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گی ها و اصول رسانه دینی و غیردینی مبتنی بر تربیت  ویژ
اسالمی و تعامل با رسانه

 
میی2 کر سید حسین واعظی1 *محداهلل 

چکیده:
یژگی های رسانه  هدف مقاله حاضر تلیل دیدگاه ها و آموزه های اسالمی و دیین به منظور آشنایی با و
یه و تلیل اطالعات، ابتدا مباین نظری  ز مؤثر و الزامات اسالمی در تعامل با رسانه است. به منظور تج
یق مطالعه منابع علمی و فیش برداری آهنا برریس و سپس با روش تلیل حمتوا مفاهمی و مضامیخ  از طر
اسایس با توجه به ابعاد الزامات اسالمی و حول حمور رسانه استخراج و دسته بندی شد. برای 
دد شد.  افزایش اعتبار از تلیل افراد بیرون از حمدوده استفاده و پس از برریس و بازبیین، اصالح حمج
نتایج و یافته های این مقاله نشان می دهد که با نگاه عمیق و ژرفانگر به آموزه های دیین و اسالمی 
که او را در شناخت و تعامل با ابزارهای ساخته خودش  کرد  می توان انسان و جامعه ای را معریف 
از مجله رسانه یاری مناید و از این ابزار ارتباطی قوی در دنیای معاصر در مسیر تشکیل اّمت واحده 
یکرد تعامیل و رقابت، با توجه به  اسالمی به حنو احسن استفاده کند. در این میان توجه خاص به رو
ذوبیت، پرهیزگرایی یا یب تفاویت  یکردهای حمج توسعه پیش بیین ناپذیر فّناوری های نوظهور در مقابل رو
منود پیدا می کند. برریس و استنتاج این مقاله از نوع کییف و به شیوه تلیل حمتوای کییف و جامعه آماری 
آن کلیه متون و منابع اسالمی مرتبط با رسانه است. به علت کثرت و تنوع منابع برای منونه گیری از 
انه ای بود  یتایل در دسترس استفاده شد. روش گردآوری اطالعات کتاحبخ کلیه مکتوبات چایپ و دحیج
الت  انه ها، بانک های اطالعایت و حمج کتاحبخ یتایل موجود در  و بر مهیخ اساس از منابع چایپ و دحیج

یکی استفاده شد و ابزار گردآوری اطالعات فیش و فرم طراحی شده توسط حمققان بود. الکترو
واژگان کلیدی: رسانه دیین، رسانه غیردیین، تربیت دیین، رسانه تأثیرگذار اسالمی.

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

یسنده مسئول(  2 . دانشجوی دکتری فلسفه تعلمی و تربیت دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان )نو
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مقدمه 
گستره و عمق نفوذ رسانه ها در متامی جنبه های اقتصادی، فرهنگی، سیایس، دیین، تربییت و... 
یدادهای  زندگی انسان امروزی را درمی نوردد و در جسم و روح او جوالن می دهد. امروزه یکی از رو
گسترش فوق العاده رسانه ها و فّناوری های اطالعات و ارتباطات و  مهم و انکارناپذیر دهه اخیر، 
ازی در عرصه های فرهنگی و تربییت است که به رقیب جدی تعلمی و تربیت واقعی تبدیل  فضای حمج
شده و با گذر از مرز زمان و مکان، فرصت ها و هتدیدهای فراواین پیش روی کاربران و تصممی گیرندگان 

عرصه رسانه و تعلمی و تربیت قرار داده است. 
ین  ین پیامبر خداوند حضرت حممد)ص( که این دین را آخر ید آخر دین اسالم و قرآن معجزه جاو
کامل در متامی ابعاد  و تمکیل کننده ادیان اهلی معریف می کند )املائده، 3(، به دنبال معریف انسان 
یرا او را خلیفه خود بر روی زمیخ معریف کرده است )البقره، 30(. وجه متایز انسان  وجودی اوست؛ ز
که روح اهلی در آن دمیده شده است )آل  با موجودات دیگر در قدرت تعقل و فهم او هنفته است 
عمران، 59 (. این انسان زمینه آن را دارد که از مقام فرشتگی فراتر یا از حیوان فروتر رود )االعراف، 
179(. متام انبیا موضوع حبث، تربیت و علمشان انسان است و آمده اند انسان را تربیت کنند و این 
بروت برسانند )امام  موجود طبیعی را از مرتبه طبیعت به مرتبه عایل و مافوق طبیعت و مافوق احلج

مخیین)ره(، 1389(.
تربیت مد نظر اسالم، تهنا تربیت بدین نیست، بلکه مهه ابعاد وجودی انسان را دربرمی گیرد. تربیت 
یت عبودیت آغاز می شود و تا رابطه با خود، مردم، دنیا،  اسالمی از رابطه انسان با خدا با حمور
زندگی و آخرت را دربرمی گیرد و در اعمال و رفتارش ظهور می یابد. در این میان با شناخت عمیق 
رسانه مبتین بر آموزه های دیین و توجه به الزامات فردی و مجعی آن می توان در معریف انسان کامل و 
ام داد و نقشه ها و توطئه های معاندان رسانه  جامعه اسالمی متحد و یکپارچه اقدامایت اسایس احنج
کرد. برریس  دیین و انسان مسلمان را با ابزارهای مورد استفاده خودشان به حداقل رساند و خنیث 
یژه  تربیت و توالت مبتین بر توسعه فّناوری های ارتباطی و اطالعایت در دوران معاصر زمینه نگاه و
و دوراندییش وسیعی را موجب می شود و وجود انسان های متخصص و مهه جانبه نگری را می طلبد 
که با درک مقتضیات زمان، جعبه ابزار خود را کامل کنند تا از گردنه های مهم تصممی گیری و حرکت 

به سالمت عبور کنند.

اهمیت و ضرورت تربیت دینی 
یرا در  یژه ای برخوردار است؛ ز تربیت دیین برای انسان مهانند دیگر نیازهای اسایس او از امهیت و
چنیخ تربییت، به مهه ابعاد وجودی انسان توجه شده است، اما در تربییت که در آن، دین جایگاهی 
یرا  گرفته می شود؛ ز کمال واقعی انسان است، نادیده  که سبب  نداشته باشد، بسیاری از فضایل 
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یه های حمدود  یات، توسعه دادن نظر اساس تربیت های دیین توجه دادن به فضایل روحی و معنو
کوچک جهان ماّدی، به یک فضای غیرمتناهی و جهان نوراین غییب  مردم از این چهار دیواری 
ام نشده و به پرورش ابعاد واقعی انسان  است. بیشتر تقیقات امروزی در پرتو دستورات دیین احنج
تلف  که »انسان عصاره هسیت و دارای قوا و استعدادهای حمخ توجهی نکرده و این در حایل است 
یژگی انسان، جنبه اهلی و ملکویت اوست که او را در کل نظام هسیت ممتاز منوده  ین و است، مهم تر
اکه انسان موضوع تربیت است و موجودی است  است و حمور نظام خلقت قرار داده است. ازآحنج
پذیر و دارای قدرت اختیار، انتخاب و اراده است؛ برای شکوفایی و به فعلیت رساندن قوا  اثرگذار و اثر
تلف او  و استعدادهای فطری اش نیاز به تربیت دارد و تهنا تربیت دیین است که می تواند نیازهای حمخ
یژه در بُعد معنوی و اهلی فراهم مناید« )حسیین، 1377(.  را تأمیخ و زمینه تکامل مهه جانبه او را به و
ین بعد آن رابطه میان انسان با  که بارزتر براساس آموزه های اسالمی، انسان ابعاد ارتباطی دارد 
یدگار و طبیعت و انسان های دیگر و نیز با زندگی و آخرت و رابطه با خود است. مسلم است که  آفر
مباین فلسیف تعلمی و تربیت اسالمی از عقیده توحید اسالمی سرچشمه می گیرد و برای رسیدن به دو 
هدف یپ هنادی و اسایس تالش می کند که یکی بقای انسان، و دیگری تعایل او به پایه ای است که 

درخور جایگاه اش در هسیت باشد )کیالین، 1389(.
ینش و مبدأ آن و مقصدی که برای حرکت عمومی جهان قائل  بر اساس نگرش اسالم درباره عامل آفر
امی که برای حیات او می شناسد،  است و عناصر اهلی که برای انسان مشخص می کند و آغاز و احنج
ین هدف و مقصود از تربیت »ساختخ و خالص کردن انسان برای خداست که رمز سعادت و  واالتر

فوز و فالح و جاودانگی او در این نکته هنفته است« )رهبر و مهکاران، 1379(. 

معیارهای تشخیص فاصله از اتحاد و یکپارچگی دینی 
1. کاهش ارتباط کالمی؛ 2. اختالل در فرآیند الگوسازی؛ 3. کاهش فصل مشترک های عاطیف؛ 4. 
تعهد نداشتخ به فرهنگ خودی؛ »هرگاه دلبستگی نسل جوان یک جامعه به فرهنگ و ارزش های 
با دیده تردید به فرهنگ و ارزش های فرهنگی خود بنگرد  کاهش یابد و  فرهنگی نسل بالغش 
گسست ها را شکل خواهد داد« )مسیت، 1385، 67(. 5. کاهش صبر و بردباری؛ 6. شرکت نکردن 
ین  که بیشتر نسل جوان در مشارکت های اجتماعی؛ 7. اختالف در نوع تعلمی و تربیت؛ جوانان 
ین  ربه های نو اطبان رسانه هستند، روحیه ای نوخواه و تنوع طلب دارند و در جست وجوی تج حمخ
گاه با آهنا درگیر هم  ربه استفاده منی کنند و  ربه  ها و دیدگاه های افراد باتج هستند و در این راه از تج
گاهانه فّناوری پیشرفته ارتباطات؛ »توسعه  می شوند )عیل حممدی، 1383، 19(. 8. به کارگیری ناآ
ارتباطات پیامدهایی دارد که یکی از آهنا ساخت زدایی است؛ مثاًل ظهور اینترنت با وجود جنبه های 
از  مثبت و منیف فراواین که دارد مهانند مششیر دو لبه است و باعث شده است که ساختار ممنوع و حمج
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کید بود، را درهم بشکند« )پیرز، تراورز، 1385، 129(. 9. ازخودبیگانگی؛ 10. اشتغال  که قباًل مورد تأ
یت اجتماعی؛ منظور از  روزافزون والدین؛ 11. فقر فرهنگی و نفوذ فرهنگ بیگانه؛ 12. فقدان هو
یت اجتماعی؛ »احساس پیوند با دیگران، درک جایگاه و منزلت فرد در جامعه و درک انتظارات  هو
متقابل فرد و جامعه است که در نسل جدید به عنوان یک نیاز و ضرورت مطرح می شود« )گیدنز، 
1377، 351(؛ 13. فقدان الزام معنوی؛ نسل جدید توانسته است به پیشرفت های چشمگیر و رشد 

روزافزوین دست یابد، اما هم سطح با آن نتوانسته است از رشد معنوی هبره مند شود. 

رابطه تسخیر و جایگاه رسانه در تربیت معاصر 
براساس تعالمی دین اسالم، آدمی باید با دنیا رابطه ای از جنس تسخیر و به خدمت گرفتخ آن برای 
لوقات است. بشر امروزی، اگرچه در بسیاری از  یرا انسان اشرف حمخ رسیدن به کمال را برقرار کند؛ ز
اکتشافات علمی و فّناوری پیشرفت کرده و نوآور بوده است، نه تهنا به هدف واالی رابطه انسان در 
پیچی نکردن از قوانیخ اهلی در استفاده از نعمت های  تسخیر، یعین سپاس خداوند که حقیقت آن سر
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 فّناوری هسته ای و هیدروژین و 

هوا ـ فضا و فّناوری اطالعات و ارتباطات و رسانه آشکارا مشاهده می شود. 
اد رشد ناحمدود مست کننده  به گفته رنه دبس )1968(، تالش انسان برای سیطره بر طبیعت و احیج
است و تا زماین که اخالق اجتماعی تازه و دین اجتماعی بنا نگذارمی، منی توان بیخ انسان و طبیعت 
رابطه مهاهنگ و سازواری برقرار کرد )کیالین، 1389(. از عوامل دیگر گسست در رابطه تسخیر بیخ 
انسان و دنیای طبیعی در تربیت جدید، نبود رابطه صحیح عبادت و آموزه های دیین در فلسفه های 
ترعان و  تربییت معاصر و تعامالت انساین با ابزارآالت بشری است. این کمبود تالش بسیاری از حمخ
یرا باعث شده است  مکتشفان امروزی را با وجود رنج ها و مرارت های فراوانشان، به نقد می کشاند؛ ز

آهنا در دام نقشه ها و اهداف پیدا و پهنان ثرومتندان و سیاستمداران افتند.
یژه دارد، درحایل که انسان تربیت یافته  تربیت غیردیین به مجع آوری و مصرف ثروت های دنیوی توجه و
اسالمی به ثروت های اعتقادی و فکری بیشتر احساس نیاز می کند. تبدیل رابطه اسالم به دمشین 
یژگی و رسالت جهاین  با غیرمسلمانان از مجله اهداف مغرضانه ثرومتندان و سیاستمداراین است که و
اسالم و سیره پیامبر اسالم حضرت حممد)ص( را درک نکرده اند. آهنا اسالم را دیین قومی و خاص 
ست به خود  یقایی و در زمره ادیان شریق معریف می کنند و با این کار، حنخ عرب، یا دیین آسیایی یا افر
و مردمشان و سپس در حق اسالم سمت می کنند. این گونه دیدگاه ها در حایل مطرح می شود که در 
قرآن، چنیخ نگرش و تفکری با توجه به مژده پیروزی رومیان در سوره روم که به شادی مسلمانان 

امد، مورد توجه نیست )الروم، 2-4(.  می احنج
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ارتباط میان دین و علم 
ین آموزه های دیین است که از راه نفوذ در معرفیت که به عمل کردن به مصداق های  عبادت از مهم تر
ین شکل خود می رسد. نتیجه معرفت علمی و کمال عبادت موجب می شود  امد، به کامل تر آن می احنج
اد شود، به واسطه علم به قدرت  از راه علم به نعمت های اهلی، حمبت خداوند در دل فراگیرنده احیج
کامل به او پدید آید و با علم به قدرت جبروت و اقتدار خداوند، تقوا و  خداوند، امید و توکل 
َماُء؛ 

َ
ُعل

ْ
ال ِعَباِدِه  ِمْن  یَش اهلل  ا ینْ َ َّ

ترس از خالق عامل وجود آدمی را فراگیرد. قرآن می فرماید: »ِإن
که از او می ترسند« )فاطر، 28(. جایگاه رفیع عبادت و امهیت آن  از بندگان خدا تهنا دانایان اند 
موعه ای از نیازهای اصیل و فرعی انسان از مجله  در رسالت رسوالن اهلی به این دلیل است که حمج
ید. تربیت گسسته  نیاز به جاودانگی، نیاز به انس و الفت، و نیاز به عشق و احترام را پاسخ می گو
از عبادت با حوزه های حمدودی چون رابطه های قومی، نژادی، طبقایت، جغرافیایی، مذهیب و... 
یرانگری را در درون و بیرون  مرتبط است. این حوزه های پیوندی عوامل ناسازگاری و ستیزه ای و
از این حوزه ها فراهم می کند که سطحی و متناقض است و انسان را در تهنایی نگاه می دارد و او را 
قرباین ازخودبیگانگی )alienation( و احساس ناتواین )powerlessness( و هراس و اضطراب 
می کنند. رابطه عبودیت تهنا موجب پیوند با خدا می شود و از این رهگذر، حمورهای دوسیت را بر 
یک حمور متحد می سازد و مهه حوزه ها را یکجا با عنوان وفاق و مساملت در زندگی انسان پیوند 
کاسیت و واکنش های  می زند. جدایی و نبود مفهوم عبادت در تربیت جدید موجب آشفتگی و 
یک فروم، 1955(.  گردش درمی آید )ار ضد و نقیض می شود و تربیت بر حمور پرستش ثروت به 
فرانسس بیکن علت احنطاط و عقب ماندگی انسان ها را مشغول شدن به اندیشه ها و مسائل 
نادرست دانسته و هدف معرفت را سودگرایی معریف کرده است. مهچنیخ مازلو گفته است: یب دینان 
و  امروزه ضعف ها  کشیدند )مهان، 138(.  آتش  به  را  آن  بازسازی خانه،  به جای  نوزدهم  قرن 
ناکارآمدی های تربیت رهاشده از عبادت و دین، در تعلمی و تربیت های غیردیین مشهود است. 

تربیت غیردینی و رسانه 
، به اختصار به تربیت غیردیین و خایل از عبادت اشاره و پیامدهای آن به طور کیل  در حبث پیشیخ
تلف بیان شد، اما برای آشنایی بیشتر با پیامدهای منیف تربیت غیردیین مرتبط با  و از نگاه متفکران حمخ

یر به تفصیل توضیح داده شده است: گسترش فّناوری ها در دوران معاصر، موارد ز

الف( محدود شدن اخالق و مزایای روابط اجتماعی نیکی و فرمانبرداری، به محل کار و 
فقدان آنها در خانواده و جامعه:

کار در کارخانه و مغازه و  انسان متدن جدید از اخالق حسنه ای برخوردا می شود که با مقتضیات 



ســـال اول، مشـــاره اول
پاییز و زمستان 1393

30

اداره ها سازگار است. درسیت کار، سرعت تولید، تکرمی ارباب رجوع، راه انداختخ کار مراجعه کننده، 
داشتخ ظاهر برازنده، وقت شنایس، اطاعت از مافوق، ادب و احترام نسبت به مهکاران و... منونه ای 
از این اخالق حسنه است که در انسان متدن جدید دیده می شود، اما مهیخ انسان هنگامی که به 
یژگی ها هتی می شود. چنیخ نامهاهنگی در زنان  خانه بازمی گردد یا به مکاین عمومی می رود، از این و

این دوره آشکارتر است. 

ب( اضطراب روحی در انسان معاصر: 
تربیت معاصر از توجه به حوزه مبدأ و معاد غفلت کرده و به جای آن به گفت وگو در حوزه جهان ماّدی 
یکی نشان می دهد  ام شده در میان جوانان جوامع پیشرفته تکنولوژ مترکز کرده است. برریس های احنج
که با وجود توجه شدید به تربیت، این قشر به دو گروه تقسمی می شوند: گروهی که از زندگی کنوین 
روی برتافته اند و در یپ خدایی هستند که او را بپرستند و دیین که به آن اعتقاد بیابند؛ گروهی دیگر بر 
یند که زندگی با مواد  ست، از زندگی روی برتافته اند و سعادت را در عامل هپرویت می جو عکس گروه حنخ
ست در یپ هر حنله دیین می روند تا برای  در، رخوت و نعشگی به او عرضه داشته است. گروه حنخ حمخ
پرسش های خود پاسخ هایی بیابند. رابرت بال نیز اذعان کرده است که امروزه برخالف منفعت گرایی 
یت آسیایی است؛  گاهی بزرگی در حال رخ دادن است و آن توجه به معنو فردی در تربیت غیردیین، آ
یرا بر تول نفس از درون بیش از آداب و مناسک بیروین، بر سازگاری با طبیعت بیش از هبره کیش  ز
یاده روی در مال اندوزی و کسب  کید می کند و ز از آن و بر روابط شخیص بیش از روابط صوری تأ
گفته ابراهام مازلو در کتاب  قدرت را به باد انتقاد می گیرند )کیالین، 1389(. مصداق این مسئله، 
کهن آورده اند  که ادیان و سّنت های  ید: »نسل جوان به حقاییق  که می گو یئ است  انقالب نامر

چشم امید دوخته است«.

ج( گسترش انحطاط و سقوط اخالقی در میان فراگیران: 
به گزارش خبرنگاران، رسانه های گروهی، استادان دانشگاه ها و بسیاری از پژوهندگان درباره کاهش 
هنجارها و ارزش های اخالیق در میان جوانانان تربیت یافته در کشورهایی که تربیت غیردیین دارند و 
یت را توصیه  پیامدهای این تنزل فراوان هشدار می دهند و لزوم توجه خاص به امور اخالیق و معنو

می کنند. 
تلف پشتیباین  حمدود کردن تربیت جدید به حوزه تولید و مصرف که با کمک رسانه ها به اشکال حمخ
یر  می شود، موجب پیدایش تناقض هایی در زندگی انسان می گردد که از مجله آهنا می توان به موارد ز

اشاره کرد:
1. تناقض میان طبیعت انسان و اهداف واال و الگوی حیایت او که مهان سعادت دنیا و عقیب است؛
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2. مطرح کردن ارزش های که با تول جسمی، روحی و عقیل انسان مهاهنگی ندارد؛
 به آموزش و پرورش مشغول اند؛ مانند مدرسه و 

ً
که مستقیما کار هنادهایی  3. نامهاهنگی میان 

که غیرمستقمی بر آموزش و پرورش تأثیر می گذارند؛ مانند صداوسیما و  کار هنادهایی  دانشگاه، با 
ست برای افزایش قدرت تولید فرد تالش می کنند، هنادهای دوم،  جراید؛ یعین درحایل که هنادهای حنخ
اری که با هدف مصرف گرایی  گهی های تج برای افزایش میل به مصرف در او می کوشند. عالوه بر آ
یوین و فعالیت های رسانه ای خواسته یا  یز موعه های تلو ش می شوند، فیلم ها و حمج و درآمدزایی پخ
ناخواسته مصرف بیشتر را تبلیغ می کنند. هدف بیشتر این برنامه ها افزایش روزافزون میل به استفاده 
یژه در میان جوانان دختر و پسر است؛ بنابراین آقا و خامن  شیدن به شیوه های مصرف به و با تنوع حبخ

ری و... ابزارهای گسترش ارزش های مصریف به مشار می آیند.  پیشه و حمج هنر
اگر بایق اهداف پیدا و پهنان رسانه ها را نیز اضافه کنمی، مشخص می شود تربیت معاصر در تضاد با 
تلف از مجله جذابیت و...،  هنادهای تعلمی و تربیت مستقمی، حرکت می کند و این تربیت به دالیل حمخ

گوی سبقت را از هنادهای تعلمی و تربیت مستقمی ربوده و به تناقیض آشکار تبدیل شده است. 
موعه این گونه تناقض ها، پیامدهای منیف خود را در زندگی جوانان و قشرهای دیگر جامعه برجای  حمج
پایش اخالیق و تزلزل دیین و سقوط ارزش هایی  گذاشته است. از مجله این پیامدها می توان به فرو
ل وحی رفع می شود و وجودشان باعث  که فقط در دامان دین و پناه بردن به منبع زال کرد  اشاره 
خواهد شد فرد و جامعه با فراغ بال در مسیر بقا و تعایل انسان و تشکیل امت واحده به پیش روند 

)مهان، 148(. 
کامل در جوامع اسالمی به  کامل از سر حمبت  کاهش توجه به عبادت به معنای عمیق اطاعت 

یر خود را نشان می دهد: اشکال ز
* پراکندگی گروه ها و تعدد حمورهای عالئق فرقه ای، حزیب و قومی بدون عالقه به امت واحده.

ه به صورت نظری  * یب توجهی به روش شنایس فعالیت ها و مطالعات )فاصله و تعارض بیخ آحنچ
ام دهند( که پیامد آن به صورت سخت گیری،  آموخته اند و می خواهند به صورت عمیل در جامعه احنج

تندروی یا احنراف بروز پیدا می کند.
 * وارونه شدن معنای اصیل اصطالحات اجتماعی عبادت، برای مثال معنای زهد، از چشم پویش 
ثرومتندان و توامنندان از اموال و پایگاه خود در راه حق و عدالت، تغییر یافته و تبدیل شده است به 
که  کرامتشان یا مثاًل صبر  زهد و چشم پویش هتیدستان و بیچارگان نسبت به قوت المیوت خود و 
معنایش از صبر مقتضیات جهاد و جانفشاین و سخیت های پایداری است دگرگون شده و به صبر 

پیرزنان و مستضعفان و افتادگان تبدیل گردیده است. 
* فاصله افتادن بیخ منودهای آییین، اجتماعی و آفایق عبادت که موجب عقب افتادگی اجتماعی، 

علمی و فیّن در جوامع اسالمی و خدشه دار شدن سیمای اسالم در نگاه غیر مسلمانان می شود.
ه در حمصول تربیت غیردیین امروزی منود پیدا می کند این  * تقلید از مراکز تعلمی و تربیت غریب؛ آحنچ
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یده می شود و از کیس اطاعت می گردد که ثروت در اختیار دارد، چه از  است که به ثروت عشق ورز
شش کند و چه نکند )مهان، 155(. آن حبخ

رابطه انسان با دیگران در آینه دین
رابطه ای که تربیت اسالمی میان انسان ها برقرار می کند رابطه عدل و احسان است. عدل به معنای 
دادگری، و احسان به معنای لطف و فزوین در رفتار نیک است )النحل، 90(. دادورزی، حداقل 
که دمشین ها شعله می کشد، افراد قرباین  رابطه مورد نیاز در روابط انسان ها با هم است. هنگامی 
امد؛ ازمهیخ رو ماندن بر  اوز می احنج خشم و برآشفتگی می شوند و این وضعیت به بیزاری، سمت و تج
این حد )دادورزی( و رعایت آن، فرصیت طالیی و پسندیده است. حوزه های عدالت، متناسب با 
یشتخ آغاز  گسترش حوزه های تعلقات بشری، رفته رفته گسترده می شوند. این حوزه ها ابتدا از خو
می گردند )النساء، 3(، سپس حوزه خانواده است، مانند روابط زن و شوهر یا روابط میان والدین و 
یشاوندان است )االنعام، 153(، سپس حوزه اّمت اسالمی است که  فرزندان: پس از آن حوزه خو
فرد یا گروه به آن مرتبط و وابسته است )احلجرات، 9(. در ادامه حوزه انسانیت است که خداوند در 
قرآن به آن اشاره می کند )النساء، 58(. عدالت در مهه حوزه های 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 ناامیدکننده ای برسد؛ چنان که خداوند سبحان به این مطلب اشاره کرده است )الشوری، 15(. 
شرایط جامعه پیشرفته ای که عدالت را در روابط داخیل و خارجی رعایت کند، یکی از خواسته های 
یده ای است که خداوند خواسته است متدن انساین  یژگی های اّمت برگز تربیت اسالمی و یکی از و
گردد، آرامش و امنیت فراگیر  که عدالت حاکم  به دست آن رهبری شود )االعراف، 181(. هنگامی 
می شود و رابطه مهبستگی میان بین آدم حمقق می گردد و اثری از روابط مبتین بر تعصبات قومی و 
یژه در سیره پیامبر   برجا منی ماند. در آموزه های اسالمی و به و

ّ
قبیله ای، نژادی، دیین، فرقه ای و میل

اکرم)ص(، پیام آور رمحت و مهرباین و عدل، سفید و سیاه، فقیر و غین و درکل مهه انسان ها برابرند 
یت  و تهنا عامیل که باعث برتری فرد می شود تقوا و عمل صالح است. جوامع اسالمی نیازمند تقو
این رابطه و توجه به عقیده مهم وحدت اّمت واحده مسلمانان به عنوان پل ارتباطی مهه انسان ها 
هستند و باید با هوشیاری در چرخه زمان، معاندان و تفرقه انگیزان اّمت واحده را شناسایی و اهداف 

آنان را تبییخ کنند. 

حکمت دینی و الهی ناهمسانی و نابرابری 
ینش است. خداوند  نامهساین در استعدادها و توانایی ها، و تفاوت در مراتب، یکی از هدف های آفر
 مهه مردم را اّمت 

ً
به این نامهساین در توانایی ها اشاره کرده و فرموده است که اگر می خواست، قطعا
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تا در  ید  آفر گونه ای  را به  تلف هستند )هود، 118(. پس مردم  واحدی قرار می داد، درحایل که حمخ
توانایی های عقالین، جسماین و استعدادهای شغیل و نیز رنگ، زبان و نژاد نامهسان باشند، در این 
اد راه های مهکاری و داد و ستد وجود دارد تا مردم نیازهای یکدیگر را  نامهساین عوامل تکامل و احیج
رفع کنند و برای یاری دادن هم بکوشند. در این مسیر روابط آهنا مستحکم می شود و دوسیت میانشان 
گسترش می یابد. از آموزه های دیین دیگر احساس مسئولیت است که مراتب آن شامل، مسئولیت 
پیامبران در به جا آوردن رسالت هایشان و مؤاخذه آنان در مورد به جا آوردن مسئولیت آن رسالت 
است )املائده، 116-109(. مرتبه دیگر رهبری های دیین، فکری، سیایس، اقتصادی، تربییت و حیت 
مسئولیت زن و مرد در خانواده را دربرمی گیرد. در مرتبه بعد مسئولیت اّمت ها نسبت به رسالت هایی 
است که به آهنا رسیده است )الزخرف، 54(. مرتبه دیگر نیز شامل مسئولیت فرد نسبت به خودش 
که انسان درباره  کرمی آشکارا بیان می کند  و پرسش از عمر، جواین، مال و علمش می شود. قرآن 
چگونگی به کارگیری قوای شنیداری، دیداری و عقالین خود مواخذه و پرسش می شود )االسراء، 
36(. مسئولیت اجتماعی در دنیا پیامد ضروری مسئولیت اخروی است. این مسئولیت حوزه های 
امد تا آهنا را متناسب با دستورات اهلی  کوچک و بزرگی دارد و از فرد آغاز می شود و به انسانیت می احنج
یده شده اند به کار گیرد. مهه این مسئولیت های انسان به اعتبار جانشیین خداوند  ه برای او آفر از آحنچ

بر روی زمیخ است.
تلف بدون  پیامدهای کم توجهی به مسئولیت در تربیت معاصر موجب شده است مدیران رده های حمخ
ام دهند؛ مثاًل بسیاری از متخصصان در حوزه پزشکی و رسانه و  نظارت دروین، کارهای خود را احنج
ام می دهند. در هنایت نوع جدیدی از تربیت  فّناوری، وظایف خود را به دور از معیارهای اخالیق احنج
که انسان نسبت به حمیط انساین، اجتماعی و  به دلیل نبود این رابطه مسئولیت شکل می گیرد 
ین حالت یب طرف می شود که نه از هواداران اخالق و نه از  فرهنگی خود یب تفاوت می گردد و در هبتر
الفان آن می گردد؛ در واقع این این افراد آدم مصنوعی هستند که منونه حساس و باشعور  دمشنان و حمخ

شند )کیالین، 1389(.  سم می حبخ عصر فّناوری علمی را تج

ساختارشناسی رسانه غیردینی
ین  اری هستند و مهم تر بسیاری از رسانه های برتر امروزی وابسته یا متعلق به شرکت های بزرگ تج
یان اطالع رساین است. با برریس بیشتر رسانه ها و برون داد حمصوالت آهنا نیز  کنترل جر هدف آهنا 
یگران آهنا منایان می شود. رسانه ها نه تهنا در طرح  گردانندگان و باز اهداف آشکار و هنان طراحان، 
و افق برنامه های کاری خود چگونه رفتار کردن مردم را جهت می دهند، بلکه چگونه فکر کردن آهنا 
را در سراسر جهان را نیز رقم می زنند. در حبث تبلیغات رسانه ای هنر جدیدی مطرح است که آن را 
هنر »تولید رضایت« می نامند. با استفاده از این هنر می توان بر این حقیقت غلبه کرد که بسیاری از 
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مردم حق انتخاب دارند. نوعی نگاه در رسانه های با تفکر سلطه گری وجود دارد که دیگران را جاهل 
اطبان فقط متاشاگر برنامه های آهنا  می داند و معتقد است باید آهنا را سرگرم کرد. براساس این نگاه، حمخ

هستند و مشارکیت در تولید آهنا ندارند. 
عرصه  به  ورود  با  یرا  ز منی رسد؛  نظر  به  زنده  و  است  تبدیل شده  اطالع رساین  به  ارتباط  امروزه 
یون،  یز اطالعات، ارتباطات قابلیت دفاعی خود را از دست می دهد. بسیاری از رسانه ها از مجله تلو
یع ایده های متفاوت تبدیل  له ها و بسیاری از مقاله ها و... به مسیری یک طرفه برای توز رادیو، حمج
شده اند و ارتباط با آهنا اگرچه حیایت و مهم شده است، تأثیر متقابیل بر فرستادگان پیام ندارد. این 
ربه انتخاب هایی را می دهد  یا را خدشه دار می کند و تهنا به کاربران امکان تج مسئله ارتباط زنده و پو
ام می دهد که  یگر بازی رایانه ای سلسله حرکایت را احنج که بسیاری از آهنا واقعی نیستند؛ برای مثال باز
اطب تارمنا در مسیر داستاین تعامیل حرکت می کند که  هرگز در دنیای واقعی اتفاق نیفتاده است یا حمخ
یز دارند و  کیس به آن مست نرفته است. بسیاری از رسانه ها چون یک طرفه هستند، نقش برنامه ر

یز وجود ندارد. فضایی مؤثر برای ارتباط با برنامه ر
اولیخ  ابزار  این  کرد.  اینترنت اشاره  امروزی می توان به دنیای  با طیف وسیع  از میان رسانه های   
رسانه مجعی بود که برای منتشرکننده تبعیض قائل منی شد. ابتدا یک رسانه ارتباطی واقعی بود که 
یافت اطالعات، تعادل برقرار بود. تکنولوژی اینترنت در ابتدا فقط به متخ  در آن، میان ارسال و در
اختصاص داشت و افراد در آن می توانستند فقط به فرستادن نامه الکترونیکی، گفت وگو )چت( و 
ربه این ارتباط احساس آزادی بیشتری را درک  شرکت در حبث های گروهی اقدام کنند. افراد در تج
یرا بیشتر ارتباط بود تا اطالع رساین. برای برخی  ربه واقعی و زنده بود؛ ز می کردند. اینترنت، یک تج
یا جامعه بشری اعضایش را به وسیله اینترنت به یک مغز جهاین  افراد این گونه منود پیدا می کرد که گو
یان اینترنت از مست فضای ارتباطی به مست فضای اطالع رساین  پیوند داده است. اما ناگهان جر
رفت و احتمال شرکت برابر مهه افراد انساین در خرد مجعی دچار تزلزل شد. هجوم گسترده مردم و 
دولت ها به مست فعالیت های اینترنیت، گردانندگان سلطه جوی رسانه ای را نیز به این مست کشاند. 
آهنا با استفاده از ترفند اطالع رساین، ارتباط فعال و تعامیل را به حاشیه کشاندند و عصر ارتباطات را 
اطبان رساندند.  به عصر اطالعات تبدیل کردند و توسعه تبلیغات را به متام خانه ها و دست های حمخ
اینترنت به ناگاه به رسانه ای که استفاده از اطالعات آن، بسیار فزاینده تر از روش های دیگر است 
تبدیل شد و این تصور نیز شکل گرفت که اینترنت سرزمیین است پیچیده و باشکوه که تازه واردان در 

آن بدون راهنمایی گم خواهند شد. 
ازی به رسانه های وسیع  افزایش سرعت تبادل اطالعات، مسئله شبیه سازی اینترنت و فضای حمج
یر و متخ های  یون را مطرح کرده است. برای این منظور، باالبردن کیفیت صدا و تصو یز گذشته مانند تلو
یوین در رایانه و تلفن های مهراه در دستور کار قرار گرفته است. نتیجه چنیخ تالش هایی رقابت  یز تلو
که لزوم حضور  یدا می سازد  بر سر نوعی دستیایب به سالح اطالعات را در مناسبات انساین هو
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گاهانه و معرفت به الزامات اسالمی را هشدار می دهد. فریب دهندگان رسانه ای با نفوذ در هر  آ
خانه و در متام ساعات بیداری، ساختار ذهین هر شهروندی را از پیر و جوان، فقیر یا ثرومتند، ساده 
ربه را شکل می دهند و بازسازی می کنند. رسانه های مجعی ابتدا تصوری از جهان را برای ما  یا با تج
ه  یر چگونه فکر کنمی. درواقع بیشتر آحنچ یند که درباره این تصو یدا می سازند و سپس به ما می گو هو
یق رسانه های  ما درباره وقایع بیروین یا چرخه اطالعات می دانمی یا فکر می کنمی که می دانمی، از طر
اطب شنایس قوی و واژه شنایس  مجعی امروزه با انواع شگردها و روش های روان شناسانه و بر مبنای حمخ
دقیق یک مطلب رسانه ای متناسب با هدف ارسال کننده و گرداننده هتیه و فراگیر می شود. در نتیجه 
کنند.  قدرت مهه گیر رسانه ای، افراد به سخیت می توانند موقعیت های غیر واقعی را از هم تفکیک 
گاهانه می فهممی این برنامه، نوشته یا فیلم به طورکامل جانبدارانه است، دچار این  حیت زماین که آ
نوع تنش جسمی و روحی در خود و کنترل از سوی رسانه ها و گردانندگان آن هستمی. نگاه رسانه ای 
در بیشتر اوقات و موقعیت ها به این مطلب اشاره می کند که درهرحال »من برنده ام«؛ چون جایی که 
الف هم داشته باشم صدا، فکر، نوشته و اندیشه اش ره به جایی منی برد. از مهه مهم تر این است  حمخ
یت می کنند و سپس با هجوم سیل آسای  که رسانه ها در انواع کارکردهایشان مهدیگر را محایت و تقو
ه مانعشان شود تنگ می سازند و افراد انساین را به پذیرش اختیاری یا اجباری  خود عرصه را بر هر آحنچ
بور می کنند و نوعی نگرش واحد و متحدالشکیل را رواج می دهند. در این وضعیت، مقاومت ها  حمج

فقط شکل عوض می کنند و به بیراهه می روند )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 
که ثابت بودن اسالم به مفهوم مطلق نیست؛ یعین  گفته است  کرده و در پاسخ  به اشکایل اشاره 
این گونه نیست که هیچ تغییری در قوانینش به وجود نیاید و نیز شرایط و مقتضیات زمان به گونه ای 
نیست که مهه چیز آن در حال تغییر و دگرگوین باشد؛ یعین در اسالم عناصری ثابت و عناصری متغیر 
که در زمان نیز عناصری ثابت و عناصری متغیر وجود دارد؛ پس عناصر  نیز وجود دارد مهان طور 

پذیر باید در کادر عناصر ثابت رخ دهد تا باعث توسعه، پیشروی و تکامل شود. تغییر
یخ مرتب در حال دگرگوین بوده است؛ برای مثال زماین برای دیدن یا  ارتباط انسان ها با هم در تار
شنیدن صدای کیس باید روزها و ماه ها و شاید سال ها  سفر می کردند، اما امروزه طی چند ثانیه ارتباط 
دیداری و شنیداری برقرار می شود. اسالم به طور کیل حقوق و وظایف انسان ها را نسبت به هم بیان 
و مشخص می  کند؛ برای مثال با تغییر ارتباط اجتماعی انسان ها حقوق والدین و فرزندان نسبت 
به هم تغییر منی کند، شاید شکل زندگی خانوادگی دچار تول و دگرگوین شود، اما اصل وظایف و 
الزامات خانواده تغییر منی کند؛ بااین حال با توجه به تغییر شرایط در برخی قوانیخ مرتبط با آن تغییرایت 
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رخ می دهد. پس اسالم به طور کیل الزامات را روشن می کند، اما در شرایط خاص قابلیت انعطاف 
دارد. در سیسمت قانون گذاری 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 
عامل تغییر قانون متغیر است؛ یعین اسالم خود زمینه تغییر قوانیخ متغیر را فراهم می کند )مطهری، 

.)53 ،1381
گاه به قوانیخ اسالمی است. او در شرایط  هتد آ در اسالم، این سیسمت قانون گذاری در دست حمج
تلف تصممی می گیرد چه فتوایی را صادر کند. این فتواها بسته به شرایط زمان تغییر می کنند، بدون  حمخ
ین تغییری به وجود آید. شرط اصیل برای این  آنکه در آن دستوری که روح اسالم است کوچک تر
کار، اجهتاد و استنباط صحیح، یعین دخالت صحیح عقل، است. علمای اّمت اسالمی باید با 
یند واجب کفایی در چیست و در  دقت متام خصوصیات زمان خودشان را تشخیص دهند و بعد بگو
هتدان است.  ام شود؛ پس حیت تشخیص اهم و مهم نیز برعهده حمج این زمان با چه وساییل باید احنج
کنترل کننده )قاعده  هرچند خطر اجهتاد سوء در اینجا وجود دارد، اما در اسالم یک دسته قوانیخ 
تلف تغییر آهناست.  کنترل قوانیخ دیگر و در موارد حمخ کارشان  که  الضرر و قاعده الحرج( وجود دارد 
نظارت این قاعده بر متام قواعد و قوانیخ اسالم در عبادات، معامالت و... از انعطاف پذیری قوانیخ 

اسالمی حکایت می کند )مهان، 61(.
که در حبث اصول اخالق  اوز به حرمی خصویص اشخاص یکی از مسائل بسیار بارزی است  تج
رسانه و نیز حقوق رسانه مطرح می شود. از مجله مسائیل که رابطه اخالیق رسانه ها را با افراد، گروه ها 
لف از آن،  اوز به زندگی خصویص افراد، حقیقت گویی و تخ و جامعه شکل می دهد عبارت اند از: تج
هبره  برداری نامشروع و سوء  استفاده، خشونت و جنایت، و مشارکت مردم یا فقدان آن در ارتباطات 
اوز به زندگی خصویص افراد در رأس مسائل اخالیق در فعالیت های  رسانه ای؛ به این ترتیب، تج

رسانه ای قرار می گیرد )موالنا، 1382(.
اطبان رسانه ها به مسائل و مناسک دیین مربوط می شو د طبیعی  یش از دغدغه  های حمخ اکه حبخ ازآحنج
ش مهمی از زندگی اجتماعی به سراغ موضوعات دیین  به نظر می رسد که رسانه ها هم به عنوان حبخ
بروند و حیت متولیان امر دین هم برای رسیدن به نقطه مطلوب آرماین روی رسانه های مجعی حساب 
یژه ای باز کنند. رسانه های مجعی وسیله مناسیب برای پرورش اندیشه ها و بارور کردن امور معنوی  و
ک های اخالیق و اصیل راـ ـ که جاودانه و مطلق هستند  جامعه به مشار می آیند. »نباید ارزش ها و مال
ــ با آداب و رسوم و شیوه های زندگی که دستخوش تول و تغییر می گردند، یکی دانست« )ادواردف، 

.)87 ،1373
یه می نگرد: یکی ابزاری برای انتقال و گسترش پیام آن و دیگری به عنوان  دین به رسانه از دو زاو
واقعییت از زندگی بشر که بایدها و نبایدهایی را باید رعایت کند؛ یعین دین با احکام خود بر کارکرد 
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که  کوتاهی از سازندگی شخصیت آدمیان به وسیله دین،  و حمتوای رسانه ها اثر می گذارد. غفلت و 
ین آب حیات است، باعث شده است مردم و هنادها به مقدار یک چشیدن از آن قناعت  گواراتر
کند، در حقیقت طبیب واقعی انسان هاست  یز  و که داروی تربییت درست را تج کیس  کنند؛ پس 

) برکت، 1384(.
یشه دین، بینش هاست و نتیجه آن در گرایش ها و عملکردها  ییف، از جنس پیام است. ر دین با هر تعر
ید که انسان ها  آشکار می شود و ازاین رو، گسترش طلیب، خصیصه ذایت آن است. دین می خواهد بگو
اطب معنا ندارد. ماهیت و حیات فکر،  چگونه بیندیشند و چگونه عمل کنند و این جز با یافتخ حمخ
اطب  اندیشه و اعتقاد با نشر و گسترش آن رابطه ای تنگاتنگ دارد. اندیشه ای که به دنبال یافتخ حمخ
یش یب اعتماد است یا به تداوم خود یب عالقه. به  یش نباشد، یا به درسیت خو و گسترش پیام خو
مهیخ دلیل است که مفهوم دین )به طور کیل( با مفهوم پیامبری و تبلیغ گره خورده است. دین اسالم 
اطبان مستعد، ارسال می شود. این دل های آماده و  نیز خود را پیامی می داند که بر دل های آماده حمخ
اطبان مستعد نیز باید نیّب و پیامبری برای مهه آدمیان باشند و مهه را به شنیدن این پیام، پذیرش  حمخ
و در هنایت بسط بیشتر آن دعوت کنند؛ بنابراین دین به رسانه به عنوان ابزاری برای ادامه حیات 
یش نگاه می کند، اما در سوی دیگر، رسانه نیز مانند بلندگویی است، که صدای  و گسترش پیام خو
دین را به دیگران می رساند و از این باب است که دین برای آن احترام قائل است. شهید مطهری نه 
تهنا استفاده از رسانه های جدید را ممکن، بلکه ضروری می داند و معتقد است: »وسایل هدایت، هر 

صوص خود آن زمان است«. زماین حمخ
یون و دیگر وسایل ارتباط مجعی جدید فرموده اند:  یز امام مخیین)ره( نیز درباره استفاده از رادیو، تلو
پیدا، هم کارکرد حالل عقالیی و هم کارکرد حرام غیر مشروع دارند. هر کدام از این  »این وسایل نو
کارکردها حکم خاص خود را دارد؛ بنابراین انتفاعایت نظیر اطالع رساین، ارشاد و مانند آن از رادیو و 
از برای آموزش حرفه های حالل یا منایش کاالهای حالل یا نشان دادن  یرهای حمج نشان دادن تصو
ش  یاها، مانعی ندارد، اما انتفاعایت نظیر شنیدن غنا و پخ ینش در خشکی ها و در شگفیت های آفر
یعت مطهره است، جایز نیست؛ مثل آنکه احکام صادره از منابع  آن یا چیزهای دیگری که مغایر شر
الف دین و  که حمخ ش شود، یا چیزهای دیگری  که مغایر احکام دین است از آهنا پخ یب صالحیت 

موجب فساد عقیده و اخالق مردم گردد«.
به فعالیت های رسانه در  از ضرورت های ورود دین  تأییدشده در دین، یکی  ارزش های  اشاعه 
جامعه اسالمی است. دین، نه تهنا از رسانه برای اشاعه ارزش های مورد تأیید خود هبره می برد، 
بلکه بر کارکردهای دیگر رسانه و شیوه رفتار آن هم تأثیر می گذارد. میزان این تأثیر به قلمرو نفوذ دین 
و حوزه ای بستگی دارد که دین برای مداخله و صدور حکم، خود را صالح می داند؛ بنابراین اسالم 
ش های زندگی فردی و اجتماعی بشر می داند، به  به عنوان دیین که خود را مسئول تنظمی مهه حبخ
خود حق می دهد )یا برای خود وظیفه قائل است( که در مهه عرصه های کار رسانه ای دارای قواعد 
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ارشادی یا الزامی باشد. تقسمی بندی برنامه های رسانه ای به سامل و ناسامل یا به تعبیر علمای اخالق، 
ید انسان موجودی است هدمفند، مهان  که می گو ممدوح و مذموم نتیجه مهان بینش دیین است 
گونه که جامعه نیز از نظر قرآن باید به سوی هدف خایص حرکت مناید. از مجله مزایای ورود دین به 
گردانندگان و  دنیای رسانه، اعطای جهان  بیین و نظام ارزیش به سیاست گذاران، مالکان، مدیران، 
یرساخت ها  برنامه  سازان رسانه، کمک به ارتقا و رشد فضایل انساین و اخالقیات در جامعه، اصالح ز

و استراتژی های فعالیت رسانه، غین سازی و ارتقای کییف حمصوالت رسانه ای است.

اصول رسانه دینی 
این اصول، که بسیاری از مشکالت و آسیب ها را در جامعه اسالمی کاهش می دهد، به دو صورت 

مطرح است:

حاکمیت قانون خداوند
دیگر  متام اصول  بر  و  باالدسیت عمل می کند  به عنوان سند  ه  آحنچ رسانه،  از  استفاده  در چگونگی 
ارجحیت دارد، آموزه های دیین و برنامه های اهلی است؛ بنابراین آموزه های دیین به عنوان برنامه 
اهلی که از جانب خداوند متعال در قرآن، و معصومیخ )ع( در روایات آمده، تعییخ  کننده هنایی شیوه 
تلف است. به عبارت دیگر زندگی باید رنگ و بوی خدایی داشته باشد؛  هبره گیری از رسانه های حمخ
ُه عاِبُدوَن؛ این 

َ
ُن ل ْ َ

ْحَسُن ِمَن اهلِل ِصْبَغه َو ن
َ
مهچنان که قرآن کرمی می فرماید: »ِصْبَغهاهلِل َو َمْن أ

است نگارگرى اهلی و کیست  خوش  نگارتر از خدا و ما او را پرستندگانمی« )البقره، 138(... و اگر یاد 
 

َ
خدا نباشد و زندگی رنگ و بوی خدایی نداشته باشد،انسان به حال خودش رها می شود: »َوال
َفاِسُقوَن؛ و چون کساین مباشید که خدا 

ْ
ِئَك ُهُم ال

َ
ْول

ُ
نُفَسُهْم أ

َ
نَساُهْم أ

َ
ِذیَن َنُسوا اهلَل َفأ

َّ
َکال وُنوا 

ُ
َتک

را فراموش کردند و او ]نیز[ آنان را دچار خود فرامویش کرد آنان مهان نافرمانان اند« )احلشر، 19( و اگر 
خدا انسان را فراموش کند انسان سقوط می کند.

حاکمیت قوانین استفاده از رسانه: 
منی توان بدون قانون مشخص و مدّون کاری کرد که از آسیب های رسانه در امان بود. برای داشتخ 
نظام مشخص استفاده از رسانه در جامعه و خانواده، باید قرارداد رسانه ای موجود باشد که در دو 
گرفته  که تصممی به هتیه ابزارهای ارتباطی  موضع به کار می آید: اولیخ موضع به زماین مربوط است 
می شود که نوع استفاده از رسانه ها را مشخص می کنند. موضع دوم زماین است که رسانه های مورد 
نظر در اختیار انسان قرار دارند و شرط استمرار استفاده از این ابزارها مشخص می شود. استفاده از 
ْم 

ُ
ْیِدیک

َ
 ِبأ

ْ
ُقوا

ْ
یرا خداوند متعال در قرآن می فرماید:»َواَل ُتل رسانه باید تابع قوانیخ متریق دیین باشد؛ ز
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کت نیفکنید« )البقره، 195(. استفاده بدون ضابطه  یشتخ را به دست خود به هال ه؛ خو
َ

ک
ُ
ل ْ ِإَل الّتَ

ین ارتباطی می تواند انسان را به پرتگاه  های سقوط بکشاند. از ابزارهای نو
گاه سازی )که  از اصول مهم دیگر در حبث رسانه اسالمی، اصل مسئولیت پذیری، اصل آموزش و آ
مهم تر از مهه آشنایی با آداب، رسوم و فرهنگ اصیل اسالمی و آشنایی با روش های تربییت صحیح در 
ین راهکارهای  اسالم و روش های معارض با آن است(، اصل الگوسازی ): استفاده از الگوها از هبتر
اصالح رفتار نادرست به سوی رفتارهای مطلوب دیین است؛ از مجله الگو قرار دادن آموزه های قرآن 
گرامی اسالم)ص( و امئه اطهار)ع(، دانشمندان مسلمان و شهداست(، اصل  کرمی، زندگی پیامبر 
یین آموزه های اسالمی چون گفت وگو و تعامالت  ین سازی )از مجله جایگز مدیریت، اصل جایگز
و  تفرحیات سامل  و  بازی ها  فرزندآوری،  نزدیکان،  و  با مهسایگان  ارتباط  ارحام؛  خانوادگی؛ صله 
اله  لّصَ

َ
داستان گویی(، اصل مهراهی، اصل امین سازی، برقراری پیوند عاطیف با مناز است؛ »ِإّنَ ا

ْنکر؛ مناز از فحشاء و منکرات جلوگیری می کند« )العنکبوت، 45(؛ برقراری  ُ َفْحشاِء َو الْ
ْ
َتْنی َعِن ال

یش و شخصیت دهی،  یت بینش و بصیرت، کرامت حبخ یت حیا، تقو پیوند عاطیف با مراکز دیین، تقو
کرامت نفس و داشتخ شخصیت حمکم یکی از راهکارهای مصون  سازی انسان ها در مواجهه با 
َنْفُسُه  یِه 

َ
کُرَمْت َعل ازی است. امام عیل)ع( می فرمایند: »َمْن  آسیب های فضای رسانه ای و حمج

گردید«  یِه ]َشْهَوُتُه[ َشَهَواُته؛ هر که خود را بزرگوار دید شهوت  هایش در دیده وی خوار 
َ
َهاَنْت َعل

 
ْ

)دشیت، 1391( ؛ عیین سازی عاقبت گناهان؛ اگر انسان ها آثار گناه را بدانند کمتر گناه می کنند؛ »ُقل
ببینید  و  کنید  در روی زمیخ سیر  بگو:  ؛  ْجِرمین ُ الْ کاَن عاِقَبه  کیَف  وا  َفاْنُظُر ْرِض 

َ ْ
ال یِف  وا  سیُر

یج، استمرار و سعه صدر در مسائل مربوط به  رمان به کجا رسید« )النمل، 69(. تدر عاقبت کار حمج
ازی، اصل اقتدار مهراه با اعتماد، صمیمیت و مهرباین نیز امهیت دارند. فضای رسانه ای و حمج

ویژگی های رسانه دینی
یرا رسانه  ها امری فراگیرند  یژگی اصیل رسانه  اسالمی در مهه زمان ها، مهه جا بودن آن است؛ ز و
و می توانند یك کالس یب دیوار با میلیاردها مستمع تشکیل دهند. آهنا وظیفه حراست از حمیط و 
مهبستگی کیل بیخ اجزای جامعه در پاسخ به نیازهای حمیطی و مهچنیخ انتقال میراث اجتماعی از 

نسیل به نسل دیگر را برعهده دارند )فیاض، 1381، 4(.
ویژگی نظارتی: یکی از کارکردهای مهم رسانه خبری، نظارت بر حمیط است. کارکرد نظارت و حراست 
که برای اقتصاد و جامعه ضروری است. از حمیط، شامل رساندن اخبار توسط رسانه ها می شود 

یزی  ویژگی آموزشی یا انتقال فرهنگ: در این میان رسانه  های ارتباطی خواه برای این کار برنامه ر
شده و خواه نشده باشند، آموزش دهنده اند. امهیت وظیفه آموزیش وسایل ارتباطی در جوامع معاصر 
یون و سینما نقش آموزش  یز به قدری است که بعیض از جامعه شناسان برای مطبوعات، رادیو و تلو
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ش اطالعات  موازی یا آموزش دامئی قائل هستند. جامعه شناسان معتقدند که وسایل ارتباطی با پخ
کارکرد آموزیش دارند و دانستین های  کوشش معلمان و استادان،  و معلومات جدید، به موازات 
یان را تمکیل می کنند )معتمد نژاد، 1375، 35(.  عمیل، فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان و دانشجو
می آیند.  به  مشار  افراد  سرگرمی  و  تفرحیی  ابزار  ین  مهم تر مجعی  ارتباط  وسایل  ویژگی سرگرمی: 
ش و انتشار برنامه های سرگرم  کننده بر الگوی رفتار اوقات فراغت انساین اثرایت  این وسایل با پخ
یق است که فرد از تهنایی و زندگی سخت  روز مره اش رهایی می یابد و با  تعییخ  کننده دارند. از این طر

حمیط بیروین متاس برقرار می کند )دادگران، 1384(.
ویژگی همگن سازی؛ وسایل ارتباط مجعی، موجب نزدیکی سلیقه ها، خواست ها و انتظارات متامی 
ساکنان جامعه می شوند و جوامع را از عصر حمدوده ها خارج می گردانند. رسانه  نوعی تشابه را میان 
متامی ساکنان جامعه به وجود می آورد و مردم آن جامعه، از سبك زندگی و عالیق و خواسته هایی که 

رسانه ها ارائه می دهند پیروی می کنند )ساروخاین، 1375، 87(. 
ویژگی راهنمایی و رهبری: نقش رهبری کننده وسایل ارتباطی و اثر آهنا در بیداری و ارشاد افکار 
که روز به  روز بر امهیت آن افزوده می شود. رسانه آینه متام منای افکار  عمومی، امری واضح است 
میی، 1382، 122(.  عمومی در جلب مهکاری مردم و شرکت دادن آن ها در امور اجتماعی است )کر
ویژگی بحران زدایی: رسانه ها می توانند در عرصه مقابله با حبران  های اجتماعی، تأثیرگذار باشند و 
یت یا حوادث هتدیدکننده ثبات اجتماعی، کارکرد مؤثری  تلیف مانند حبران  هو در کاهش حبران های حمخ

داشته باشند )مهان، 170(. 
یح  گاه سازی: رسانه ها عالوه بر انتقال اخبار و اطالعات، به تلیل درست اخبار و تشر ویژگی آ
گاه سازی انسان ها از این علل، موجب تغییر   پدیده های خبری و آ

ّ
آنان نیز دست می زنند. تلیل ِعیل
در جهان بیین انسان ها می شود. 

ویژگی اعطای پایگاه اجتماعی: این وسایل با دادن معروفّیت و حمبوبیت به اشخاص و گروه  ها، 
شند. از کارکردهای دیگر رسانه ها، محایت از هنجارهای  پایگاه  های آنان را آشکار می کنند یا ارتقا می حبخ
اد مهبستگی  اجتماعی، انتقال میراث های فرهنگی و اجتماعی از نسیل به نسل دیگر، بیان عقاید، احیج

میان اجزای جامعه در پاسخ به نیازهای حمیطی و تبلیغ است.
یافت شهودی که  اد نوعی احساس و در  ایجاد زمینه برای احساسات و تجربه دینی: با احیج
ربه حضور در مکان  ها و زمان  های خاص  تت تأثیر ارتباط و جذب مستمر پیام  های قدیس، تج
زمینه  این  در  برای مؤمنان حاصل می شود.  و معنوی  اعمال عبادی  ام  احنج در  فعال  و مشارکت 
ش  اطب جایگاه حموری دارند. مهچنیخ پخ اد و تشدید مهنوایی حمخ فعالیت های معنوی رسانه ها در احیج
یباشناخیت در مقایسه  رسانه ای یك برنامه آییین به دلیل کنترل موانع حمیطی و افزایش آرایه  های ز
اطب بر جای می گذارد و امکان بیشتری برای برقراری ارتباط  با واقعیت، تأثیر عمیق تری بر روح حمخ
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صمیمی با صحنه فراهم می سازد.
ق مشترك مؤمنان سراسر جهان را 

ّ
رسانه ها وجدان مجعی و احساس تعل تقویت روح جمعی: 

یت های متنوع دیگر کمك می کنند؛ مهچنیخ وحدت  یت دیین آهنا فراسوی هو یایب هو یت و به باز تقو
پایه اصول مذهیب مشترك را به رغم فاصله های مریئ و نامریئ تشدید و امکان  و پیوستگی آهنا بر

تأثیرگذاری آهنا بر فرایندهای موجود جامعه جهاین را افزایش می دهند.
اطبان به  بازیابی و توجه به نمادهای مقدس؛ از اقدامات دیگر رسانه  دیین، جلب توجه حمخ
ین منود تلیّق قدیس از یك امر  منادهای مقدس و بسط مفهومی آیات و نشانه های اهلی است. بارزتر

اهلی، پذیرش راغبانه، هیبت و شکوه، حرمت  انگیزی، اصالت و ارزش و اعتبار معنوی آن است.
بسترسازی برای ایجاد تحول روحی: رسانه ها با هبره گیری از جاذبه های معنوی و عرفاین، 
اد تکانه های رواین  یادی برای احیج یژه، قدرت ز ش در اوقات و پردازش  های رسانه ای مناسب و پخ

مثبت و زمینه  سازی برای تول روحی در افراد دارند. 
رسانه دیین دارای مضمون و حمتوای برگرفته از منابع دیین، رسانه ای دارای شکل، حمتوا و هدف 
یج دین، جهت گیری دیین، مهسو با اهداف و آرمان های  یك در تبلیغ و ترو دیین، دارای نقش ایدئولوژ
دیین و انعکاس  دهنده فرهنگ و رسوم پذیرفته شده جامعه یا گروه مؤمنان است. این رسانه  به طور 
گردانندگان این رسانه خودشان را در مقابل  صیص به مسائل دیین توجه می کند و  مشخص و تخ
خداوند مسئول می بینند و رساندن پیام  های اهلی را )به عنوان یك پیامبر و پیام آور( وظیفه  خود 
یافت پیام  های  می دانند. در این معنا، پیامبر نیز خود یك رسانه  اهلیـ  انساین است که وظیفه آن، در
اهلی و تبدیل، ترمجه و بیان آهنا به زبان فهم پذیر برای مردم است. در زمینه امر به معروف و هنی از منکر 
یر  نیز رسانه کاراست؛ این وسیله می تواند با استفاده از قابلیت های خود، معروف را بسازد، به تصو
ام دهد؛ یعین هر دو وظیفه ساخته شدن و مشهور شدن  بکشد، معروف کند و حیت امر به آن را نیز احنج

ام دهد.  و مهچنیخ اعمال کنترل غیررمسی  را در کنار هم احنج
رسانه های دیین  در مقایسه با سایر رسانه  ها، کارکردهایی مشابه اما با مبنایی متفاوت دارند؛ بدین معنا 
که در رسانه  های دیین،  مبنای متامی  کارکردها دیین است. در این نگاه، وظیفه رسانه  دیین، دیندار 
کردن افراد یب دین نیست، بلکه وظیفه  اصیل او تأمیخ برنامه  های آموزیش، تفرحیی ،  اطالع رساین 
یج دین و استحکام و تثبیت عقیده   و بسیج اجتماعی برای مؤمنان است. رسانه  دیین وظیفه  ترو

مؤمنان را برعهده دارد.
یژه به بافت سنیت و فرهنگی ملل مسلمان و  بزرگ منایی عناصر مشترک امت واحده اسالمی: توجه و
احترام در فعالیت های رسانه ای، توسعه و بسط معاین و کاالهای منادین برگرفته از دین به قلمروهای 
یت نایش از دین به عنوان مبنایی برای سامان  گوناگون، بزرگ منایی آموزه ها و ارزش های دیین و معنو
دادن به برنامه ها و اقدامات مهم اجتماعی، کشاندن دین و آموزه  های آن به قلمرو امور اجتماعی 
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تلف، مشارکت در توسعه و  اذ مواضع مناسب در برخورد با موضوعات حمخ و ترغیب مؤمنان به اتخ
یق تالش مستقمی و غیرمستقمی در دروین ساختخ باورها،  تعمیق فرایند جامعه  پذیری دیین افراد از طر
گوناگون  ارزش ها، هنجارها، نگرش  ها، احساسات، آداب دیین و مهراه ساختخ آهنا با مؤلفه  های 
یت روابط دروین میان هنادهای دیین با یکدیگر  زندگی فردی و اجتماعی، امکان  دهی به رشد و تقو
و این هنادها با سایر هنادهای اجتماعی، معریف الگوها و سبك های زندگی اقتباس شده از دین و 
یسیت و فراهم ساختخ  گاه ساختخ مؤمنان از سایر فرهنگ  ها و الگوهای ز دارای مرجحات دیین، آ
یت تأثیر و تأثرات متقابل ادیان و فرهنگ های دیین،  ام دادن مقایسه میان فرهنگی، تقو زمینه احنج
اد حساسیت نسبت به ابعاد  یت دیین با ماّدیت آمیخته به زندگی روزمره، احیج اد پیوند میان معنو احیج
فرهنگی و اجتماعی و مقوالت و مؤلفه  های جامعه سکوالر و ترغیب مؤمنان به هوشیاری و مقابله 
یز و دین  ستیز در جهان معاصر، توجه دادن به پیامدهای  یان های دین گر با آهنا، اطالع  رساین از جر
یج اخالق دیین در جامعه، بسیج مؤمنان  یش، اعتباردهی و ترو سکوالر شدن جامعه، مشروعیت  حبخ
یت مواضع مؤمنان در جامعه و ارتقای موقعیت آنان  به دفاع از دین، ارزش  ها و گروه  های دیین، تقو
گروه های رقیب، مشارکت در بازسازی جهان روزمره متناسب با آرمان ها و ارزش  های  در قیاس با 
یق پیوند دادن آهنا با سیره پیامبر اکرم و امئه در  دیین، منطیق و مقبول  سازی اعتقادات مؤمنان از طر
فضایی از صداقت و حقیقت، معریف عمیل جهان  بیین دیین به عنوان راهبردی منطیق و عقالین برای 
یژگی متحجرانه برخی باورهای سنیت و الگوها  کشاندن تنگ نظری  ها و و تبییخ جهان، به چالش 
اد وفاق مجعی، نظم اجتماعی، انسجام و  و شیوه های احنرایف منسوب به دین، و تالش برای احیج

مهبستگی، امنیت رواین و اجتماعی از ارزش های کالن توصیه شده در دین اسالم است.

نتیجه:
مهراهی اثر تعلمی، یعین علم با جلوه  های تربیت بر هیچ کس پوشیده نیست. این امر از رابطه 
وثیق بیخ تعلمی و تربیت با آموزه های 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 تزکیه و تأثیر آن در قلب به 
تلف،  عنوان کانون تربیت و سلوك معنوی حکایت دارد. تربیت صحیح با کمک ابزارهای حمخ
یج فعالیت های رسانه ای است؛  یژه رسانه، یکی از راه های کلیدی در مسیر توسعه و ترو به و
یرا تربیت خشت اول ساختمان زندگی فردی و اجتماعی در هر جامعه است. باید به مهه  ز
افراد از هنگام بسته شدن نطفه تا حلظات واپسیخ مرگ تربیت و فرایند تربیت را آموخت. 
، توانایی مقاومت در  یشتخ تربیت نه یک مهارت فیّن و نه یک دانش، بلکه قدرت اداره خو
تلیف چون تندخویی و نیز پایداری در مقابل القائات آزمندانه دسیسه گران  مقابل عوارض حمخ
تلف از مجله با ابزارهای رسانه ای حمیط زندگی آدمی را  و متنفذاین است که در شکل های حمخ
احاطه کرده است. در ارتباط انسان با متامی ابعاد آن، یعین رابطه با خدا، خود، دنیا، زندگی، 
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دیگران و جهان آخرت، توجه به مهه ارکان شخصیت انسان )جسماین، عقالین، عاطیف، 
یرا در وجود انسان گوهری هنفته است که هرچه  اجتماعی، اخالیق و معنوی( ضرورت دارد؛ ز
یدگارش را بزرگ تر درمی یابد.  بیشتر در مهه ابعاد رشد یابد، خود را کوچک تر و خداوند و آفر
با توجه به یافته های تقیق و براساس آموزه های دیین ورود به سرزمیخ رسانه ای، توجه به 
یرا امروزه  توصیه ها و الزامایت را قبل از سفر و در حیخ سفر به حمیط رسانه ای ضروری می سازد؛ ز
تکنولوژی اطالعات و ارتباطات بر مهه مؤلفه ها و ساختارها اثر مستقمی یا غیرمستقمی دارد و 
روابط انساین و سازماین جدیدی را طلب می کند. روابط مریئ و نامریئ، سازمان های نامریئ 
ازی در هزاره سوم  مهه و مهه موجبات شکل گیری روابط جدیدی را در عرصه واقعیت و حمج
به وجود آورده است و آماده کردن مهه اعضای جامعه برای آن با حفظ ارزش های اهلی و روابط 
 و اتاد اسالمی می تواند 

ّ
یت های فردی، مذهیب، اجتماعی، میل متقابل انسان با حفظ هو

جامعه را واکسینه و مصون سازد و در آهنا زمینه پذیرش منطیق نژادهای جدید رفتارهای 
یت، خودپسندی، کنترل  انساین و سازماین را فراهم کند. البته نباید هتدیدهای مربوط به هو
ازی را نادیده گرفت، بلکه باید متوجه بود که  وابستگی متقابل در ساختارهای رسانه ای و حمج

یین را در این زمینه طلب می کند.  مقابله با این هتدیدها سازوکارهای بومی گز
حل  راه  رسانه ای،  معرفت  و  دانش  حوزه  در  پژوهش  از  به دست آمده  نتایج  به  توجه  با 
یه پردازی های ارتباطی، اجتماعی، فرهنگی براساس معارف  اسایس، تقیقات عمیق و نظر
اسالم و قرآن و سنت است. در حوزه سیاست عمیل نیز باید بر نگرش جهاین و جهان مشویل 
یت رسانه ای جامعه با توجه به سرعت تغییرات  اسالمی تکیه کرد. نواندییش در عرصه مدیر
چالش برانگیز و جذاب و جوان پسند و اهداف پهناین کارکردهای متنوع و دل انگیز آن، جز با 
یژگی های رسانه دیین و الزامات آن  به کارگیری تصیل کرده های متعهد و متخصص و آشنا با و
یت  یژه در عرصه رسانه، چون اندیشه خودگرداین و مدیر ین، به و ین اندیشه های نو و جدیدتر
ییت و  کیفیت فراگیر ممکن نیست. با این اقدامات می توان موجبات مترکززدایی و خودمدیر
اطبان بیخ آداب و ارزش ها و  مقاوم سازی افراد و سازمان ها را فراهم کرد. مهچنیخ باید برای حمخ
تفاوت های عمیق این دو مقوله و ضرورت وفاداری و حفظ ارزش ها و اصول، در عیخ تغییر و 

تفاوت آداب و سبک های زندگی برنامه داشت. 
که در فطرت سامل  براساس آموزه های دیین و اسالمی، ارزش های اهلی ارزش هایی هستند 
یشه دارند و از مباین عمیق عقالین برخوردارند؛ بنابراین اگر زبان تعصب و تکم را به  انسان ر
زبان منطق و مهدیل تبدیل کنمی و از بسترهای فرهنگی و آموزیش موجود برای آموزش قوانیخ 
صیص و انتقال صحیح و درست ارزش های اهلی استفاده منایمی، جامعه پذیرا و  و مقررات تخ

مشتاق خواهند شد و متایل آهنا برای وفاداری به ارزش ها افزایش خواهد یافت.
صص های الزمه مهان کار را طلب می کند. در  با توجه به یافته های تقیق ورود به هرکاری تخ
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ین حالت ها و شرایط پذیرفتین نیست که دامدار کار پزشکی یا معلم، کشاورزی را به  بدهیی تر
تلف چه در نظر و چه در عمل،  لوط شدن امور حمخ ین حالت به سرمنزل مقصود برساند. حمخ هبتر
ری  موجبات سردرگمی و دست نیافتخ به نتیجه مطلوب را فراهم می کند؛ ازاین رو برای حمج
که سرعت، تنوع و.... فراوان به چشم می خورد،  و ناخدای فرهنگی در زمانه ای متفاوت 

ین امر است. صص حموری تر تخ
در هنایت رسانه ها باید به جامعه اسالمی یادآور شوند که متام اعمال ما توسط خدا و فرشتگان 
مقربش دیده می شود. هبتر است این نکته را به شیوه های گوناگون و با بیاین شیوا و جذاب 
اطبان هنادینه کنند که اعمال آنان هر حلظه ثبت خواهد شد. در جامعه مطلوب  در ذهن حمخ
یزی فرهنگی و دیین را در صدر فعالیت ها  اسالمی، از رسانه مهگاین انتظار می رود برنامه ر
قرار دهد و برخالف وضعیت افسارگسیخته فعالیت رسانه ای موجود در جوامع غیردیین، به 
شد، نه آنکه  گونه ای عمل کند که دانشگاهی انسان ساز گردد و به اندیشه انسان ها ژرفا حبخ
نتیجه فعالیت آن، سطحی شدن افکار عمومی باشد. برانگیختخ پیامبران و فرو فرستادن 
کتاب های آمساین، مهگی با هدف فعال نگه داشتخ یا فعال ساختخ فطرت آدمی بوده 
است. رسانه دیین در جامعه مطلوب اسالمی نیز می تواند این نقش روشنگر را برعهده 
گیرد. این رسانه باید براساس الگوهای معریف شده مربوط به شیوه گذران اوقات فراغت، 
یش را تأمیخ و خالقیت ها را شکوفا کند. راهبرد مهم رسانه دیین بعد از هدف اتاد  آرام حبخ
ست باید نقد رسانه های غیر دیین و دوم کار اثبایت برای خألهای موجود در  اسالمی، حنخ

خصوص فضای رسانه اسالمی باشد.
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