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مقدمه
ین رسانه ها یا ابزارهای ارتباطی مهچون امیا و  ستیخ جوامع بشری تا امروز، از وجود قدمی تر یخ از حنخ تار
اشاره، صدای انسان، داستان های شفاهی و نقایش تا رسانه های پیشرفته و و جامع در عصر حاضر 
ی را برعهده داشتند، با ورود  روایت می کند. اگرچه رسانه های مکتوب، قرن ها وظیفه انتقال پیام تارحیخ
به قرن بیسمت میالدی و با اختراع رادیو، انقالیب بزرگ در عرصه انتقال پیام به وجود آمد و در دهه 
یتال، امکان غلبه بر  یکی و سپس دحیج یق اطالعات الکتر پایاین آن قرن، سیسمت های ارتباطی از طر

فضا و مکان را فراهم کردند )پاسترف، یب تا، 13(.
ماهواره،  مانند  جدید  رسانه ای  ابزارهای  شکل گیری  زمینه  توانست  یتال  دحیج عرصه  در  انقالب 
یتال، دوربیخ های کامپیوتری، اینترنت و... را حمقق سازد )اورت،  یدیوی دحیج یون کابیل، ضبط و یز تلو
1388، 379(؛ بنابراین از دهه 1980 به این سو، با رشد عظمی و باورنکردین رسانه ها در سطح جهان 

یلیامز، 1390، 233(. روبه رو بوده امی )و
بدین سان رسانه یکی از پدیده ای اجتماع انساین است و به بیان دیگر جامعه انساین به صورت 
که رسانه، از درون  یژگی از این حقیقت پرده برمی دارد  اجتناب ناپذیری واجد رسانه است. این و
انسان سرچشمه می گیرد و بالطبع بوی حاالت و صفات انساین از آن می وزد. به بیان دیگر واقعیت 
یمی هنگامی که رسانه در جامعه جایگاه می یابد، صفات فطری انساین قرارگرفته در  آن است که بگو
ورای آن فعال می شوند و بدین ترتیب پدیده اجتماعی  به وجود می آید. زماین که پذیرفته شد رسانه 
یکی از ابعاد جامعه انساین است )معنا و مفهوم آن این است که انسان دارای بعد رسانه ای است(، 
ین ابعاد انساین از نوع فعل خداوند است.  یرا تکو کالمی شکل می گیرد؛ ز نوعی انسان شنایس 
خداوند انسان را موجودی ارتباط گر که دارای مسع، بصر و تکلم )یعین رسانه ای( است، خلق کرده 

است؛ پس انسان با این ابعاد، فعل خداوند به مشار می آید. 
ست باید از نگاه کالم و دین، به رسانه نگریست و به این پرسش پاسخ داد که  بر این اساس حنخ
»دیدگاه دین درباره رسانه به عنوان ُبعدی از ابعاد انسان، چگونه است؟«. پاسخ ما به این پرسش 
یه کالمی درباره رسانه را شکل میدهد. اگر نگاه دین به انسان روشن شود، خییل از  هرچه باشد، نظر

یرا رسانه بیش و پیش از هر چیز، مربوط به انسان است. مسائل مشخص می گردد؛ ز
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چیستی نظریه کالمی. 1
در این گفتار درصدد برریس این مسئله هستمی که آیا رسانه ای بودن جزء ذایت انسان به مشار می آید 
یا اینکه از ابعاد اجتماعی انساین است؟ پس از اثبات این ادعا که رسانه ای بودن جزء ذایت انسان 

به مشار می آید، مباین دیین این بعد از رفتار انساین را در علم کالم برریس خواهمی کرد.

1ـ1. تعریف نظریه کالمی:
یه کالمی( در نگاه کالسیک در  یه دیین است. این اصطالح ): نظر یه کالمی، نوعی نظر منظور از نظر
مواردی مانند حبث امامت و صفات خداوند و... به کار می رفت، اما اخیرا در مباحث انسان شناخیت 
نیز کاربرد یافته است. به باور ما، باید موضوعات کالمی را توسعه داد؛ اگر این مبنا را بپذیرمی و نیز 
کالمی  که رسانه بعدی از انسان است باید برریس دین نسبت به رسانه را جزء مباحث  بپذیرمی 
یه کالمی برسمی. البته می توان به جای  یه پردازی درباره رسانه، به نظر به مشار آورمی و در نتیجه نظر
کالمی، توصیف دیدگاه دین درباره  یه  یرا نظر یه دیین« را نیز به کار برد؛ ز کالمی تعبیر »نظر یه  نظر

موضوعی انساین چون رسانه است.

1ـ2. تفاوت نظریه کالمی با نظریه فقهی: 
کالمی، بیان  یه  یه فقهی، منعکس کننده اعتبارات شارع است )رک: مبلغی، 1390(، ویل نظر نظر
که فعل خداوند به مشار می آید و با اعتبارات شارع سروکار ندارد. اینکه  دیدگاه درباره امری است 
یده شده و چه ابعادی دارد مربوط به کالم است و ارتباطی با فقه ندارد. تفاوت  انسان چگونه آفر
یه فقهی با احکام فقهی نیز در این است که در احکام فقهی، معتَبر )چیزی که اعتبارشده یا مهان  نظر
یه فقهی، پیوندها و خط و ربط های موجود  حمکی که وضع شده است( بیان می شود، ویل در نظر

یع شارع است.  بیخ معتبرات قبل از تشر

1ـ3. ضرورت نظریه کالمی:
در دنیای امروز، رسانه ها و توالت فّناورانه آهنا در تبادل افکار و اطالعات و نیز در زندگی مردم بسیار 
تأثیرگذارند. رسانه ها به دلیل تأثیر سیایس، اقتصادی، فرهنگی، آموزیش و دیین خود در جامعه، 
امروزه امهیت بسیاری در جامعه بشری یافته اند. تأثیرگذاری رسانه ها به قدری است که می توان با 
گاهی انسان تأثیر  هبره گیری از آهنا جامعه انساین را بنا منود )باهنر، 1387، 188(. رسانه بر رفتار و آ
می گذارد و مواد خامی را فراهم می سازد که ذهن انسان با استفاده از آن کار می کند. به عبارت دیگر، 
یق موادی کار می کند  یل »فرهنگ« انسان هستند و فرهنگ انسان به طور عمده، از طر رسانه ها تج

که رسانه ها فراهم کرده اند )کاستلز، 1380، 392(.
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کنمی  کالمی باعث خواهد شد ما در حبث فقه رسانه، بسیار دور از آبادی عمل  یه  نداشتخ نظر
و ذهنیت های برآمده از نگاه های سلیقه ای را به فقه تمیل منایمی. فقه به سرعت از ذهنیت های 
انسان ها تأثیر می پذیرد. به عبارت دیگر، یکی از مسائل فقه این است که انسان در آن، به سرعت 

ربه ها، دیدگاه ها و تأّثرات ذهین و... حرکت می کند. یل های تشکیل شده از سالیق، تج روی ر
با توجه به اینکه رسانه از منظر موضوع شنایس، امری به شّدت مستحدث و دارای ابعاد یب سابقه 
است، باید از شتاب زدگی در حبث از آن پرهیز کرد. فقهی که بر اساس برداشت های ابتدایی از دین 
واهد برد. پس هم باید رسانه را  و نداشتخ شناخت صحیح از رسانه شکل بگیرد، راه به جایی حنخ

بشناسمی و و هم نگاه دیین خود را منّقح کنمی. 
نگاه دیین، امر جدیدی در فضای روش شنایس فقه است؛ به این معنا که در بسیاری از موضوعات 
یه فقهی هم به درسیت  یه کالمی نداشته باشمی، نظر یرا اگر نظر یه کالمی برسمی؛ ز ست به نظر باید حنخ
یه و مّهت  واهمی داشت؛ بنابراین نداشتخ نظر شکل منی گیرد و به تبع آن، احکام فقهی منقحی هم حنخ
نکردن برای دستیایب به آن باعث می شود رابطه بیخ دین و رسانه یا فقه و رسانه شکل نگیرد و در 

نتیجه، رسانه دیین ما هم به نفع دین کار نکند.

1ـ4. انسان شناسی رسانه:
در مهه علوم انساین از مجله ارتباطات، موضوع حبث و تقیق چیزی نیست جز کنش های انساین 
و امور مرتبط با آهنا. از سوی دیگر، راه شناخت درست کنش های انساین، درك و فهم خود انسان 
به مثابه کنشگر است. برریس چیسیت انسان، ابعاد وجودی او و چگونگی رفتارهایش، گام اسایس 
در برریس کنش های انسان به مشار می آید. نقش انسان شنایس اسالمی در حوزه ارتباطات با مهیخ 
نگاه توجیه می شود. ارتباطات انساین در مشار کنش هایی است که شناخت هبتر آن از رهگذر درك 

خود انسان فراهم می آید )زکی، 1390(.
کرد  که می توان ادعا  نقش رسانه در شکل دهی و تکامل متدن و فرهنگ بشری چنان ژرف است 
مرز تفکیک انسان ها از حیوانات مهان قابلیت رسانه ای انسان است. انسان برخالف حیوانات 
یق ابزارهای رسانه ای در اختیار نسل های دیگر قرار دهد  ربه های خود را از طر می تواند اطالعات و تج

و آنان را از آزمودن راه های رفته یب نیاز گرداند )هوشنگی، 1391، 175(. 
متامی رفتارهای انساین برای رسیدن به هدف های خاص و مبتین بر انگیزه هایی دروین شکل می گیرد. 
انگیزه ها و عالقه ها نیز اغلب از بینش های اعتقادی مست وسو می پذیرند؛ ازاین رو، پیام رساین نیز به 
گاهانه و انساین، از این قاعده کیل جدا نیست و انتخاب پیام ها، کیفیت تنظمی و  عنوان یک رفتار آ

ارسال آهنا با بینش ها مهسو و مهاهنگ می شود )آذری، 1391، 114(.
که تکنولوژی بالذات، وجهی از وجود بشری است و منی توان آن را به راحیت از  هایدگر معتقد بود 
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یست انساین کنار زد، به طوری که امروز رسانه های ارتباطی، جزیئ از سبک زندگی و جان دروین  ز
کارکرد سیسمت های انساین  انسان شده است )هامی، 1388، 69-80(. توجه دقیق به چگونگی 
نشان می دهد که ارتباط از عناصر اسایس آهناست. ارتباط سبب می شود انسان اطالعات الزم را 
یش به دست آورد. کنش های متقابل و مهاهنگی با حمیط نیز  درباره نیازها و شرایط حمیط زندگی خو
رای نفوذ بر حمیط را نیز آماده  یق پیام های خود، حمج با تبادل اطالعات ساده می شوند. ارتباط از طر
یق پاز خورد پیام ها، اطالعات مربوط به عکس العمل های حمیط و نیازهای  می کند و متقاباًل از طر

متغیر آن را به سیسمت می رساند )معتمدنژاد، 1388، 91(.

1ـ5. ارتباط رسانه با علم کالم:
یه پردازی   می توان نسبت به رسانه هم نظر

ً
ممکن است این پرسش برای برخی پیش آید که آیا اساسا

یمی: اگر این اندیشه را  کالم جای می گیرد؟ در پاسخ می گو کرد و آیا رسانه در موضوع علم  کالمی 
از انسان شنایس  یش  ابعاد انسان است«، آن گاه انسان رسانه ای، حبخ از  که »رسانه یکی  بپذیرمی 
یه کالمی رسانه، امری معقول به مشار خواهد آمد؛  خواهد بود و در این صورت، سخن گفتخ از نظر

یرا بر این اساس، به برریس فعل خداوند )ابعاد فطری منهتی به رسانه( دست زده امی.  ز
با پذیرش دو مقّدمه ثابت می شود که انسان دارای ُبعد رسانه ای است: اّوالً رسانه یکی از پدیده های 
 رسانه از درون انسان 

ً
اجتماع انسان است؛ یعین انسان و جامعه انساین است که رسانه دارد؛ ثانیا

موعه ای از صفت های فطری، توان ها و امکانات جسمی انسان است  سرچشمه می گیرد. میل ها، حمج
اکه انسان دارای  که پدیده اجتماعِی رسانه را در جامعه انساین تشکیل می دهد. به تعبیر دیگر، ازآحنج
اد رسانه است، پس ُبعد رسانه ای دارد. مقصود از مبادی منهتی به آن، یعین  مبادی منهتی به احیج
وا کردن،  مهیخ مسع و بصر و میل درویِن انسان به جست وجو و ارتباط و... که از مظاهر ابتدایی اش حنج
خبر دادن، اطالع رساین های ساده و اّولیه، تالش برای تت تأثیر قرار دادن دیگران و... است. از این 
یشه هایی که در انسان وجود دارد و او و جامعه او را رسانه ای کرده است مشّخص  عوامل، منشأ  و ر

می شود.
یه پردازی درباره  وقیت با دو مقّدمه یادشده پذیرفتمی که انسان، ُبعد رسانه ای دارد، می توانمی به نظر
یزناپذیر آن دست زنمی  یین و لوازم اجتماعی گر رسانه در حدود جنبه های فطری آن و اقتضائات تکو
یه ای کالمی دست یابمی. به سخن دیگر، رسانه یکی از ابعاد جامعه انسان است و جامعه  تا به نظر
یشه های شکل گیری و فّعال شدن  هم از انسان ها تشکیل می شود. اگر رسانه این گونه فرض شود و ر
ینات به  یین پیدا می کند. وقیت سخن از تکو آن، در ذات انسان جست وجو شود، پس یک ُبعد تکو

یین است، وارد حوزه علم کالم می شومی.  میان آمد که انسان شنایس تکو
موضوع گزاره کالمی فعیل از افعال خالق است. خلقت بشر نیز یکی از افعال خداوند است و به مهیخ 
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کالمی به مشار  ش هایی از آن، حبث  کم حبخ یمی مهه مطالعات انسان شناخیت، دست  دلیل، اگر نگو
می آید. پس مطالعات کالمی درباره رسانه، به معنای این است که مبادی و خاستگاه های رسانه 
یده  گذاشته شده و انسان را چنیخ آفر یزناپذیری در هناد آدمی به ودیعت  گر را خداوند به صورت 
است که ُبعد رسانه ای هم داشته باشد. اقتضائات رسانه اِی پدیدآمده در روزگار ما نیز برخاسته از 
خاستگاه های فطری و امکانات به ودیعت هناده شده در انسان است. به عبارت دیگر امکانات 
یژه اجتماعی  وجودی انسان طبیعت رسانه ای دارد یا طبیعت فعل او، طبیعت فعیل که در شرایط و
یین انسان  یزناپذیر طبیعی و تکو اد می کند، در حقیقت رسانه ای است و چون این امر اقتضائات گر احیج

و امری خدادادی است، حبیث کالمی به مشار می آید.

1ـ6. تکوینی بودِن ُبعد رسانه:
یه درباره جنبه های فطری رسانه و اقتضائات  یه پردازی کالمی عبارت است از طرح نظر گفتمی که نظر
معناست:  دو  به  می خوانمی،  یین«  »تکو را  وقیت چیزی  آن.  یزناپذیر  گر اجتماعِی  لوازم  و  یین  تکو
یمی: »انسان  گاهی به این معناست که فالن خصلت یا توانایی در انسان موجود است؛ مثاًل می گو
یژگی خداجویی هنفته است«؛ پس چشم داشتخ و خداجو بودن،  چشم دارد« یا »درون انسان، و
ینیات نظر دارمی )یعین نتایج دور یا نزدیِک یکی  یین اند، اما گاه به نتایج دست اّول یا دوِم تکو تکو
یر باشند؛ بنابراین، وقیت گفتمی:  از مهان توانایی ها و خصلت ها(، اما به این شرط که آن نتایج، ناگز
یش به آن را نیز دارد«، الجرم باید بپذیرمی که  »انسان دارای امکانات ارتباطی است و قدرت امتدادحبخ

یین مشرده می شود.  یژگی هم یک امر تکو »انسان، رسانه ای است« و این و
ممکن است کیس اشکال کند که اگر انسان رسانه ای است، پس چرا چهار قرن پیش این گونه نبوده 
یمی  است؟ پاسخ این است که در آن زمان، قدرت تسخیر انسان هنوز افزایش نیافته بود. وقیت می گو
یین است«، الزم نیست که در هر شرایطی به شکل برابر وجود داشته باشد، بلکه  یژگی »تکو فالن و
یزناپذیر آن را در نظر دارمی، هرچند به صورت بالقّوه باشد، چنان که هنوز خییل از ابعاد  بازتاب های گر
انساین، بالقّوه اند و ممکن است قرن ها بعد ظهور و بروز پیدا کنند، ویل مهه از آِن مهیخ انسان است 

که دارد ظهور می کند و در حیوانات وجود ندارد.

روش شناسی نظریه کالمی. 2
2ـ1. جست وجو در متون دینی:

 رسانه ای است«، باید به این پرسش پاسخ 
ً
ینا که »انسان تکو حال با پذیرش این پیش فرض 

دهمی که دین چه نگاهی به انسان از حیث ُبعد رسانه ای دارد؟ پس باید ببینمی خداوند که خالق 
ه در آموزه های دیین منعکس است، از  انسان است، چه فرموده است؟ آیا خداوند بر اساس آحنچ
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ُبعد رسانه ای انسان سخن گفته است یا نه؟ این را می شود جست وجو کرد. ادبیات قرآن و دین، 
ه ما دارمی، ادبیات معاصر است. مقایسه این دو ادبیات و استفاده کردن  یژه ای است و آحنچ ادبیات و
از آهنا نیازمند کوشش بسیار است. مگر می شود خداوند که خالق انسان است، از این ُبعد سخن 
کجا و با چه ادبیایت، از  که خداوند در  نگفته باشد؟ با جست وجو در ادبیات قرآن، باید بفهممی 
یرا  یه سازی دست زنمی؛ ز ُبعد رسانه ای انسان سخن گفته است تا در نتیجه، با تلیل آیات، به نظر
یه می سازمی، منهتا باید ببینمی خداوند چه چیزی را  یه سازی منی کند، بلکه ما هستمی که نظر شارع نظر
توضیح داده و تبییخ کرده است.ما باید توضیح ها و تبییخ های دین و قرآن را بگیرمی و کنار هم بگذارمی 

یه ای درباره نگاه دین به انسان از حیث رسانه ای دست یابمی.  تا به نظر

2ـ2. مشکالت نظریه پردازی کالمی رسانه:
یه کالمی درباره رسانه، به دو دلیل امر پیچیده ای است: اّول اینکه اصوالً حبث کالمی و  طرح نظر
یه کالمی در حوزه های جدیدی که بناست روی میز فقه گذاشته شود، حبیث جدید و بدون  طرح نظر
ادبیات پیشیخ است؛ دوم اینکه حبث کالم و رسانه، بسیار پیچیده است. رسانه یک مقوله جدید 
است که مباحث مربوط به آن، هنوز خود به کمال نرسیده است. در چنیخ وضعییت، طرح حبث ُبعد 
رسانه ای انسان، پیچیده خواهد بود؛ به مهیخ دلیل، براساس شیوه انتخاب شده در این پژوهش، 
آیایت مطرح می شوند که در معرض و مظاّن این هستند که بتوان از حمتوای آهنا دیدگاه کالمی درباره 
رسانه استخراج کرد. این گونه حبث رفته رفته نظم الزم خود را پیدا خواهد کرد. باید اذعان کرد که در 
ه بیان خواهد  ی است نه یک پژوهش از پیش آماده شده؛ بنابراین آحنچ واقع، این یک پژوهش تدرحیج
شد طرح برخی آیات و تدقیق در آهناست تا بتوان از آهنا مباحث و مطالیب را که ماهیت کالمی دارند 
و ناظر به رسانه اند استخراج کرد، سپس آمادگی ای برای مجع بندی به وجود خواهد آمد. شایان توّجه 
ّصیص و مستقل است. به عالوه، حمتوا  است که برریس هریک از این مراحل، نیازمند مطالعات تخ

و ادبیایت که در اینجا عرضه می شود، درخور نقد و برریس است.

2ـ3. کارآمدی نظریه کالمی رسانه:
کنار  یرساخت ها و چهارچوب های فکری مطالعات فقهی را  کالمی، خطاهای هنفته در ز یه  نظر
یه پردازی کالمی را در خصوص انسان رسانه ای  ه نظر می زند و فقه را هومشند و دقیق می سازد. آحنچ
شد این است که رسانه به دلیل داشتخ ابعاد و الیه های کاماًل مستحدث،  ضرورت بیشتری می حبخ
نباید براساس »ذهینت ها و برداشت های ابتدایی از دین در خصوص مقوله ارتباطات انساین« 
که هیچ ارتباطی با ابعاد  یرا این ذهنیت ها و برداشت ها در فضاهایی تّقق یافته اند  گیرد؛ ز شکل 

پیچیده رسانه نداشته اند. 
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ما با دو وضعیت جاهالنه  روبه رو هستمی که اگر فقه رسانه بر اساس آهنا شکل بگیرد، به پرتگاه ها 
یه کالمی  فرو می لغزد: یکی ذهنیت های اّولیه، عمومی و غیرمنّقح کالمی )که در شرایط فقدان نظر
فّعال می شود( و دیگری نگاه ساده انگار به رسانه )که به دلیل فقدان موضوع شنایس رسانه فّعال 

می گردد(.
یر باید به دو حبث پیشیین توجه کرد که عبارت اند از  یه کالمی انسان رسانه ای، ناگز برای ارائه نظر
مراحل کنش و واکنش بیخ رسانه و جامعه، و عوامل بیروین مؤّثر بر روند چرخه کنش و واکنش میان 
رسانه و جامعه.2 این دو حبث، از آن رو امّهیت دارند که باید بدانمی نصوص دیین درباره هر یک از 

یند؟ این دو )مراحل کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار بر کنش و واکنش( چه می گو

ارائه نظریه کالمی رسانه. 3
ما معتقدمی که قرآن کرمی می تواند منبعی برای نظر افکندن از خاستگاه دین به رسانه باشد و با مراجعه 
به آیات قرآن می توان به دیدگاهی دیین درباره رسانه دست یافت؛ به شرط آنکه با تفسیری سطحی و 

نگاهی شتاب آلود و زودگذر به سراغ آیات نرومی و با تأّمل و نیک اندییش در آن بنگرمی.
ادکننده آن، که خداوند و عامل مطلق است،  دلیل این سخن آن است  که قرآن برای مهیشه است و احیج
مهه واقعیت های زندگی بشر را می داند و از گذشته و حال تا آینده، برای او به صورت کامل معلوم 
یخ برنیاید،  است و اگر خداوند حکم یا برنامه ای برای جامعه بدهد که از پِس واقعیت های آینده و تار
کار او فاقد حمکت است! این یک  کار لغو می کند و  که ــ نعوذ باهلل ــ خداوند  به معنای آن است 
 چنیخ مبنایی هم ندارد. ویل اگر کیس دین را 

ً
مبنای کالمی است و کیس که دین را قبول ندارد، تبعا

قبول داشته باشد و قبول داشته باشد که قرآن از سوی خداوند است و تریف نشده و برای مهیشه 
است، با اطمینان خاطر می تواند سراغ قرآن برود. 

که این مقدار مرزهای  ین نّص دیین است؛ یعین تهنا نیّص است   گو«تر
ّ

از نظر واقعی هم قرآن »کیل
دور را با قدریت عجیب و بیاین فهم شدین می گشاید. قرآن کرمی از این قالب و از این چهارچوب های 
 استفاده می کند تا شرایط متفاوت را پوشش دهد؛ بنابراین با آرامش و اطمینان و قدرت 

ّ
کالن و کیل

یزی کرد.  می توان به سراغ قرآن رفت و برنامه ر
قرآن  به  وارد شد،  بر مشا  یک  تار پاره های شب  مانند  اگر شهبات  که  آمده است  در حدیث هم 
مراجعه کنید.3 این نشان می دهد که چون شهبات مهیشه از شرایط نو شونده و پیچیدگی حوادث 

2. ر.ک: مبلغی، 1393. مراحل چهارگانه کنش و واکنش میان جامعه و رسانه عبارت است از: »انتقال کاالی رسانه به جامعه«، 
یع کاالی انتقال یافته توسط جامعه«، »بازگشت وضعیت فرآوری شده، از جامعه به رسانه« و »تراکمی شدن نتایج  »فرآوری شدن سر

تکرار این چرخه«.
ْظِلِم  ُ ْیِل الْ

َّ
ِفَتنُ َکِقَطِع الل

ْ
ُم ال

ُ
ْیک

َ
َتَبَسْت َعل

ْ
ا ال

َ
یش از سخن معروف رسول خدا)ص( در فضل قرآن است که فرمود: »...َفِإذ 3. این مضمون، بن

 
َ

 َعیل
ُّ

 َیُدل
ُ

ِلیل
َ

اِر َو ُهَو الّد َفُه َساَقُه ِإَل الّنَ
ْ
ُه َخل

َ
ِة َو َمْن َجَعل ّنَ َ ج

ْ
َماَمُه َقاَدُه ِإَل ال

َ
ُه أ

َ
ٌق، َو َمْن َجَعل

َ
 ُمَصّد

ٌ
ٌع َو َماِحل

َ
ُه َشاِفٌع ُمَشّف

َ
ُقْرآِن  َفِإّن

ْ
ْم ِبال

ُ
ْیک

َ
َفَعل
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برمی خیزند، اگر به نیّص غیر از قرآن مراجعه کنید، شاید نتوانید از پِس این شهبات برآیید، ویل در 
قرآن آن قدر اندیشه های ناب دیین به ظرافت، ذخیره و تعبیه شده است که با متّسک به آن می توان 
به واقعیت مورد نظر دین دست یافت و آن شهبات و اشتباهات را برطرف کرد. البته رابطه سّنت با 
یژه در  قرآن و دین، در جای خود حبث شده، ویل این بدان معنا نیست که رجوع به قرآن کرمی را به و
ین کتاب و نّص دییِن  ین و مطمئخ تر مسائل کالن اجتماعی مهمل بگذارمی. متأّسفانه این بزرگ تر
ید. تفاسیر سده های اخیر با قرن های  مهمل گذاشته شده است. کایف است نگاهی به تفاسیر بینداز
 در یک سطح است و تغییر چشمگیری در آهنا دیده منی شود. این نشان 

ً
یبا اّولیه، از نظر حمتوا تقر

می دهد که در عرصه تفسیر پیشرفیت نداشته امی. 
با این مقّدمه، روشن شد که چرا در حبث رسانه، باید به قرآن و روایات رجوع کنمی. خالصه اینکه 
ین  رسانه موضوع پیچیده و مدرین است و با توّجه به شهبایت که در این عرصه وجود دارد، مطمئخ تر

یه پردازی به سراغ آن رفت آیات قرآن است. جایی که می توان برای نظر

3ـ1. آیه استماع و اّتباع:

ذیَن َهداُهُم اهلُل َو أولِئَك ُهْم 
َّ
ِبُعوَن أحَسَنُه. أولِئَك ال

 َو یـَتَّ
َ

ِذیَن یـَسَتِمُعوَن الُقول
َّ
ر ِعَباِد * ال »َفَبّشِ

یِن  باب؛ پس بندگامن را بشارت ده؛ مهان کساین که به سخن گوش فرا می دهند و هبتر
ْ
ل

َ ْ
وا ال

ُ
أول

آن را پیروى می کنند. اینان اند که خدایشان راه منوده و اینان اند مهان خردمندان« )زمر، 17 و 18( . 
 برای سرگرمی فرد 

ً
در این آیه، توصیه به استماع شده و باید ببینمی استماع برای چیست؟ مطمئّنا

که  که بفهمد چه قویل درست است. پس آیه ناظر به اقوایل است  نیست، بلکه برای این است 
قرار است وارد عرصه عمل شود؛ چنان که در ادامه نیز نتیجه »یستمعون«، »یّتبعون« دانسته شده 
ید و هر کدام  است. بر این اساس، شنیدن و تبعیت، برای این است که مشا سخنان دیگران را بشنو
که این آیه با مدلول  ید. اّدعای ما این است  کار بگیر حمتوای هبتری داشت، در عرصه عمل به 
مطابیق یا مدلول التزامی اش، ناظر به ُبعد رساهنای در انسان است. این مّدعا را با ضمیمه کردن سه 

مقّدمه می توان اثبات کرد:

مقّدمه اّول: 
یرا در آیه سخن از شنیدن قول است، و ظرف استماع  آیه ناظر به فضایی اجتماعی است، نه فردی؛ ز

قول، اجتماع است. به عباریت، فعل شنیدن، ابعاد اجتماعی دارد.

 و...«. )کلیین، 1388، 2/ 598 ـ 599(.
ٌ

ِصیل ْ َ
 َو َبَیاٌن َو حت

ٌ
ِکَتاٌب ِفیِه َتْفِصیل َخْیِر َسِبیٍل َو ُهَو 
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مقّدمه دوم: 
آیه ارائه دهنده فعل »جامعه« است؛ توضیح اینکه »اجتماع« با »جامعه« فرق می کند؛ اجتماع، 
ظریف است که تک تک افراد یا مهه آهنا با هم در آن حضور دارند و فعالیت می کنند، ویل جامعه، به 
موعه افراد یا »افراِد کنار هم قرارگرفته« است. فعل و انفعاالت فرد در فضای اجتماعی نیز  معنای حمج
موعه ای از  غیر از فعل جامعه است و به عبارت دیگر، فعل جامعه، غیر از ظرف بودن اجتماع برای حمج
رفتارهاست؛ برای مثال، اگر کیس در جامعه مرتکب یب حجایب شد، فعل او فعیل فردی است که در 
ظرف اجتماع رخ داده و دارای بازتاهبای اجتماعی است، اما فعل او فعل جامعه نیست؛ البته ممکن 
است نوعی یب حجایب را در نظر گرفت که فعل جامعه باشد؛ یعین فعیل که جامعه به عنوان جامعه 
به آن دست می زند که اگر کیان جامعه بر هم زده شود، آن فعل حمّقق منی شود. روشن است که این 
بدان معنا نیست که افراد در آن فعل نقیش ندارند، بلکه افراد با قید »ضمیمه شدن به یکدیگر« آن 

فعل را شکل می دهند.  
اثبات مقّدمه دوم )یعین اینکه آیه یادشده درصدد بیان فعل جامعه است( قدری مؤونه می طلبد؛ 
( و دیگری 

َ
توضیح اینکه در آیه دو فعل مطرح شده است: یکی شنیدن سخن )َیسَتِمعوَن القول

ِبُعوَن أحَسَنه(. این دو فعل به افراد نسبت داده شده، اما مّدعا این است 
پیروی از سخن هبتر )یَتَّ

که در آیه، افراد با قید »ضمیمه شدن« مورد نظر هستند. به بیان دیگر، آیه منی خواهد حبث یک فرد 
ینه  را به میان آورد، بلکه درصدد بیان سیری است که در جامعه در حال رخ دادن است. با چند قر

اقل ذهن را به آن نزدیک کرد:  می توان این مّدعا را اثبات یا ال
ینه این است که در آیه، سخن از »عباِد« به میان آمده که حبث جامعه است و تا آخر آیه هم  یک قر

به صورت مجع های متوایل و مکّرر پیش می رود: یستمعون، یّتبعون، اولئک. 
ینه دوم این است که »ال« در »القول« الم جنس است؛ یعین هر سخین. گویی حّد و حصری  قر
در کار نیست و این در حقیقت، در فضاهای اجتماعی و به عنوان کارکرد افراد با قید »ضمیمه شدن 
با یکدیگر« معنا پیدا می کند. گاه ممکن است فرد بکوشد مهه اقوال را مجع کند، اما اگر فعل جامعه 
یرا فرض استماع اقوال، مبتین بر ابراز مهه  ابراز اقوال نباشد، »استماع القول« نیز حمّقق منی شود؛ ز
اقوال است و فضا دادن به ابراز اقوال، نه کار افراد بلکه کار جامعه است. از اینجا معلوم می شود که 
استماع سخن ها نیز در فضای جامعه است. باز کردن فضا برای ابراز مهه اقوال، فعل جامعه است. 

اشکال به مقّدمه دوم:
ینه  ست اینکه مجع های متوایل منی تواند قر ل مطرح شود؛ حنخ یت بر این استدال ممکن است اشکاال
ْؤِمُنوَن.  ُ َح الْ

َ
ْفل

َ
باشد؛ مهچنان که در سوره مؤمنون مجع های متعّددی به دنبال هم آمده اند: »َقْد أ

وَن. 
ُ
کاِة فاِعل ذیَن ُهْم ِللّزَ

َّ
ْغِو ُمْعِرُضوَن. َو ال

َّ
ذیَن ُهْم َعِن الل

َّ
ْم خاِشُعوَن. َو ال ذیَن ُهْم یف  َصالهِتِ

َّ
ال
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وِجِهْم حاِفُظوَن...« و با این حال، این مطالب ناظر به فعل فردی است؛ یعین اگر  ذیَن ُهْم ِلُفُر
َّ
َو ال

مؤمین نصف شب در خانه خود برخاست و خشوع در مناز داشت، مصداق سوره است؛ بنابراین، 
لت بر فعل جامعه ندارد. ِصرف مجع بودن، دال

لت می کند؛ به  اشکال دوم این است که »عباِد« اضافه به یاء شده و این، بر امری اختصایص دال
ْسَتِجْب 

َ
ین  أ که رابطه خایّص بیخ تک تک افراد با خدا برقرار می شود؛ مانند آیه »اْدُعو این معنا 

م« )غافر، 60( که گویی مفاد آیه، نگاه به جوانب فردی دارد. بر این اساس، آیه مورد حبث نیز از 
ُ

ک
َ
ل

مقوله فعل جامعه نیست. 
 اجتماعی هستند )مانند امر به معروف 

ً
در پاسخ به هر دو اشکال میتوان گفت: بعیض از افعال، الزاما

ْفُس  الّنَ ا  یُتَ
َ
أ آیه »یا   فردی است؛ مانند رجوع به خدا در 

ً
گاه یک فعل ذاتا و  از منکر(  و هنی 

)فجر، 27 و 28(؛ یعین یک روح در حال قبض  ِك راِضیًة َمْرِضیًة«  ّبِ َر ُة. اْرِجعی  ِإل   ْطَمِئّنَ ُ الْ
یرا جامعه قبض روح ندارد تا بتواند  است. روشن است که در اینجا، فعل جامعه بودن معنا ندارد؛ ز
م« که 

ُ
ک

َ
ْسَتِجْب ل

َ
ین  أ به این معنا رجوع به »رّب« کند. مهیخ طور است دعا کردن در آیه »اْدُعو

 امری فردی است. البته دعا، به صورت مجعی هم خوانده می شود، ویل در چنیخ مجعی هر فرد 
ً
ذاتا

نوعی ارتباط فردی پیدا می کند و منی توان گفت دعا مجعی است. اما برخی دیگر از افعال، دو الیه اند؛ 
ْم َفاْعُبُدوِن« )انبیا، 92( که 

ُ
ک ّبُ َنا َر

َ
یعین می توانند هم فردی باشند و هم اجتماعی؛ مانند مفاد آیه »أ

درباره اّمت است و روشن است که عبادت در این آیه فردی نیست. 
بنابراین، از اضافه شدن »عباد« به یاء، نباید چنیخ برداشت کرد که این آیه ناظر به ارتباط فردی با 
یرا ممکن است با در نظر گرفتخ قرائن یادشده، خداوند جامعه را حلاظ کرده باشد؛  خداوند است؛ ز
یعین »عباد از جهت جامعه بندگان«. مفاد آیه قبل )زمر، 17( نیز می رساند که مطلب درباره جامعه 

ّید مهیخ معناست.  است و بنابراین، سیاق آیات نیز مؤ
که دو مفهوم برای »عباد« می توان در نظر  در اینجا، توّجه به این نکته نیز خایل از لطف نیست 
یعی به معنای  یین به معنای هر انساین که بنده خداست، و یک مفهوم تشر گرفت: یک مفهوم تکو
یعی( در نظر باشد، آیه درصدد  که اطاعت و بندگی می کنند. اگر در اینجا مفهوم دوم )تشر کساین 
یژه است. از افعایل هم که به ایهنا نسبت می دهد معلوم می شود که آیه در مقام نگاه  معّریف جامعه و
لت های التزامی آیه، برخی وضعیت های  یین. چیزی که هست، می توان از دال یعی است، نه تکو تشر
یرا  یین را به دست آورد. به بیان دیگر، آیه به صراحت در مقام بیان وضعیت مطلوب است؛ ز تکو
ِبُعوَن أحَسَنُه« که 

ینه دیگری هم هست. بعد می فرماید: »َو یـَتَّ ینه »استماع القول« گز در مقابل گز
نشان می دهد در مقابل این صفت، »عدم اّتباع« یا »اتباع از غیر احسن« قرار دارد و آیه در مقام 
یع است؛ بنابراین، عنوان »عباد« نیز به دلیل پایبندِی  بیان وضعیت مطلوب  رفتاری و ناظر به تشر
جامعه به این خصلت ها به کار رفته است. البته ممکن است عباد براساس این شکل نگرفته باشد، 
بلکه براساس التزام به دین شکل گرفته باشد و ایهنا ارزش افزوده  باشند؛ یعین عالوه بر التزام به دین، 
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بندگان اطاعهتا و عبودیت های دیگری هم دارند. 

مقّدمه سوم:
لت التزامی، ناظر به جامعه ای رسانه ای است؛ جامعه ای  مقّدمه سوم این است که این آیه به دال

ینه وجود دارد:  لت چند قر مطلوب و کامل. برای این دال
« نیامده 

َ
« و »یتُرکوَن الباطل ینه اّول، تعبیر »احسن« است. چرا تعابیری مانند »یّتعبوَن احلّقَ قر

یج بر امهیت آن افزوده می شود  است؟ پیش تر مطرح شد که یکی از کارکردهای رسانه ها ــ که به تدر
یبایی شناخیت و رفتارِی بشر، مهه در یک بسته از  ــ این است که نیازهای اندیشه ای و انگیزه ای و ز
یافت می کند.  سوی رسانه پاسخ داده می شود و جامعه پاسخ خود را به شکل بسته ای، از رسانه در
یبا« فراتر از مفهوم حمدودی است که پیش از این به کار  اگر به ادبیات نسل امروز نگاه کنید، کلمه »ز
یبا می خوانند. در این صورت، مناسب به نظر می رسد  می بردمی؛ برای منونه، امروزه اندیشه را هم ز
که وقیت آیه برای یک اندیشه وصف »َحَسن« را به کار می برد، به آن جامعه هنایی شده انساین نظر 
یبایی، در حال برداشته شدن است. این را می توان به عنوان یک  دارد که مرزهای بیخ اندیشه و ز

ینه مطرح کرد.  قر
در توضیح باید گفت  که ادبیات دیین درباره گفته ها و سخن، براساس »حق« و »باطل« و این مسئله 
شکل گرفته است که سخن، یا حق است یا باطل. بااین حال، خداوند در اینجا تعبیر »احسن« و 
 
ً
یباتر را به کار برده است. دو قرن پیش ممکن بود فهم درسیت از این آیه به عمل نیامده باشد. اتفاقا ز

یکی از آیات به شّدت مهجور و متروک و نادیده انگاشته شده، مهیخ آیه است که خییل ها معنای آن 
را در منی یافتند؛ با اینکه آیه مهّمی است. در این آیه، حبث بشارت و حبث عباد من )بندگان خدا( 
ربه های جوامع گذشته ناسازگار و نامأنوس بوده و برای آهنا معنا نداشته،  مطرح است، ویل چون با تج

حمترمانه و ناخواسته کنار گذاشته شده است.
 اندیشه های دو مقوله ای حق یا باطل نیست، 

ً
ه به عمل درمی آید، الزاما البته می توان گفت که آحنچ

بلکه الگوها هم برای عمل است و چنیخ نیست که گفته شود: »الگو یا حق است یا باطل«، بلکه 
ْسَوٌة َحَسَنة« )احزاب، 21؛ ممتحنه، 4 و 6( که 

ُ
یباتر است، مثل »ا باید گفت: این الگو مناسب تر و ز

یبایی و نیکویی، به الگو نسبت داده می شود. الگوها در فضاهای رسانه ای، بیشتر ارائه می شود،  ز
یش از قول، اندیشه هایی است که یا حّق اند یا باطل.  منهتا منی توان انکار کرد که حبخ

یین هستند که در هناد هر بشری هنفته اند  یبا«، اموری تکو یبا« و »غیرز ینه دوم این است که »ز قر
یبایی تصّرف منی کند؛ برای مثال هر انساین از دیدن گل یا از مواجهه با  یع، در ز و خداوند از راه تشر
یبایی به عنوان یک خصلت بشری که ابعاد اجتماعی پیدا کرده  یبا لّذت می برد. مترکز آیه بر ز اخالق ز
و در جامعه عباد مطرح شده است، جز در فضای رسانه معنا پیدا منی کند. به تعبیر دیگر، در جامعه 
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ه  یبایی شناخیت در زمینه سخن، نقش داشته باشند، اما آحنچ مهه افراد باید با هم در تولید این فرآورده ز
به حبث حاضر ارتباط دارد نقش رسانه در این عرصه است.

دو برداشت از آیه استماع:
با توّجه به مقّدمات یادشده، دو برداشت از آیه حمتمل است:

برداشت نخست: نگاه توصیفی
یزناپذیر یک جامعه  گر که این آیه در حقیقت، درصدد ارائه وضعیت  ست این است  برداشت حنخ
هنایی شده انساین است؛ جامعه ای که در آن به ناچار، سخن در دامنه ای بسیار گسترده و پرمشار، 
ش و نشر پیدا می کند و مهه افراد نیز در وضعیت استماع و شنیدن قرار دارند. این برداشت، مبتین  پخ
بر نگاهی توصییف و ناظر به وضع هنایی بشر و جامعه کاماًل رسانه ای است؛ جامعه ای که عباد در آن 
زندگی می کنند، سخنان را می شنوند و مهگی از قول احسن تبعیت می کنند. به نظر می رسد که چنیخ 
جامعه ای تهنا در زمان حکومت امام عصر)عج( تّقق خواهد یافت؛ یعین حمال است چیزی غیر از 

جامعه امام عصر باشد. 
ـ مانند آیه ای که می فرماید: زمیخ را به صاحلان می دهمی  بر این اساس، موضوع هنایی و کامل این آیهـ 
ین مراحل حیات اجتماعی بشری است. اگر مراد آیه این  )انبیا(ـ ـ هنوز تّقق پیدا نکرده و ناظر به دورتر
یعی یا توصیه ای برای  یرا متضّمن هیچ حکم تشر مسئله باشد، باید آن را فعاًل از دستور کار کنار هناد؛ ز
پا مناید. ما نیست و فقط توصیف کننده جامعه واحدی است که تهنا امام عصر)عج( می تواند آن را بر

 
برداشت دوم: تشریع محض

در نگاهی دیگر، می توان گفت که مفاد این آیه، توصیه ای است و نه توصییف. یعین سفارش می کند 
یرساخت  یع( داشته باشد: یکی اینکه باید ز ید که دو قید )دو تشر که مشا یک جامعه رسانه ای بساز
آن جامعه عبودیت باشد و دیگری اینکه اقول را غربال کند و دنبال احسن برود. در این صورت، 
آیه در واقع، دستور عمیل را برای جامعه ِعباد و جامعه مطلوب بیان می کند. به عبارت دیگر، آیه 
که  ید  ید: مشا جامعه ای را بساز یعی است و می خواهد بگو به صورت مطلق، توصیه ای و تشر
ینه  یرساختش عبودیت باشد و جامعه ِعباد بشود. در چنیخ جامعه ای، به طور طبیعی و به قر ز
یژه ای )حسن و احسن بودن( می شود و این  ِعبادی بودن جامعه، مهه اقوال مقّید به گفته های و
واهد بود. در این جامعه باید مهه این اقوال شنیده و آن گاه، از  جامعه، تولیدکننده مهه نوع قویل حنخ
ین آهنا پیروی شود. اگر عّده ای می توانند این جامعه  را در یک روستا یا یک شهر  یباتر ین و ز هبتر
ام دهند تا برسد به جامعه جهاین در عصر ظهور امام  کار را احنج کنند، باید این  پا  کشور بر یا یک 
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یعی حمض برمی خیزد. عصر)عج(. این برداشت، از نگاه توصیه ای و تشر
برداشت سوم: رویکرد میانه

یع در  تفسیر دیگری که می توان مطرح کرد این است  که مفاد آیه را یک توصیف به عالوه یک تشر
یمی: موضوع این آیه، جامعه رسانه ای است؛ یعین جامعه کنوین و جوامع به شّدت  نظر بگیرمی و بگو
یش که امکانش هست، جامعه عباد را تشکیل بدهید. در  رسانه ای شده آینده، منهتا باید در هر حبخ
یر در  ید و اقوال بد نیز ناگز این جامعه چون جامعه رسانه ای است، مشا خود به خود، اقوال را می شنو
یع(.  ین آهنا را انتخاب کنید )تشر یباتر این جامعه مطرح می شود )توصیف(، اما مشا باید احسن و ز
که وضعیت حال را هم در نظر دارد، اما نگاهش به جامعه  این بیان درواقع، راه میانه ای است 

رسانه ای است و توصیه ای برای هر دو دارد.

برداشتی دیگر
ست، ممکن است کیس برداشت دیگری نیز از آیه داشته باشد و مفاد آیه را  افزون بر سه برداشت حنخ
ید: آیه درصدد توصیه به این است که مهه  سفارش به نشر اقوال گوناگون در جامعه بداند و بگو
یِن آهنا تبعیت کنید. الزمه عمل به این توصیه، این است که  ین و هبتر یباتر ید و از ز سخن ها را بشنو
یرا در اسالم به نشر مهه اقوال و دیدگاه ها  مهه سخن ها را منتشر کنید. این تفسیر را منی توان پذیرفت؛ ز

ه را هنی میکنند. 
ّ
توصیه نشده است. حیت روایایت دارمی که به طور خاص، نشر کتاب های ضال

یرا جامعه و مهه  ه معنا ندارد؛ ز
ّ
کتاب های ضال یمی در دوران حاضر، اخفای  البته ممکن است بگو

چیز به شّدت رسانه ای شده است و در چنیخ فضایی مهه اقوال گفته می شود و دیگر پهنان کردن آن 
شدین نیست. در جامعه ای که به شکل نمی بند رسانه ای شده و امر در اراده و اختیار انسان است، 
اگر از اشاعه کتاب های ضاله و اندیشه های باطل جلوگیری نشود، مردم سر از گمراهی درمی آورد و 
جامعه به سوی فساد می رود، ویل در جامعه ای که مهه مرزها و منع ها به وسیله رسانه ها برداشته 

ه، سالبه به انتفاء موضوع است. 
ّ
شده، مسئله اخفای کتاب های ضال

یافت پیام تفاوت گذاشته و گفته شود: این مطلب درباره ارسال پیام  نیز ممکن است بیخ ارسال و در
اد حد و مرز ارسال می شود، اما در  صدق می کند و پیام در جامعه رسانه ای شده، بدون امکان احیج
یافت پیام سخن گفت. در پاسخ به این دیدگاه باید گفت که  مهان جامعه می توان از حد و مرز در در
یرا در جایی که ارسال بدون منع و حمدودیت باشد،  یافت پیام هم صدق می  کند؛ ز این امر درباره در
که هر چه  گفته شد  یافت نیز بدون حمدودیت خواهد بود و حبث در مهیخ است. پیش از این  در
رسانه جلوتر می رود، تأثیر آن بر جامعه استیال و رسوخ بیشتری پیدا می کند و مقاومت های فردی در 
برابر رسانه، مقاومت های ذّره ای و نقطه ای در برابر حرکت جامعه است و تأثیری ندارد. به هرحال 
یمی این منع اثری ندارد و منتیف  ه را در روزگار کنوین جاری بدانمی و چه بگو

ّ
)چه حکم کتاب های ضال
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است(، توصیه به نشر مهه اقوال، پذیرفتین نیست و این برداشت را باید کنار هناد.

3ـ2. آیه نفی اکراه: 
اُغوِت َو ُیْؤِمْن ِباهلِل فقد اسَتْمَسَك  ُفْر ِبالّطَ

ْ
ْن َیک َ َ

َغّیِ ف
ْ
ْشُد ِمَن ال نَ الّرُ یِن َقْد َتَبّیَ ْکراَه یِف الّدِ »ال ِإ

ا َو اهلُل َسیٌع َعلمٌی؛ در دین، هیچ اجبارى نیست. راه از بیراهه، به خویب 
َ

ُوْثىق  اَل اْنِفصاَم ل
ْ
َوِة ال ُعْر

ْ
ِبال

یزى  ، به دستاو کفر ورزد و به خدا امیان آوَرد، به یقیخ آشکار شده است. پس هر کس به طاغوت 
استوار، که آن را هیچ گسسیت نیست، چنگ زده است. و خداوند شنواِى دانا است « )بقره، 256(.  
این آیه نیز می تواند منبعی برای نظر افکندن به رسانه از خاستگاه دین باشد و تأّمل در آن، ما را در 
رسیدن به دیدگاه دیین در این عرصه کمک می کند. درباره این آیه نیز چند مطلب به عنوان مقّدمه 

باید حلاظ شود:
 

مقّدمه اّول:
این آیه دین را »رشد« به مشار می آورد و هر چیزی را که در قبال دین باشد، »َغّی« یعین گمراهی و 
ه را در قبال دین  ضاللت می داند و آن دو را مقابل هم قرار می دهد؛ پس آشکارا ارزمشند بودِن هر آحنچ
ه دیین  ه »غیردیین« است. هر آحنچ ه »در مقابل دین« است، نه هر آحنچ است نیف می کند؛ البته نیف آحنچ
یش از دین، با وضعیت های فطری و انساین مشترک  نیست، فاقد ارزش مطلق نیست؛ چون حبخ
ه را نزد  یش از حقایق او در ادیان دیگر هم وجود دارد و بنابراین، آحنچ است. دین پذیرفته است که حبخ
ه در غیر دین و ادیان دیگر آمده  یش از آحنچ غیر دین است نیف منی کند، ما از خود دین آموخته امی که حبخ
مشترکات است که قرآن از آهنا به »َکِلَمٍة َسواء« )آل عمران، 64( تعبیر می کند. به عالوه، بسیاری 
ه غیر از دین  از امور، فطری هستند و خود دین هم آهنا را پذیرفته است. پس منی توان گفت هر آحنچ

باشد »غّی« است.
اما اینکه آیه دین را با غیردین در تقابل قرار داده است شاید مربوط به جایی باشد که کیس علم دارد 
موعه کامل است یا می بیند  که به واسطه دین، جامعه رشد کرده است و می فهمد که  که دین یک حمج
این دین، دین خداوند است و بااین حال، در برابر آن قرار می گیرد و دین را منی پذیرد. دین به عنوان 
موعه کامل را نپذیرد و در قبال آن رفتار انکارآمیزی داشته  یک مرام باید پذیرفته شود و اگر کیس این حمج

باشد، به رفتار چنیخ کیس، غّی اطالق می شود.
ش تشکیل  یمی: دین از دو حبخ تفسیر دیگری که برای معنای غّی می توان بیان کرد این است که بگو
ش های فطری و هنادی بشر که دین آمده و  ش آن اساسیات دین است؛ یعین حبخ شده است: یک حبخ
شیده، مانند قبول خداوند که امری بشری است و نادرسیِت شرک که بر اساس  به آهنا قّوت و عمق حبخ
آیات قرآین، وقیت در جامعه ای شرک پذیرفته می شود، این یک پذیرش تقلیدی و نتیجه پیروی از آبا 
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ش قرار بگیرد، غّی است و غّی بودنش نیز  ه در قبال این حبخ و اجداد است و نه از سر عقالنیت. آحنچ
به تعبیر آیه شریف، روشن و آشکار است. 

م است که ما نوعی تقابل را بیخ دین و غیردین می بینمی؛ دین مّتصف به رشد و رشدآوری است 
ّ
مسل

گمراهی چیست و  که  گمراهی و ضاللت است. این موضوع  ه در مقابل دین قرار دارد غّی و  و آحنچ
مقصود آیه چه چیزی است که در مقابل دین قرار دارد و مّتصف به غّی شده است ارتباطی با حبث 

ما ندارد و ما نیز از این مقوله می گذرمی. 

مقّدمه دوم:
در مقدمه اول بیان شد که این آیه به نیف ارزمشندِی چیزی می پردازد که در قبال دین باشد و آن را 
 وجود غّی را در جامعه می پذیرد. باید 

ً
حیا گمراهی می مشارد، اما وجود آن را نیف منی کند و تلو غّی و 

رشد و غّی هر دو وجود داشته باشند تا اکراه معنا پیدا کند، و اگر غّی نباشد، معنا ندارد که سخن از 
نبودن اکراه به میان آید. دو چیز وجود دارد که وضعیت هر دو روشن شده است و باید به مست آهنا 
نرفت و به مست این رفت. پس آیه متضّمن پذیرش وجود غی در جامعه است. البته اگر آیه هم 
ید، این، امر روشین است که غّی در جامعه وجود دارد، اما شاید بتوان این نکته را اصطیاد کرد  نگو
که غّی ــ هرچند با شّدت و ضعفـ ـ مهیشه در جامعه وجود دارد. ممکن است زماین جامعه به جایی 
یکرد  برسد که غّی در آن کم باشد، ویل از میان منی رود. در جامعه مهدوی هم شاید بتوان گفت که رو
و حرکت های جامعه به غّی متایل ندارد، ویل این به معنای فقدان مطلق غّی نیست. براساس این 
یخ که  یمی: در هر جا که انساین هست، غّی هم وجود دارد. دست کم تا مقاطعی از تار احتمال می گو

کمال یافتگی برای جهان و دنیا تّقق نیافته است، مهیشه غّی خواهد بود. 
این مطلب را می توان از آیات دیگر قرآن نیز به دست آورد که در وجود انسان، معجوین از فجور و تقوا 
کرد؛  که آن را درست  َمها ُفُجوَرها َو َتْقواها؛ سوگند به َنْفس و آن کس  َ لْ

َ
اها. َفأ قرار دارد )»َو َنْفٍس َو ما َسّوَ

سپس پلیدکارى و پرهیزگارى اش را بدو اهلام کرد...«. مشس، 7 و 8(، منهتا چیزی که انبیا به دنبال آن بودند 

که انسان  که حکومت عادل شود و قسط در ساختار جامعه استقرار یابد. این تصّور  این است 
یژگی به موجودی سراسر تقوا تبدیل می شود بعید است و خدا هم  مسلوب االختیار است و با این و

یند.  واسته است که انسان را چنیخ بیافر حنخ
دو  این  و  نیست  فجور  مطلق  نیف  معنای  به  آن،  سطح  ین  کامل تر در  ولو  رشد  وجود  بنابراین 
یه پردازی منی توان یک یا دو آیه یا روایت را به تهنایی مبنا قرار داد؛ پس  مجع شدین اند، اما در مقام نظر
یه پردازی  این نکته را باید در کنار آیات و روایات دیگر، در یک چهارچوب قرار دهمی تا بتوانمی به نظر

دیین برسمی.4

ون«. برخی، از این آیه استفاده کرده اند که در اسالم دموکرایس 
ُ
ْکَثُرُهْم ال َیْعِقل

َ
 أ

ْ
4. خداوند در آیه 63 سوره عنکبوت می فرماید: »َبل

ندارمی. حاال این آیه را در کنار مجله امام عیل)ع( قرار دهید که وقیت مالک اشتر را به سوی مردم تازه مسلمان مصر فرستاد، در مهان 
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مقّدمه سوم:
که اندازه گیری آن ممکن است بنا می کند،  اسالم ساختار اجتماعی را براساس امر ملموس بیروین 
گاه است و مقول به تشکیک است؛ ازاین رو، امیان  نه براساس امری دروین که فقط خداوند از آن آ
کند، جامعه  کند. اگر امیان در مناسبات اجتماعی مداخله  نباید در مناسبات اجتماعی مداخله 
یزد و خود امیان اّولیخ قرباین آن خواهد بود. مناسبات اجتماعی باید براساس حقوق  به هم می ر
که این مطلب را به روشین  باشد. حقوق هم بر اساس شهادتیخ است و نه بیشتر.5 یکی از آیایت 
ا  َّ ْمنا َو لَ

َ
ْسل

َ
وا أ

ُ
ْ ُتْؤِمُنوا َو لِکْن ُقول  لَ

ْ
ا ُقل ْعراُب آَمّنَ

َ ْ
ِت ال

َ
می رساند، این است که می فرماید: »قال

گفتند: »امیان آوردمی« بگو: »امیان نیاورده اید،  م؛ ]برخی از[ بادیه نشینان 
ُ

وِبک
ُ
میاُن یف  ُقل

ْ
َیْدُخِل ال

یید: اسالم آوردمی« و هنوز در دل هاى مشا امیان داخل نشده است« )حجرات، 14(.  لیکن بگو
یستند مسلمان بودند، ویل بسیاری  از  از ظاهر آیه پیدا است مردمی که در جامعه عصر نبوی می ز
آنان مؤمن نبودند و پیامبر)ص( معّطل مناند تا مهگی مؤمن شوند و بعد جامعه را بسازد. آن حضرت 
اّول جامعه را ساخت به امید اینکه امیان در قلب های آهنا جای گیرد. جامعه اسالمی، بر اساس 
 حکومت و نظام خلقت را برای 

ً
اد امیان درست می شود و اساسا یت و احیج یک چهارچوب با هدف تقو

 امیان آورده و چه کیس امیان نیاورده است، دخالیت 
ً
یت امیان قبول دارمی، اما اینکه چه کیس قلبا تقو

ک است. شهید مطهری  در وصف شیخ اعظم  در مناسبات اجتماعی ندارد و فقط ظاهر افراد مال
ید: »ما منی دانمی بیخ او و خدا چه می گذشت. ما ظاهر او را می بینمی«.  انصار می گو

بنابراین، خدمات جامعه اسالمی افراد غیرمؤمن را هم شامل می شود. از دستورهای اسالم این 
است که نه تهنا به خلق، بلکه به حیوانات هم کمک کنید. گویی برای خداوند مطلوبیت دارد که 
بندگانش سیر شوند و البته راه امیان نیز از مهیخ جهت می گذرد. انسان باید سیر شود تا با آرامش فکر 

ُسِن 
ْ
ل

َ
 أ

َ
ْم َعیل ُ ِری اهلُل لَ ا ُیحجْ ینَ ِبَ اِلِ  الَصّ

َ
 َعیل

ُّ
ا ُیْسَتَدل َ َّ

آغاز عهدنامه، سخن از وزرای قبیل و افکار عمومی به میان آورد و فرمود: »ِإن
یران  ِعَباِدِه«. )هنج البالغه، نامه 53(؛ یعین اگر بر سر زبان بندگان )عموم مردم( مدح و ستایش و صفت و نگاه مثبیت نسبت به وز
قبیل وجود داشت، دلیل بر خویِب آن فرد است. پس گاهی وجدان و افکار عمومی، معیاری برای متییز افراد و این مسئله است که چه 
کیس پذیرفته شود و چه کیس پذیرفته نشود؛ چون خداوند این مدح را بر زبان مردم جاری کرده است. پس آن آیه باید در کنار این 
یه پردازی کنمی که آیا افکار عمومی به صورت مطلق یب ارزش است یا  )ع( در یک چهارچوب قرار گیرد و سپس نظر مجله امیراملؤمنیخ
ون« درباره مشرکان است و باید معلوم شود که آیا مفاد آن 

ُ
ْکَثُرُهْم ال َیْعِقل

َ
 أ

ْ
ک قرار داد. افزون بر اینکه آیه »َبل گاهی می توان آن را مال

در جامعه اسالمی هم صدق می کند یا نه.   
5. ذکر این مطلب خایل از لطف نیست که زمان بعث پیامبر اکرم)ص(، روی سخن ایشان با مشرکان بود و نه با اهل کتاب. به اهل 
ید، بلکه  به مشرکان می فرمود: »یا اهیا الناس! قولوا ال اله اال اهلل ُتفلحوا« )ابن عبدالبر، یب تا،  کتاب منی گفت: بیایید و مسلمان شو
ْوا 

َ
2/ 492؛ 4/ 1486؛ طبری، یب تا، 11/ 585 و 586(. آن حضرت با شرک مبارزه می کرد و البته به اهل کتاب هم می گفت: »َتعال

 ِمْن ُدوِن اهلل« )آل عمران، 64(. گویی 
ً
ْربابا

َ
 أ

ً
 َبْعُضنا َبْعضا

َ
ِخذ  َو ال َیّتَ

ً
 اهلَل َو ال ُنْشِرَك ِبِه َشْیئا

َ
 َنْعُبَد ِإاّل

َ
اّل

َ
ْم أ

ُ
َکِلَمٍة َسواٍء َبْیَننا َو َبْیَنک ِإل  

خود را در صف اهل کتاب می دید، ویل با یک کتاب قوی تر و مطمئخ تر و پیام واالتر؛ ازاین رو، آن حضرت هیچ گاه جهبه ای علیه اهل 
کتاب نگشود و تهنا زماین با اهل کتاب وارد جنگ می شد که خودشان به توطئه چیین و مبارزه با مسلمانان دست می زدند؛ مانند 

پا کردند.  جنگ هایی که خود هیودی ها بر
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کند و بعد امیان آورد. در شرایط غم و اندوه منی توان به او گفت: امیان بیاور! این گونه خدمات، برای 
ـ از آن استفاده می کنند. ـ مؤمن و غیرمؤمنـ  مهه است و مههـ 

مقّدمه چهارم:
که با زور آن را از بیخ ببرمی، بلکه راه  آیه خواهان ازاله غی به قهر و غلبه نیست و از ما منی خواهد 
گاه شدن و آشکار شدن  یح می کند و به ما می آموزد که باید بر تبییخ و آ برقراری و استقرار دین را تصر
ت آن را هم این گونه بیان می کند که دین یک 

ّ
گاه کردن مردم است. عل تکیه کرد. راه استقرار دین، آ

هناد صوری و ظاهری نیست، یک هناد دارای رشد است و رشد با زور اتفاق منی افتد، بلکه  باید از 
راه عقل و تبییخ به وجود آید. 

در آیه سخن از اکراه به میان  آمده و در هر اکراهی، یک »ُمِکره« و یک »ُمکره علیه« در کار است. 
در اینجا، »ُمکره علیه« دین است و »ُمکره« بندگان اند؛ چون خداوند اکراه منی کند و اکراه کار بندگان 
که دیگران را اکراه نکنید. پس، از این آیه به خویب استفاده  است و خداوند از بندگان می خواهد 
اد کرد. نکته شایان تّوجه این است که قرآن کرمی واژه »اجبار« را به  می شود که دین را نباید با اکراه احیج
واهید به زور کیس را متدّین کنید،  کار نگرفته است. اجبار، باالتر از اکراه است. اجبار این است که حبخ
که شرایط را به مست پذیرش از سر ناچاری  ویل اکراه مطلق است و هر نوع فعالییت را دربرمی گیرد 
ید: دین را پذیرفمت. البته اکراه، شامل  گیرد و بگو کیس در رو در بایسیت قرار  می برد؛ مانند اینکه 
اجبار و بیشتر از اجبار هم می شود؛ بنابراین، از آیه نیف اکراه این مطلب استفاده می شود که خداوند 
از بندگان متدّین خود می خواهد که برای توسعه دین در جامعه، نه تهنا دست به زور نبرند، بلکه 

دست به اکراه هم نبرند.

نتیجه:
یه کالمی رسانه، اقتضائایت را در حبث روش برجای می گذارد که آن  در پایان می توان گفت که نظر
گاهی تأثیرایت بر مسائل استنباطِی رایج می گذارد و  گاهی عناصری از روش می شود،  اقتضائات، 
گاهی نیز جهت استنباط را تغییر می دهد. نگاه دیین، امری جدید در فضای روش شنایس فقه است؛ 
یه کالمی نداشته  یه کالمی برسمی و اگر نظر به این معنا که ما در بسیاری از موضوعات باید به نظر
واهمی داشت؛ بنابراین نداشتخ  یه فقهی هم شکل منی گیرد و به تبع آن، احکام فقهی هم حنخ باشمی، نظر
یه و اجتناب از تالش برای دستیایب به آن باعث می شود رابطه بیخ دین و رسانه یا فقه و رسانه  نظر

شکل نگیرد و در نتیجه، رسانه کالمی ما هم به نفع دین کار نکند.
یه، پس از اثبات انساین بودن رسانه، باید به منابع قرآن و حدیث و  برای به دست آوردن این نظر
که  کرد. چنان که در آیه استماع بیان شد، شنیدن و تبعیت، برای این است  مباین کالمی مراجعه 
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ید؛ پس  ید و هر کدام حمتوای هبتری داشت، در عرصه عمل به کار گیر مشا سخنان دیگران را بشنو
که این آیه با مدلول مطابیق یا مدلول التزامی اش، ناظر به ُبعد رسانه ای در انسان  گفت  می توان 

است.. 
کراَه یِف الدین«، نیز دو جهبه را مطرح می کند: یکی جهبه دین و ارزش ــ که واژه »رشد«  آیه »ال إ
یات  ه بر خالف فطر را برایش به کار برده ــ و دیگری جهبه مقابل دین که مهان غّی است؛ یعین آحنچ
 پذیرفته است که 

ً
حیا بشر باشد. غّی به معنای گمراهی است و گمراهی منشأ یب ارزیش است. آیه تلو

یرا اگر فرض دین بر این بود که غی در جامعه نیست، پس چرا نباید اکراه  غّی در جامعه وجود دارد؛ ز
اد تقابل میان این دو جهبه، به معنای پذیرش وجود هر دو است. اگر هم روزی بیاید  کرد؟ نفس احیج
که غی در جامعه وجود نداشته باشد، دست کم در وضع فعیل، غّی فراوان در مهه جای جهان وجود 
دارد. آیه از ما منی خواهد که غّی را با زور از بیخ ببرمی، بلکه از ما می خواهد که دیگران را اکراه نکنمی و 
تهنا بکوشم فطرت دیین انسان ها شکوفا شود. اگر هم مشا با اجبار و اکراه کیس را به دین کشاندید، 
فایده ای ندارد. این مطلب را باید نکته ای مبنایی در حبث رسانه به مشار آورد که راه اشاعه دین داری، 

تبییخ و دعوت به تعّقل است و رسانه می تواند و باید فعاالنه در این مسیر قدم گذارد.
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