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چکیده:
هدف مقاله حاضر حتلیل دیدگاهها و آموزههای اسالمی و دیین به منظور آشنایی با و یژگیهای رسانه
مؤثر و الزامات اسالمی در تعامل با رسانه است .به منظور جتزیه و حتلیل اطالعات ،ابتدا مباین نظری
ن
مضامی
از طریق مطالعه منابع علمی و فیشبرداری آهنا برریس و سپس با روش حتلیل حمتوا مفاهمی و
اسایس با توجه به ابعاد الزامات اسالمی و حول حمور رسانه استخراج و دستهبندی شد .برای
افزایش اعتبار از حتلیل افراد بیرون از حمدوده استفاده و پس از برریس و بازبیین ،اصالح جمدد شد.
نتایج و یافتههای این مقاله نشان میدهد كه با نگاه عمیق و ژرفانگر به آموزههای دیین و اسالمی
میتوان انسان و جامعهای را معریف کرد که او را در شناخت و تعامل با ابزارهای ساخته خودش
از مجله رسانه یاری مناید و از این ابزار ارتباطی قوی در دنیای معاصر در مسیر تشکیل ّامت واحده
اسالمی به حنو احسن استفاده كند .در این میان توجه خاص به رو یکرد تعامیل و رقابت ،با توجه به
توسعه پیشبیینناپذیر ّفناوریهای نوظهور در مقابل رو یکردهای جمذوبیت ،پرهیزگرایی یا یبتفاویت
منود پیدا میکند .برریس و استنتاج این مقاله از نوع کییف و به شیوه حتلیل حمتوای کییف و جامعه آماری
آن کلیه متون و منابع اسالمی مرتبط با رسانه است .به علت کثرت و تنوع منابع برای منونهگیری از
دییتایل در دسترس استفاده شد .روش گردآوری اطالعات خ
کتابانهای بود
کلیه مکتوبات چایپ و ج
خ
و بر ن
دییتایل موجود در کتابانهها ،بانکهای اطالعایت و جمالت
مهی اساس از منابع چایپ و ج
الکترو یکی استفاده شد و ابزار گردآوری اطالعات فیش و فرم طراحیشده توسط حمققان بود.
واژگان کلیدی :رسانه دیین ،رسانه غیردیین ،تربیت دیین ،رسانه تأثیرگذار اسالمی.

 . 1دکتری عرفان و فلسفه اسالمی استادیار دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان

 . 2دانشجوی دکتری فلسفه تعلمی و تربیت دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان (نو یسنده مسئول)
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گستره و عمق نفوذ رسانهها در متامی جنبههای اقتصادی ،فرهنگی ،سیایس ،دیین ،تربییت و...
زندگی انسان امروزی را درمینوردد و در جسم و روح او جوالن میدهد .امروزه یکی از رو یدادهای
مهم و انکارناپذیر دهه اخیر ،گسترش فو قالعاده رسانهها و ّفناوریهای اطالعات و ارتباطات و
فضای جمازی در عرصههای فرهنگی و تربییت است که به رقیب جدی تعلمی و تربیت واقعی تبدیل
شده و با گذر از مرز زمان و مکان ،فرصتها و هتدیدهای فراواین پیش روی کاربران و تصممیگیرندگان
عرصه رسانه و تعلمی و تربیت قرار داده است.
دین اسالم و قرآن معجزه جاو ید آخرین پیامبر خداوند حضرت حممد(ص) که این دین را آخرین
و تمکیلکننده ادیان اهلی معریف میکند (املائده ،)3 ،به دنبال معریف انسان کامل در متامی ابعاد
وجودی اوست؛ ز یرا او را خلیفه خود بر روی ن
زمی معریف کرده است (البقره .)30 ،وجه متایز انسان
با موجودات دیگر در قدرت تعقل و فهم او هنفته است که روح اهلی در آن دمیده شده است (آل
عمران .) 59 ،این انسان زمینه آن را دارد که از مقام فرشتگی فراتر یا از حیوان فروتر رود (االعراف،
 .)179متام انبیا موضوع حبث ،تربیت و علمشان انسان است و آمدهاند انسان را تربیت کنند و این
البروت برسانند (امام
موجود طبیعی را از مرتبه طبیعت به مرتبه عایل و مافوق طبیعت و مافو ق ج
مخیین(ره).)1389 ،
تربیت مد نظر اسالم ،تهنا تربیت بدین نیست ،بلکه مهه ابعاد وجودی انسان را دربرمیگیرد .تربیت
اسالمی از رابطه انسان با خدا با حمور یت عبودیت آغاز میشود و تا رابطه با خود ،مردم ،دنیا،
زندگی و آخرت را دربرمیگیرد و در اعمال و رفتارش ظهور مییابد .در این میان با شناخت عمیق
رسانه مبتین بر آموزههای دیین و توجه به الزامات فردی و مجعی آن میتوان در معریف انسان کامل و
انام داد و نقشهها و توطئههای معاندان رسانه
جامعه اسالمی متحد و یکپارچه اقدامایت اسایس ج
دیین و انسان مسلمان را با ابزارهای مورد استفاده خودشان به حداقل رساند و خنیث کرد .برریس
تربیت و حتوالت مبتین بر توسعه ّفناوریهای ارتباطی و اطالعایت در دوران معاصر زمینه نگاه و یژه
و دوراندییش وسیعی را موجب میشود و وجود انسانهای متخصص و مههجانبهنگری را می طلبد
که با درک مقتضیات زمان ،جعبه ابزار خود را کامل کنند تا از گردنههای مهم تصممیگیری و حرکت
به سالمت عبور کنند.

اهمیت و ضرورت تربیت دینی
تربیت دیین برای انسان مهانند دیگر نیازهای اسایس او از امهیت و یژهای برخوردار است؛ ز یرا در
ن
چنی تربییت ،به مهه ابعاد وجودی انسان توجه شده است ،اما در تربییت که در آن ،دین جایگاهی
نداشته باشد ،بسیاری از فضایل که سبب کمال واقعی انسان است ،نادیده گرفته میشود؛ ز یرا

اساس تربیتهای دیین توجه دادن به فضایل روحی و معنو یات ،توسعه دادن نظریههای حمدود
مردم از این چهار دیواری کوچک جهان ّ
مادی ،به یک فضای غیرمتناهی و جهان نوراین غییب
انام نشده و به پرورش ابعاد واقعی انسان
است .بیشتر حتقیقات امروزی در پرتو دستورات دیین ج
خ
توجهی نکرده و این در حایل است که «انسان عصاره هسیت و دارای قوا و استعدادهای متلف
است ،مهمترین و یژگی انسان ،جنبه اهلی و ملکویت اوست که او را در کل نظام هسیت ممتاز منوده
ازآناکه انسان موضوع تربیت است و موجودی است
است و حمور نظام خلقت قرار داده است .ج
اثرگذار و اثرپذیر و دارای قدرت اختیار ،انتخاب و اراده است؛ برای شکوفایی و به فعلیت رساندن قوا
و استعدادهای فطریاش نیاز به تربیت دارد و تهنا تربیت دیین است که میتواند نیازهای خمتلف او
را ن
تأمی و زمینه تکامل مههجانبه او را بهو یژه در ُبعد معنوی و اهلی فراهم مناید» (حسیین.)1377 ،
براساس آموزههای اسالمی ،انسان ابعاد ارتباطی دارد که بارزترین بعد آن رابطه میان انسان با
آفریدگار و طبیعت و انسانهای دیگر و نیز با زندگی و آخرت و رابطه با خود است .مسلم است که
مباین فلسیف تعلمی و تربیت اسالمی از عقیده توحید اسالمی سرچشمه میگیرد و برای رسیدن به دو
هدف یپهنادی و اسایس تالش میکند که یکی بقای انسان ،و دیگری تعایل او به پایهای است که
درخور جایگاهاش در هسیت باشد (کیالین.)1389 ،
بر اساس نگرش اسالم درباره عامل آفرینش و مبدأ آن و مقصدی که برای حرکت عمومی جهان قائل
انامی که برای حیات او میشناسد،
است و عناصر اهلی که برای انسان مشخص میکند و آغاز و ج
ن
«ساخت و خالص کردن انسان برای خداست که رمز سعادت و
واالترین هدف و مقصود از تربیت
فوز و فالح و جاودانگی او در این نکته هنفته است» (رهبر و مهکاران.)1379 ،

معیارهای تشخیص فاصله از اتحاد و یکپارچگی دینی
 .1کاهش ارتباط کالمی؛  .2اختالل در فرآیند الگوسازی؛  .3کاهش فصل مشترکهای عاطیف؛ .4
ن
نداشت به فرهنگ خودی؛ «هرگاه دلبستگی نسل جوان یک جامعه به فرهنگ و ارزشهای
تعهد
فرهنگی نسل بالغش کاهش یابد و با دیده تردید به فرهنگ و ارزشهای فرهنگی خود بنگرد
گسستها را شکل خواهد داد» (مسیت .5 .)67 ،1385 ،کاهش صبر و بردباری؛  .6شرکت نکردن
نسل جوان در مشارکتهای اجتماعی؛  .7اختالف در نوع تعلمی و تربیت؛ جوانان که بیشترین
خماطبان رسانه هستند ،روحیهای نوخواه و تنوعطلب دارند و در جستوجوی جتربههای نو ین
باتربه استفاده منیکنند و گاه با آهنا درگیر هم
هستند و در این راه از جتربهها و دیدگاههای افراد ج
ّ
میشوند (عیلحممدی .8 .)19 ،1383 ،بهکارگیری ناآ گاهانه فناوری پیشرفته ارتباطات؛ «توسعه
ً
ارتباطات پیامدهایی دارد که یکی از آهنا ساختزدایی است؛ مثال ظهور اینترنت با وجود جنبههای
مثبت و منیف فراواین که دارد مهانند مششیر دو لبه است و باعث شده است که ساختار ممنوع و جماز
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ً
که قبال مورد تأ کید بود ،را درهم بشکند» (پیرز ،تراورز .9 .)129 ،1385 ،ازخودبیگانگی؛  .10اشتغال
روزافزون والدین؛  .11فقر فرهنگی و نفوذ فرهنگ بیگانه؛  .12فقدان هو یت اجتماعی؛ منظور از
هو یت اجتماعی؛ «احساس پیوند با دیگران ،درک جایگاه و منزلت فرد در جامعه و درک انتظارات
متقابل فرد و جامعه است که در نسل جدید به عنوان یک نیاز و ضرورت مطرح میشود» (گیدنز،
)351 ،1377؛  .13فقدان الزام معنوی؛ نسل جدید توانسته است به پیشرفتهای چشمگیر و رشد
روزافزوین دست یابد ،اما همسطح با آن نتوانسته است از رشد معنوی هبرهمند شود.

رابطه تسخیر و جایگاه رسانه در تربیت معاصر
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براساس تعالمی دین اسالم ،آدمی باید با دنیا رابطهای از جنس تسخیر و بهخدمت ن
گرفت آن برای
رسیدن به کمال را برقرار کند؛ ز یرا انسان اشرف خملوقات است .بشر امروزی ،اگرچه در بسیاری از
اکتشافات علمی و ّفناوری پیشرفت کرده و نوآور بوده است ،نهتهنا به هدف واالی رابطه انسان در
ن
قوانی اهلی در استفاده از نعمتهای
تسخیر ،یعین سپاس خداوند که حقیقت آن سرپیچی نکردن از
اوست ،دست نیافته ،بلکه از آن فاصله گرفته است .امروزه با نگاه ژرف به مصادیق متدن معاصر،
کوتاهی نسبت به رابطه تسخیر با کاربردهای ناروا در حوزه علوم و ّفناوری هستهای و هیدروژین و
هوا ـ فضا و ّفناوری اطالعات و ارتباطات و رسانه آشکارا مشاهده میشود.
ایاد رشد ناحمدود مستکننده
به گفته رنه دبس ( ،)1968تالش انسان برای سیطره بر طبیعت و ج
است و تا زماین که اخالق اجتماعی تازه و دین اجتماعی بنا نگذارمی ،منیتوان ن
بی انسان و طبیعت
رابطه مهاهنگ و سازواری برقرار کرد (کیالین .)1389 ،از عوامل دیگر گسست در رابطه تسخیر ن
بی
انسان و دنیای طبیعی در تربیت جدید ،نبود رابطه صحیح عبادت و آموزههای دیین در فلسفههای
تربییت معاصر و تعامالت انساین با ابزارآالت بشری است .این کمبود تالش بسیاری از خمترعان و
مکتشفان امروزی را با وجود رنجها و مرارتهای فراوانشان ،به نقد میکشاند؛ ز یرا باعث شده است
آهنا در دام نقشهها و اهداف پیدا و پهنان ثرومتندان و سیاستمداران افتند.
تربیت غیردیین به مجعآوری و مصرف ثروتهای دنیوی توجه و یژه دارد ،درحایلکه انسان تربیتیافته
اسالمی به ثروتهای اعتقادی و فکری بیشتر احساس نیاز میکند .تبدیل رابطه اسالم به دمشین
با غیرمسلمانان از مجله اهداف مغرضانه ثرومتندان و سیاستمداراین است که و یژگی و رسالت جهاین
اسالم و سیره پیامبر اسالم حضرت حممد(ص) را درک نکردهاند .آهنا اسالم را دیین قومی و خاص
عرب ،یا دیین آسیایی یا افریقایی و در زمره ادیان شریق معریف میکنند و با این کار ،خنست به خود
و مردمشان و سپس در حق اسالم سمت میکنند .این گونه دیدگاهها در حایل مطرح میشود که در
ن
چنی نگرش و تفکری با توجه به مژده پیروزی رومیان در سوره روم که به شادی مسلمانان
قرآن،
انامد ،مورد توجه نیست (الروم.)2-4 ،
می ج

ارتباط میان دین و علم
عبادت از مهمترین آموزههای دیین است که از راه نفوذ در معرفیت که به عمل کردن به مصداقهای
انامد ،به کاملترین شکل خود میرسد .نتیجه معرفت علمی و کمال عبادت موجب میشود
آن می ج
ایاد شود ،به واسطه علم به قدرت
از راه علم به نعمتهای اهلی ،حمبت خداوند در دل فراگیرنده ج
خداوند ،امید و توکل کامل به او پدید آید و با علم به قدرت جبروت و اقتدار خداوند ،تقوا و

َّ

َْ

ْ َ

ترس از خالق عامل وجود آدمی را فراگیرد .قرآن میفرماید« :إ َنا خ
یش اهّلل ِم ْن ِع َب ِاد ِه ال ُعل َم ُاء؛
ِ
از بندگان خدا تهنا دانایاناند که از او میترسند» (فاطر .)28 ،جایگاه رفیع عبادت و امهیت آن
در رسالت رسوالن اهلی به این دلیل است که جمموعهای از نیازهای اصیل و فرعی انسان از مجله
نیاز به جاودانگی ،نیاز به انس و الفت ،و نیاز به عشق و احترام را پاسخ میگو ید .تربیت گسسته
از عبادت با حوزههای حمدودی چون رابطههای قومی ،نژادی ،طبقایت ،جغرافیایی ،مذهیب و...
مرتبط است .این حوزههای پیوندی عوامل ناسازگاری و ستیزهای و یرانگری را در درون و بیرون
از این حوزهها فراهم میکند که سطحی و متناقض است و انسان را در تهنایی نگاه میدارد و او را
قرباین ازخودبیگانگی ( )alienationو احساس ناتواین ( )powerlessnessو هراس و اضطراب
میکنند .رابطه عبودیت تهنا موجب پیوند با خدا میشود و از این رهگذر ،حمورهای دوسیت را بر
یک حمور متحد میسازد و مهه حوزهها را یکجا با عنوان وفاق و مساملت در زندگی انسان پیوند
میزند .جدایی و نبود مفهوم عبادت در تربیت جدید موجب آشفتگی و کاسیت و واکنشهای
ضد و نقیض میشود و تربیت بر حمور پرستش ثروت به گردش درمیآید (ار یک فروم.)1955 ،
فرانسس بیکن علت احنطاط و عقبماندگی انسانها را مشغول شدن به اندیشهها و مسائل
ن
مهچنی مازلو گفته است :یبدینان
نادرست دانسته و هدف معرفت را سودگرایی معریف کرده است.
قرن نوزدهم به جای بازسازی خانه ،آن را به آتش کشیدند (مهان .)138 ،امروزه ضعفها و
ناکارآمدیهای تربیت رهاشده از عبادت و دین ،در تعلمی و تربیتهای غیردیین مشهود است.
تربیت غیردینی و رسانه

ن
پیشی ،به اختصار به تربیت غیردیین و خایل از عبادت اشاره و پیامدهای آن بهطور کیل
در حبث
خ
و از نگاه متفکران متلف بیان شد ،اما برای آشنایی بیشتر با پیامدهای منیف تربیت غیردیین مرتبط با
گسترش ّفناوریها در دوران معاصر ،موارد ز یر به تفصیل توضیح داده شده است:

الف) محدود شدن اخالق و مزایای روابط اجتماعی نیکی و فرمانبرداری ،به محل کار و
فقدان آنها در خانواده و جامعه:
انسان متدن جدید از اخالق حسنهای برخوردا میشود که با مقتضیات کار در کارخانه و مغازه و
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ن
انداخت کار مراجعهکننده،
ادارهها سازگار است .درسیت کار ،سرعت تولید ،تکرمی ارباب رجوع ،راه
ن
داشت ظاهر برازنده ،وقتشنایس ،اطاعت از مافوق ،ادب و احترام نسبت به مهکاران و ...منونهای
از این اخالق حسنه است که در انسان متدن جدید دیده میشود ،اما ن
مهی انسان هنگامی که به
خانه بازمیگردد یا به مکاین عمومی میرود ،از این و یژگیها هتی میشود .ن
چنی نامهاهنگی در زنان
این دوره آشکارتر است.

ب) اضطراب روحی در انسان معاصر:
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تربیت معاصر از توجه به حوزه مبدأ و معاد غفلت کرده و به جای آن به گفتوگو در حوزه جهان ّ
مادی
انامشده در میان جوانان جوامع پیشرفته تکنولوژ یکی نشان میدهد
مترکز کرده است .برریسهای ج
که با وجود توجه شدید به تربیت ،این قشر به دو گروه تقسمی میشوند :گروهی که از زندگی کنوین
روی برتافتهاند و در یپ خدایی هستند که او را بپرستند و دیین که به آن اعتقاد بیابند؛ گروهی دیگر بر
عکس گروه خنست ،از زندگی روی برتافتهاند و سعادت را در عامل هپرویت میجو یند که زندگی با مواد
خمدر ،رخوت و نعشگی به او عرضه داشته است .گروه خنست در یپ هر حنله دیین میروند تا برای
پرسشهای خود پاسخهایی بیابند .رابرت بال نیز اذعان کرده است که امروزه برخالف منفعتگرایی
فردی در تربیت غیردیین ،آ گاهی بزرگی در حال رخ دادن است و آن توجه به معنو یت آسیایی است؛
ز یرا بر حتول نفس از درون بیش از آداب و مناسک بیروین ،بر سازگاری با طبیعت بیش از هبرهکیش
از آن و بر روابط شخیص بیش از روابط صوری تأ کید میکند و ز یادهروی در مالاندوزی و کسب
قدرت را به باد انتقاد میگیرند (کیالین .)1389 ،مصداق این مسئله ،گفته ابراهام مازلو در کتاب
انقالب نامر یئ است که میگو ید« :نسل جوان به حقاییق که ادیان و ّ
سنتهای کهن آوردهاند
چشم امید دوخته است».

ج) گسترش انحطاط و سقوط اخالقی در میان فراگیران:
به گزارش خبرنگاران ،رسانههای گروهی ،استادان دانشگاهها و بسیاری از پژوهندگان درباره کاهش
هنجارها و ارزشهای اخالیق در میان جوانانان تربیتیافته در کشورهایی که تربیت غیردیین دارند و
پیامدهای این تنزل فراوان هشدار میدهند و لزوم توجه خاص به امور اخالیق و معنو یت را توصیه
میکنند.
خ
حمدود کردن تربیت جدید به حوزه تولید و مصرف که با کمک رسانهها به اشکال متلف پشتیباین
میشود ،موجب پیدایش تناقضهایی در زندگی انسان میگردد که از مجله آهنا میتوان به موارد ز یر
اشاره کرد:
 .1تناقض میان طبیعت انسان و اهداف واال و الگوی حیایت او که مهان سعادت دنیا و عقیب است؛

 .2مطرح کردن ارزشهای که با حتول جسمی ،روحی و عقیل انسان مهاهنگی ندارد؛
ً
 .3نامهاهنگی میان کار هنادهایی که مستقیما به آموزش و پرورش مشغولاند؛ مانند مدرسه و
دانشگاه ،با کار هنادهایی که غیرمستقمی بر آموزش و پرورش تأثیر میگذارند؛ مانند صداوسیما و
جراید؛ یعین درحایلکه هنادهای خنست برای افزایش قدرت تولید فرد تالش میکنند ،هنادهای دوم،
برای افزایش میل به مصرف در او میکوشند .عالوه بر آ گهیهای جتاری که با هدف مصرفگرایی
و درآمدزایی خپش میشوند ،فیلمها و جمموعههای تلو یزیوین و فعالیتهای رسانهای خواسته یا
ناخواسته مصرف بیشتر را تبلیغ میکنند .هدف بیشتر این برنامهها افزایش روزافزون میل به استفاده
با تنوع خبشیدن به شیوههای مصرف بهو یژه در میان جوانان دختر و پسر است؛ بنابراین آقا و خامن
هنرپیشه و جمری و ...ابزارهای گسترش ارزشهای مصریف بهمشار میآیند.
اگر بایق اهداف پیدا و پهنان رسانهها را نیز اضافه کنمی ،مشخص میشود تربیت معاصر در تضاد با
هنادهای تعلمی و تربیت مستقمی ،حرکت میکند و این تربیت به دالیل خمتلف از مجله جذابیت و،...
گوی سبقت را از هنادهای تعلمی و تربیت مستقمی ربوده و به تناقیض آشکار تبدیل شده است.
جمموعه این گونه تناقضها ،پیامدهای منیف خود را در زندگی جوانان و قشرهای دیگر جامعه برجای
گذاشته است .از مجله این پیامدها میتوان به فرو پایش اخالیق و تزلزل دیین و سقوط ارزشهایی
اشاره کرد که فقط در دامان دین و پناه بردن به منبع زال ل وحی رفع میشود و وجودشان باعث
خواهد شد فرد و جامعه با فراغ بال در مسیر بقا و تعایل انسان و تشکیل امت واحده به پیش روند
(مهان.)148 ،
کاهش توجه به عبادت به معنای عمیق اطاعت کامل از سر حمبت کامل در جوامع اسالمی به
اشکال ز یر خود را نشان میدهد:
* پراکندگی گروهها و تعدد حمورهای عالئق فرقهای ،حزیب و قومی بدون عالقه به امت واحده.
* یبتوجهی به روششنایس فعالیتها و مطالعات (فاصله و تعارض ن
آنه به صورت نظری
بی چ
انام دهند) که پیامد آن به صورت سختگیری،
آموختهاند و میخواهند به صورت عمیل در جامعه ج
تندروی یا احنراف بروز پیدا میکند.
* وارونه شدن معنای اصیل اصطالحات اجتماعی عبادت ،برای مثال معنای زهد ،از چشمپویش
ثرومتندان و توامنندان از اموال و پایگاه خود در راه حق و عدالت ،تغییر یافته و تبدیل شده است به
ً
زهد و چشمپویش هتیدستان و بیچارگان نسبت به قوت المیوت خود و کرامتشان یا مثال صبر که
معنایش از صبر مقتضیات جهاد و جانفشاین و سخیتهای پایداری است دگرگون شده و به صبر
پیرزنان و مستضعفان و افتادگان تبدیل گردیده است.
* فاصله افتادن ن
بی منودهای آییین ،اجتماعی و آفایق عبادت که موجب عقبافتادگی اجتماعی،
علمی و ّفن در جوامع اسالمی و خدشهدار شدن سیمای اسالم در نگاه غیر مسلمانان میشود.
آنه در حمصول تربیت غیردیین امروزی منود پیدا میکند این
* تقلید از مراکز تعلمی و تربیت غریب؛ چ
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است که به ثروت عشق ورز یده میشود و از کیس اطاعت میگردد که ثروت در اختیار دارد ،چه از
آن خبشش کند و چه نکند (مهان.)155 ،

رابطه انسان با دیگران در آینه دین
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رابطهای که تربیت اسالمی میان انسانها برقرار میکند رابطه عدل و احسان است .عدل به معنای
دادگری ،و احسان به معنای لطف و فزوین در رفتار نیک است (النحل .)90 ،دادورزی ،حداقل
رابطه مورد نیاز در روابط انسانها با هم است .هنگامی که دمشینها شعله میکشد ،افراد قرباین
انامد؛ ازمهینرو ماندن بر
خشم و برآشفتگی میشوند و این وضعیت به بیزاری ،سمت و جتاوز می ج
این حد (دادورزی) و رعایت آن ،فرصیت طالیی و پسندیده است .حوزههای عدالت ،متناسب با
گسترش حوزههای تعلقات بشری ،رفته رفته گسترده میشوند .این حوزهها ابتدا از خو ن
یشت آغاز
میگردند (النساء ،)3 ،سپس حوزه خانواده است ،مانند روابط زن و شوهر یا روابط میان والدین و
فرزندان :پس از آن حوزه خو یشاوندان است (االنعام ،)153 ،سپس حوزه ّامت اسالمی است که
فرد یا گروه به آن مرتبط و وابسته است (احلجرات .)9 ،در ادامه حوزه انسانیت است که خداوند در
قرآن به آن اشاره میکند (النساء .)58 ،عدالت در مهه حوزههای یادشده و در مهه اوضاع و احوال،
مطلوب است و روا نیست چیزی مانع این رابطه شود ،حیت اگر روابط و رفتار بد از طرف مقابل به
حد ناامیدکنندهای برسد؛ چنانکه خداوند سبحان به این مطلب اشاره کرده است (الشوری.)15 ،
شرایط جامعه پیشرفتهای که عدالت را در روابط داخیل و خارجی رعایت کند ،یکی از خواستههای
تربیت اسالمی و یکی از و یژگیهای ّامت برگزیدهای است که خداوند خواسته است متدن انساین
بهدست آن رهبری شود (االعراف .)181 ،هنگامی که عدالت حاکم گردد ،آرامش و امنیت فراگیر
میشود و رابطه مهبستگی میان بینآدم حمقق میگردد و اثری از روابط مبتین بر تعصبات قومی و
ّ
قبیلهای ،نژادی ،دیین ،فرقهای و مل برجا منیماند .در آموزههای اسالمی و بهو یژه در سیره پیامبر
اکرم(ص) ،پیامآور رمحت و مهرباین و عدل ،سفید و سیاه ،فقیر و غین و درکل مهه انسانها برابرند
و تهنا عامیل که باعث برتری فرد میشود تقوا و عمل صالح است .جوامع اسالمی نیازمند تقو یت
این رابطه و توجه به عقیده مهم وحدت ّامت واحده مسلمانان به عنوان پل ارتباطی مهه انسانها
هستند و باید با هوشیاری در چرخه زمان ،معاندان و تفرقهانگیزان ّامت واحده را شناسایی و اهداف
آنان را ن
تبیی کنند.

حکمت دینی و الهی ناهمسانی و نابرابری
نامهساین در استعدادها و تواناییها ،و تفاوت در مراتب ،یکی از هدفهای آفرینش است .خداوند
ً
به این نامهساین در تواناییها اشاره کرده و فرموده است که اگر میخواست ،قطعا مهه مردم را ّامت

واحدی قرار میداد ،درحایلکه خمتلف هستند (هود .)118 ،پس مردم را به گونهای آفرید تا در
تواناییهای عقالین ،جسماین و استعدادهای شغیل و نیز رنگ ،زبان و نژاد نامهسان باشند ،در این
ایاد راههای مهکاری و داد و ستد وجود دارد تا مردم نیازهای یکدیگر را
نامهساین عوامل تکامل و ج
رفع کنند و برای یاری دادن هم بکوشند .در این مسیر روابط آهنا مستحکم میشود و دوسیت میانشان
گسترش مییابد .از آموزههای دیین دیگر احساس مسئولیت است که مراتب آن شامل ،مسئولیت
پیامبران در بهجا آوردن رسالتهایشان و مؤاخذه آنان در مورد بهجا آوردن مسئولیت آن رسالت
است (املائده .)109-116 ،مرتبه دیگر رهبریهای دیین ،فکری ،سیایس ،اقتصادی ،تربییت و حیت
مسئولیت زن و مرد در خانواده را دربرمیگیرد .در مرتبه بعد مسئولیت ّامتها نسبت به رسالتهایی
است که به آهنا رسیده است (الزخرف .)54 ،مرتبه دیگر نیز شامل مسئولیت فرد نسبت به خودش
و پرسش از عمر ،جواین ،مال و علمش میشود .قرآن کرمی آشکارا بیان میکند که انسان درباره
چگونگی بهکارگیری قوای شنیداری ،دیداری و عقالین خود مواخذه و پرسش میشود (االسراء،
 .)36مسئولیت اجتماعی در دنیا پیامد ضروری مسئولیت اخروی است .این مسئولیت حوزههای
انامد تا آهنا را متناسب با دستورات اهلی
کوچک و بزرگی دارد و از فرد آغاز میشود و به انسانیت می ج
آنه برای او آفریده شدهاند به کار گیرد .مهه این مسئولیتهای انسان به اعتبار جانشیین خداوند
از چ
بر روی ن
زمی است.
پیامدهای کمتوجهی به مسئولیت در تربیت معاصر موجب شده است مدیران ردههای خمتلف بدون
ً
انام دهند؛ مثال بسیاری از متخصصان در حوزه پزشکی و رسانه و
نظارت دروین ،کارهای خود را ج
ّ
انام میدهند .در هنایت نوع جدیدی از تربیت
فناوری ،وظایف خود را به دور از معیارهای اخالیق ج
به دلیل نبود این رابطه مسئولیت شکل میگیرد که انسان نسبت به حمیط انساین ،اجتماعی و
فرهنگی خود یبتفاوت میگردد و در هبترین حالت یبطرف میشود که نه از هواداران اخالق و نه از
دمشنان و خمالفان آن میگردد؛ در واقع این این افراد آدم مصنوعی هستند که منونه حساس و باشعور
عصر ّفناوری علمی را جتسم می خ
بشند (کیالین.)1389 ،

ساختارشناسیرسانهغیردینی
بسیاری از رسانههای برتر امروزی وابسته یا متعلق به شرکتهای بزرگ جتاری هستند و مهمترین
هدف آهنا کنترل جریان اطالعرساین است .با برریس بیشتر رسانهها و برو نداد حمصوالت آهنا نیز
اهداف آشکار و هنان طراحان ،گردانندگان و باز یگران آهنا منایان میشود .رسانهها نه تهنا در طرح
و افق برنامههای کاری خود چگونه رفتار کردن مردم را جهت میدهند ،بلکه چگونه فکر کردن آهنا
را در سراسر جهان را نیز رقم میزنند .در حبث تبلیغات رسانهای هنر جدیدی مطرح است که آن را
هنر «تولید رضایت» مینامند .با استفاده از این هنر میتوان بر این حقیقت غلبه کرد که بسیاری از
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مردم حق انتخاب دارند .نوعی نگاه در رسانههای با تفکر سلطهگری وجود دارد که دیگران را جاهل
میداند و معتقد است باید آهنا را سرگرم کرد .براساس این نگاه ،خماطبان فقط متاشاگر برنامههای آهنا
هستند و مشارکیت در تولید آهنا ندارند.
امروزه ارتباط به اطالعرساین تبدیل شده است و زنده به نظر منیرسد؛ ز یرا با ورود به عرصه
اطالعات ،ارتباطات قابلیت دفاعی خود را از دست میدهد .بسیاری از رسانهها از مجله تلو یزیون،
رادیو ،جملهها و بسیاری از مقالهها و ...به مسیری یکطرفه برای توز یع ایدههای متفاوت تبدیل
شدهاند و ارتباط با آهنا اگرچه حیایت و مهم شده است ،تأثیر متقابیل بر فرستادگان پیام ندارد .این
مسئله ارتباط زنده و پو یا را خدشهدار میکند و تهنا به کاربران امکان جتربه انتخابهایی را میدهد
انام میدهد که
که بسیاری از آهنا واقعی نیستند؛ برای مثال باز یگر بازی رایانهای سلسله حرکایت را ج
هرگز در دنیای واقعی اتفاق نیفتاده است یا خماطب تارمنا در مسیر داستاین تعامیل حرکت میکند که
کیس به آن مست نرفته است .بسیاری از رسانهها چون یکطرفه هستند ،نقش برنامهر یز دارند و
فضایی مؤثر برای ارتباط با برنامهر یز وجود ندارد.
از میان رسانههای با طیف وسیع امروزی میتوان به دنیای اینترنت اشاره کرد .این ابزار اولین
رسانه مجعی بود که برای منتشرکننده تبعیض قائل منیشد .ابتدا یک رسانه ارتباطی واقعی بود که
در آن ،میان ارسال و در یافت اطالعات ،تعادل برقرار بود .تکنولوژی اینترنت در ابتدا فقط به ن
مت
اختصاص داشت و افراد در آن میتوانستند فقط به فرستادن نامه الکترونیکی ،گفتوگو (چت) و
شرکت در حبثهای گروهی اقدام کنند .افراد در جتربه این ارتباط احساس آزادی بیشتری را درک
میکردند .اینترنت ،یک جتربه واقعی و زنده بود؛ ز یرا بیشتر ارتباط بود تا اطالعرساین .برای برخی
افراد این گونه منود پیدا میکرد که گو یا جامعه بشری اعضایش را به وسیله اینترنت به یک مغز جهاین
پیوند داده است .اما ناگهان جریان اینترنت از مست فضای ارتباطی به مست فضای اطالعرساین
رفت و احتمال شرکت برابر مهه افراد انساین در خرد مجعی دچار تزلزل شد .هجوم گسترده مردم و
دولتها به مست فعالیتهای اینترنیت ،گردانندگان سلطهجوی رسانهای را نیز به این مست کشاند.
آهنا با استفاده از ترفند اطالعرساین ،ارتباط فعال و تعامیل را به حاشیه کشاندند و عصر ارتباطات را
به عصر اطالعات تبدیل کردند و توسعه تبلیغات را به متام خانهها و دستهای خماطبان رساندند.
اینترنت به ناگاه به رسانهای که استفاده از اطالعات آن ،بسیار فزایندهتر از روشهای دیگر است
تبدیل شد و این تصور نیز شکل گرفت که اینترنت سرزمیین است پیچیده و باشکوه که تازهواردان در
آن بدون راهنمایی گم خواهند شد.
افزایش سرعت تبادل اطالعات ،مسئله شبیهسازی اینترنت و فضای جمازی به رسانههای وسیع
گذشته مانند تلو یزیون را مطرح کرده است .برای این منظور ،باالبردن کیفیت صدا و تصو یر و متنهای
تلو یزیوین در رایانه و تلفنهای مهراه در دستور کار قرار گرفته است .نتیجه ن
چنی تالشهایی رقابت
بر سر نوعی دستیایب به سالح اطالعات را در مناسبات انساین هو یدا میسازد که لزوم حضور

آ گاهانه و معرفت به الزامات اسالمی را هشدار میدهد .فریبدهندگان رسانهای با نفوذ در هر
خانه و در متام ساعات بیداری ،ساختار ذهین هر شهروندی را از پیر و جوان ،فقیر یا ثرومتند ،ساده
یا با جتربه را شکل میدهند و بازسازی میکنند .رسانههای مجعی ابتدا تصوری از جهان را برای ما
آنه
هو یدا میسازند و سپس به ما میگو یند که درباره این تصو یر چگونه فکر کنمی .درواقع بیشتر چ
ما درباره وقایع بیروین یا چرخه اطالعات میدانمی یا فکر میکنمی که میدانمی ،از طریق رسانههای
مجعی امروزه با انواع شگردها و روشهای روانشناسانه و بر مبنای خماطبشنایس قوی و واژهشنایس
دقیق یک مطلب رسانهای متناسب با هدف ارسالکننده و گرداننده هتیه و فراگیر میشود .در نتیجه
قدرت مههگیر رسانهای ،افراد به سخیت میتوانند موقعیتهای غیر واقعی را از هم تفکیک کنند.
حیت زماین که آ گاهانه میفهممی این برنامه ،نوشته یا فیلم به طورکامل جانبدارانه است ،دچار این
نوع تنش جسمی و روحی در خود و کنترل از سوی رسانهها و گردانندگان آن هستمی .نگاه رسانهای
در بیشتر اوقات و موقعیتها به این مطلب اشاره میکند که درهرحال «من برندهام»؛ چون جایی که
خمالف هم داشته باشم صدا ،فکر ،نوشته و اندیشهاش ره به جایی منیبرد .از مهه مهمتر این است
که رسانهها در انواع کارکردهایشان مهدیگر را محایت و تقو یت میکنند و سپس با هجوم سیلآسای
آنه مانعشان شود تنگ میسازند و افراد انساین را به پذیرش اختیاری یا اجباری
خود عرصه را بر هر چ
جمبور میکنند و نوعی نگرش واحد و متحدالشکیل را رواج میدهند .در این وضعیت ،مقاومتها
فقط شکل عوض میکنند و به بیراهه میروند (پیشوایی و رضایی.)1392 ،

الزامات اسالمی رسانه
شهید مطهری در مسئله مهاهنگی اسالم و مقتضیات زمان ــ که یکی ثابت است و دیگری متغیر ــ
به اشکایل اشاره کرده و در پاسخ گفته است که ثابت بودن اسالم به مفهوم مطلق نیست؛ یعین
این گونه نیست که هیچ تغییری در قوانینش بهوجود نیاید و نیز شرایط و مقتضیات زمان به گونهای
نیست که مهه چیز آن در حال تغییر و دگرگوین باشد؛ یعین در اسالم عناصری ثابت و عناصری متغیر
نیز وجود دارد مهان طور که در زمان نیز عناصری ثابت و عناصری متغیر وجود دارد؛ پس عناصر
تغییرپذیر باید در کادر عناصر ثابت رخ دهد تا باعث توسعه ،پیشروی و تکامل شود.
ارتباط انسانها با هم در تار یخ مرتب در حال دگرگوین بوده است؛ برای مثال زماین برای دیدن یا
شنیدن صدای کیس باید روزها و ماهها و شاید ساله ا سفر میکردند ،اما امروزه طی چند ثانیه ارتباط
دیداری و شنیداری برقرار میشود .اسالم به طور کیل حقوق و وظایف انسانها را نسبت به هم بیان
و مشخص میکند؛ برای مثال با تغییر ارتباط اجتماعی انسانها حقوق والدین و فرزندان نسبت
به هم تغییر منیکند ،شاید شکل زندگی خانوادگی دچار حتول و دگرگوین شود ،اما اصل وظایف و
ن
قوانی مرتبط با آن تغییرایت
الزامات خانواده تغییر منیکند؛ بااینحال با توجه به تغییر شرایط در برخی
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رخ میدهد .پس اسالم به طور کیل الزامات را روشن میکند ،اما در شرایط خاص قابلیت انعطاف
دارد .در سیسمت قانو نگذاری اسالمی ،برای نیازهای ثابت ،قانون ثابت وضع شده است و برای
نیازهای متغیر ،قانون متغیر ،ویل قانون متغیر قانوین است که اسالم آن را به یک قانون ثابت وابسته
کرده و قانون ثابت را به منزله روح قانون متغیر قرار داده است .در این سیسمت ،خود آن قانون ثابت
ن
قوانی متغیر را فراهم میکند (مطهری،
عامل تغییر قانون متغیر است؛ یعین اسالم خود زمینه تغییر
.)53 ،1381
ن
قوانی اسالمی است .او در شرایط
در اسالم ،این سیسمت قانو نگذاری در دست جمهتد آ گاه به
خمتلف تصممی میگیرد چه فتوایی را صادر کند .این فتواها بسته به شرایط زمان تغییر میکنند ،بدون
آنکه در آن دستوری که روح اسالم است کوچکترین تغییری بهوجود آید .شرط اصیل برای این
کار ،اجهتاد و استنباط صحیح ،یعین دخالت صحیح عقل ،است .علمای ّامت اسالمی باید با
دقت متام خصوصیات زمان خودشان را تشخیص دهند و بعد بگو یند واجب کفایی در چیست و در
انام شود؛ پس حیت تشخیص اهم و مهم نیز برعهده جمهتدان است.
این زمان با چه وساییل باید ج
ن
هرچند خطر اجهتاد سوء در اینجا وجود دارد ،اما در اسالم یک دسته قوانی کنترلکننده (قاعده
ن
قوانی دیگر و در موارد خمتلف تغییر آهناست.
الضرر و قاعده الحرج) وجود دارد که کارشان کنترل
ن
ن
قوانی
قوانی اسالم در عبادات ،معامالت و ...از انعطافپذیری
نظارت این قاعده بر متام قواعد و
اسالمی حکایت میکند (مهان.)61 ،
جتاوز به حرمی خصویص اشخاص یكی از مسائل بسیار بارزی است كه در حبث اصول اخالق
رسانه و نیز حقوق رسانه مطرح میشود .از مجله مسائیل که رابطه اخالیق رسانهها را با افراد ،گروهها
و جامعه شكل میدهد عبارتاند از :جتاوز به زندگی خصویص افراد ،حقیقتگویی و ختلف از آن،
هبرهبرداری نامشروع و سوءاستفاده ،خشونت و جنایت ،و مشاركت مردم یا فقدان آن در ارتباطات
رسانهای؛ به این ترتیب ،جتاوز به زندگی خصویص افراد در رأس مسائل اخالیق در فعالیتهای
رسانهای قرار میگیرد (موالنا.)1382 ،
ازآناکه خبیش از دغدغههای خماطبان رسانهها به مسائل و مناسک دیین مربوط میشود طبیعی
ج
خ
به نظر میرسد که رسانهها هم به عنوان بش مهمی از زندگی اجتماعی به سراغ موضوعات دیین
بروند و حیت متولیان امر دین هم برای رسیدن به نقطه مطلوب آرماین روی رسانههای مجعی حساب
و یژهای باز کنند .رسانههای مجعی وسیله مناسیب برای پرورش اندیشهها و بارور کردن امور معنوی
جامعه بهمشار میآیند« .نباید ارزشها و مال کهای اخالیق و اصیل را ــ که جاودانه و مطلق هستند
ــ با آداب و رسوم و شیوههای زندگی که دستخوش حتول و تغییر میگردند ،یکی دانست» (ادواردف،
.)87 ،1373
دین به رسانه از دو زاو یه مینگرد :یکی ابزاری برای انتقال و گسترش پیام آن و دیگری به عنوان
واقعییت از زندگی بشر که بایدها و نبایدهایی را باید رعایت کند؛ یعین دین با احکام خود بر کارکرد

و حمتوای رسانهها اثر میگذارد .غفلت و کوتاهی از سازندگی شخصیت آدمیان بهوسیله دین ،که
گواراترین آب حیات است ،باعث شده است مردم و هنادها به مقدار یک چشیدن از آن قناعت
کنند؛ پس کیس که داروی تربییت درست را جتو یز کند ،در حقیقت طبیب واقعی انسانهاست
(برکت.)1384 ،
دین با هر تعرییف ،از جنس پیام است .ر یشه دین ،بینشهاست و نتیجه آن در گرایشها و عملکردها
آشکار میشود و ازاینرو ،گسترشطلیب ،خصیصه ذایت آن است .دین میخواهد بگو ید که انسانها
چگونه بیندیشند و چگونه عمل کنند و این جز با ن
یافت خماطب معنا ندارد .ماهیت و حیات فکر،
اندیشه و اعتقاد با نشر و گسترش آن رابطهای تنگاتنگ دارد .اندیشهای که به دنبال ن
یافت خماطب
و گسترش پیام خو یش نباشد ،یا به درسیت خو یش یباعتماد است یا به تداوم خود یبعالقه .به
ن
مهی دلیل است که مفهوم دین (بهطور کیل) با مفهوم پیامبری و تبلیغ گره خورده است .دین اسالم
نیز خود را پیامی میداند که بر دلهای آماده خماطبان مستعد ،ارسال میشود .این دلهای آماده و
خماطبان مستعد نیز باید ّنب و پیامبری برای مهه آدمیان باشند و مهه را به شنیدن این پیام ،پذیرش
و در هنایت بسط بیشتر آن دعوت کنند؛ بنابراین دین به رسانه به عنوان ابزاری برای ادامه حیات
و گسترش پیام خو یش نگاه میکند ،اما در سوی دیگر ،رسانه نیز مانند بلندگویی است ،که صدای
دین را به دیگران میرساند و از این باب است که دین برای آن احترام قائل است .شهید مطهری نه
تهنا استفاده از رسانههای جدید را ممکن ،بلکه ضروری میداند و معتقد است« :وسایل هدایت ،هر
زماین خمصوص خود آن زمان است».
امام مخیین(ره) نیز درباره استفاده از رادیو ،تلو یزیون و دیگر وسایل ارتباط مجعی جدید فرمودهاند:
«این وسایل نو پیدا ،هم کارکرد حالل عقالیی و هم کارکرد حرام غیر مشروع دارند .هر کدام از این
کارکردها حکم خاص خود را دارد؛ بنابراین انتفاعایت نظیر اطالعرساین ،ارشاد و مانند آن از رادیو و
نشان دادن تصو یرهای جماز برای آموزش حرفههای حالل یا منایش کاالهای حالل یا نشان دادن
شگفیتهای آفرینش در خشکیها و در یاها ،مانعی ندارد ،اما انتفاعایت نظیر شنیدن غنا و خپش
آن یا چیزهای دیگری که مغایر شریعت مطهره است ،جایز نیست؛ مثل آنکه احکام صادره از منابع
یبصالحیت که مغایر احکام دین است از آهنا خپش شود ،یا چیزهای دیگری که خمالف دین و
موجب فساد عقیده و اخالق مردم گردد».
اشاعه ارزشهای تأییدشده در دین ،یکی از ضرورتهای ورود دین به فعالیتهای رسانه در
جامعه اسالمی است .دین ،نه تهنا از رسانه برای اشاعه ارزشهای مورد تأیید خود هبره میبرد،
بلکه بر کارکردهای دیگر رسانه و شیوه رفتار آن هم تأثیر میگذارد .میزان این تأثیر به قلمرو نفوذ دین
و حوزهای بستگی دارد که دین برای مداخله و صدور حکم ،خود را صالح میداند؛ بنابراین اسالم
به عنوان دیین که خود را مسئول تنظمی مهه خبشهای زندگی فردی و اجتماعی بشر میداند ،به
خود حق میدهد (یا برای خود وظیفه قائل است) که در مهه عرصههای کار رسانهای دارای قواعد
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ارشادی یا الزامی باشد .تقسمیبندی برنامههای رسانهای به سامل و ناسامل یا به تعبیر علمای اخالق،
ممدوح و مذموم نتیجه مهان بینش دیین است که میگو ید انسان موجودی است هدمفند ،مهان
گونه که جامعه نیز از نظر قرآن باید به سوی هدف خایص حرکت مناید .از مجله مزایای ورود دین به
دنیای رسانه ،اعطای جهانبیین و نظام ارزیش به سیاستگذاران ،مالكان ،مدیران ،گردانندگان و
برنامهسازان رسانه ،کمک به ارتقا و رشد فضایل انساین و اخالقیات در جامعه ،اصالح ز یرساختها
و استراتژیهای فعالیت رسانه ،غینسازی و ارتقای کییف حمصوالت رسانهای است.

اصول رسانه دینی
این اصول ،که بسیاری از مشکالت و آسیبها را در جامعه اسالمی کاهش میدهد ،به دو صورت
مطرح است:

حاکمیت قانون خداوند
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آنه بهعنوان سند باالدسیت عمل میکند و بر متام اصول دیگر
در چگونگی استفاده از رسانه ،چ
ارجحیت دارد ،آموزههای دیین و برنامههای اهلی است؛ بنابراین آموزههای دیین به عنوان برنامه
ن
معصومی (ع) در روایات آمده ،تعیینکننده هنایی شیوه
اهلی که از جانب خداوند متعال در قرآن ،و
دیگر زندگی باید رنگ و بوی خدایی داشته باشد؛
هبرهگیری از رسانههای خمتلف است .به عبارت
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
اهَّلل ِص ْبغه َو ْن ُن ل ُه عابد َ
ون؛ این
هاهَّلل َو َم ْن أ ْح َس ُن ِم َن ِ
مهچنانکه قرآن کرمی میفرمایدِ « :ص ْبغ ِ
ِ
است نگارگرى اهلى و كیستخوشنگارتر از خدا و ما او را پرستندگانمی» (البقره ...)138 ،و اگر یاد
َ
نداشته باشد،انسان به حال خودش رها میشودَ « :ول
نباشد و زندگی رنگ و بوی خدایی
خدا
َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َُْ َ ُ ُ َْ ُ
َ ُ ُ َ َّ َ َ
َ
ُ
اسقون؛ و چون كساىن مباشید كه خدا
تكونوا كال ِذین نسوا اهَّلل فأنساهم أنفسهم أول ِئك هم الف ِ
را فراموش كردند و او [نیز] آنان را دچار خود فراموىش كرد آنان مهان نافرماناناند» (احلشر )19 ،و اگر
خدا انسان را فراموش کند انسان سقوط میکند.

حاکمیت قوانین استفاده از رسانه:

منیتوان بدون قانون مشخص و ّ
ن
داشت
مدو ن کاری کرد که از آسیبهای رسانه در امان بود .برای
نظام مشخص استفاده از رسانه در جامعه و خانواده ،باید قرارداد رسانهای موجود باشد که در دو
موضع بهکار میآید :ن
اولی موضع به زماین مربوط است که تصممی به هتیه ابزارهای ارتباطی گرفته
میشود که نوع استفاده از رسانهها را مشخص میکنند .موضع دوم زماین است که رسانههای مورد
استفاده از
نظر در اختیار انسان قرار دارند و شرط استمرار استفاده از این ابزارها مشخص میشود.
َ َُُْ ْ َْ ُ
یكمْ
ن
قوانی متریق دیین باشد؛ ز یرا خداوند متعال در قرآن میفرماید«:وال تلقوا ِبأی ِد
رسانه باید تابع

إ َل َّ ْ
الت ُل َكه؛ خو ن
یشت را به دست خود به هال کت نیفکنید» (البقره .)195 ،استفاده بدون ضابطه
ِ
از ابزارهای نو ین ارتباطی میتواند انسان را به پرتگاههای سقوط بکشاند.
از اصول مهم دیگر در حبث رسانه اسالمی ،اصل مسئولیتپذیری ،اصل آموزش و آ گاهسازی (که
مهمتر از مهه آشنایی با آداب ،رسوم و فرهنگ اصیل اسالمی و آشنایی با روشهای تربییت صحیح در
اسالم و روشهای معارض با آن است) ،اصل الگوسازی ( :استفاده از الگوها از هبترین راهکارهای
اصالح رفتار نادرست به سوی رفتارهای مطلوب دیین است؛ از مجله الگو قرار دادن آموزههای قرآن
کرمی ،زندگی پیامبر گرامی اسالم(ص) و امئه اطهار(ع) ،دانشمندان مسلمان و شهداست) ،اصل
مدیریت ،اصل جایگزینسازی (از مجله جایگزیین آموزههای اسالمی چون گفتوگو و تعامالت
خانوادگی؛ صله ارحام؛ ارتباط با مهسایگان و نزدیکان ،فرزندآوری ،بازیها و تفرحیات سامل و
َّ َ َّ
لصاله
داستانگویی) ،اصل مهراهی ،اصل امینسازی ،برقراری پیوند عاطیف با مناز است؛ « ِإن ا
َْ َ َْ
شاء َو ْ ُ
ال ْنکر؛ مناز از فحشاء و منکرات جلوگیری میکند» (العنکبوت)45 ،؛ برقراری
تنی ع ِن الف ْح ِ
پیوند عاطیف با مراکز دیین ،تقو یت حیا ،تقو یت بینش و بصیرت ،کرامت خ
بیش و شخصیتدهی،
ن
داشت شخصیت حمکم یکی از راهکارهای مصونسازی انسانها در مواجهه با
کرامت نفس و
َ
آسیبهای فضای رسانهای و مازی است .امام عیل(ع) میفرمایندَ « :م ْن ُکر َم ْت َعلیه َن ْف ُسهُ
ِ
ج
َ َ ْ ََ َ ُُ َ ُ
یه [ش ْه َوته] ش َه َواته؛ هر که خود را بزرگوار دید شهوتهایش در دیده وی خوار گردید»
هانت عل ِ
ُْ
)1391؛ عیینسازی عاقبت گناهان؛ اگر انسانها آثار گناه را بدانند کمتر گناه میکنند؛ «قل
(دشیتَ ْ ،
َ ْ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
ن
ُ
ن
ُ
عاقبه الج ِرمی؛ بگو :در روی زمی سیر کنید و ببینید
ض فانظ ُر وا کیف کان ِ
سیر وا ِف الر ِ
عاقبت کار جمرمان به کجا رسید» (النمل .)69 ،تدر یج ،استمرار و سعه صدر در مسائل مربوط به
فضای رسانهای و جمازی ،اصل اقتدار مهراه با اعتماد ،صمیمیت و مهرباین نیز امهیت دارند.
ویژگیهای رسانه دینی
و یژگی اصیل رسان ه اسالمی در مهه زمانها ،مهه جا بودن آن است؛ ز یرا رسانهها امری فراگیرند
و میتوانند یك كالس یبدیوار با میلیاردها مستمع تشكیل دهند .آهنا وظیفه حراست از حمیط و
ن
مهبستگی كیل ن
مهچنی انتقال میراث اجتماعی از
بی اجزای جامعه در پاسخ به نیازهای حمیطی و
نسیل به نسل دیگر را برعهده دارند (فیاض.)4 ،1381 ،

ویژگی نظارتی :یكی از كاركردهای مهم رسانه خبری ،نظارت بر حمیط است .كاركرد نظارت و حراست
از حمیط ،شامل رساندن اخبار توسط رسانهها میشود كه برای اقتصاد و جامعه ضروری است.

ویژگی آموزشی یا انتقال فرهنگ :در این میان رسانههای ارتباطی خواه برای این كار برنامهر یزی
شده و خواه نشده باشند ،آموزشدهندهاند .امهیت وظیفه آموزیش وسایل ارتباطی در جوامع معاصر
بهقدری است كه بعیض از جامعهشناسان برای مطبوعات ،رادیو و تلو یزیون و سینما نقش آموزش
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موازی یا آموزش دامئی قائل هستند .جامعهشناسان معتقدند كه وسایل ارتباطی با خپش اطالعات
و معلومات جدید ،به موازات كوشش معلمان و استادان ،کارکرد آموزیش دارند و دانستینهای
عمیل ،فرهنگی و اجتماعی دانشآموزان و دانشجو یان را تمكیل میكنند (معتمد نژاد.)35 ،1375 ،

ویژگی سرگرمی :وسایل ارتباط مجعی مهمترین ابزار تفرحیی و سرگرمی افراد بهمشار میآیند.
این وسایل با خپش و انتشار برنامههای سرگرمكننده بر الگوی رفتار اوقات فراغت انساین اثرایت
ت روزمرهاش رهایی مییابد و با
تعیینكننده دارند .از این طریق است كه فرد از تهنایی و زندگی سخ 
حمیط بیروین متاس برقرار میكند (دادگران.)1384 ،

ویژگی همگنسازی؛ وسایل ارتباط مجعی ،موجب نزدیكی سلیقهها ،خواستها و انتظارات متامی
ساكنان جامعه میشوند و جوامع را از عصر حمدودهها خارج میگردانند .رسانهنوعی تشابه را میان
متامی ساكنان جامعه بهوجود میآورد و مردم آن جامعه ،از سبك زندگی و عالیق و خواستههایی كه
رسانهها ارائه میدهند پیروی میكنند (ساروخاین.)87 ،1375 ،

ویژگی راهنمایی و رهبری :نقش رهبریكننده وسایل ارتباطی و اثر آهنا در بیداری و ارشاد افكار
عمومی ،امری واضح است که روز بهروز بر امهیت آن افزوده میشود .رسانه آینه متاممنای افكار
عمومی در جلب مهكاری مردم و شركت دادن آنها در امور اجتماعی است (کر میی.)122 ،1382 ،

ویژگی بحرانزدایی :رسانهها میتوانند در عرصه مقابله با حبرانهای اجتماعی ،تأثیرگذار باشند و
ن هو یت یا حوادث هتدیدكننده ثبات اجتماعی ،كاركرد مؤثری
در كاهش حبرانهای خمتلیف مانند حبرا 
داشته باشند (مهان.)170 ،
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ویژگی آگاهسازی :رسانهها عالوه بر انتقال اخبار و اطالعات ،به حتلیل درست اخبار و تشریح
ّ
آنان نیز دست میزنند .حتلیل ِعل پدیدههای خبری و آ گاهسازی انسانها از این علل ،موجب تغییر
در جهانبیین انسانها میشود.
ّ
معروفیت و حمبوبیت به اشخاص و گروهها،
ویژگی اعطای پایگاه اجتماعی :این وسایل با دادن
پایگاههای آنان را آشکار میکنند یا ارتقا می خ
بشند .از كاركردهای دیگر رسانهها ،محایت از هنجارهای

ایاد مهبستگی
اجتماعی ،انتقال میراثهای فرهنگی و اجتماعی از نسیل به نسل دیگر ،بیان عقاید ،ج
میان اجزای جامعه در پاسخ به نیازهای حمیطی و تبلیغ است.

ایاد نوعی احساس و در یافت شهودی كه
ایجاد زمینه برای احساسات و تجربه دینی :با ج
حتت تأثیر ارتباط و جذب مستمر پیامهای قدیس ،جتربه حضور در مكانها و زمانهای خاص
انام اعمال عبادی و معنوی برای مؤمنان حاصل میشود .در این زمینه
و مشاركت فعال در ج
خ
خ
ن
مهچنی پش
ایاد و تشدید مهنوایی ماطب جایگاه حموری دارند.
فعالیتهای معنوی رسانهها در ج
رسانهای یك برنامه آییین به دلیل كنترل موانع حمیطی و افزایش آرایههای ز یباشناخیت در مقایسه
با واقعیت ،تأثیر عمیقتری بر روح خماطب بر جای میگذارد و امكان بیشتری برای برقراری ارتباط

صمیمی با صحنه فراهم میسازد.
ّ
تقویت روح جمعی :رسانهها وجدان مجعی و احساس تعلق مشترك مؤمنان سراسر جهان را
ن
مهچنی وحدت
تقو یت و به باز یایب هو یت دیین آهنا فراسوی هو یتهای متنوع دیگر كمك میكنند؛
و پیوستگی آهنا برپایه اصول مذهیب مشترك را به رغم فاصلههای مریئ و نامریئ تشدید و امكان
تأثیرگذاری آهنا بر فرایندهای موجود جامعه جهاین را افزایش میدهند.
خ
بازیابی و توجه به نمادهای مقدس؛ از اقدامات دیگر رسان ه دیین ،جلب توجه ماطبان به
منادهای مقدس و بسط مفهومی آیات و نشانههای اهلی است .بارزترین منود ّ
تلق قدیس از یك امر
اهلی ،پذیرش راغبانه ،هیبت و شكوه ،حرمتانگیزی ،اصالت و ارزش و اعتبار معنوی آن است.

بسترسازی برای ایجاد تحول روحی :رسانهها با هبرهگیری از جاذبههای معنوی و عرفاین،
ایاد تكانههای رواین
پردازشهای رسانهای مناسب و خپش در اوقات و یژه ،قدرت ز یادی برای ج
مثبت و زمینهسازی برای حتول روحی در افراد دارند.
رسانه دیین دارای مضمون و حمتوای برگرفته از منابع دیین ،رسانهای دارای شكل ،حمتوا و هدف
دیین ،دارای نقش ایدئولوژ یك در تبلیغ و ترو یج دین ،جهتگیری دیین ،مهسو با اهداف و آرمانهای
دیین و انعكاسدهنده فرهنگ و رسوم پذیرفتهشده جامعه یا گروه مؤمنان است .این رسان ه به طور
مشخص و ختصیص به مسائل دیین توجه میکند و گردانندگان این رسانه خودشان را در مقابل
خداوند مسئول میبینند و رساندن پیامهای اهلی را (به عنوان یك پیامبر و پیامآور) وظیف ه خود
میدانند .در این معنا ،پیامبر نیز خود یك رسان ه اهلی ـ انساین است كه وظیفه آن ،در یافت پیامهای
اهلی و تبدیل ،ترمجه و بیان آهنا به زبان فهمپذیر برای مردم است .در زمینه امر به معروف و هنی از منكر
نیز رسانه کاراست؛ این وسیله میتواند با استفاده از قابلیتهای خود ،معروف را بسازد ،به تصو یر
انام دهد؛ یعین هر دو وظیفه ساخته شدن و مشهور شدن
بكشد ،معروف كند و حیت امر به آن را نیز ج
ن
انام دهد.
مهچنی اعمال كنترل غیررمس 
و
ی را در كنار هم ج
رسانههای دییندر مقایسه با سایر رسانهها ،كاركردهایی مشابه اما با مبنایی متفاوت دارند؛ بدین معنا
كه در رسانههای دیین،مبنای متامیكاركردها دیین است .در این نگاه ،وظیفه رسان ه دیین ،دیندار
ن
ی  ،اطالعرساین
تأمی برنامههای آموزیش ،تفرحی 
كردن افراد یبدین نیست ،بلكه وظیف ه اصیل او
و بسیج اجتماعی برای مؤمنان است .رسان ه دیین وظیف ه ترو یج دین و استحكام و تثبیت عقید ه
مؤمنان را برعهده دارد.
بزرگمنایی عناصر مشترک امت واحده اسالمی :توجه و یژه به بافت سنیت و فرهنگی ملل مسلمان و
احترام در فعالیتهای رسانهای ،توسعه و بسط معاین و كاالهای منادین برگرفته از دین به قلمروهای
گوناگون ،بزرگمنایی آموزهها و ارزشهای دیین و معنو یت نایش از دین به عنوان مبنایی برای سامان
دادن به برنامهها و اقدامات مهم اجتماعی ،كشاندن دین و آموزههای آن به قلمرو امور اجتماعی
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و ترغیب مؤمنان به خ
اتاذ مواضع مناسب در برخورد با موضوعات خمتلف ،مشاركت در توسعه و
ن
ساخت باورها،
تعمیق فرایند جامعهپذیری دیین افراد از طریق تالش مستقمی و غیرمستقمی در دروین
ن
ساخت آهنا با مؤلفههای گوناگون
ارزشها ،هنجارها ،نگرشها ،احساسات ،آداب دیین و مهراه
زندگی فردی و اجتماعی ،امكاندهی به رشد و تقو یت روابط دروین میان هنادهای دیین با یكدیگر
و این هنادها با سایر هنادهای اجتماعی ،معریف الگوها و سبكهای زندگی اقتباسشده از دین و
ن
ن
ساخت
ساخت مؤمنان از سایر فرهنگها و الگوهای ز یسیت و فراهم
دارای مرجحات دیین ،آ گاه
انام دادن مقایسه میانفرهنگی ،تقو یت تأثیر و تأثرات متقابل ادیان و فرهنگهای دیین،
زمینه ج
ّ
ایاد حساسیت نسبت به ابعاد
ایاد پیوند میان معنو یت دیین با مادیت آمیخته به زندگی روزمره ،ج
ج
فرهنگی و اجتماعی و مقوالت و مؤلفههای جامعه سكوالر و ترغیب مؤمنان به هوشیاری و مقابله
با آهنا ،اطالعرساین از جریانهای دینگریز و دینستیز در جهان معاصر ،توجه دادن به پیامدهای
سكوالر شدن جامعه ،مشروعیت خ
بیش ،اعتباردهی و ترو یج اخالق دیین در جامعه ،بسیج مؤمنان
به دفاع از دین ،ارزشها و گروههای دیین ،تقو یت مواضع مؤمنان در جامعه و ارتقای موقعیت آنان
در قیاس با گروههای رقیب ،مشاركت در بازسازی جهان روزمره متناسب با آرمانها و ارزشهای
دیین ،منطیق و مقبولسازی اعتقادات مؤمنان از طریق پیوند دادن آهنا با سیره پیامبر اکرم و امئه در
فضایی از صداقت و حقیقت ،معریف عمیل جهانبیین دیین به عنوان راهبردی منطیق و عقالین برای
ن
تبیی جهان ،به چالش كشاندن تنگنظریها و و یژگی متحجرانه برخی باورهای سنیت و الگوها
ایاد وفاق مجعی ،نظم اجتماعی ،انسجام و
و شیوههای احنرایف منسوب به دین ،و تالش برای ج
مهبستگی ،امنیت رواین و اجتماعی از ارزشهای كالن توصیهشده در دین اسالم است.
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نتیجه:
مهراهی اثر تعلمی ،یعین علم با جلوههای تربیت بر هیچ کس پوشیده نیست .این امر از رابطه
وثیق ن
بی تعلمی و تربیت با آموزههای دیین و ابزارهای تولیدی بشر ،از مجله مهراهی علم و
هدایت ،علم و زهد ،علم و عمل ،علم و امیان و نیز تأثیر علم در تزكیه و تأثیر آن در قلب به
عنوان كانون تربیت و سلوك معنوی حكایت دارد .تربیت صحیح با کمک ابزارهای خمتلف،
بهو یژه رسانه ،یکی از راههای کلیدی در مسیر توسعه و ترو یج فعالیتهای رسانهای است؛
ز یرا تربیت خشت اول ساختمان زندگی فردی و اجتماعی در هر جامعه است .باید به مهه
ن
واپسی مرگ تربیت و فرایند تربیت را آموخت.
افراد از هنگام بسته شدن نطفه تا حلظات
ن
تربیت نه یک مهارت ّفن و نه یک دانش ،بلکه قدرت اداره خو یشت ،توانایی مقاومت در
مقابل عوارض خمتلیف چون تندخویی و نیز پایداری در مقابل القائات آزمندانه دسیسهگران
و متنفذاین است که در شکلهای خمتلف از مجله با ابزارهای رسانهای حمیط زندگی آدمی را
احاطه کرده است .در ارتباط انسان با متامی ابعاد آن ،یعین رابطه با خدا ،خود ،دنیا ،زندگی،

دیگران و جهان آخرت ،توجه به مهه ارکان شخصیت انسان (جسماین ،عقالین ،عاطیف،
اجتماعی ،اخالیق و معنوی) ضرورت دارد؛ ز یرا در وجود انسان گوهری هنفته است که هرچه
بیشتر در مهه ابعاد رشد یابد ،خود را کوچکتر و خداوند و آفریدگارش را بزرگتر درمییابد.
ن
سرزمی رسانهای ،توجه به
با توجه به یافتههای حتقیق و براساس آموزههای دیین ورود به
توصیهها و الزامایت را قبل از سفر و در ن
حی سفر به حمیط رسانهای ضروری میسازد؛ ز یرا امروزه
تکنولوژی اطالعات و ارتباطات بر مهه مؤلفهها و ساختارها اثر مستقمی یا غیرمستقمی دارد و
روابط انساین و سازماین جدیدی را طلب میکند .روابط مریئ و نامریئ ،سازمانهای نامریئ
مهه و مهه موجبات شکلگیری روابط جدیدی را در عرصه واقعیت و جمازی در هزاره سوم
بهوجود آورده است و آماده کردن مهه اعضای جامعه برای آن با حفظ ارزشهای اهلی و روابط
ّ
متقابل انسان با حفظ هو یتهای فردی ،مذهیب ،اجتماعی ،مل و احتاد اسالمی میتواند
جامعه را واکسینه و مصون سازد و در آهنا زمینه پذیرش منطیق نژادهای جدید رفتارهای
انساین و سازماین را فراهم کند .البته نباید هتدیدهای مربوط به هو یت ،خودپسندی ،کنترل
وابستگی متقابل در ساختارهای رسانهای و جمازی را نادیده گرفت ،بلکه باید متوجه بود که
مقابله با این هتدیدها سازوکارهای بومیگزیین را در این زمینه طلب میکند.
با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش در حوزه دانش و معرفت رسانهای ،راه حل
اسایس ،حتقیقات عمیق و نظریهپردازیهای ارتباطی ،اجتماعی ،فرهنگی براساس معارف
اسالم و قرآن و سنت است .در حوزه سیاست عمیل نیز باید بر نگرش جهاین و جهانمشویل
اسالمی تکیه کرد .نواندییش در عرصه مدیریت رسانهای جامعه با توجه به سرعت تغییرات
چالشبرانگیز و جذاب و جوانپسند و اهداف پهناین کارکردهای متنوع و دلانگیز آن ،جز با
بهکارگیری حتصیلکردههای متعهد و متخصص و آشنا با و یژگیهای رسانه دیین و الزامات آن
و جدیدترین اندیشههای نو ین ،بهو یژه در عرصه رسانه ،چون اندیشه خودگرداین و مدیریت
کیفیت فراگیر ممکن نیست .با این اقدامات میتوان موجبات مترکززدایی و خودمدیرییت و
مهچنی باید برای خماطبان ن
ن
بی آداب و ارزشها و
مقاومسازی افراد و سازمانها را فراهم کرد.
ن
تفاوتهای عمیق این دو مقوله و ضرورت وفاداری و حفظ ارزشها و اصول ،در عی تغییر و
تفاوت آداب و سبکهای زندگی برنامه داشت.
براساس آموزههای دیین و اسالمی ،ارزشهای اهلی ارزشهایی هستند که در فطرت سامل
انسان ر یشه دارند و از مباین عمیق عقالین برخوردارند؛ بنابراین اگر زبان تعصب و حتکم را به
ن
قوانی
زبان منطق و مهدیل تبدیل کنمی و از بسترهای فرهنگی و آموزیش موجود برای آموزش
و مقررات ختصیص و انتقال صحیح و درست ارزشهای اهلی استفاده منایمی ،جامعه پذیرا و
مشتاق خواهند شد و متایل آهنا برای وفاداری به ارزشها افزایش خواهد یافت.
با توجه به یافتههای حتقیق ورود به هرکاری ختصصهای الزمه مهان کار را طلب میکند .در
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بدهییترین حالتها و شرایط پذیرفتین نیست که دامدار کار پزشکی یا معلم ،کشاورزی را به
هبترین حالت به سرمنزل مقصود برساند .خملوط شدن امور خمتلف چه در نظر و چه در عمل،
ن
نیافت به نتیجه مطلوب را فراهم میکند؛ ازاینرو برای جمری
موجبات سردرگمی و دست
و ناخدای فرهنگی در زمانهای متفاوت که سرعت ،تنوع و ....فراوان به چشم میخورد،
ختصص حموریترین امر است.
در هنایت رسانهها باید به جامعه اسالمی یادآور شوند که متام اعمال ما توسط خدا و فرشتگان
مقربش دیده میشود .هبتر است این نکته را به شیوههای گوناگون و با بیاین شیوا و جذاب
در ذهن خماطبان هنادینه کنند که اعمال آنان هر حلظه ثبت خواهد شد .در جامعه مطلوب
اسالمی ،از رسانه مهگاین انتظار میرود برنامهر یزی فرهنگی و دیین را در صدر فعالیتها
قرار دهد و برخالف وضعیت افسارگسیخته فعالیت رسانهای موجود در جوامع غیردیین ،به
گونهای عمل كند كه دانشگاهی انسانساز گردد و به اندیشه انسانها ژرفا خبشد ،نه آنكه
ن
برانگیخت پیامبران و فرو فرستادن
نتیجه فعالیت آن ،سطحی شدن افكار عمومی باشد.
ن
ن
داشت یا فعال ساخت فطرت آدمی بوده
كتابهای آمساین ،مهگی با هدف فعال نگه
است .رسانه دیین در جامعه مطلوب اسالمی نیز میتواند این نقش روشنگر را برعهده
گیرد .این رسانه باید براساس الگوهای معر یفشده مربوط به شیوه گذران اوقات فراغت،
آرام خ
ن
تأمی و خالقیتها را شكوفا کند .راهبرد مهم رسانه دیین بعد از هدف احتاد
بیش را
اسالمی ،خنست باید نقد رسانههای غیر دیین و دوم كار اثبایت برای خألهای موجود در
خصوص فضای رسانه اسالمی باشد.
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