ،
بينما استخدام الكنيسة ليا يخالف ما جاءت بو كممة الدعاية  ،بل اتجيوا الى التحريض
عمى من ابتعد عن إتباع تعاليم الكنيسة.
تبين لمباحث من خالل ما سبق من مفاىيم ومن خالل المناقشة ليا ان تعريف مفيوم
الدعاية  :ىي عممية تفاعمية ترويجية لمعمومات واراء وافكار منتخبة تابعة لتخطيط
الم ِ
رسل او القائم بعممية الدعوة بقصد التاثير واالقناع لتبني موقف او راي او عقيدة
ُ
تعود لمجموعة معينة من البشر وفي الغالب تكون مجموعة الم ِ
رسل نفسو ،وىذ قد
ُ
تأصل من خالل ما ذكر في البحث (.)45

291

مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011
المبحث الثالث
إشكالية مفهوم الدعاية في العصر الحديث

حاليا ،الموقف من التفاعل
ان أىم القضايا التي تواجو الوضع الثقافي لألمة العربيةً ،
المغوي مع الحياة العصرية بكل مالبساتيا التكنولوجية المعقدة وكيف تستطيع األداة
المسانية العربية أداء وظيفتيا العصرية ومحاورة العموم والمعارف الحديثة بمغة عممية
مواكبة ،قواميا للمصطمح الدقيق والعبارة الدالة .
لم تعد المغة العربية تعطي بنفس الزخم والثراء المذين عرفتيما أيام النيضة العممية في
كثير وتكاد ال تعطي إال النزر اليسير ،واذا كان الرصيد
تاريخيا األثيل  ،فيي اآلن تأخذ ًا
العممـي الـذي تسعى إلى تكوينـو قد حصل بفعل االستعارة من لغات أخرى وعن طريق
النقل منيا ،فال غرابة أن ينصب البحث عمى إشكالية إيجاد المعادل المصطمحي لمكمم
األجنبي حيث يغزر اإلنتاج في مجال العموم الحديثة ومن ضمنيا ميدان اإلعالم

اىيم االتصال التي منيا الدعوة .46
والمعموماتية وم ف

فالعربية ما فتئت تأخذ عن غيرىا مثل سائر المغات الحية التي تأخذ وتعطي بناء
حاليا في أمس
عمى مبدأ التأثير والتأثر الجاري بو العمل في سائر الثقافات ،والعربية ً
الحاجة لالنفتاح عمى غيرىا من المغات ،فيي مجبرة عمى استقبال أرتال من الكممات
الوافدة ،فتعمل عمى تكييفيا واستيعابيا ،فتتعرب ويكتب ليا مقام طيب بـرحاب لغـة
الضاد.
اذ تتحدد اشكالية الدعاية في داللتيا عمى المعنى المراد منيا وىو تحريك مشاعر

وقناعات الناس الى اعتناق توجو وعقيدة ما ،فدعاية اإلسالم ىي الكممة َّل
الداعية إلى
اإلسالم ،وىي شيادة أن ال إلو إالَّل اهلل ،و َّل
( .)47لكن ىذه النظرة
أن محمداً رسول اهلل
االولية لمدعاية اختمفت تحت مسميات عديدة أحدثت إشكالية انسحبت عمى القائمين

عمى الدعوة االسالمية فظير من شكك في شرعية استخدام الدعاية في العمل الدعوي
بسبب النظرة السمبية التي وجدىا قد غمفت ىذا المصطمح فرأى ان الدعاية ال تتعمق
بمفيوم الدعوة االسالمية وعدىا من المفاىيم البعيدة عن الدعوة وذلك الن الدعاية

292

مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011

تختص بتثبيت أىواء وعواطف ألفكار موجودة عمى الواقع ولكن الدعاية تقوم بتدعيم
األخذ بيذه اآلراء عن طريق انتياج الدعاية سبيال لذلك ،فنتج عن ذلك من رأى ان
العمل بيا ال يجوز ويجب الرجوع الى مفيوم الدعوة فقط؛ لداللتو الواضحة عمى المراد،
وىنا تأتي اشكالية الدعاية التي عدت وسيمة مقرونة بالسمع التجارية وترويجيا فقط ،او
مقرونة بالسياسات الدولية والحرب النفسية،

فأخذت معنى الجانب المظمم من انماط

االتصال.
المثمى .وقد
ال تعنييا الحقيقة قدر ما تعنييا الغاية ،فأي وسيمة لالستيواء ىي ُ

يج ُّبره عمييم التأييد أو اإلنكار من
يمُفُّبيا الطمع والنفع ،فالناس ينكرون ويؤيدون تبعاً لما ُ
ٍ
مضرة( ،)48وىذه النظرة جاءت بسبب الداللة التي جاء بيا الواقع اليومي،
منفعة أو
َّل

ولكثرة من تبنى ىذا التوجو بحيث ينظر الى الدعاية كجاذب لمعقول عن طريق العواطف
باي وسيمة وان كانت غير مشروعة وباي اسموب بيدف التسمط عمى افكار الشعوب

وعدم اتاحة الفرصة لمراجعة افكارىم.
لو رجع القارئ الى سبب ىذا الخمط ليرى ان الدعاية ترجمت الى المغة العربية
ترجمات منيا ما ابتعد عن جوىر المفيوم ،وألسباب عدة منيا ان المترجمين ليسوا من
ذوي االختصاص في العموم التي ترجموىا فابتعدوا عن اصابة كبد الحقيقة في ذمة
الترجمة ،كما ان لبعض المصطمحات العممية مفاىيم تختمف بين البيئتين  ،البيئة الغربية
االوربية ،والبيئة العربية االسالمية التي تمقتيا من اقالم وافواه المترجمين ،ومن تمك
المفاىيم التي يعتقد الباحثان عدم دقة ترجمتيا الى العربية مفيوم الدعاية الذي ترجم عن
الكممة الغربية بروبوجاندا (.)Propaganda
وبناءا عمى ما تقدم فان مفيوم الدعاية بمعنى الدعوة ال يختمف عن المفيوم الحديث
لمدعاية او البروباجندا

()49

 ،لكن في الوقت الحالي اختمفت غايات الدعاية واصطبغت

بصبغات األكاذيب لتمميع األفكار واآلراء ،ومن ىنا انحط مفيوم الدعاية القائمة عمى
االقناع والوضوح لمادتيا الى مفيوم السيطرة عمى السموك والظفر بتاييد الجماىير باي
ثمن وباي وسيمة ،ولعل الصورة اكتممت بعد الحرب العالمية الثانية عندما استعممت
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الواليات المتحدة االمريكية ىذا المفيوم بجانبو المظمم كالحرب النفسية او الحرب الثقافية
او الحرب السيكولوجية ،وعدت الحرب النفسية ك حدى بنات الدعاية او اشد انواعيا
بحيث قسمت الدعاية الى انواع بيضاء ورمادية وسوداء ،وذلك بسبب مديات استخدام
االغراء فييا من عدمو ومدى استخدام الخداع والكذب او الحقيقة

()50

وجميع ما تقدم

ىو مجانب الصل ىذا المفيوم بمعناه االسالمي وخالف داللتو المغوية العربية او
االنكميزية

()51

عمى ما قدمنا من خالل التاصيل لو.
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الخاتمة:

يعد موضوع الدعاية و العالقة بينو وبين الدعوة االسالمية من المواضيع ذات
االىتمام المحدود لدى فقياء االعالم االسالمي بسبب عدم الوقوف عمى تأصيل واضح
ليذا المفيوم فضال عن عدم الوثوق باستخدامو في ىذا العصر حيث اضحت الدعاية
السوداء او رفيقتيا الحرب النفسية يسيران جنبا الى جنب مما ادى الى اصطباغيما
بصبغة الخداع والكذب ومما عاد عمى الدعاية بعدم الوثوق بيا وال االقتراب منيا وال
سيما في العمل الدعوي  ،حتى أصبحت الدعاية السوداء عمما لو قوانينو خالل الحرب
العالمية األولى مع اختالف المسميات في كل دولة واعترف بيا كعمل منظم ودائم في
زمن السمم والحرب لنشر الشائعات واالكاذيب .
بناء عمى ما قدم الباحثان من ادلة تثبت انيا مفيوم اسالمي دعوي محبب الى
ً
القموب والعقول لكثرة ما استخدمت في الدعوة الى اهلل تعالى وكثرة ما استعممت
كمستقطب لعقول المبتعدين عن االسالم ومفاىيم الدين االسالمي .وعميو فقد توصل
الباحثان الى بعض االستنتاجات ىي:
 .1ان الدعاية في مفيوم االدبيات الغربية تتطابق مع مفيوم الدعاية في االدبيات
العربية.
 .2ان االشكالية التي جاءت بيا الدعاية واستخداميا االستخدام الخاطئ ىو بسبب
الترجمة غير المقبولة وغير الصحيحة وربطيا بالحرب النفسية.
 .3تعاني الدعاية في ىذا العصر من انتياك لحقوقيا كمفيوم اسالمي محبب لمعقول
لكثرة ما ارتبطت بعمميات الحروب واالعالنات ولقمة من ارجعيا الى اصميا الحقيقي
والى المفيوم االسالمي.
 .4يمكن ارجاع الدعاية ومفيوميا المحبب الى عقول رجال الدعوة وقموبيم الى اهلل اذا
وجد من يصحح مسار استخداميا باالستخدام الصحيح اال وىو الدعوة االسالمية.
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Abstract:

The subject of propaganda and the relationship between him
and the Islamic call of subjects with limited attention to the
scholars of Islamic media for not standing on the rooting and
clear of this concept as well as the lack of reliable use in this
day and age with science and what he did the researchers of
the evidence to prove the concept of an Islamic lawsuit
endeared to the hearts and minds to what was used in the
call to God and to what was used to Kmstqtab Alambtaadin
minds about Islam and the concepts of the Islamic religion
and propaganda in the Western definitions of literature are
compatible with the definition of propaganda in Arab
literature.
And the dilemma that came in the advertising and utilization
is the wrong translation due to the unacceptable and
incorrect and linked to psychological warfare.

296

مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011
الهوامش:

( )1محمد عبد الحميد  ،البحث العممي في الدراسات االعالمية (القاىرة  ،عالم الكتب
 )2000،ص.70
( )2ينظر :محمد عبيدات ،محمد ابو نصار ،عقمة مبيضين ،منيجية البحث العممي"القواعد
والمراحل والتطبيقات(،ط،2عمان دار وائل لمنشر1999،م) ص .27
( )3عامر ابراىيم قنديمجي ،البحث العممي واستخدام مصادر المعمومات(،ط  ،1عمان ،دار
البازوري العممية1999،م)ص.73
()4محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري(ت711ىـ) ،لسان العرب ،ج ( 15بيروت،
دار صادر).987/2.
( )5سورة الرعد :من اآلية14
() )6سورة الحج :من اآلية67
()7محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي(ت256ىـ) ،الجامع الصحيح المختصر،
تحقيق :مصطفى ديب البغا( ،ط ،3بيروت ،دار ابن كثير  ،اليمامة)1987 ،1407 ،
 445 / 7رقم الحديث .2941() )8سورة يوسف :من اآلية33
() )9سورة البقرة :من اآلية221
( )10صحيح البخاري ت  )35 / 9( -رقم الحديث.3518:
( ) )11سورة غافر41:
( )12صحيح البخاري ت )457 / 1( -رقم الحديث.447:
( )13ابن تيمية  ،فتاوى ابن تيمية ( الرياض  ،دار االفتاء والدعوة واالرشاد ،بال ت)/15
.557
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( )14محي الدين عبد الحميم ،اإلعالم اإلسالمي وتطبيقاتو العممية (ط ،2مطبعة
المدني،القاىرة1984 ،م) ،.ص.147
( )15ينظر :لسان العرب .288/13وينظر :مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي( ت
 817ىـ )  ،القاموس المحيط ،المجمد الرابع ( القاىرة ،مؤسسة الحمبي وشركائو ،بال ت
).230/6
( )16منى الحديدي  ،اإلعالن  ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة  -الطبعة األولى 1990م
ص.16
( )17المفيوم :من فيم :الصورة الذىنية لاللفاظ.
المعنى المستفاد من المفظ تمميحا ال تصريحا Meaning...وىو عمى أنواع:

 )1مفيوم االولى :ثبوت حكم االصل في الفرع لكون العمة فيو أظير.
 )2مفيوم الموافقة :أن يكون المسكوت عنو موافقا لممنطوق في الحكم ،ويسمى ب " فحوى
الخطاب ".
 )3مفيوم المخالفة :أن يكون المسكوت عنو مخالفا لممنطوق في الحكم ويسمى ب " دليل
الخطاب ".
 )4مفيوم العدد :أن يقترن بعام عدد نحو (ال تحرم المصة وال المصتان).
 )5مفيوم الصفة :أن يقترب بعام صفة خاصة.
 )6مفيوم الشرط :أن يقترن بعام شرط خاص.
 )7مفيوم المقب :تخصيص اسم غير مشتق بحكم.
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 )8مفيوم الغاية :أن يقترن بعام ما يدل عمى الغاية نحو * (ثم أتموا الصيام إلى الميل) *.
( )18رشاد احمد عبد المطيف ،تنمية المجتمع وقضايا العالم التربوية( دار المعرفة
الجامعية) ص .135
(ُ )19ينظر :ابو الحسن محمد االصبياني(ت 502ىـ) ،المفردات في غريب القرآن،
تحقيق:محمد سيد كيالني( ،بيروت ،دار المعارف ،لمطباعة بال ت ) ص .33

( )20إبراىيم امام ،اإلعالم اإلسالمي،المرحمة الشفوية( ،القاىرة،مكتبة االنجمو المصرية
 1980م)ص.14
()21محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ،تاج العروس من جواىر القاموس ،تحقيق :مجموعة
من المحققين(بيروت ،دار اليداية)ص .305
(ُ )22ينظر :محي الدين عبد الحميم ،اإلعالم اإلسالمي وتطبيقاتو العممية ،مرجع سبق ذكره،
ص .144

( )23سورة فصمت33:
( )24سورة الذريات55:
( )25سورة ألنفال :من اآلية65
(  ) 26تاج العروس .290/18وينظر :لسان العرب .133/7
( )27ينظر :سعد سممان عبد اهلل المشيداني ،النشاط الدعائي لمييود في العراق(ط ،1مكتبة
مدبولي  ،القاىرة999 ،م)ص.29
)28( NEW WEBSTERS DICTIONARY AND THES AURUS OF THE ENGLISH
LANGUAGE LEX ICON PUBLICATIONS, INC UNITED STATES OF
AMERICA 1992, P;801.
)29( SALLY WEHMEIER OXFORD ADVANCED LEARNERS DICTIONARY OF
CURRENT ENGLISH , 7TH ED, OXFORD UNIVERSIT PRESS 2005,P;1210.
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)30(NEW WEBSTERS DICTIONARY AND THES AURUS OF THE ENGLISH
LANGUAGE LEX ICON PUBLICATIONS, INC UNITED STATES OF AMERICA
1992,p37

( )31ينظر :ميشال لوسيش  ،دولة التسويق كيف تباع االفكار ورجاالت السياسة  ،ترجمة:
ابو عقل لمترجمة والنشر بيروت مؤسسة ابي عقل 1980م ص .3
( )32القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي  544ىـ إكمال المعمم شرح صحيح مسمم
()63/6
( )33سورة النجم58:
( )34النووي ،صحيح مسمم بشرح النووي (دار الفكر ،بيروت)110/12
()35صحيح البخاري ()445 / 7
( )36وىو قول البصريين الن مفيومو( المصدر) واحد ومفيوم الفعل متعدد ،ينظر:بدر الدين
محمود بن احمد العيني (855ىـ) ،شرح المراح في التصريف  ،تحقيق :عبد الستار
جواد(،ط ،1مؤسسة المختار لمنشر ،القاىرة2007 ،م) ص .33
()37إبراىيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط ( استانبول ،دار الدعوة1989 ،م)،مادة دعا
287/1
( )38ينظر :النشاط الدعائي لمييود في العراق ص .29
( )39ينظر :النشاط الدعائي ص.30
(ُ )40ينظر:عبد اهلل مصطفى الخزرجي ،تحميل لغة الدعاية (العراق،مطبعة التوجيو

السياسي  1984م ) ص .11وينظر :محمد عبد القادر حاتم،اإلعالم ودوره في التنمية،

مرجع سبق ذكره ،ص .100وينظر:خميل صابات ،اإلعالن ،تاريخو أسسو قواعده
فنونو وأخالقياتو (القاىرة،مكتبة االنجمو المصرية1969 ،م ) ص .80
( )41ينظر :النشاط الدعائي ص.29
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( )42عصام سميمان موسى :المدخل في االتصال الجماىيري ،مكتبة الكتاني لمنشر والتوزيع،
إربد ،المممكة األردنية الياشمية ،ط1998 ،4/م.
المراد باألريسيين :الفالحين
)ُ (43

()44صحيح البخاري ت  -رقم الحديث .)445 / 7( 2941
( )45ينظر :المعجم الوسيط مادة دعا  ، 287/1وينظر:
NEW WEBSTERS DICTIONARY AND THES AURUS OF THE ENGLISH
LANGUAGE LEX ICON PUBLICATIONS, INC UNITED STATES OF
AMERICA 1992, P;801.

(  )46ينظر :عباس محمد الصوري ،مفاىيم مصطمحية في مجال اإلعالم واالتصال(مجمة
مجمع المغة العربية بالقاىرة  /ع 94،2001م)ص.35

( )47محمد بن مخمف بن صالح المخمف :الحرب النفسية في صدر اإلسالم (العيد
المدني) ،دار عالم الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع ،الرياض ،المممكة العربية السعودية،
ط1413 ،1/ىـ1992 ،مص .44
( )48ينظر :حسين فوزي َّل
النجار :اإلعالم المعاصر ،دار المعارف ،القاىرة1984 ،م ،ص
34ـ.35
( )49ينظر :محمد عبد القادر حاتم – الرأي العام وتأثيره باالعالم والدعاية (مكتبة
لبنان،بيروت 1973م)ص 135
( )50ينظر :ابراىيم امام ،االعالم واالتصال الجماىيري ( ،مكتبة االنجمو
المصرية،القاىرة )1984،ص ص 300-299
( )51ينظر :فيمي النجار ،الحرب النفسية (اضواء اسالمية)دار الفضيمة الرياض
السعودية،ص ص 158-156

قائمة المصادر والمراجع
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بعد القران الكريم

 .1إبراىيم امام ،اإلعالم اإلسالمي،المرحمة الشفوية( ،القاىرة،مكتبة االنجمو المصرية  1980م)
 .2ابراىيم امام ،االعالم واالتصال الجماىيري( ،القاىرة،مكتبة االنجمو المصرية)1984 ،
 .3إبراىيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط ( استانبول ،دار الدعوة1989 ،م)،مادة دعا
 .4ابن تيمية  ،فتاوى ابن تيمية ( الرياض  ،دار االفتاء والدعوة واالرشاد ،بال ت)
 .5ابو الحسن محمد االصبياني (ت 502ىـ)  ،المفردات في غريب القرآن ،تحقيق:محمد سيد
كيالني( ،بيروت ،دار المعارف ،لمطباعة بال ت ) .
 .6بدر الدين محمود بن احمد العيني ( 855ىـ) ،شرح المراح في التصريف  ،تحقيق :عبد الستار
جواد(،ط ،1مؤسسة المختار لمنشر ،القاىرة2007 ،م).
 .7حسين فوزي َّل
النجار :اإلعالم المعاصر ،دار المعارف ،القاىرة1984 ،م.
 .8خميل صابات ،اإلعالن ،تاريخو أسسو قواعده فنونو وأخالقياتو (القاىرة،مكتبة االنجمو المصرية،
1969م )
 .9رشاد احمد عبد المطيف ،تنمية المجتمع وقضايا العالم التربوية( دار المعرفة الجامعية).
 .10سعد سممان عبد اهلل المشيداني ،النشاط الدعائي لمييود في العراق(ط

 ،1مكتبة مدبولي ،

القاىرة999 ،م).
 .11عامر ابراىيم قنديمجي ،البحث العممي واستخدام مصادر المعمومات(،ط

 ،1عمان ،دار

البازوري العممية1999،م).
 .12عباس محمد الصوري  ،مفاىيم مصطمحية في مجال اإلعالم واالتصال (مجمة مجمع المغة

العربية بالقاىرة  /ع 94،2001م)

 .13عصام سميمان موسى :المدخل في االتصال الجماىيري( ،مكتبة الكتاني لمنشر والتوزيع ،إربد،
المممكة األردنية الياشمية ،ط1998 ،4/م).
 .14فيمي النجار ،الحرب النفسية (اضواء اسالمية)دار الفضيمة الرياض السعودية
 . 15القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي (ت 544ىـ) إكمال المعمم شرح صحيح مسمم
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 . 16عبد اهلل مصطفى الخزرجي ،تحميل لغة الدعاية ( العراق،مطبعة التوجيو السياسي
 1984م )
 .17مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي( ت  817ىـ )  ،القاموس المحيط ،المجمد الرابع (
القاىرة ،مؤسسة الحمبي وشركائو ،بال ت )
 .18محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي(ت

256ىـ) ،الجامع الصحيح المختصر،

تحقيق :مصطفى ديب البغا( ،ط ،3بيروت ،دار ابن كثير  ،اليمامة)1987 ،1407 ،
 .19محمد بن مخمف بن صالح المخمف :الحرب النفسية في صدر اإلسالم (العيد المدني)( ،دار
عالم الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع ،الرياض ،المممكة العربية السعودية (،ط/

1413 ،1ىـ،

1992م).
 .20محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري(ت

711ىـ) ،لسان العرب( ،بيروت ،دار

صادر).
 .21محمد عبد الحميد  ،البحث العممي في الدراسات االعالمية (القاىرة  ،عالم الكتب . )2000،
 .22محمد عبد القادر حاتم – الرأي العام وتأثيره باالعالم والدعاية (مكتبة لبنان،بيروت 1973م)
 .23محمد عبيدات ،محمد ابو نصار ،عقمة مبيضين ،منيجية البحث العممي"القواعد والمراحل
والتطبيقات(،ط،2عمان دار وائل لمنشر1999،م).
 .24محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ،تاج العروس من جواىر القاموس ،تحقيق :مجموعة من
المحققين(بيروت ،دار اليداية).
 .25محي الدين عبد الحميم ،اإلعالم اإلسالمي وتطبيقاتو العممية (ط

 ،2مطبعة المدني،القاىرة،

1984م).
 .26منى الحديدي  ،اإلعالن  ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة  -الطبعة األولى 1990م
 .27ميشال لوسيش  ،دولة التسويق كيف تباع االفكار ورجاالت السياسة  ،ترجمة :ابو عقل
لمترجمة والنشر( بيروت مؤسسة ابي عقل 1980م ).
 .28النووي ،صحيح مسمم بشرح النووي (دار الفكر ،بيروت)
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29.NEW WEBSTERS DICTIONARY AND THES AURUS OF THE
ENGLISH LANGUAGE LEX ICON PUBLICATIONS, INC UNITED
STATES OF AMERICA 1992.
30. SALLY WEHMEIER OXFORD ADVANCED LEARNERS
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