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تقييم

الرحيمالرحمن اف بم 
ؤيرصى،ربنا يحس، كما غيه مباركا طيبا كثيرا حمدا ض الحمد 

بإحسان.تبعهم ومن وصحبه آله وعلى محمد نبينا على واللام والصلاة 
موصعتعد لم الهادف، الإعلامي الحمل في المثارئ فإن بعد، أما 

المغلرهو اليوم المتعين بل بها، العناية وصرورة أهميتها في تردد 
تنافسالتي الهادفة النوعية والمثاييع البرامج إيجاد في والحث 

والقيموالمعارف العلوم وتقدم الأحرى، الإعلام ارايت، مفي مثيلاتها 
والتواصلالتخاطب، امل ومحإليه توصلت، ما وأقفل بأحمل الإسلامية 

والتقنياات٠.الآليا٠ت٠ مجن 

الأنماطأبرز من أصبح الوثائقي الفيلم أن في ثلث، مجن وما 
نثرحلاله من ؤيمكن المعرفية، المادة تناٌسج، التي الإعلامية والأدوات، 

تومحليفأحن ما متى المتلقي في والتأثير للأفكار والدعوة المعلومات، 
وافرسمر ؤيتلأءم القرآن علوم وجلالة يتنامحسبا بما وتْلويرها الأداة هده 

المشاهد.اهتمام على المنامة وزحم العصر 
والممادالباحثين من نخبة بمشاركة الإصدار ُن.ا يأتي هنا ومن 





التحريرمقدمة 

نشآتوالشرعية العريية العلوم غالب أف قديما العلماء برى 
كلحر نأن حديثا علينا ؤيجب الكريم، القرآن لخدمة وتطورت 

العزيز.الكتاب لخدمة المعاصرة والتمنيات الومائل 

فيطهرت التي الجميلة الوسائل هذه من واحد I الوثائقي الفيلم 
العربي.عالمنا فى وانتشارا نومنا طريقه يأحل وبدأ الحديث، العصر 

الباحثينمن نخبة كتبها المقالات من مجموعة الكتاب هدا محي 
منهمامتشعازا وذلك مختالفة، عربية دول، من والمخرحين والشاي 
الكريمالهران خدمة محي وتوظيفه الونانفي الفيلم استثمار بأهمية 

محيمنا ومحاولة الحيوي، المثرؤع يرذ،ا تكوين في أولى كلبنة وعلومه، 
زمنهميناسب بما _ يليه والازي - الحالي للجيل القرآنية المعلومة إرصاع 

ووسائلهم.

الميلمفي وعلومه الكريم )القرآن الموصؤع هدا مثل طرح إف 
;مها والقضايا الأسئلة من العديد إلى حلاله من ، لهدفالوثائقي( 

الكتابهلأا من المنبثقة المحيحة القيم تحميق أهمية ت أولا 
وتنويرإسعاد أحل من ه محمد النبي على أنزل( الذي المقدس، 

حمعاء.ريه ال



———يإء؛<
التيتلك صيما لا كملمين، عنا الخاطئة التمثلأت تصحيح ! ثانثا

ربماأو خاطئ، تداولي نمطي بشكل إما الغرب، من الكثير لها روج 
عام.)شكل الامتراقيه الصورة وطبيعة اير تتما لغاية 

والفيالمعام، بشكل والمرية معية الالثمافة توظيف كيفية ت ثالثا 
ماتقرب أحل من وتربوية، وجمالية فنية كأداة خاص، بشكل الوثاتمي 

والعبرالقصصية كالمواد ومتنوعة متعددة صح من الكريم القرآن يحمله 
يهلرحها.الي والأجوية الأمثلة من والعديد التاريخية، 
الحربيةالوثائقية الأفلام من الموجود في إحصائية نراءاُت، ت رابعا 

هداوتأمل حصر أفق في الكريم الكتايذ هذا عن والعربية والإسلامية 
والأحمل.والأنسب الأفضل وتقديم تطوير بغية المنجز، 
التنفلير،بين محاورها تتنؤع ممالة ( ١٣)الكتاب هذا احتوى وفد 
وال٠شارع.والأفكار التجارب، وكن.للثإ والنقد، والقراءة 

فىمسبوقة غير فكرية مائة الكتاب هذا يكون أن أرجو I وحنانا 
بينوجودها يتأرجح نوعية ؤإصافة والإسلاميه، الحربية الثقافية ساحتنا 

أدعوكما والممائية، الإعلامية والمكتبة القرآنية، المكتبة 
الوثائقيةالأفلام إلى أكثر للاقتراب القرآنية الدراسان، في المخممين 

بينهم.ثقافتها ؤإشاعة صناعتها، في والمساهمة 

الضامرعبدالرحمن بن عبدالعزيز د. 



الصامرعدالرحبمن بن عدالعرير د• 

بلالمعاصرة، حياتنا في الجديدة الأفكار من التوثيق فكرة تكن لم 
وتحركاتهمحياتهم يوثقون البدائيون زال فما الزمان، فدم قديمه هي 
الجدران.على والرسم الحجر، في النقش همر 

فرصمن لهم يتاح ما حب تمملور التوثيمحا صورة نجد زمن كل وفي 
ؤإمكانيات.

كاميرةالإنسان احترع الميلادي، العشرين المرن بدايات وفي 
وأحدان، إنكل جيب في أصبحت أن إلى وتشكلت، فتطورت الفيديو 
الألةهن>ه محلريق عن اليومي وعيشهم وعلومهم حياتهم يوثقون الناس 

وسوالمدارس، الشارب، مختلفة أفلام ثكل على ؤإنتاجها الصغيرة، 
التسجيلية.أو الوثائقية بالأقلام نمى محا الأفلام هذه 

القرآنلصالح الأفلام ه هن. مخر نأن لنا يمكن كيف والموال! 
تعيشها؟الني الراهنة للفترة منامنا توفليئا ونوظفها وعلومه، الكريم 

لكرميالتاع القرآية الدراسات لمملوير الدولي المزتمر إلى الباحث، بها مدم ورقة أصله ,١( 
.٢٢\٠ T/y; ١٦اد ٤٤٣٤; ٨ سوئباراض ، ٧٧١جامعة في وعلومه الكريم القرآن 



حلالمن ل المسوا هدا عن للاجابة حادة محاولة الورقة هذه وفى 

الأنة:انماصر 

البحث.نموان عامة تعريفات أولا: 

الوثائقية.الأفلام حلال من القرآن علوم ائل متوثيق أهمية : ثانثا

الوثائقية.الأفلام حلال من القرآن علوم ائل متوثيق حهلوات : ثالثا

الوثائقي.الفيلم مكونات : رابئا

القرآنائل مبتوخليق المتعلقة والأفكار الموصيات بعض : حامتا
الوثائقية.الأفلام حلال من وعلومه الكريم 

لأقلاممناسبة مشاريع تكون لأن الناسبة وين المنا بعض : مادسا
وعلومه.الكريم بالقرآن حاصة وثائقية سلاسل أو 

اليهحث؛نموان عامة تعريفات : أولا 

مفردات:ثلاث على البحث عنوان احتوى 

الكريم.القرآن — ١ 

الكريم.القرآن علوم . ٢ 

الويءفية.الأفلام ٣. 

هذهدعمًف أن بنا يجدر فإنه الوضع صلب في الخوض وقبل 
وذلكإصافية، مركثة بوصفها وكيلك مستقلة، مفردة بوصفها المقرئات 

الاختصار.سيل على 























القرآنفي العلمي الإعجاز ألة مبمي الملم.ثلأ مخرج كان فإذا 
فيلهفي واصحا ذلك أثر يكون سوف فإنه الإطلاق وجه على الكريم 

أكثريكون أن عليه ينبغي وكان ذللثه، بخلاف يرى من اب حعلى 
وتجردا.حيادية 

منمعين لصحف فيلم لإنتاج المخرجتن أحد إلى أمر اسند إذا أو 
ذكردون إيجابياته إلى يتطرق موف فإنه معينة دولة أو مجوسة قبل 

أة المرمتلك طالب على بناء وذلك فيه، الواردة الفنية المليان 

فييشتغل أن يمكنه ولا ءجئدا شخصا ليس الفيلم فمخرج ااإذن 
والياميوالثمافي والهلبقي الاجتماعي تكوينه معه يحمل فهو الطلق 

نننعأن يمكن لا يصورْإذ ما رصد في مجوصوعتا يكون أن حاول مجهما 
يرىحلالها ومن منه جزاء أصحتا مرجمايتج به التصق الدى جلده منه 

ومنهاالعالم 

للتخمصينالفئة كاJتا فإذا الفيلم، لهذا المستهدفة الفئة معرفة -٤ 
الأراءبيان حلاله مجن ؤيتم وخصوصية، تركيرا أكثر العرض يكون أن ينبغي 

كليتبنى التي المخصيان يعثس يامتصافة وذللث الموصؤع في المتباينة 
ذلكبعد الحكم يترك ثم وأدلته، قوله بعرض منهم كل ؤيقوم قولا، منها 

هوكما وسمع، رأى ما على بناء نفلرْ وجهة يبدي حش الخخصمحن للمتلقى 
الحديث،الصر في تأصيله حرج الذي الموضوعي ير النفموصؤع في 

المخصصين.بين جادل مثار وأصبح 

الفيلمكتاب صمن •قال يوغاية أحمد الذاتية، وواتع الموضومية وهم محن الوثاهمر الفيلم ، ١١
يإشكالأتثمايا الوثالقي: 



علىيقتصر أن فيمكن الناس عامة لفئة موجها الملم كان إذا أما 
القرآن)رحلة الوثائقية السلسالة مخرغ سالت وقد المشهور، الرأي 

ال-رنامجفي كضيوف الشخصيات لبعض امتضافته عدم عن العفليم( 
الرأيأو له، المرسوم الخهل عن البرنامج يخرج أن أريد لا فقال! 
أحرىآراء أريد لا كما والجماعة، السنة أهل لدى والمعروف، السائد 
فيتهدفة المالشريحة لأل المتلقي؛ على فتشكل البرنامج في تتدخل 
الماس.عامة هم العمل 

فبعضعدمه، أو إثكاليته ناحية من الموصؤع في المفلر يتم _ ٥ 
يقعلم الي المسلمات من هي بل إشكالية تمثل لا القرآنية الموصوعات 

فصبا،التاريخي رد المجرد فيها يكفي هذه فمثل خلاف، فيها 
هوكما فيه الحقيقة وبيان عناية إلى تحتاج إشكالية يعد وبحقها 
العددي.بالأعجاز يمي ما في الحاصل 

مخعلوطاتس للموضع الأرشيفية المائة توفر مدى في البحث، — ٦ 
الشخصياتس عيان شهود أو معين، لكان آثار أو أرشيفية، صور أو 

الصاحف،حول، فيلم كانتاج ، ذللئ، ونحو الموضع بهذا علاقة لها المي 
بعضفي الموجودة عنه( الله )رصي عفان بن عثمان إلى المنسوبة 

إليه.بتها نصحة في والمحقيق الإسلامية، الالالان 

وجودحول تتمحور أرشيفية مادة لدينا تتوفر قد الموضع هال.ا فمثل 
المتخصصينمن الحيان شهود وكذللث، المخهلومحلة، الصاحفا هده 

معرفةباّتهلاءتهم الذين الربي والختل الورق تاريخ قي والمارقين 
علىالوقوف يسغي لدا الصاحفج، هن.ْ فيه كتبت، الدي القريبي الزمن 

ناقصا.العمل أصبح ؤإلأ الشهود وكذللثط وتصويرها، الماحق، هده 



،ونمرا طولا العلمية مادتها تتفاوت الموضوعات بعفى أل — ٧
فعضآحر، دون فيلم من تختلف قد الزمنية المدة فإل هدا وعلى 

ويعضهادقاتق، )٧( مدته يستغرق فيلم في تكون أن ممكن الموضوعات 
وهكذا،( ٥٠)في ويحصها دقيقة، ( ٢٣)في ويعضها دقيقة، ( ١٣)في 

وفروعه.شعبه ومدى الموضؤع صا 

القراءكموضؤع قديم تاؤيخي/ هو هل الموضؤع في النظر يتم - ٨ 
الموضؤعأل أم ذللث، ونحو القدامى المصاحف طي حؤنا أو القدامى، 

أوالكريم، القرآن تحفيفل كحلقات معاصرة قرآنية قضايا يتناول معاصر 
مختلفةالمععليات متكون ذللث، عند ، ذللث، ونحو الكريم القرآن ابقات م

الفيلم.إحراج ناحية من التناول أدوات ومتختلف النوعين، بين 

وذللثإالدراما طريق عن غالتا معالجته تكون قد التاريخي فالموضؤع 
يقيةإلى إضافة فيه، الحاصلة الأحدايث، أبرز بتمثيل الموضؤع ياعادة 
ذللث،.ونحو والحوار والتعليق، كالجرافيلثا، الفيلم تقنيات 

سيرحول سلاسل يانتاج قامت، التي الوثائقية الأعمال يعص نجد بينما 
،ماء( المن )أصوات ة لك الحديث، العمر في الكريم القرآن ثراء 

الفيلمتركيز تم قد وغيرها القرآن( )ورتل قارئ(، حياة في )يوم )القتاء(، 
حتىيل الحياة، قيد على مازالوا لكونهم هم أنفتصوير حلال من 

وتلاميذهم.أينائهم وسهول ؛أرشيفهم الاستعاضة يتم قارئوها الذين 

الوثائقي!مكونامحت، I رابعا 

المرجوةثماره ؤيعهلي حيدة، بصورة الوثائقي الفيلم يخرج حتى 



إذ، أرلكئا نعتبرها أن الممكن من مهمة مكونات فيه تتوفر أن من لأبد 
تلأتي ا المكونات هلْ أهم ومن الوثائقي، الفيلم فكرة تمثل يدونها 

ليبدوااسنضاكهم تتم الدين الأشخاص وهم النخصيات! — ١ 
شهودلكونهم أو فيه، متخصصين لكونهم الموضع في نغلرهم وجهة 
معينة.زمنية حقبة أو حادثة على عيان 

وسجيتهاطبيعتها على تتحدث الشخميات هده تترك أن ؤتفترض 
الفيلميعطي ذلك حتى كلامهم، وطريقة أسلوبهم في نتدخل أن دون 

علىتحديا حديثهم في يكن مالم التكلف، عن وبعدا ممدافية 
أدب.سوء أو الأحرين، 

أوساطفي المشهورة الشخصيات أحد مع لقاء سجلت أش وأذكر 
المجال،هن.ا في الطويلة تجربته عن يتحدث فأحد القرآنية، الدراسات 

اللحخلةهزه لأل فاوقفته، وخصومه، أقرانه بعض عن يتكلم أخد أنه إلأ 
ماخد وقاوث فابتم محي لطيما كان أنه إلأ النيل، لشر مناسبة لست 
اشئت، ما ولع ثنت 

الحت5، ' ورفق بهدوء الشخصيات، هدْ مع نتحامل أن ينبغي ولازللئج 
الرياح.أدراج وتدهب، علينا تجاربهم توثيق نمد 

كانفإذا القرآنية، بالدراسات علاقة لها الض وص الأماكن: ِ ٢ 
أهممن حراء غار كون أن ينبغي فإنه الوحي عن يتحدث مثلا الفيلم 

الوحيفيه نزل الذي الأول المكان لخونه تصويرها يتم الض الأماكن 
فيهالله كلم الذي المكان بوصفه الهلور حبل وكال،لكا ه، النبي على 

وهكذا.ه موسى 



الأرشيقيةالمستندات أو الكتسج، وتشمل والختندات؛ الونائق - ٣
المقرينأحد عن يتحدث الفيلم كان فإذا لوصوع، ١Jعلاقة لها الض 
ودلائذآثاره، بقية لأنه التفسير؛ في كتابه عرض يتم أن يبني فإنه مثلا 

ته.نتاجا 

الفضائية،الفجر قناة عبر الوثاتقية )المجازون( لة مالمثلا ونجد 

فيمشايخهم قبل من الجانين الكريم القرآن راء أبرز سير ساول، الش 
أهممن تعد لالمإ لاJaمنحت، التي الإجازة ورنة فإل المحديمثا، الصر 

الفيلم؛في عنها والحديمث، عرضها، يجب التي الأرسيفية الأوراق، 
•للموصؤع مهمة وثيقة لكونها 

لهاالتي والفيديو' الصوت، ومقاؤلع الفوتوغرافية، الصور — ٤ 
فإذا(، materialالإعلاميين؛-)محي مى نما وهي بالموصؤع، علاقة 

أنيبني فإنه ذللث،، غير أو قارئ أو لفر وثائقيا فيلما نصغ أن أردنا 
الأمراصعلر لو حتى الأمور، هذه مثل على الحصول في الجهد نبذل 

التأثير.في وأكثر التوثيق، في قوة الفيلم نملي لأنها شرائها؛ إلى 

مقاؤلعبلا عبدالصمي عبدالبامهل للقارئ وثائقثا فيلنا فالتخيل 
سيعْليذلك فإن عاليها، الحصول إمكانية من بالرغم أوفيال.يو، صوتية، 

محالة.لا للفيلم ضعئا 

صورةالإلكترونية المتتال.يات إحدى أعضاء مجن ءلاليأت، أني وأذكر 
حلورفي وثنها وقدكنننؤ )ت؛مأ؟ماه(، الشنقيهلي محمدالأمين للشخ 
أنإلا مودية(، الفي القرآني التفسير )تاريح حول وثائقي فيلم إعداد 



من، JLjL؛لا التي الأمور من وأنه ذلك، بحرمة علي انهالت قد الردود 
ورائها؟

يتمللموصؤع مهمة متفرقة وثائق تعتبر المكونات هدْ وحميع 
أتهعلمِا الوثائقي، الفيلم صمن وتاطيرها واحد، قالب في كلها جمعها 

العمليتم ولكن الفيلم، في المكونات هذه جمح تكتمل أن ثرؤنا ليس 
والإتاحة.القدرة حب 

لطبيعةمناسب بموت يمتاز معلق اختيار يتم أن وهو التعليق! — ٥ 
الخاناتفي أو المعروصة، الصورة على النص بإلقاء فيقوم الفيلم، 

يكونأن بد لا كما فنثا، عنها التعبير في صعوبة المخرج يجد التي 
أنللمتلقي يمكن التي الأمور بحض تكرار دون من الحاجة بقدر التعليق 
فائدة.غير من كان ؤإلأ التعليق بدون يفهمها 

ومحاولاتاليوم الفن عالم في الحاصلة الفنية للتقنية ونتيجة 
اليومنلاحغل فإننا الغربي العالم في تنقملع لا التي والتجديد التهلوير 
علىوالاعتماد التعليق إلغاء نحو التسجيلية الأفلام في آخر اتجاها 
منفهذا المحلق( موت ئ) مي يما وهو للموت، العام والجو الصورة 

ينفلروكانه تكلف، يدون الفيلم أحدايث، يعيش المشاهد يجعل أن شأنه 
أحد.إليه ينقلها ولم بنفسه الحادثة إلى 

مرحلةذللث، بعد تأتي فإنه المكونات، هذه تحضير من الانتهاء ويحد 
علىالمكونات هن.ه وصح خلالها من يتم المونتاج(، ب) نمى ما 

نمومن (، Umeline؛)مى نما وهو الزمن خعل أو الزمني الجدول 
البطيءمابين الفيلم رنم واختيار والمزج، التقهليع عمالية إجراء 



اللمساتووضع وحركتها، اللقطة نوعية حسسبا والسر؛ع والمتومهل 
ذلك.ونحو للفيلم والجمالة الفنية 

ْادلبتوخليف المتعالقة والأفكار الضصسات بععتحن ت اطْا 

الوثاهقية!الأفلام حلال من وعلومه الكريم القرآن 
حلالمن وعلومه الكريم القرآن نوفليف أهمية حول الحديث بعد 
إنتاجفي الخوض قيل اتخاذها ينبغي الض والخْلوات الوثاممية، الأفلام 

أكثرأكون أن حرصت الفيلم، ئكونات وكذلك الفيلم، أو السلسلة 
لذاواضحة، واستراتيجيات روى ونق ذللثج تنفيد ءلريمة في عماليا 

توالأفكار التوصيات بعض أذكر أن حرصت، 
فيالمتخممين بعفى حلالها من يجتمع ورثة عقد أولا 

■علأبعادْ، والمدركين التوخليمج هال.ا لأهمية الواعين القرانية الدراسات 
الوثائقيةللأفلام والمخرحين كالمنتجين الإعلاميين الفنيين بعض 

حلالهامن يتم القضية هذه حول واضحة رؤية لوصع وذللتج ونحوهم، 
الأموالأصحاب بعض عالي عرضها ؤيمكن التنفيل.، نحو الانطلاق 

القرار.وصناع 
القرآنيةالدراسات في المتخمّصة الجهات أحد تقوم أن ت ثانثا 

فيالوثائقية للأفلام حائزة بافامة المثال سبيل على ير نفمركر وليكن 
الأتي:أهل.افها أهم ومن وعلومه، الكريم القرآن 

وعلومه.الكريم بالقرآن يتعلق ما كل توثيق محاولة — ١ 



وعلومهبالقرآن يتعلق ما توثيق على لم المالنساب تنجح _ ٢
الخاصة.تهم 

لم.المالشباب لدى الوثائقية الأفلام ثقافة نشر — ٣ 
الوثائقيةالأفلام ؤإحراج إنتاج في مبدعة ثبايية رابهلة تكوين _ ٤ 

وعلومه.الكريم بالقرآن الخاصة 
القرآنيةالال.رارامات في المتخممة الجهات من عدد يقوم أن ت ثالثا 
الكريمبالقرآن الخاصة الوثائقية لامحل والالأفلام بمص ؛تنمين. 

علىبيعه أو تسويقه يتم ثم الجهة، لسياسمة مناسبة وتكون وعلومه، 
للمشاهدالكريم القرآن قضايا عرض بهدف وذللث، الفضائية، القنوات 

أوالتسويق من نؤع هو و'كنالاث، ذللثإ، غير أم عربيا لما مكان سواء 
الجهة.لهذه الإعلامي التعريفه 

مناسبةمشاؤيع تكون لأن المنابة العناوين بعض ت ادئا ّ
توعلومه الكريم بالقرآن خاصة وثائقية سلاسل أو لأفلأم 

القديمةالقرآن علوم كتب فهارس بعض استعراض حاولته 
منابةمشاليع تكون أن يمكن التي العناؤين أبرز واستخراج والمعاصرة 

الأتي؛ومنها وثاتقية، سلاسل أو لأفلأم 



ج
الخامءدالرح٠ن بن همدالعر.خم د• 

انموان ٢ الخوان ٢
اسلوممن الهمآب. الألواح 

خلالهامن 
٢ وعلأيتهاالحجرية المموش 

القرآنيُالخط 
وتثكالهالمصحف نقهل  ٤ المصحفرمم  r

المصاحفخ3لوط  ٦ المصحفزخرفة  ٥

رالقر1نان المخطوطات أثيم 
الخلم

٨ الممحفصط  ٧

ارنلكريف وىممة سلمالة 
الكريمالقرآن مفري 

مالسالةمصحف( )حكاية 

التعرفيتم حلقة كل فى ، وثانقية 
وأبرزمعلوع مصحف على 

إليهالداعية والأسبات الأحداث 

٩

العربةوالالهجات الكريم القرآن  ١٢ القرآنهالقراءات تاريم  ١١

عاصمعن حمص رواية 
العربياّلم في وانتشارها 

١٤ وانتشارهانافع عن ورش رواية 
العربيالمغرب فى 

١١"

وانتشارهانالمر عن قالون رواية 
فىمس

١٦ عمروأبي عن الدوري رواية 
الردانفى وانتشارها 

١٥

أوحانق عرطوك القمآن م
متدريه

١٨ تمعيهمنفوس فى القرآن أثر  ١٧

القرآنحواص  ٢٠ القرآنجمع قصة  ١٩

بالقرآنالتغني  ٢٢ -)أسماؤها الكريم القرآن محور 
آ٠ ٠ ٠ صدها مقا — ها معنا ء عددها 

٢١

القرآننزول مواقع  ٢٤ القرآنفى الواردة الأنبياء موانع  ٢٣

نىالكريم القرآن مسابقات 
الخلمالإّلأس

٢٦ القرآنمن وموممهم المستشرفون  ٢٥



والمصادرالمراحع ثبت 

السيوطيبكر أبي بن همدالرحمن القرآن، علوم في الإتقان - ١ 
فهدالملك مجمع في القرآنية الدرامات مركر I تحقيق ^، ٩١١)ت! 

-(.٠١ ٤٢٦)، ط) المنورة، المدينة _ الشريف الصحم، لطباعة 

، ١٧محل بيروت، _ للملأسن الملم دار الزركلي، الدين حير الأعلام، - ٢ 
(٣٢٠٠٧.)

راهم-،عمر د. الاحتلال(، بعد المراقية الحياة ورصد التجيالية الأفلام - '٠١ 
للبحوث،الأمة لمركز التايعة حفارة، مجلة فى منشور ؛حث، زيدان، 

-م ١  ٤٣٠)نة ّالثاني المدد دمشق. — الامحتراتيجية والدراسامحتف 
٣٢٠٠٩.)

بكرأبى بن عبدالرحمن والنحاة، اللغويين ؤلبقاتر فى الوعاة بغية — ٤ 
-الفكر دار إبراهيم، الفضل أبو محمد ت تحقيق ه(،  ١٩١ ت )يت، الميوؤلي 

م(١٩٧٩٠ه_١٣٩٩)٢،ط بيروت، 

حريربن محمل. القرآن(، آي تأويل عن البيان )حامع المنبري ير نفء ٥ 
دارالمركي، عبدالمحن بن عبداض د. تحقيق: ه(، ٠٣١ )ت: الملبري 

،(.٢٠٠١)آآ؛اه_ ٍلا، هجر_الئهرة، 

—(،٥٣٧٠)ت: الأزهري أحمل، بن محمد منحور أبو اللغة، تهيئي، _ ٦ 
والأنباءللتأليفس، المامة المصرية ة المومهارون، ءبدالسالآم تحقيق: 

(.٣١٩٦٤)؛خماه_ القاهرة، والشر. 



الفضلأبو المئاني، والسع العفليم القرآن ير نففي المعاني روح - ٧
بيروت.- الخراث إحياء دار ه(، ١٢٧٠)ت: الألومي محمود 

دار، -( ١٥٩ ١ )ت يومحلى البكر أبى ين عبدالرحمن المقرين، طفات — ٨ 
بروز.— العلمه الكأب 

عليتحقيق! -(، ٥٥٩٤ I )ت الداودي عالي بن محمد المقرين، طقات —٩ 
(.٣١٩٩٤—  ٥١٤١٥)٢، ط الماهرة، — وهبة مكتبة عمر، محمد 

العامةالممرية الهيتة اض، عطّا محامي محمود التجيلي، الفيلم — ١ ٠ 
.١٨٨رقم! إصدار للكتاب، 

مند لعل. مقالات مجموعة ؤإشكالات، قضايا الوثائقي! الفيلم - ١ ١ 
-٥١٤٣١)ْلا، الوثائقية-الدوحة، الجزيرة قاة إعدان. ١^١^>،، 

بنعبدالحليم بن أحمد تيمية، بن أحمل. الإمحلأم شيخ فتاوى مجمؤع ~  ١٢
فاسم،بن محمد بن عبدالرحمن I وترتسج، جمع (، ٥٧٢٨)ت؛ تيمية 
محمد.وابنه 

مركزالهلي-ار، ليمان سبن ماعد ئ. القرآن، علوم في المحرر —  ١٣
حوا،حدة، - الشاطئ الإمام بمعهد القرآنية والمعلومات الدراسات 

٢٠ه-١٤٢٧) م(٠٦٠
(،٥٦٢٦)ت! الحموي الروّْي عبداض بن ياقوت الأدباء، -معجم  ١٤

١٤١٤)، ١ محل بيروت، - الإسلامي الغرب دار عباس، إحسان تحقيق؛ 

،١ ط. وهبه، مجدى د• كامل، أحمل ينمائي، الالفن -معجم  ١٠
(٢١٩٧٣.)

عمرعبدالحهّيد مختار أحمد د المعاصرة، العربية اللغة -معجم  ١٦
٥- ١٤٢٩)ءل١، -بيروت، الكتب عالم عمل، وفريق ٥( ١ ٤ ٢ ٤ )ت؛ 

٢٢٠٠٨.)



هزا،بيروت، — الرسالة مومة كحالة، عمررصا المؤلفين، معجم —  ١٧
)؛ا؛اه_"آا،ا،ام(.

تتحقيق ههّآه(، ت )ت زكريا بن فارس بن أحمد اللغة، مقاييس معجم -  ١٨
(.٣١٩٩٩-—٥١٤٢٠)بيروت، — الجيل دار هارون، عبداللأم 

بيروت،— للثقافة نويهص ة مرممنويهص، عائل، رين، المقمعجم -  ١٩

دارالزرئاني، عبدالعفلسم محمد القرآن، علوم في العرفان مناهل — ٢ * 
(.١.٢١٩٩٩، ٍل المرفه-بيروت، 

عبدالسدمحاية )تا'\لأصه دراز عداض سد د. العغليم، انبأ -  ٢١
(.٢١٩٩٧اهو- ٤١٧)، ١ ط. الرياض، - طية دار الدحاحتي، 

حلكانبن ى>مد ين أحمد الزمان، أبناء ؤإنباء الأعيان وفيات -  ٢٢
بيروت.— صادر دار عباس، إحسان تحقيق! .(، ٠٦٨١)ت! 

معهاالتواصل تم التي القنوات 
العربية.قناة — ١ 

الوثائقية.الجزيرة قناة — ٢ 

المجد.قناة - ٣ 

الفجر.أ-قاة 

القرآن.أهل قاة - ٥ 
القرآن)رحلة الوثاتقية السالسالة مخرج فنوات، فراس المهندس مع لقاء — ٦ 

العفليم(.







^مآر؛إلكربمإ
انيةإنجمالية رؤية نحو 

•ناصرى الحبيب . د٠ 
المغربسنماش/ باحث/ناقد أساذ 

البدء:مل 

ومرعثةمخيفة بعولمة المرهون هدا زمننا في الوثائقي الفيلم يشكل 
الرؤى،من مجموعة لهلرح خمبة أداة ان، لإنا ®تبقيع* إلى وهادفة 
العربيةذواننا عن الخامحلئة التمثلأت من العديد تصحيح إلى الهادفة 

قيملترسيخ قوية وسيلة كونه، عن ناهيك ككل، انية والإنوالإسلأمئة 
ونبي، جمعاء الناس بين المحبة نشر إلى هادف بحد وذات عريقة، روحية 
والاجتماعية.السياسية مرجعياتهما كانت مهما والتهلرف الحنق 

الصورة،أصبحت عمر في نعيش أننا نعي، ونحن الكلام هذا نقول 
يرهنأصبح من هناك أل درجة إلى لخعوصياته، المميزة مميزاته، من ميزة 

فيمعينة صورة تفكيك يستطع لا بمن أيقنا مرتبهلة بكونها لأمية ا مفهوم 

٩ت )ص والثمافة، العولمة من القمل ت المثال سل على انفلر المفهوم هذا نى للتوسع 
Y عدد المعرفة، عالم ومابحل-ها(،  0 i / توملينون،د.حون تألف (، ٢٢٠٠٨)المنة

محمد.ء>ادالرحم إيهاب د. ترحمة 



سلاحالوثائقي، الفيلم نم ومن اليوم، الصورة حد أي فإلى ممن، سياق 
إنماجأفق في وتأولها وترتجها وتحللها فهمها تجية نثر اللازم من عصر 
الصورة؟تهولها التي الأولى الكتابة هامش على ثانية كتابة 

تلإسلاميه وا العربية مجتمعاسا مجاق في الصورة ثقافة 

ونثرقيم وترسيخ هدم في الصورة ثقافة وفلق قد الغرب كان إذا 
التيوالنمعية والاقتصادية المائية قيمه منظومة مع تنجم أحرى، قيم 

محيطنافي الثقافة هذه هي فكيف له، المتاح الوسائل بكل لها يروج 
ككل؟والإسلامي العربي 

الثقافي،الوصع هذا لطبيعة والموصحة المؤكدة التجليات تعددت 
منظومتناعلى نطل أن يكفي ككل، والإسلامي العربي مهلنا مض 

علىالتأي إلى نسرع يجعلنا مما ومكوناتها، مناحيها كل في التربوية، 
منهجيةكوسائل البصرية، الثقافة هذه استعمال تخلف نقل لم إن تعثر 

تعلمية.تعليمية/ 

البحوثمن العديد حلال من منه التأكد تم أن بمد الكلام هذا نقول 
لناليتاكد التطبيقي، أو النفلري شقها في سواء عليها، أسرفنا التي 

صعوبةمدى الغرب، في التربوية المنفلومة في يجري ما مع ومقارنة 
حياتهفي العمرية ائهل الومهذه عام، بشكل والمسلم الحربي، توظيف 

التوظيفعن البعد كل بعيد هذا كلامنا والثقافية.طنا، المعرفية 
نثرغياب بل اليوم، المتداولة الومحائهل خلال من للصورة التكنولوحي، 

دلالات،و/أو معان توليد حلاله من نستطع كخهلاب، الصورة ثقافة 
بهذهوالمسلم الحربي ولع ربما يولد ما هو كثقافة، تشغيلها نم ومن 



موئاجعلنا مما التكنولوجيا، لهده والاجتماعية التجارية التوخليفات 
جعلناما وهو بل الثماقة، لهذه المضغ الغربي للعالم مريحة عالمية 

والقافيالعلمي ارتخلفنا® سلم من نتزحزح أن ستهلمر لم لماذا نتساءل، 
الحديدةالتوظيماُت، هذه كل من الرغم على الخ، والرياصي والمحرفي 

العربيةبيوتنا كل في المنتشرة العصرية التكنولوجيا مكونات لكل 
صورةترؤيج موقع ومن اليوم، ندعو السياق هذا والإمحلأمية؟صمن 

ثقافتناوهو فيها، يجمعنا ما وعن الإسلامية، مجتمعاتنا عن حقيقية 

إلىالغربج، من الغلاة بعض عي بالتي الروحية القيم وكل الإسلامية، 
المصهلفىرسولنا رسالة عن البعد كل بحيل هو الذي الحنق®، ب® ربهلها 
وتعمقترسخ تربوية استراتيجيه سن إلى ندعو وملم، عليه اض صلى 

فهمعلى يمماعدنا بشكل صناعتها في وتمماهم الصورة، بثقافة صلتنا 
العصرتكنولوجيا توحليم، على الناهضة العولمة، هذه أسرار من جرء 

الخ.وعلمثا وماديا اقتصاديا القوي لصالح 

تلإسلاميه ا مجتمعاسا رحايب، قي الفنون 

هذالكون محفة، فقهية روية ضوء فى المكون، هذا أفكلث، لن 
لكنالأمر، هذا في الاختصاص أهل اختصاص في يدخل أعبرْ الأمر 

العربيةمجتمعاتنا وتشغيل ندرة بمدى يتعلق هتا تقديمه، يمكن ما 
أجلمن والإنسانية، والجمالية الثقافية زاويته من الشق لهذا والإملامية 

والدفاعلإسلاميه، وا الحربية بهويتنا/هوياتنا المتعلمة العناصر كل مرح 
كسلاحالصورة على الأخر فيه يعتمل ، - سالما بينا كما - زمن في عنها 

العربيةأوءلاjتا من بالعديد تمتك التي أسلحته صمن يضعه آخر، 
الخ.والإسلاميه 
























































































































































































































































































































