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 موقف اإلسالم من اإلعالن في فلسفة السيَّاحة

Islam position from the advertising in the philosophy of 

tourism 
  Assist. Lect. Haqi Ismaeel Ghafil(1) غافلم.م حقي إسماعيل 

 ملخصال

تعد السياحة من الظواهر اإلنسانية اليت نشأة منذ أن خلق هللا األرض ومن عليها فهي قدمية قدم 
احلياة، فالسياحة سابقاً كانت تقتصر على السفر لغرض التجارة أو لغرض البحث عن العلم واملعرفة ووسيلة 

له أصوله وفوائده أما اليوم فقد حث اإلسالم  اً ارف، ويف وقتنا احلاضر فقد أصبحت السياحة علمللتع
ن شرها وينتفعوا خبريها، لذا كثر احلديث و عليها كما استنبط الفقهاء الضوابط الشرعية هلا ليتجنب املسلم

النا  ابلسياحة عن طريق عنها وصارت كثري من دول العامل هتتم هبا، وأصبحت وسائل اإلعالم تغري 
اإلعالانت املغرية فقد وضع اإلسالم للسياحة ولإلعالن السياحي ضوابط ووجب على دراسة تلك الضوابط 

 الشرعية.
واملتتبع لإلعالانت السياحية اليوم جيد أنه قد احتوى الكثري منها املخالفات الشرعية ابشتماهلا على 

داع والتدليس والطعن يف السلع واخلدمات من أجل املنافسة، الصور غري األخالقية والكذب والغش واخل
لذا كان من الواجب وضع ضوابط هلذا النشاط ليكون عماًل مشروعاً لتسكن اليه النفو ، ويكون بعيداً 

 كل البعد عن كل ما هو حمرم يف الشرع اإلسالمي.
السياحة لغة، السياحة  الكلمات املفتاحية: اإلعالن لغة، اإلعالن اصطالحاً، اإلعالن شرعاً،

 .اصطالحاً، فلسفة السياحة

                                                        
 .اإلسالميةالعلوم كلية   /-- أهل البيت جامعة -1
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Abstract  
Tourism is considered one of the human phenomena which has been 

established since the creation of the earth and the creatures on it. So it is as 

old as life is. 

Tourism was limited to travelling for the purpose of trade or in search of 

science and knowledge. It is also a means of acquaintance. 

 In our current time, tourism has become a science with all its principles 

and benefits. Today,we notice that even our religion, Islam, has been 

encouraging it and religious scholars of jurisprudence have deduced 

legitimate regulations for it so that Moslems can avoid its bad aspects, if any 

and make use of its good aspects. 

Therefore, talks, conversations and discussions have increased about it 

and many countries of the world pay good attention and care of it. Means of 

information and news media began to tempt people to arrange themselves 

for tourism and adverts and announced that studying those legitimate 

regulations is an obligation. Today the followers of tourism adverts find out 

that many impolite photos, untrue facts, cheating, fraud and deception. 

These adverts also tell false information about some commodities and 

services. All these happen for the sake of competition and services. 

All these happen for the sake of competition. 

Therefore it has become a duty to set up regulations to this activity in 

order to be a legit work in which people can find safety and confidence. It 

must also void of any illegitimate and taboo in Islam. 

 المقدمة

ي يشكل منطاً مهماً يف السياحة كونه يُعد وسيلة تروجيية النفاق السلع املختلفة، أصبح اإلعالن السياح
يف واقعنا املعاصر، مستغلة كل الوسائل احلديثة من جمالت ودورايت وإذاعات مرئية وغري مرئية وانرتنت 

اعالانته، وغريها، ولكل من هذه االعالانت فلسفتها اخلاصة هبا، فمنها ما يراعي الضوابط الشرعية يف 
ولإلسالم موقف من اإلعالن السياحي كونه يؤدي  والبعض اآلخر ال يهمه من ذلك إال الكسب املادي،

دوراً مهماً يف السياحة اإلسالمية لتوفري جو الراحة النفسية مع بعث مناخ الطمأنينة يف داخل الفرد واجملتمع 
الرتفيه والتسلية املشروعة إذا استخدم ابلصورة  املسلم من خالل عملية اإلعالن الشرعي، وذلك إبشاعة ثقافة

الصحيحة لذلك اهتمت به كثري من دول العامل اإلسالمي، والبعض من االعالانت تسلط الضوء مثال على 
برانمج احلج والعمرة املفردة وزايرة األماكن املقدسة لألنبياء واألولياء الصاحلني وغريها، ويف الوقت نفسه 

لإلسالم وال ترتبط به أبي صلة مثل اإلعالانت االابحية والرتويج للمخدرات أو  هناك اعالانت تسيء
.. وما سوى ذلك، من خالل ذلك جاءت األدلة الشرعية إبابحة وجواز .عارايت اخلمور أو ظهور نساء  

هذا األمر ضمن ضوابط حمددة، فإذا خرج األمر عن ضوابطه أصبح حمرماً وخارجًا عن طريق الشرع ومن 
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األدلة ما ورد يف النصوص القرآنية والسنة النبوية، وحنن بدوران يف هذا البحث نسلط الضوء على  هذه 
 اإلعالن وأهم الضوابط الشرعية له وان نلتزم هبا عند تصميم تلك االعالانت.

املفهوم اللغوي واالصطالحي لإلعالن مبحثني: املبحث األول:  علىالبحث قسم ومن هذا املنطلق 
وتضمن املبحث الثاين السياحة يف اإلسالم، وختم البحث خبامتة تضمنت أهم النتائج  ،والسياحة

 والتوصيات.
 البحث أواًل: إشكالية

تربز اشكالية البحث من خالل ما تثريه اإلعالانت يف املؤسسات السياحية، على الرغم من وجود 
خبطورة اإلعالن السياحي وكثري من  بعض التشريعات والقواعد يف املؤسسات السياحية إال أن غياب الوعي

القائمني على صناعة اإلعالن غري مؤهلني علميًا ومهنيًا ملمارسة اإلعالن مبفهومه اإلسالمي يف الرتويج 
 للسلع واخلدمات يف املؤسسات السياحية.

 وضوع وسبب اختيارهأهمية املثانيًا: 
 تكمن أمهية البحث فيما يلي:

اإلسالم كوهنا تستهوي اليها النفو  البشرية، وابلتايل فإن  الكثري من تسليط الضوء على السياحة يف  .1
النفس واشـــــــــــباع غرائزهم واالبتعاد عن الشـــــــــــريعة  نالســـــــــــياح ميارســـــــــــون الســـــــــــياحة من أجل الرتفيه ع

 اإلسالمية.
توضيح بيان موقف اإلسالم من السياحة واإلعالن السياحي وبرامج تسويقهما وإظهار أهم الضوابط  .2

 بد أن تراعى عند تصميم اإلعالانت السياحية. اليت ال
تنوع وســـــــائل الرتفيه يف الوقت احلاضـــــــر إذ أصـــــــبح الكثري منها يهدد اجملتمعات ابالحنالل والســـــــقوط  .3

 والرذيلة.
ولعل الســـــــــبب يف اختيار املوضـــــــــوع هو ندرة الدراســـــــــات احلديثة اليت تطرقت حول موضـــــــــوع موقف  .4

 غري الشرعي واحملرم. ناإلعالن الشرعي واإلعالاإلسالم من اإلعالن والتفريق بني 
 ثالثًا: هدف البحث

يهدف البحث إىل تســــــليط الضــــــوء على الســــــياحة ومشــــــروعيتها وضــــــوابطها يف اإلســــــالم واألهداف  .1
 السامية اليت من أجلها شرع هللا عز وجل السياحة.

الذي يســـعى لنشـــر ثقافة التعرف على موقف اإلســـالم من اإلعالن الســـياحي الناجح والشـــرعي وهو  .2
للرتويج أو التســـــــويق أو البيع هبدف جلب األرابح  ولةً االدين مع الســـــــلع واخلدمات قبل أن يكون حم

 وزايدهتا.
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 المفهوم اللغوي واالصطالحي لإلعالن والسياحة: المبحث األول

 عالن يف املفهوم اللغوي واالصطالحيالا: املطلب األول

 يف اللغةأواًل: اإلعالن 
"اجملاهرة، على األمر يُعلن ُعلوانً، ويعلن، وع ل ن ع ل ناّ  اإلعالن يف اللغة بعدة معان  متقاربة ومنها:جاء 

 .(2)وعالنية فيهما، إذا شاع وظهر، واعتلن، وع ل نه وأعلن به"
( مصد رها من لفظ: تفيُد املادُة الّلغوي ةُ للفِظ اإلعالِن )أ علن، يعلن، إعالانً( مبعىن:)أ ظهر، أ شهر، ج ه ر 

  .(3))العالنية( أي مبعىن )اإِلظهار، اإلشهار، اجلهر(
اإلع الُن اُلمهاجرة وال معالنة إذا  ففي القامو  احمليط ووردت كلمة إعالن يف قواميس اللغة مبعان  عديدة

ُر يـ ع ُلُن ُعُلوانً ويعلن وعلن يـ ع ل ُن ع   ل ناً وع النية فيهما أعلن كل واحد لصاحبه ما يف نفسه، يقال: ع ل ن األم 
 الذيوع واالنتشار. ومجيع هذه التعاريف تشري إىل .(4)إذا شاع وظهر

 يف االصطالحاثنياً: اإلعالن 
اإلعالن اصطالحاً: "اجملاهرة، ويالحظ فيه قصد الشيوع واالنتشار، والفقهاء يستعملون كلمة إعالن 

 .(5)اإلظهار"يف ما استعملها فيه أهل اللغة، مبعىن املبالغة يف 
ويف منظور عدد من الكتاب والباحثني يعرف أبنه الذي يقدم رسائل إعالنية مرئية أو مسموعة، إىل 
اجلمهور إلغرائه بشراء خدمة أو سلعة مقابل أجر مدفوع، أو بتعبري آخر، كل نشاط يقوم بنشر املعلومات 

تهلكني للتعرف على حاجاهتم وعلى والبياانت على السلع واخلدمات واملنشآت بقصد إاثرة بعيدة للمس
كيفية اتباعها، ومن أجل مساعدة املنتجني إلكتساب عمالء جدد عرب تعريف هؤالء العمالء املرتقبني على 

 .(6)السلع واخلدمات
ومن جانب آخر عرف اإلعالن أبنه عملية اتصالية تستهدف أحداث أثر حمدد يتمثل يف إقناع اجلمهور 

 .(7)فعه إىل سلوك يقدم فيه على الشراء أو التعامل مع اخلدمة املعلن عنهااملستهدف من املعلن، ود
ل اهلدف منها تقدمي األفكار واخلدمات والسلع قباوعرف كذلك أبنه الوسيلة غري الشخصية يدفع عنها 

 .(8)وتروجيها بواسطة جهة معلومة مقابل أجر معلوم

                                                        
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ، 13جالدين، حممد بن مكرم، ابن منظور أبو الفضل، لسان العرب، مادة )ُعل ن(،  مجال -2
 .288، ص1999لبنان، 
، دار ومكتبة احلياة، بريوت، لبنان، د.ت، 1، ط8مرتضى الزبيدي، اتج العرو  يف جواهر القامو ، مادة )ع ل ن(، م حممد -3

 .380ص
، 2007الفريوز آابدي، القامو  احمليط، حتقيق: أبو الوفاء نصر اهلورين، مادة علن، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  ينظر: -4

 .1569، ص1ج
 .261م، ص1986، الكويت، 2، ط5وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي ة املوسوعة الفقهية، ج -5
، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1مية السياحة الوطنية، طعبدالرمحن آل دغيم، اإلعالم السياحي وتن نخالد ب -6
 .64، ص2014
 .19، ص1998، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، مصر، 3صفوة العامل، عملية االتصال اإلعالين، ط -7
 .135، ص2008ملصرية، ، مكتبة األجنلو ا1القادر سعيد، التسويق واملبيعات يف صناعة السياحة والفنادق، ط سامي عبد -8
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عالن يشتمل على جمموعة من اخلصائص املميزة ومن خالل التعاريف السابقة ميكن التعرف على أن اإل 
 له من بينها:

انه وســــــيلة اتصــــــال غري شــــــخصــــــية تتم بني املعلن واجلمهور املعلن اليه، وخيتلف ابختالف الســــــلع أو  .1
 اخلدمات املعلن عنها.

ان املعلن يهدف من رســـــــــــــالته العلنية اليت يقدمها عرب وســـــــــــــائل النشـــــــــــــر املختلفة إىل إحداث التأثري  .2
 اع اإلجيايب حلث املستهلك على اقتناء سلعته أو خدماته اليت يعلن عنها.واإلقن

حتقيق املعلن ألهدافه املرجوة يعتمد على جمموعة اعتبارات وأييت على رأســـــــــها الوســـــــــيلة اإلعالنية  ن  إ .3
املختارة إلذاعة أو نشر الرسالة اإلعالنية من خالهلا، وان اختيار إحدامها بشكل خاطئ سيؤدي إىل 

 ردود فعل سلبية.
ل الدعاية تكمن يف أن املعلن أحد الســــــــــمات املميزة لإلعالن عن غريه من األنشــــــــــطة األخرى مث نّ إ .4

يفصـــح عن شـــخصـــيته وصـــفته ونشـــاطه معززاً ذلك ببياانت ومعلومات تفصـــيلية تفيد املســـتهلك عند 
 اختاذه قرار الشراء.

 وتطوره اثلثاً: نشأة اإلعالن التارخيي
يرجع اتريخ اإلعالن إىل آالف السنني قبل امليالد، حيث ذكر ان أول إعالن كتب كان إعالن مصري 

سجل على قطعة من ورق الربدي، يرجع اترخيه إىل ألف سنة قبل امليالد، كتبها أمري مصري يعلن فيها م
 .(9)عن مكافأة ملن يرد له عبده الذي هرب. وهذه القطعة حمفوظة ابملتحف الربيطاين بلندن

واألعمال اليت كما ان امللوك البابليني أعطوا أمهية خاصة لإلعالن عن أعماهلم، فكانوا يدونون احلروب 
يقوم هبا كل ملك على األلواح الطينية وحيفظوهنا أو يعلقوهنا يف أماكن العبادة، وقد قام محو رايب بتنفيذ 

. (10)أول شريعة قانونية للعالقات اإلنسانية، وكانت إعالاًن منه إىل اجلمهور عن استتباب األمن والعدالة
الصحافة، الوسيلة اإلعالمية األوىل اليت سخرت إمكانياهتا  وقد تطور اإلعالن بعد ظهور املطبعة اليت انتجت

يف خدمة اإلعالن، مث جتاوزها إىل استخدام وسائل اتصال أخرى، كالراديو، والتلفزيون واالنرتنت والسينما 
ولوحات الطرق، إضافة إىل ذلك املطبوعات من جمالت ودورايت، واإلعالن ليس وليد اليوم، بل ولد مع 

سايرها يف منوها خالل األجيال، ومنذ أن تعلم اإلنسان تبادل البضائع كان يقوم ابإلعالن عنها،  املدنية، مث
ما لديه من فائض السلع ويعلمون مزاايها، ومن مث كان اإلعالن ابحلديث  ىحىت جيعل النا  يقبلون عل

عشر تقدماً يف اإلعالانت والكالم أو بعرض السلع أمراً معروفاً منذ العصور القدمية، وشهد القرن التاسع 
الصحفية نتيجة تطور الثورة الصناعية اليت زادت من االنتاج زايدة كبرية كان ال بد أن تكون مصحوبة 
ابستنباط الوسائل الالزمة لتصريف هذه املنتجات، وقد أسهم يف هذه احلركة انتشار اجملالت والصحف 

ن وخاصة النصف الثاين منه ي، لكن يعد القرن العشر (11)اهاليومية زهيدة الثمن وانتشار التعليم وارتفاع مستو 

                                                        
 .64آل دغيم، اإلعالم السياحي وتنمية السياحة الوطنية، مصدر سابق، ص عبدالرمحن نخالد ب -9

 .11، ص1999منديل، اإلعالن بني النظرية والتطبيق، دار البارودي العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  عبد اجلبار -10
، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، 1حسني أبو دبسة، خلود بدر غيث، تصميم اإلعالن والرتويج االلكرتوين، ط فداء -11
 .17، ص2009عمان، 
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فرتة خصبة يف عمر اإلعالن، اليت شهدت تطوره بشكل ملحوظ أصبح اإلعالن رئيساً يف التجارة وإدارة 
، "وواكبت اتساع استخداماته واستحداث وسائله وتقنياته بشكل كبري، ويساعد تتبعها على (12)األعمال

اإلعالن من تطورات ومدى أتثره وأتثريه يف املتغريات احمليطة به حىت أصبح  استخالص مدى ما طرأ على
 .(13)علماً وفناً يدر  يف كثري من املعاهد والكليات"

 رابعاً: أهداف اإلعالن
تنبع أهداف اإلعالن عادة من األهداف اليت تبغي اجلهة املعلنة الوصول اليها، ومبا ان مقاصد املعلنني 

 األغراض، فمن الطبيعي أن يكون لإلعالن عدة أهداف منها:متعددة 
)فأنت مدعو معنا للســفر حيث اجلمال واملتعة(؟ والدعوة هنا تولد االســتجابة حيث  الدعوة للســفر، -أ

 انه كثري ما يستجيب األفراد الدعوات حىت ولو كانت ابهظة التكاليف.
ا خياطب مجلة دوافع ونوازع بشــــرية متأصــــلة )البحث عن املتعة واالســــتمتاع والراحة واجلمال( وهو هن -ب

 يف النفس البشرية.
)التســـــــــــــــويق والبحــث عن اإلاثرة وحــب املعرفــة لكــل عجيــب وغريــب وغري مــألوف( ومن هنــا تنجح  -ت

ســياحة الســفر يف البالد البعيدة حيث العجائب وكذلك ســياحة الغوص يف أعماق البحار واحمليطات 
 على سبيل املثال.

امن يف النفس البشــرية بشــأن املرضــى حيث أرض الذكرايت، أرض األجداد أرض خماطبة الشــعور الك -ث
 اخلري والربكة واألايم اجمليدة، أرض البطولة والنداء.

ولقد . (14)ااثرة النوازع الدينية للتقرب إىل هللا، وكذا حملو الذنوب واملعاصـــي والتربك ابألماكن املقدســـة -ج
ن ضـــــمن ضـــــوابط حمددة، فإذا خرج األمر عن ضـــــوابطه جاءت األدلة الشـــــرعية إبابحة وجواز اإلعال

من خالل ذلك جيب أن تتوافر جمموعة من اخلصائص يف اإلعالن أصبح ممنوعاً وخارج إطار الشرع، 
 السياحي ومن أمهها ما يلي:

 أن يكون رسالته متجانسة مع عادات وتقاليد واتريخ وقيم وعادات اجملتمع الذي ختاطبه. -
ق والبياانت الصــــــــــادقة املعربة فعالً وواقعياً عن اخلدمات اليت ســــــــــتقدمها شــــــــــركة أن يعتمد على احلقائ -

 السياحة خالل الربانمج السياحي املعلن عنه بدون أي مبالغة أو أي تظليل.
أن يعرب ما يتضــمنه من )احملفزات الســياحية( وعناصــر اجلذب الســياحي اليت جتذب الســياح وتدفعهم  -

 نفاقهم، ويشمل هذا ما يلي:لزايرة دولة معينة وتزيد من ا
 اخلدمات السياحية اليت سوف يتضمنها الربانمج السياحي ابلفعل. •
 مستوى اخلدمة اليت سوف تقدم وفقاً لدرجات اجلودة املتفق عليها عاملياً. •
 التسهيالت اليت تتيحها شركات السياحة والسفر للسائح. •

                                                        
، دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع، عمان، 1إلعالم واإلعالن السياحي، طد. مصطفى يوسف كايف، دراسات يف ا -12
 .127، ص2015

 .19، ص1999، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، 1، اإلعالن، طمىن احلديدي -13
العالق وآخرون، الرتويج واإلعالن التجاري أسس ونظرايت، تطبيقات مدخل شامل، دار اليازوري العلمية للنشر  بشري -14

 .135م، ص2004والتوزيع، عمان، األردن، 
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 الة الطرق.وصف دقيق حلالة املوانئ واملطارات والسكك احلديدية وح •
 املناخ وظروف الطقس السائدة خالل فرتة الربانمج.و  املعامل السياحية اليت سيتم زايرهتا. •
 النشاط الثقايف والسياحي لألهايل خالل فرتة الربانمج. •

اإلعالن وسيلة من وسائل االنتشار. وهذا يعطي فرصة لوصول الرسالة إىل عدد كبري من السياح يف  -
 السياحية املطلوبة.السوق 

هو وســــــــيلة ذات قدرات تعبريية كبرية فاإلمكانيات الفنية اليت يتيحها اإلعالن واملتوفرة لدى وســــــــائل  -
اإلعالن تعطي الفرصــــــــــــة للمنظمة الســــــــــــياحية لتقول ما تريد عن منتجاهتا بشــــــــــــكل مجيل من خالل 

 على الســـــــــــياح يف الســـــــــــوق االســـــــــــتخدام اجلميل للطباعة والصـــــــــــوت واللون مما حيقق اجلاذبية والتأثري
 .(15)السياحية املطلوبة

 السياحة يف املفهوم اللغوي واالصطالحي: املطلب الثاني

 أواًل: السياحة لغة
لفظة السياحة يف اللغة العربية تعين الضرب يف األرض ومنها يسيح املاء وسيحان املاء يعين جراينه. 

اانً أي: ذهب؛ ويف احلديث: )ال سياحة يف اإلسالم( وساح يف األرض يسيح سياحة وسيوحاً وس ي حاً وس ي ح  
أراد ابلسياحة مفارقة األمصار والذهاب يف األرض، وأصله من س ي ح املاء اجلاري؛ وقال ابن األثري: أراد 

 .(16)مفارقة األمصار، وسكىن الرباري، وترك شهود اجلمعة واجلماعات
حديثة، حيث مل يشع استعماهلا إال أثناء القرن الثامن أما يف اللغات األجنبية، فإّن لفظة السياحة لفظة 

( للتعبري عن الرحلة اليت يقوم هبا كل شاب إنكليزي مهذب يف أوراب، Tourعشر، إذ استخدمت كلمة )
لغرض إمتام تعليمه مث تطور املصطلح بتسمية الشباب اإلنكليز الذين كانوا يقومون هبذه الرحلة ابسم 

(Tourists)(17) مت الكلمة بعد ذلك يف فرنسا للتعبري عن كل شخص كان يقوم برحلة ما مث استخد
( من Tourismلتحقيق متعة شخصية. واستعارت لغات أخرى عديدة بدورها كلميت سائح وسياحة )

اللغة الفرنسية مبعناها الضيق املقتصر على رحلة جمردة من غرض اكتساب املال و بقصد املتعة أو الراحة أو 
 .(18)حةالعناية ابلص

 اثنياً: السياحة اصطالحاً 
تعين: التجوال يف البالد للتنزه، أو التفرج، أو غري ذلك؛ حيث كانت ُتطلق أيضًا على بعض الزه اد 
واملتصوفني الذين كانوا يرتكون دايرهم ويسيحون يف األرض تفرغاً للعبادة، فهو سائح، مجع ُسّياح وسائحون، 

 .(19)والعاّمة تقول ُسّواح

                                                        
 .168م، ص1989أمحد اخلضريي، التسويق السياحي مدخل اقتصادي متكامل، مكتبة مدبويل،  حمسن -15
دار ومكتبة اهلالل للطباعة والنشر، لبنان، بريوت، ، 1ج، 1عند العرب تراث وحضارة، ط د. حممد فريد عبد هللا، السياحة -16
 .29م، ص2000

 .28م، ص2001عمان،  ،، دار املسرية للنشر والتوزيع1ط ،الظاهر وسراب اليأ ، مبادئ السياحة د. نعيم -17
 .26م، ص1975 ،القاهرة ،ة للكتاباهليئة املصرية العام ،د. كامل حممود، السياحة احلديثة علما وتطبيقا -18
 .29حممد فريد عبد هللا، السياحة عند العرب تراث وحضارة، مصدر سابق، ص -19
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 : نشأة السياحة وتطورها التارخيياً لثاث
تعود نشأة السياحة إىل بداية احلياة اإلنسانية على الكرة األرضية، حيث كان البشر حباجة إىل الرتحال 
ألغراض عديدة، سواء أكانت لتأمني الطعام أو أماكن للسكن، أو حبثاً عن أان  للقاء معهم حتقيقاً لغرض 

 دة مراحل اترخيية لتطورها وهي كاآليت:، وقد مرت السياحة بع(20)اجتماعي
ما قبل التاريخ أي املرحلة اليت عاش فيها اإلنســـان قبل  الســـفر يف العصـــور البدائية األوىل: وهو عصـــر .1

ظهور الكتابة واليت مسيت ابلعصـــــور احلجرية، واتســـــمت هذه املرحلة بعدم وجود للحكومات والدول 
ا، وكذلك اتســــــمت هذه املرحلة بعدم وجود امللكية الفردية واجليوش والقوانني واألنظمة والنقود وغريه

وعدم تكامل الواعز الديين، حيث كان اإلنســـــــــــان آنذاك يعيش حياة بدائية مشـــــــــــاعة، أما ابلنســـــــــــبة 
 .(21)لظاهرة التنقل والسفر، فقد كانت موجودة يف هذه املرحلة

م( حىت القرن 395) ومانية عامهذه املرحلة من ســقوط االمرباطورية الر  ســياحة القرون الوســطى: تبدأ .2
اخلامس ومن املعروف أن االمرباطورية الرومانية تُعد آخر امرباطورية يف العصــــــور القدمية وكانت آنذاك 
مركز إشــــــعاع ثقايف وفكري وجتاري وكان هلا األثر األكرب يف تطور حركة األســــــفار، بعد ذلك انتقلت 

يف النقل البحري األوريب وكذلك ظهور  اً وســطى تطور العصــور ال تالتجارة إىل الدولة البيزنطية وشــهد
الدولة اإلسالمية كقوة منافسة وامتدادها إىل بيزنطة عاصمة البيزنطيني وكذلك امتدادا يف أوراب وآسيا 
وإفريقيا جعل منها دولة ذات إشــــــــعاع فكري تطورت خالهلا األســــــــفار هبدف احلج إىل بيت املقد  

لرحالة العرب أمثال ابن بطوطة وابن جبري واملســـــــعودي والبالذري، ومكة املكرمة واشـــــــتهار عدد من ا
حيث كان )ابن بطوطة( مثاالً للرحالة والسائح فقد بدأت سياحاته يف سن  احلادية والعشرين واستمر 

( سنة مشلت اجلزائر وتونس ومصر والشام مث احلجاز والقرم وروسيا وايران واهلند والصني، مث 28هبا )
افر إىل االندلس والســـــــودان، وقد دوّن ذلك يف كتابه الشـــــــهري)حتفة االنظار يف غرائب بعد عودته ســـــــ

 .(22)االمصار وعجائب االسفار(
( حيث بدأت نواة السياحة اجلماهريية املوجودة حالياً، وقد 1850-1750الثورة الصناعية: وفرتهتا) .3

عية املهمة مثل اهلجرة من الريف إىل ختللت الفرتة املذكورة الكثري من املتغريات االقتصـــــــــــادية واالجتما
املدينة بغية العمل يف املؤســـســـات الصـــناعية والعيش يف احلياة احلضـــرية، كما أوجدت الثورة الصـــناعية 
طبقة اجتماعية وســــــــطى، وازداد وقت الفراغ ابســــــــتخدام اآللة، فازداد الطلب على الســــــــفر من أجل 

ربى ينحســر، كما انتشــر منط النزهة اليوم ورحالت الراحة واالســتجمام بشــكل بدأ فيه منط الرحلة الك

                                                        
، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر 1د. مصطفى عبد القادر، دور اإلعالن يف التسويق السياحي دراسة مقارنة، ط -20

 .38، ص2003والتوزيع، بريوت، لبنان، 
، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 1احلوري، أ.م إمساعيل حممد علي الدابغ، مبادئ السفر والسياحة، ط أ.د مثىن طه -21
 .15، ص2001األردن، 
م، 2001، إثراء للنشر والتوزيع، األردن، 1د. مرزوك عايد القعيد، د. بركات كامل النمر وآخرون، مبادئ السياحة، ط -22

 .11ص
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الرتويح عن النفس الســــياحة الشــــعبية ومع هناية القرن التاســــع عشــــر بدأ العمال حيصــــلون على إجازة  
 .(23)سنوية، وبدل أن يقضوا عطلتهم يف املدن واملناطق املتوسطة

رحلة، كذلك تنوعت تبلور مفهوم الســـــــــــــياحة وتطور يف هذه امل (24)الســـــــــــــياحة يف العصـــــــــــــر احلديث: .4
أهدافها وتزايدت أعداد الســــياح بشــــكل كبري، وامتازت حركت الســــفر مبختلف وســــائط النقل الربي 
والبحري واجلوي بكثافة كبرية مل تشــهدها من قبل، وظهرت ســياحة املشــاهد واالســتجمام إىل جانب 

ســـات الســـياحية أنواع الســـياحات األخرى، وأيضـــاً شـــهدت الســـياحة يف العصـــر احلديث تطور املؤســـ
واخلدمية واخلدمات الســــياحية وتنوعها، وســــامهت الثورات الزراعية والصــــناعية وما تبعها من تطورات 
وحتوالت تكنولوجية واقتصادية أسهمت بشكل مباشر وغري مباشر يف سرعة تطور وانتشار السياحة 

 وحركة السفر وذلك من خالل العوامل التالية:
، وتنـامي الرغبـة يف اإلطالع والتعلم نتيجـة لزايدة الوعي لـدى هاعـوارتفـ حتســـــــــــــــن مســـــــــــــــتوايت التعليم .1

 السكان مبختلف طبقاهتم وشرائحهم.
 التقدم السريع يف جمال املواصالت واالتصاالت أبنواعها املختلفة. .2
 تزايد أعداد السكان وارتفاع نسبة التحضر يف كثري من دول العامل. .3
احلياة يف معظم دول العامل نتيجة لزايدة ارتفاع معدالت دخول حتســـــــــني مســـــــــتوايت املعيشـــــــــة ونوعية  .4

 األفراد ونصيبهم من الناتج القومي.
 التحوالت االقتصادية والتقنية املتسارعة وما ينجم عنها من تسارع يف حركة التجارة والسفر. .5
التجارة  التنمية االقتصــــــــــــــادية الســــــــــــــريعة والكثيفة أدت إىل زايدة كبرية يف معدالت الســــــــــــــفر ألغراض .6

 واألعمال.
 تنظيم وتسهيل إجراءات السفر واجلمارك على احلدود بني الدول. .7
 الوعي البيئي وتزايد معدالت النمو السكاين. .8

 السياحة في اإلسالم: المبحث الثاني

 : فلسفة السياحة يف اإلسالماملطلب األول
يف كثري من آايته على السياحة والتفكر الكرمي  القرآن ث  ح  أوىل اإلسالم عناية خاصة ابلسياحة، وقد 

. (25)ع ِميق   ف جّ   ُكلِّ   ِمن   أي  ِتني   ض اِمر   ُكلِّ   و ع ل ى رِج ااًل  أي  ُتوك   اِبحل  جِّ  الن ا ِ  يِف  و أ ذِّن   تعاىلوالتدبر يف قوله 
فريضة احلج مما يتطلب السفر واالنتقال من مكان اىل اخر للكثري من املسلمني دعوى اىل أتدية هي 

، ويف ويتطابق هذا الفعل مع مفاهيم السياحة احلديثة ويطلق على هذا النمط من السفر ابلسياحة الدينية
م  ُسن ن  ف ِسريُوا ق د  خ ل ت  ِمن قـ ب ِلكُ تعاىل ورد قوله  آخري اشارة اخرى ميكن لنا االستفادة منها حيثسورة 

                                                        
، دار حازم للطباعة والنشر والتوزيع، 1آفاقها، ط -ظواهرها-لسياحة صناعة العصر مكوانهتا صالح الدين خربوطلي، ا -23

 .21، ص2002دمشق، سورية، 
، دار صفاء 1د. عثمان حممد غنيم، م. بنيتا نبيل سعد، التخطيط السياحي يف سبيل ختطيط مكاين شامل ومتكامل، ط -24

 .21-19، ص1999للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
 (27) احلج -25
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من هذه اآلية هو الدعوى للنظر يف ااثر  والظاهر ،(26)يف األ  ر ِض ف انظُُروا ك ي ف  ك ان  ع اِقب ُة ال ُمك ذِِّبني  
السابقني وما حدث معهم من قصص ليعترب االنسان وميكن االستفادة من هذا املعىن ابلدعوة للسفر من 

وكذلك  والتفكر هبا وهذا ما يطلق عليه ابلسياحة التارخيية يف العصر احلديث، اجل النظر اىل املواقع التارخيية
ثـ ُرُهم   ك ان    قـ ب لُ  ِمن   ال ِذين   ع اِقب ةُ  ك ان    ك ي ف    ف ان ظُُروا األ  ر ضِ  يِف  ِسريُوا ُقل  قوله تعاىل أخرى ورد يف سورة  أ ك 

رِِكني   أ   ك ي ف    ف انظُُروا األ  ر ضِ  يف  ِسريُوا ُقل  وقوله تعاىل  ،(27)ُمش  أ ة   يُنِشئُ  اَّلل ُ  مُث   اخل  ل ق   ب د  ِخر ة   الن ش   ِإن   اآل 
ء   ُكلِّ   ع ل ىٰ  اَّلل    نقل الشيخ الطوسي يف ، وهناك من السرية ما يشري اىل السفر والتنقل حيث (28)ق ِدير   ش ي 

هللا ابحلفظ والكالءة  ت الرحيل فصل ركعتني وادعُ اآلداب الدينية ما رواه عن العرتة النبوية قال: إذا أرد
وودع املوضع وأهله فإن لكل موضع أهاًل من املالئكة، وقل السالم على مالئكة هللا احلافظني، والسالم 

 .(29)علينا وعلى عباد هللا الصاحلني ورمحة هللا وبركاته
من خالل احلديث الذي رواه علي عن السيح يف األرض بقصد الرهبانية  --النيب ولقد هنى 

قال: سألته عن الرجل املسلم هل يصلح أن يسيح يف  --بن جعفر عن أخيه اإلمام موسى بن جعفرا
 األرض أو يرتهب يف بيت ال خيرج منه؟ قال: ال.

-املسلمني ممارستها رفض النيب قد عرفت قبل اإلسالم، وملا أراد بعض  رهبانيةويبدو أن  السياحة ال
-ذلك وعمل على مواجهتها، انطالقًا من رفض مبدأ الرتهيب واالنقطاع عن احلياة، لذا نراه  -
يؤكد اترة على أن سياحة امته يف اجلهاد كما مر، وطوراً: أبن  سياحة امته لزوم املساجد وانتظار  -

آيُِبون ، ) وع من السفر يقول دعاء السفر ويضيفأنه عند الرج --وروي عن النيب حممد . (30)الصالة
ئُِبون ، والسياحة، وهناك مجلة من اآلايت الشريفات تبني املقصود من السري  (،ع اِبدون ، لِر بِّن ا ح اِمُدون   ات 

لذلك فالسياحة من منظور إسالمي طاملا ال تتعارض أهدافها مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، فإنه ال خالف 
، فاإلسالم يواكب التطور املفيد ويعانق احلضارة النافعة، ويواخي املدنية الراشدة، بل أنه يربط على ذلك

اجليل املسلم أبجماده واترخيه، وتربية أبناء األمة على التواصل النافع واالستفادة من معطيات العصر، 
دأ احملبة والتعايش السلمي فالسياحة يف اإلسالم مبنية على أسا  التعامل السمح مع اآلخرين وإظهار مب

 .(31)بني بين البشر بصرف النظر عن اختالف املذاهب واألداين
 : الضوابط اإلسالمية للسياحةأوالً 

ابط للسياحة أمه ها: التقيُّد مبنهج الشرع، وتوجيهاته، وأدل ته، وااللتزام ابلواجبات ضولقد وضع اإلسالم 
الديني ة، كإقامة الصالة، وأداء الزكاة، وإسداء النصح؛ ومنها عدم ترك واجب دنيوي كرتبية األوالد، واإلنفاق 

يق الذي يؤدِّي إليه، وعدم اإلسراف على املرأة، أو الوالدة، وإضاعة املال، وعدم الوقوع يف احلرام، أو الطر 

                                                        
 (137العمران ) -26
 (42الروم ) -27
 (20العنكبوت ) -28
 .240، ص1988إلحياء الرتاث، بريوت، لبنان،  --مؤسسة آل البيت ، 8، ج2ريزا النوري، مستدرك الوسائل، طامل -29
 .55، ص16جاملصدر نفسه، مستدرك الوسائل، ، املريزا النوري -30
، 2004، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض، السعودية، 1علي بن فائز اجلحمي وآخرون، األمن السياحي، ط -31

 .37ص
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باح، واالبتعاد عن املبالغة يف ممارسة احلق الشخصي، مثل: اإلسراف يف النفقات، واملصروفات، وكذلك  
ُ
يف امل

بقيمة  االستخفافهدر األوقات، وعدم املبالغة يف الرتفيه، واللعب، والرتاخي يف الرتف، أو املالهي، وعدم 
ها إطارًا إسالمياً، ومستندًا دينياً، ومن هذه ع د  للسياحة بعض القواعد اليت الوقت، كما وضع اإلسالم 

فإذا علم السائح أن ه سريتكب بعض الذنوب، أو  القواعد قاعدة "دفع املفاسد مقدم على جلب املصاحل"،
التعارف  يقع يف احملظورات، فعليه أن  ال يرتد د يف تركها، وإن  كانت ستجلب له بعض املصاحل، كمصلحة

 .(32)مع اآلخرين، أو مصلحة جلب بعض السلع
، ُيستحسن للسائح اتِّباعها؛ ولعل  أمه ها ما ورد اً وسنن وابلتايل، فإن  للسياحة يف املفهوم اإلسالمي آداابً 

 يف الشريعة اإلسالمي ة املباركة من أحكام وآداب للمسافر)السائح( وهي:
مبا تيسر، وأن  يقول: "اللهم إين اشرتيت هبذه الصدقة سالميت،  تصدُّق املسافر قبل اخلروج، ولو -1

وسالمة سفري، وما معي، اللهم احفظين، وأحفظ ما معي، وسّلمين، وسّلم ما معي، وبلغين، وبلغ ما 
 .(33)معي، ببالغك احلسن اجلميل"

 ُيستحب للمسافر الُغسل قبل السفر، وأن  يدعو بدعاء االغتسال. -2
ركعتني، وأن  يطلب من هللا اخلري يف اإلقدام على أي عمل، ويقرأ آية الكرسي،  يستحب الصالة -3

وأن  يقول: "اللهم إين أستودعك اليوم نفسي، وأهلي، ومايل، وولدي، وم ن   --ويصلي على النيب
 كان معي بسبيل، الشاهد منهم والغائب".

 للتربك هبا. --ُيستحب للمسافر أن  أيخذ معه شيئاً من تربة اإلمام احلسني -4
 يستحب التسمية عند السفر. -5
:"سيد --يستحب للمسافر مساعدة أصحابه يف السفر، كما جاء يف حديث النيب حممد -6

 .(34)القوم خادمهم يف السفر"
ن املسافر أخالقه يف السفر، ويتزي ن ابحللم. وأن  يقرأ عندما يركب وسائل النقل هذا الدعاء:  -7 أن  حُيسِّ

 "سبحان الذي سخ ر لنا هذا وما كنا له مقرنني".
ويف رواية أخرى يُقال عند الركوب: "احلمد هلل الذي هداان لإلسالم، وعل منا القرآن، ومن  علينا مبحمد 

، سبحان الذي سخ ر لنا هذا، وما كن ا له مقرنني، وإان  إىل رب نا ملنقلبون، واحلمد هلل ربِّ العاملني، --
ستعان على األمر، وأنت الصاحب يف السفر، واخلليفة يف األهل، واملال، ال ل

ُ
هم أنت احلامل على الظهر، وامل

 .(35)والولد، ال لهم أنت عضدي وانظري

                                                        
، دار الراية للنشر والتوزيع، عم ان، األردن، 1أ. زيد منري عبوي، السياحة يف الوطن العريب، "دراسة ألهم املواقع العربي ة"، ط -32
 .38 -37م، ص2008

 .103ص، 2008 مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان، ،97ج، 2طلعال مة حممد ابقر اجمللسي، حبار األنوار، ا -33
م، 2010، دار احملجة البيضاء، بريوت، لبنان، 1ينظر: آية هللا العظمى السيد حممد تقي املدرسي، فقه السياحة والسفر، ط -34

 .25 -24ص
م، 2005بريوت،  -، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، لبنان 4الكليين، فروع الكايف، ج الشيخ حممد بن يعقوب أبو جعفر -35

 .284ص
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 : موقف اإلسالم من اإلنفاق على السياحةنياً اث
تعد السياحة نوعًا من أنواع التجارة وموقف اإلسالم من االنفاق أييت ضمن رؤيته االقتصادية هلا، 
وتنطلق نظرة اإلسالم إىل التجارة يف دعوته إىل التاجر ابلتحلي ابلصدق والعفة واألمانة، وهنى عن الغش 

شوهاء، هلا هم هلا إال كسب  وسوء االستغالل وغريها من الصفاء املذمومة، اليت حتول اإلنسان إىل صورة
 .(36)املال واكتنازه 

لقد أوجب اإلسالم على املسلم عدم إنفاق أمواله على السياحة احملرمة، وخمالفة أحكام الشريعة 
اإلسالمية، وعلى سبيل املثال ال جيوز الذهاب إىل املسارح والسينما وأماكن االصطياف اليت فيها العري 

الف الشريعة اإلسالمية، وال يشرتي التماثيل والتصاوير احملرمة شرعاً، ومن وكشف العورات ملشاهدة ما خي
جانب آخر جيب االلتزام ابألولوايت اإلسالمية عند اإلنفاق على الرتويح واليت تتمثل يف الضرورايت 
واحلاجيات والتحسينات، وال جيوز للمسلم على اإلسراف يف اإلنفاق على الرتويح حىت ال يكون من 

رفني املبذرين، فإذا التزم الفرد ورب األسرة هبذه الضوابط اإلسالمية كان تروحيه حالاًل أثيب على املس
 .(37)ذلك

وقد اخرب سبحانه أن من أنفق ماله يف معصية هللا فقد صار أخاً للشياطني ملشاهبته هلم يف الشر وهي 
أيمروهنم ابلشر والفساد وإنفاق املال  غابة يف املذمة فإنه ال أشر من الشيطان أو ألن الشياطني هم الذين

 .(38)يف معصية هللا فصاروا اخواانً هلم لطاعتهم هلم
 : الضوابط الشرعية لإلعالن السياحياملطلب الثاني

ومن أهم التعليمات األخالقية واملسؤولية االجتماعية لإلعالن اليت يتوجب على املعلن واملكاتب 
اعالانهتم ال تتخطى املعايري االخالقية واالجتماعية، حيث ان هناك بعض اإلعالنية يف البلد، التأكد من ان 

 :(39)الرسائل االعالنية مينع نشرها وهي
إذا تضـــــــمن االعالن ما يســـــــيء بصـــــــورة مباشـــــــرة أو غري مباشـــــــرة للمفاهيم والقيم واالعتبارات الدينية  .1

 والوطنية واالجتماعية.
اء أو التقليل من شأن اآلخرين، وكذلك تلك اليت تسيء اإلشارات اليت يفهم منها اإلهانة أو االستهز  .2

 إىل الشعوب أو األجنا  أو الطوائف.
 اإلعالانت اليت تشكل إساءة إىل العالقات األسرية أو الزواج. .3
 اإلعالانت عن اخلمور والسكائر. .4
ة على إعالانت احلفالت الباذخة وكل مظاهر الرتف يف املناســــــبات االجتماعية، ملا هلا من آاثر ســــــيئ .5

 اجملتمع يف ظل ظروف احلصار.
 اإلعالانت اليت تظهر العنف أو الرعب أو اجلرمية. .6

                                                        
 .84د. مصطفى عبد القادر، دور اإلعالن يف التسويق السياحي، مصدر سابق، ص -36
( السنة السابعة عشرة، 197حسني شحاته، اقتصادايت الرتويح يف املنهج اإلسالمي، جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد ) -37

 .34، ص1997أغسطس، 
 .446، ص1998، مكتبة العبيكان، الرايض، السعودية، 2، ج1الزخمشري، الكشاف، ط -38
 .107، ص2011ومكتبة البصائر، بريوت، لبنان، ، دار 1ينظر: د. كرمي مشط املوسوي، أخالقيات اإلعالن، ط -39
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 اإلعالانت اليت تثري الغرائز وتشكل إساءة لألخالق واآلداب العامة. .7 
 اإلعالانت اليت تظهر حاالت التنجيم وقراءة الكف والشعوذة والسحر. .8
اصــة، هبدف حتقيق أرابح كاســتخدام مفردات اإلعالانت اليت تتاجر ابلشــعارات الوطنية لألنشــطة اخل .9

 كسراً للحصار.
 عدم التوسع بنشر اإلعالانت التجارية يف الصحف اليومية. .10
 احلرص على أن تكون اللغة العربية يف اإلعالن سليمة وخالية من الغموض. .11
ليت اســــتخدام وســــائل االتصــــال املباحة شــــرعاً من مقروءة ومســــموعة ومرئية، وجتنب وســــائل اإلعالم ا .12

تقوم بتســــــويق بعض األماكن املشــــــبوهة، وخصــــــوصــــــاً جتنب اإلعالانت غري االخالقية اليت تنشــــــر يف 
 وتعرض يف بعض وسائل االتصال والسيوشال ميداي.

إن اإلعالن الســـياحي امللتزم ابلشـــريعة اإلســـالمية هو الذي يســـعى لنشـــر مبادئ وتعاليم وثقافة الدين  .13
 األهداف املرجوه منه.اإلسالمي، مع اخلدمات أو السلع أو 

اتباع الصـــــــــــدق يف اإلعالن الســـــــــــياحي وجتنب الكذب على الســـــــــــياح وخداعهم كأن يعلن عن زايرة  .14
 منطقة معينة دون االلتزام مبا موجود يف اإلعالن.

إبراز شخصية املعلن يف اإلعالن السياحي، حيث تفيد املعلومات عن طبيعة املعلن وحالته ووضعيته،  .15
 شخص، أو دولة. سواء أكان مؤسسة أو

يتعني على اإلعالن الســـياحي إدراك حجم املســـؤولية الفنية والتقنية اإلخراجية امللقاة على عاتقه، فنياً  .16
اإلعالن الســياحي اإلســالمي تســخريه  بوشــرعياً، ألن كل مســتخدم للفن يصــبغه بصــبغته، فمن واج

 خلدمة اإلسالم واملسلمني.
دور املعرف للمســــلمني على البلدان الســــياحية، وأماكن ينبغي على اإلعالن الســــياحي االضــــطالع ب .17

الســياحة فيها من دون احلاح عليهم، فهو ال جيذب اجلمهور حنوه ابالســتثارة أو ابإلغراء بل مضــمونه 
 .(40)التعليمي والتعريفي والرتبوي املهم واملفيد

 النتائج والتوصيات

 التوصيات أمها ما أييت:من خالل ما تقدم يف منت البحث اظهرت مجلة من النتائج و 
 أوال: النتائج

تبني أن الســـياحة مســـتحبة تراد لعدة أمور منها طلب العلم واملعرفة والرتويح عن النفس ما مل خيالطها  .1
 فساد أو إفساد.

أتثر الكثري من السياح عند السفر أتثراً سلبياً، حيث تتأثر أخالقه ويضعف تطبيق الدين يف أسفاره،  .2
بعادات اجملتمع الذي ترىب فيه الســـــــــــائح، وقد يتنازل عن بعض مبادئه ومنطلقاته يف ويقل التمســـــــــــك 

 احلياة بسبب تعايشه مع جمتمع جديد لغرض السياحة.

                                                        
 .101-100د. مصطفى عبد القادر، دور اإلعالن والتسويق السياحي، مصدر سابق، ص -40
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الســـياحة يف اإلســـالم نوع من أنواع العبادات ان كان القصـــد منها خرياً ويف بعض األحيان قد تكون  .3
لب العلم وتعليمه واجب وكذلك هنى عن السياحة واجبة إذا احنصر طلب العلم أو تعليمه هبا ألن ط

 الفاسدة وأكد على السياحة الصاحلة.
يعتمد على الوضـــوح يف  اً مشـــروع اً فني اً غري شـــخصـــي وابداع اً اتصـــالي اً يعد اإلعالن اإلســـالمي نشـــاط .4

عرض املنتج الســياحي مع اإلفصــاح عن طبيعة املنتج حىت يســتقبلها الســائح وهو مراتح البال بشــرط 
 أن ال يدعو إىل حرام.

تتمثـــل ضـــــــــــــــوابط االعالانت يف عـــدم االعالن عن احملرمـــات، إال يكون يف اإلعالن مـــا يثري الغرائز  .5
 وان ال يكون يف اإلعالن ذم لسلع اآلخرين.والشهوات، وان ال تتعارض مع عقيدة املسلم، 

 ثانيًا: التوصيات
 توصل البحث إىل العديد من التوصيات أمهها:

عدم الرتويج للســــــياحة اجلنســــــية أو اخلليعة أو الرتويج لشــــــرب اخلمر والزان والفجور والقمار املصــــــادم  .1
 لقواطع الفواحش احملرمة شرعاً يف اإلعالن السياحي.

 ذير املال وانفاقه فيما ال نفع فيه، وضياع املال والوقت واجلهد يف غري نفع.عدم االكثار من تب .2
ضـــور املهرجاانت الســـينمائية واملهرجاانت الغنائية أو ألجل عدم الســـفر ألجل ما هو حمرم كالســـفر حل .3

 غري ذلك من احملرمات الشرعية يف السياحة.
إلســالمي املتكامل مثال على ذلك اإلعالن ضــرورة ملء الســاحة اإلعالمية واإلعالنية مبادة اإلعالن ا .4

 عن مواسم احلج وتبادل السلع املادية املواكبة ملوسم احلج.
وضــع قوانني وأنظمة لإلعالانت الســياحية وفق ضــوابط شــرعية حمددة ال ميكن جتاهلها، حيث تظهر  .5

ختلفة ومواقع للعيان املخالفات الشـــــــرعية واضـــــــحة يف اإلعالانت املعروضـــــــة يف الوســـــــائل اإلعالنية امل
 التوصل االجتماعي.

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم •

 أواًل: الكتب
بشــــــــري العالق وآخرون، الرتويج واإلعالن التجاري أســــــــس ونظرايت، تطبيقات مدخل شــــــــامل، دار  .1

 م.2004اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
دار إحياء ، 13جلســان العرب، مادة )ُعل ن(،  مجال الدين، حممد بن مكرم، ابن منظور أبو الفضــل، .2

 .1999الرتاث العريب، بريوت، لبنان، 
، دار أســـــامة للنشــــر 1عبدالرمحن آل دغيم، اإلعالم الســـــياحي وتنمية الســـــياحة الوطنية، ط نخالد ب .3

 .2014والتوزيع، عمان، األردن، 
 .1998، مكتبة العبيكان، الرايض، السعودية، 2، ج1الكشاف، طالزخمشري،  .4



  

270 

 30: العدد

الراية للنشــــــــــر ، دار 1زيد منري عبوي، الســــــــــياحة يف الوطن العريب، "دراســــــــــة ألهم املواقع العربي ة"، ط .5 
 م. 2008والتوزيع، عم ان، األردن، 

، مكتبة األجنلو 1ســــــامي عبد القادر ســــــعيد، التســــــويق واملبيعات يف صــــــناعة الســــــياحة والفنادق، ط .6
 .2008املصرية، 

 .1998، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، مصر، 3صفوة العامل، عملية االتصال اإلعالين، ط .7
، دار حازم 1آفاقها، ط -ظواهرها-ة صـــــــــناعة العصـــــــــر مكوانهتاصـــــــــالح الدين خربوطلي، الســـــــــياح .8

 .2002للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، 
، قم، --، مؤســســة حتقيقات ونشــر معارف أهل البيت5الطوســي، التبيان يف تفســري القرآن، ج .9

 إيران.
شـــــــــــــــر والتوزيع، عمــان، عبــد اجلبــار منــديــل، اإلعالن بني النظريــة والتطبيق، دار البــارودي العلميــة للن .10

1999. 
عثمان حممد غنيم، بنيتا نبيل ســــعد، التخطيط الســــياحي يف ســــبيل ختطيط مكاين شــــامل ومتكامل،  .11

 .1999، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1ط
، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض، 1علي بن فائز اجلحمي وآخرون، األمن الســـياحي، ط .12

 .2004السعودية، 
، مكتبة اجملتمع 1فداء حســـني أبو دبســـة، خلود بدر غيث، تصـــميم اإلعالن والرتويج االلكرتوين، ط .13

 .2009العريب للنشر والتوزيع، عمان، 
دار الكتـــب ، 1جالفريوز آابدي، القـــامو  احمليط، حتقيق: أبو الوفـــاء نصـــــــــــــــر اهلورين، مـــادة علن،  .14

 .2007العلمية، بريوت، لبنان، 
 م.1975 ،القاهرة ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،ل حممود، السياحة احلديثة علما وتطبيقاكام .15
 .2011، دار ومكتبة البصائر، بريوت، لبنان، 1كرمي مشط املوسوي، أخالقيات اإلعالن، ط .16
، مؤســســة الوراق للنشــر 1مثىن طه احلوري، إمساعيل حممد علي الدابغ، مبادئ الســفر والســياحة، ط .17

 .2001زيع، عمان، األردن، والتو 
 م.1989حمسن أمحد اخلضريي، التسويق السياحي مدخل اقتصادي متكامل، مكتبة مدبويل،  .18
، مؤســــــــــــســــــــــــة األعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان، 97، ج2طحممد ابقر اجمللســــــــــــي، حبار األنوار،  .19

2008 . 
 -طبوعات، لبنان ، مؤســـــــــــســـــــــــة األعلمي للم4حممد بن يعقوب أبو جعفر الكليين، فروع الكايف، ج .20

 م.2005بريوت، 
 م.2010، دار احملجة البيضاء، بريوت، لبنان، 1حممد تقي املدرسي، فقه السياحة والسفر، ط .21
، مؤســــــســــــة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 9حممد حســــــني الطباطبائي، امليزان يف تفســــــري القرآن، ج .22

 .1999لبنان، 



  

 موقف اإلسالم من اإلعالن يف فلسفة السيَّاحة 

271 

دار ومكتبة اهلالل للطباعة ، 1ج، 1رة، طحممد فريد عبد هللا، الســـــــــــياحة عند العرب تراث وحضـــــــــــا .23
 م.2000والنشر، لبنان، بريوت، 

، دار ومكتبــة 1، ط8حممــد مرتضـــــــــــــــى الزبيــدي، اتج العرو  يف جواهر القــامو ، مــادة )ع ل ن(، م .24
 .احلياة، بريوت، لبنان، د.ت

زيع، ، إثراء للنشـــــــــــــــر والتو 1مرزوك عايد القعيد، بركات كامل النمر وآخرون، مبادئ الســـــــــــــــياحة، ط .25
 م. 2001األردن، 

، املؤســـــســـــة اجلامعية 1مصـــــطفى عبد القادر، دور اإلعالن يف التســـــويق الســـــياحي دراســـــة مقارنة، ط .26
 .2003للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، 

، دار ومكتبة احلامد للنشــــر 1مصـــــطفى يوســـــف كايف، دراســـــات يف اإلعالم واإلعالن الســـــياحي، ط .27
 .2015والتوزيع، عمان، 

 .1999، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، 1 احلديدي، اإلعالن، طمىن .28
إلحياء الرتاث،  --مؤســـســـة آل البيت ، 16و ج 8، ج2ريزا النوري، مســـتدرك الوســـائل، طامل .29

 .1988بريوت، لبنان، 
 م.2001عمان،  ،، دار املسرية للنشر والتوزيع1ط ،عيم الظاهر وسراب اليأ ، مبادئ السياحةن .30

 ثانيًا: املجالت والدوريات
( 197حســني شــحاته، اقتصــادايت الرتويح يف املنهج اإلســالمي، جملة االقتصــاد اإلســالمي، العدد ) .1

 .1997 السنة السابعة عشرة، أغسطس،
 .1983، الكويت، 138حسني حممد فهيم، أدب الرحالت، جملة سلسلة عامل املعرفة، العدد  .2
 .م1986، الكويت، 2، ط5وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي ة املوسوعة الفقهية، ج .3
جملة البحوث االقتصـــادي ة، اجمللد الثاين عشـــر، العددان حيىي النجار، دالة اســـتثمار صـــناعة الســـياحة،  .4

 .م2001األو ل والثاين، 
 ثالثًا: املصادر األجنبية

1- Gee,Chuck Y. "International Tourism:A Global Perspective" –W.T.O. –
Madrid 2nd Edition,1999 p 5. 

 


