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قرآن، رسانه ای اخالق مدار
جهاندار امیین1

چکیده
یــخ پیدایــش رســانه بــه زمــان نیــاز بشــر بــه تبــادل اطالعــات برمی گــردد؛ یعــین بــه آغــاز زندگــی   تار
ین کتاب آمساین  ین و موثق تر . قرآن، به عنوان قدمیی تر ســتیخ بر روی زمیخ اجتماعی انســان های حنخ
یژ گی هــای اخــالیق منحصربه فــردی  از روز نــزول تــا بــه امــروز، نقــش رســانه ای دیــین داشــته اســت و و
یژ گی هــا، رّبــاین و مظهــر حــق بــودن،  دارد کــه آن را از ســایر رســانه ها متمایــز می ســازد؛ از مجلــه ایــن و
گیــر  اعتبــار، تکیــه بــر دلیــل و برهــان در اقنــاع مــردم، پایبنــد بــودن بــه اخــالق، عدالــت و دادگــری و فرا

یژ گی هــا بــا اســتناد بــه آیــات قــرآن پرداختــه اســت. بــودن اســت. ایــن نوشــتار بــه بــرریس ایــن و
واژگان کلیدی: قرآن، رسانه، دعوت، تبلیغ، اخالق

مقدمه
گــر کمــی بــه پیرامــون خــود و دگرگوین  هــای آن نــگاه کنــمی، وســایل ارتباط مجعــی و ابزارهــای رســانه ای  ا
یــن ماننــد اینترنــت و ماهــواره را می بینــمی. درون مایــه و ماهیــت بنیادیــن ایــن رســانه ها و رســانه های  نو
یخ  گذشــته یــک چیــز اســت؛ ارتبــاط بــرای انتقــال اطالعــات. ایــن دســتاورد تــازه ای نیســت، بلکــه تار
پیدایــش رســانه بــه زمــان نیــاز آدمــی بــه تبــادل اطالعــات یــا بــه عبــاریت بــه آغــاز زندگــی اجتماعــی 
ــا کــه آدمــی پیــش از ارتبــاط زبــاین، بــرای فهمانــدن خواســته خــود  ســتیخ برمی گــردد، آحنج آدم هــای حنخ
یــر هبــره می بــرد. رســانه یکــی از نیازهــای  بــه دیگــران، از حــرکات دســت و صــورت یــا کشــیدن تصاو
یــرا انســاهنا موجــودایت  اجتماعــی آدم هاســت و آدم هــا هرگــز از آن یب نیــاز نبوده انــد و نیســتند؛ ز
 

َ
کــْم ُشــُعوًبا َو َقَباِئــل َنا

ْ
ْنــَی َو َجَعل

ُ
کــْم ِمــْن َذکــٍر َو أ ْقَنا

َ
ــا َخل ــاُس ِإّنَ هَیــا الّنَ

َ
یــده شــده اند: »یاأ اجتماعــی آفر

یــده امی و مشــا را از اقــوام و قبایــیل قــرار دادمی تــا  ِلَتَعاَرُفــوا؛ ای مــردم! مهانــا مــا مشــا را از مــرد و زین آفر
مهدیگــر را بشناســید« )حجــرات، 13(، ویل ابزارهــا بــه فراخــور روز، تغییــر و پیشــرفت می کنند. رد پای 
ینــش  ســتیخ خداونــد بــا مالئکــه در ارتبــاط بــا آفر رســانه را در قــرآن می تــوان از مهــان گفت وگوهــای حنخ

ــا کــه می فرمایــد: آدم و آمــوزش علــم امســاء بــه آدم یافــت؛ آحنج
ِء ِإْن کْنــُمْ َصاِدِقــیخَ * 

َ
ــاِء َهــُؤال مْسَ

َ
ْنِبُئــویِن ِبأ

َ
 أ

َ
ِئکــِة َفَقــال

َ
ال َ  الْ

َ
َّ َعَرَضُهــْم َعــیل َهــا ثُ

َّ
ــاَء کل مْسَ

َ ْ
ــَم آَدَم ال

َّ
»َوَعل

ــْم  اِئِ مْسَ
َ
ــْم ِبأ ْنِبْئُ

َ
 یــا آَدُم أ

َ
کــمُی * َقــال َ َعِلــمُی احلْ

ْ
ْنــَت ال

َ
ــک أ ْمَتَنــا ِإّنَ

َّ
 َمــا َعل

َّ
َنــا ِإال

َ
ــَم ل

ْ
 ِعل

َ
ــوا ُســْبَحاَنک ال

ُ
َقال

ــُم َمــا ُتْبــُدوَن َوَمــا 
َ
ْعل

َ
ْرِض َوأ

َ ْ
ــَماَواِت َوال ــُم َغیــَب الّسَ

َ
ْعل

َ
کــْم ِإیّنِ أ

َ
 ل

ْ
ُقــل

َ
ْ أ ملَ

َ
 أ

َ
ــْم َقــال اِئِ مْسَ

َ
ُهــْم ِبأ

َ
ْنَبأ

َ
ــا أ ّمَ

َ
َفل

1. دانشجوی دکتری حقوق و جزاء و جرم شنایس.   
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کْنــُمْ َتکُتُمــوَن؛ ســپس بــه آدم نامهــای )اشــیاء و خــواّص و اســرار چیزهــایی را کــه نــوع انســان از 
حلــاظ پیشــرفت مــادی و معنــوی آمادگــی فراگیــری آهنــا را داشــت، بــه دل او اهلــام کــرد و بــدو( مهــه را 
ییــد )و خــود را بــرای  گــر راســت می گو آموخــت. ســپس آهنــا را بــه فرشــتگان عرضــه داشــت و فرمــود: ا
یــد. فرشــتگان  امــر جانشــیین از انســان بایســته تر می بینیــد( اســامی )و خــواّص و اســرار( ایهنــا را برمشار
ــه بــه مــا آموختــه ای منی دانــمی )و توانــایی جانشــیین را در زمــیخ و  گفتنــد: منّزهــی تــو، مــا چیــزی جــز آحنچ
اســتعداد اشــتغال بــه امــور مــادی را نــدارمی و معترفــمی کــه آدم موجودی شایســته تر از ماســت و( تو دانا 
گاه کــن. هنگامــی  و حکیمــی. فرمــود: ای آدم! آنــان را از نامهــا )و خــواّص و اســرار ایــن( پدیده هــا آ
گاه کــرد،  کــه آدم )فرمــان خــدا را لّبیــک گفــت و( فرشــتگان را از )خــواّص و اســرار اشــیا و( پدیدههــا آ
ــه مشــا آشــکار  خداونــد فرمــود: بــه مشــا نگفــم کــه مــن غیــب )و راز( آمساهنــا و زمــیخ را مــی دامن و از آحنچ

گاهــم؟« )بقــره، 31 ـ 33(. می کنیــد یــا پهنــان می داشــتید، نیــز آ
، رســانه )ابــزار ارتبــاط( را  ســتیخ ینــش حنخ از ایــن آیــات برداشــت می شــود کــه آدمــی از مهــان آغــاز آفر
می شناســد و از آن بــه شــیوه فطــری کــه خداونــد در هنــادش گذاشــته اســت، هبــره می بــرد؛ و شــیوه 
یدادهــا و رخدادهــایی را کــه در پیرامونــش  بیــان یپ دریپ اندیشــه ها، تصــورات و چگونگــی انتقــال رو
می گــذرد یــاد گرفتــه اســت و بــه کار می بــرد. زمــاین کــه آدمــی نتوانســته اســت خواســته و مقصــودش را 
در قالب الفاظ و واژه ها بیان کند، از حرکات و صداهایی اســتفاده کرده اســت؛ مانند اشــاره، روشــن 
ــا،  ــز اســتفاده می شــود )الوشــیل، یب ت کــردن آتــش، طبــل زدن و... کــه برخــی از ایــن مــوارد امــروزه نی
یــده اســت تــا با یکدیگــر در ارتباط باشــند، در کنار  16(. در جنبــه اجتماعــی نیــز خداونــد انســاهنا را آفر
ــاُس  هَیــا الّنَ

َ
گاه شــوند؛ خداونــد می فرمایــد: »یــا أ مهدیگــر انــس بگیرنــد و از اخبــار و احــوال یکدیگــر آ

 ِلَتَعاَرُفــوا«، »ای مردمــان! مــا مشــا را از مــرد و 
َ

کــْم ُشــُعوًبا َوَقَباِئــل َنا
ْ
ْنــَی َوَجَعل

ُ
کــْم ِمــْن َذکــٍر َوأ ْقَنا

َ
ــا َخل ِإّنَ

یــده امی و مشــا را تیــره تیــره و قبیلــه قبیلــه منــوده امی تــا مهدیگــر را بشناســید«  زین )بــه نــام آدم و حــّواء( آفر
)حجــرات، 13(.

یده اســت تا مهدیگر را بشناســند و با هم ارتباط داشــته باشــند؛ حیت خداوند  خداوند انســاهنا را آفر
َمــُه 

َّ
ــا کــه می فرمایــد: »َعل ابــزار ایــن ارتبــاط را در اختیــار انســان گذاشــته و او را آمــوزش داده اســت؛ آحنج

یــرا مبنــای  َبیــاَن«، )رمحــن، 4( بنابرایــن دیــن اســالم بــه معنــای متــام کلمــه، دیــین رســانه ای اســت؛ ز
ْ
ال

آن بیــان و دعــوت و تبلیــغ اســت، برخــالف ســایر ادیــان ماننــد هیودیــت کــه دیــن خــود را در احنصــار 
ــَدی ِمــْن  ُ

ْ
َبیَنــاِت َوال

ْ
َنــا ِمــَن ال

ْ
ْنَزل

َ
ِذیــَن یکُتُمــوَن َمــا أ

َّ
خــود و بنــا را بــر کتمــان حــق دانســته اند: »ِإّنَ ال

ُحــوا 
َ
ْصل

َ
ِذیــَن َتاُبــوا َوأ

َّ
 ال

َّ
ِعُنــوَن* ِإال

َّ
ــُم الال َعهُنُ

ْ
یل ــُم اُل َو َعهُنُ

ْ
ِئــک یل

َ
ول

ُ
کَتــاِب أ

ْ
ــاِس یِف ال ــاُه ِللّنَ َبْعــِد َمــا َبیّنَ

ــه را از  ِحــمُی؛ یب گمــان کســاین کــه پهنــان می دارنــد آحنچ اُب الّرَ ــّوَ ــا الّتَ َن
َ
هِیــْم َوأ

َ
ــوُب َعل ُت

َ
ِئــک أ

َ
ول

ُ
ــوا َفأ َبیُن َو

یــل(  دالیــل روشــن و هدایــت فــرو فرســتاده امی، بعــد از آنکــه آن را بــرای مــردم در کتــاب )تــورات و احنج
بیــان و روشــن منــوده امی، خــدا و نفرین کننــدگان )چــه از میــان فرشــتگان و چــه از میــان مؤمنــان انــس و 
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یــن می کننــد )و خواســتار طــرد آنــان از رمحــت خــدا خواهنــد شــد(. مگــر کســاین  جــان(، ایشــان را نفر
ــه را از  کــه توبــه کننــد )از کتمــان حــق( و بــه اصــالح )حــال خــود و جبــران مافــات( بپردازنــد و )آحنچ
اوصــاف پیغمبــر و اســالم و دیگــر حقایــق می دانســتند و پهنــان می کردنــد( آشــکار ســازند. چــه توبــه 

چنــیخ کســاین را می پذیــرم و مــن بــیس توبه پذیــر و مهربــامن« )بقــره، 159 ـ 160(.
دیــن اســالم مهــان طــور کــه وظیفــه اســوه و الگــوی مــردم را دعــوت و تبلیــغ مــردم بــرای شــنیدن پیــام 
حــق می دانــد، پیــروان ایــن دیــن را نیــز بــه ایــن امــر یــا بــه عبــاریت بــه ایــن کار رســانه ای فرامی خوانــد 
ــُروَن  ُم

ْ
ــاِس َتأ ْخِرَجــْت ِللّنَ

ُ
ــٍة أ ّمَ

ُ
ــُمْ َخیــَر أ یــت« و برتــری ایــن امــت را در ایــن امــر می دانــد: »کْن و »خیر

یــن اّمــیت هســتید کــه بــه  ْنکــِر َوُتْؤِمُنــوَن ِبــاِل؛ مشــا )ای پیــروان حمّمــد( هبتر ُ ــْوَن َعــِن الْ ْعــُروِف َوَتهْنَ َ ِبالْ
یــده شــده اید )مــادام کــه( امــر بــه معــروف و هنــی از منکــر می مناییــد و بــه خــدا امیــان  ســود انســاهنا آفر
گــر اهــل کتــاب )مثــل مشــا بــه چنــیخ برنامــه و آیــیخ درخشــاین( امیــان بیاورنــد، بــرای ایشــان  یــد؛ و ا دار
هبتــر اســت )از بــاور و آییــین کــه برآننــد. ویل تهنــا عــّده کمــی( از آنــان با امیان اند و بیشــتر ایشــان فاســق 

)و خــارج از حــدود امیــان و وظایــف آن( هســتند« )آل عمــران، 110(.
یــن رســانه ای اســت کــه بــا قدمــیت هزارســاله، مهه جهانیــان را در  یــن و تأثیرگذارتر  بنابرایــن قــرآن مهم تر
اطــب خــود قــرار می دهــد و آنــان را بــا شــیوه و ابزارهــای خــاص، به فرامــیخ خود رهنمون  هــر عصــری حمخ
یژ گهیــای رســانه ای قــرآن، بــه  یــف لغــوی و اصطالحــی رســانه، و می ســازد. در ایــن نوشــتار بعــد از تعر

ین رســانه اســالمی، برمشرده شــده اســت. عنوان مهم تر

تعریف رسانه
ــد  ــاریس اســت، الزم می منای ــرآن اســت و رســانه واژهــای ف ــرریس رســانه در ق ــه ب چــون موضــوع مقال
برابرهنــاده آن را در لغــت و اصــالح زبــان عــریب، کــه مهانــا زبــان قــرآن اســت، بــرریس کنــمی تــا بتوانــمی بــه 

شــواهد موجــود در قــرآن اســتناد منایــمی.

1. در لغت
یشــه »ِعلم«. علم  برابرهناد واژه »رســانه« در ادبیات عرب »إعالم« اســت؛ مصدر باب افعال و از ر
گاه اســت؛  در برابــر جهــل قــرار می گیــرد. عــامل بــه کــیس گفتــه می شــود کــه نســبت به مســئلهای، دانا و آ
ین  گاهــی یافــم. در قــرآن آمــده اســت: »وآَخِر گفتــه می شــود: »َعِلْمــُت الــیشء«؛ یعــین بــا خبــر شــدم و آ
ُمهــم«، کســان دیگــری جــز آنــان )هســتند( کــه ایشــان را منی شناســید و 

َ
ُموهَنــم ال یْعل

َ
ِمــْن دوهنــم ال َتْعل

خــدا آنــان را می شناســد. )ابــن منظــور، یب تــا، 4/ 3083(؛ نیــز گفتــه می شــود »إعالم« مشــتق از أعلَم 
، 1989م، 2/ 624(.  موعــة مؤلفــیخ بــَر«؛ یعــین او را بــا خبــر ســاخت )حمج  احلخ

ً
اســت؛ مثــاًل: »أعلــم فالنــا

به اختصــار، معنــای لغــوی اعــالم، فرآینــد انتقــال مفاهــمی و معــاین )فرهنگــی، 1373ش، 1/ 6(، 
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گاهــی و خبــر دادن از موضوعــی یــا انتقــال معلومــات بــه دیگــران اســت )عبداللطیــف، یب تــا، 135(؛  آ
ــه  « یعــین آحنچ

ً
مهچنــیخ بــه معنــای تبلیــغ نیــز آمــده اســت؛ زمــاین گفتــه می شــود: »بلغــت القــوم بالغــا

ُهــْم یَتَذکــُروَن؛ 
َّ
َعل

َ
 ل

َ
َقــْول

ْ
ــُم ال ُ

َ
َنــا ل

ْ
ل َقــْد َوّصَ

َ
مطلــوب اســت بــه آنــان رســاندم. خداونــد نیــز می فرمایــد: »َول

مــا ســخنان )قــرآن( را پیــایپ فرســتادمی و بــه هــم ارتبــاط و پیونــد دادمی تــا یــادآور شــوند« )قصــص، 
یع، امــا تعلــمی زمان بــر و نیازمنــد تکــرار  51(. در تفــاوت اعــالم و تعلــمی گفته انــد: اعــالم خبــر فــوری و ســر

اســت )البســتاین، یب تــا، 639(.

2. در اصطالح
یفهــای گوناگــوین از اعــالم )رســانه( در اصطــالح ارائــه شــده اســت؛ از مجلــه: »رســاندن اخبــار  تعر
صحیــح و معلومــات درســت و حقیقهتــای ثابت شــده بــه مردم تــا آنــان را در ارائه نظر و تلیل حوادث 
و مشــکالت یــاری رســاند، بــه گوهنــای کــه ایــن نظر مبنــای رأی مجعی مردم و موضع گیری آهنا باشــد« 
یــق فرســتنده اعمــال  ـــاری انتقــال پیــام اســت کــه از طر )اإلمــام، 1980م، 27(، »هــر نــوع واســطه یــا حمج
ــا واســط  ــرای برقــراری ارتباطــات اســت؛ رســانه حامــل ی ــزاری ب مـــی شود؛ مهچنــیخ عبــارت از هــر اب
پیــام اســت و بــه عنــوان پیــام در علــوم ارتباطــات معنــا گردیــده اســت« )امحــدی، 1393ش، 34(، 
« )محــزه، 1978م،  یــادی از معلومــات درســت و حقایــق روشــن را در اختیــار مــردم گذاشــتخ »حجــم ز
ــارب،  ــق، عواطــف، احساســات، اندیشــه، تج ــه هــدف انتقــال حقای ــرداری ب ــار و ک 76(، »هــر گفت
موعــه ای بــه هــدف تأثیرگــذاری، چــه ایــن انتقــال بــه وســیله  رفتــار شــخیص یــا گروهــی بــه کــیس یــا حمج
ابزارهــای قدمیــی یــا جدیــد باشــد، رســانه نامیــده می شــود« )الشــنقیطی، 1986م، 17( »نشــر اخبــار 
و دیدگاه هــا بــه مــردم« )اإلمــام، 1981م، 316(. درکل می تــوان گفــت رســانه بــه فرآینــد ارتبــاط بــرای 
انتقــال اطالعــات بــا اهــداف مشــخص، از مجلــه اصــالح، افســاد، بیــان حقیقــت، بطــالن حقیقــت، 

روشــنگری، هدایــت، گمراهــی و...، گفتــه می شــود.

 رسانه در قرآن
ینــش رهــا نســاخت و برایــش معلمــاین از جنــس خــودش فرســتاد تــا او  خداونــد انســان را بعــد از آفر
را آمــوزش دهــد و بــرای مهــه ایــن فرســتادگان، نشــانه هایی قــرار داد تــا مــردم بــه آنــان امیــان بیاورنــد؛ 
شــید تــا در هــر نســیل بــر انســاهنا خوانــده شــود و معجــزه ای جــاودان بــرای  یــن را پیامــی حبخ پیامبــر آخر

مهــگان مبانــد.
 أوحــاه ال 

ً
إمنــا کان الــذی أوتیــت وحیــا »مــا مــن النبیــاء نــیب إال أعطــی مــا مثلــه آمــن علیــه البشــر، و

ــاری، 1998م، ش 4696(، »بــه هــر پیامبر چیزی   یــوم القیامــة« )حبخ
ً
کثرهــم تابعــا کــون أ إیل، فأرجــو أن أ

ــه بــه مــن داده شــد وحــی اســت کــه خداونــد  )معجــزه ای( داده شــد تــا انســاهنا بــدو امیــان بیاورنــد و آحنچ
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بــه مــن عطــا کــرد، امیــد دارم روز قیامــت بیشــتر مــردم پیــرو آن باشــند«.
ــوان از مصادیــق رســانه در عصرهــای گذشــته  ــران را می ت ــه ایــن موضــوع، دعــوت پیامب ــا توجــه ب ب
به مشــار آورد و قــرآن بــه متــام معنــای کلمــه، رســانه ای اســت مجعــی و فرامــرزی کــه مهــگان را بــه ســوی 
یــک 

َ
 ِإل

َ
ْنــِزل

ُ
ــْغ َمــا أ ِ

ّ
 َبل

ُ
ُســول هَیــا الّرَ

َ
»نبــأ« خــود فرامی خوانــد و پیامبــرش را امــر بــه ابــالغ می کنــد کــه »یــا أ

ــه از ســوی پــروردگارت بــر تــو نــازل  َتُه؛ ای فرســتاده، هــر آحنچ
َ
ْغــَت ِرَســال

َّ
ــا َبل َ

َ
 ف

ْ
ْ َتْفَعــل ِإْن ملَ ــک َو ّبِ ِمــْن َر

ــر چنــیخ نکــین،  گ ــدان دعــوت کــن( و ا ــان را ب ــه مــردم( برســان )و آن ــه متــام و کمــال ب شــده اســت )ب
رســالت خــدا را )بــه مــردم( نرســانده ای« )مائــده، 67( و پیــروان ایــن پیامبــر را نیــز بــه رســاندن ایــن 
َبَعــیِن؛ بگــو: ایــن راه مــن  َنــا َوَمــِن اّتَ

َ
 َبِصیــَرٍة أ

َ
 اِل َعــیل

َ
ْدُعــو ِإیل

َ
 َهــِذِه َســِبییِل أ

ْ
پیــام امــر می کنــد: »ُقــل

گاهــی و بینــش بــه ســوی خــدا می خــوامن و پیــروان مــن هــم )چنــیخ می باشــند(«  اســت کــه مــن بــا آ
)یوســف، 108(.

قــرآن از مهــه جوانــب بالغــی، حنــوی، عبــادات، اخــالق، قصــص و... معجــزه اســت و باطــل بــه آن 
ِفــِه؛ هیــچ گونــه باطــیل، از هیــچ جهیت و نظری، 

ْ
 ِمــْن َخل

َ
 ِمــْن َبــیخِ یَدیــِه َوال

ُ
َباِطــل

ْ
ِتیــِه ال

ْ
 یأ

َ
راه نــدارد: »ال

متوّجــه قــرآن منی گــردد« )فصلــت، 42(. بشــر طــی حیــات خــود تــا بــه امــروز، رســاهنای معصــوم و بــه 
یــف و بطــالن بســان قــرآن ندیــده اســت و ایــن جــای تعجب نیســت؛ چون ســخن خداوند  دور از تر
ِم 

َ
ــال  الّسَ

َ
َبــَع ِرْضَواَنــُه ُســُبل اســت و مهــو از نقــص و نســیان بــه دور اســت. »هْیــِدی ِبــِه اُل َمــِن اّتَ

 ِصــَراٍط ُمْســَتِقمٍی؛ خداونــد بــا آن )کتــاب( 
َ

هْیِدهِیــْم ِإیل ــوِر ِبِإْذِنــِه َو  الّنُ
َ

َمــاِت ِإیل
ُ
ل

ُ
ِرُجُهــْم ِمــَن الّظ حیخْ َو

یــای خوشــنودی او باشــند و بــا مشــّیت و  کســاین را بــه راههــای امــن و امــان هدایــت می کنــد کــه جو
یکهیــای )کفــر و جهــل( بیــرون مــی آورد و بــه ســوی نــور )امیــان و علــم( می برد  فرمــان خــود، آنــان را از تار
کــه قــرآن رســانه ای مجعــی و عمومــی  ا و ایشــان را بــه راه راســت رهنمــود می شــود« )مائــده، 16(. ازآحنج
اطبــان گوناگــوین از مؤمــن و کافــر و منافــق دارد، بــرای ادای رســالت رســانه ای خــود، مهه را  اســت و حمخ
ُقــْرآِن ِمْن 

ْ
ــاِس یِف َهــَذا ال ْبَنــا ِللّنَ َقــْد َضَر

َ
خطــاب قــرار داده اســت و بــرای هــر طیــی پیــام خــایص دارد: »َول

ُهــْم یَتَذکــُروَن؛ به راســیت در ایــن قــرآن بــرای مــردم از هــر ]گونــه[ مثــیل زده امی باشــد کــه آنــان 
َّ
َعل

َ
ِ َمَثــٍل ل

ّ
کل

اطبــان نیازمنــد تغییر در ادبیات نیز هســت؛ به مهــیخ دلیل، قرآن  پنــد گیرنــد« )زمــر، 27(. ایــن تنــوع حمخ
یق و ترغیــب، جــدال، گفت وگو  از شــیوههای متعــددی از مجلــه: قصــه، پرســش و پاســخ، تکــرار، تشــو
ــیِت 

َّ
ــْم ِبال ُ

ْ
َســَنِة َوَجاِدل َ ْوِعَظــِة احلْ َ مَکــِة َوالْ ِ

ْ
ــک ِباحل ّبِ  َســِبیِل َر

َ
ْدُع ِإیل

ُ
و... بــرای ارتبــاط هبــره می گیــرد: »ا

ْحَســُن؛ بــا حمکــت و انــدرز نیکــو ]مــردم را[  بــه راه پــروردگارت دعــوت کــن و بــا آنــان بــه شــیوه ای 
َ
ِهــی أ

ادلــه کــن« )حنــل، 125(؛ مهچنــیخ قــرآن مهــه ابعــاد و جوانــب روحــی، جســمی،  یــن اســت حمج کــه هبتر
ــه  ــا رهنمــود خــود را ارائ ــن نیازه ــرار می دهــد و درخــور ای اطــب خــود ق عاطــی و عقــیل انســان را حمخ
تلــف  هیای خــود را در حوزه هــای حمخ می دهــد. قــرآن رســاهنای جاودانــه اســت کــه پیامهــا و روشــنگر

زندگــی بشــری، در هــر عصــر و زمــاین در اختیــار او می گــذارد.
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ویژ گهیای اخالیق رسانه ای قرآن

یژ گهیــایی دارد کــه آن را از ســایر رســانه ها متمایــز میســازد. ایــن  قــرآن رســانه ای اخالمقــدار اســت و و
یژگهیــا در ادامــه برمشــرده شــده اســت. و

1. ربانی و خدایی بودن
لــویق در آن دخالــت نکــرده؛ فضایــل اخــالیق  قــرآن رســاهنای کامــاًل آمســاین و وحیــاین اســت و هیــچ حمخ
و عبــادات و معامــالت مــورد تأییــد خداونــد در آن آمــده و چگونگــی دعــوت بــه ســوی خداونــد بــرای 
گاه بــه  دعــوت گــران مصلحــان بیــان شــده اســت و شــیوه تأثیرگــذاری و ابــزار آن از طــرف خــدایی کــه آ
یــرا خداونــد صــالح دنیــا و آخــرت بندگان خــود را  لوقــات خــود اســت تبیــیخ و روشــن شــده اســت؛ ز حمخ
یژه گی، اســتقالل رســانه  می دانــد و آنــان را بــه ســوی حیــایت پــاک و جاودانــه راهنمــایی می کنــد. ایــن و
دیــین را بــه اثبــات می رســاند کــه پیــرو هیــچ منــع و مرجــع دیگــری نیســت و هــر گونــه تقلیــد و هیمنــه 
ْنــُمْ َوآَباُؤکــْم یِف 

َ
َقــْد کْنــُمْ أ

َ
 ل

َ
ــا َعاِبِدیــَن* َقــال َ

َ
ــوا َوَجْدَنــا آَباَءَنــا ل

ُ
رســانه ای دیگــر را مــردود می دانــد. »َقال

یــش را دیــده امی کــه ایهنــا را پرســتش می کرده انــد )و مــا از روش و  ؛ گفتنــد: مــا پــدران خو ٍل ُمِبــیخٍ
َ

َضــال
 مشــا و پدرانتــان در گمراهی آشــکاری بوده 

ً
آیــیخ گذشــتگامنان دســت برمنــی دارمی(. ابراهــمی گفــت: قطعــا

و هســتید« )انبیــاء، 53ـ  54(. اصــل کیل در زندگــی انســان مســلمان، از خــدا بــودن و بــه ســوی خــدا 
؛ مجلگی بازگشــتتان به ســوی خدا خواهد بود« )مائده، 48(. 

ً
رفتخ اســت؛ »ایل ال مرجعکم مجیعا

متامــی نیــات و اعمــال مســلمان بایــد مهاهنــگ بــا دســتورات خداونــد و بــا هــدف کســب رضایــت او و 
منطبق با خواســت وی باشــد. از مجله این اعمال فرایند خبررســاین در رســانه های جامعه اســالمی 

اســت کــه آن هــم در ذیــل اصــیل کیل انطبــاق بــا اوامــر اهلــی قــرار می گیــرد.

2. مظهر حق و حقیقت بودن
قــرآن تهنــا منبــع موثــی اســت کــه از گذشــته و آینــده بشــر خیــر می دهــد و ایــن حقایــق بــه شــیوه های 

گوناگــوین در قــرآن منــود دارد:
• ؛ آن بــدان خاطــر اســت کــه 	 ــّقُ َ

ْ
ّنَ اَل ُهــَو احل

َ
خداونــد خــود حــق مطلــق اســت: »َذِلــک ِبــأ

)بدانیــد( خــدا حــق اســت« )حــج، 6(؛
• ؛ مــا قــرآن را بــا )مــاده و حمتــوای( 	

َ
ــّقِ َنــَزل َ

ْ
ِباحل َنــاُه َو

ْ
ْنَزل

َ
ــّقِ أ َ

ْ
ِباحل کتــاب خداونــد حــق اســت: »َو

( پابرجــا کنــد« )اســرا، 105(؛ حــق نــازل کــرده امی و نــازل شــده اســت تــا حــق را )در زمــیخ
• ؛ فرمــود: بــه حــق ســوگند و حق 	

ُ
ُقــول

َ
ــّقَ أ َ

ْ
ــّقُ َواحل َ

ْ
 َفاحل

َ
کالم خداونــد مهــه حــق اســت: »َقــال

ــه راه  ــد و ب ی ــد حــق می گو ؛ خداون ــّقَ َ  احلْ
ُ

ــول ــومی )و جــز حــق منی گــومی(« )ص، 84(؛ »َواُل یُق می گ
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راســت راهنمــایی می کنــد« )احــزاب، 4(؛
• ــّقِ َبِشــیًرا َوَنِذیــًرا؛ مــا تــو را مهــراه بــا 	 َ

ْ
َناک ِباحل

ْ
ْرَســل

َ
ــا أ رســالت پیامبــر)ص( حــق اســت: »ِإّنَ

حقایــق یقیــین فرســتادمی تــا مژده رســان و بمی دهنــده بــایش« )بقــره، 119(؛
• ــّقِ 	 َ ــاَب ِباحلْ کَت

ْ
یــک ال

َ
ــا ِإل َن

ْ
ْنَزل

َ
ــا أ ــازل شــده اســت: »ِإّنَ ــردن ن ــرای حکــم ک ــه حــق ب ــرآن ب ق

َراک اُل؛ مــا کتــاب را بــه حــق بــر تــو نــازل کــرده امی تــا میــان مردمــان طبــق 
َ
ــا أ ــاِس ِبَ ِلَتْحکــَم َبــیخَ الّنَ

ــان مبــاش« )نســاء، 105(؛ ــو نشــان داده اســت داوری کــین و مدافــع خائن ــه ت ــه خــدا ب آحنچ
• ؛ ما داســتان آنــان را به 	 ّقِ َ ُهــْم ِباحلْ

َ
یــک َنَبأ

َ
ــُن َنُقــّصُ َعل ْ

َ
قصــص قــرآین مهــه حــق اســت: »حن

گونــه راســتیخ بــرای تــو بازگو می کنمی« )کهــف، 13(؛
• ؛ هیــچ مثــایل بــه 	 ــّقِ َ

ْ
 ِجْئَنــاک ِباحل

َّ
َثــٍل ِإال ُتوَنــک ِبَ

ْ
 یأ

َ
مثاهلــای قــرآین مهــه حــق اســت: »َوال

یــن تبییخ و تفســیر را  یباتر یــن وجــه و ز میــان منی کشــند، مگــر اینکــه مــا پاســخ راســت و درســت را و هبتر
بــه تــو می منایانــمی« )فرقــان، 33(؛

• « )عصر، 3(.	 ّقِ َ مومنان مهدیگر را به حق توصیه می کنند: »َوَتَواَصْوا ِباحلْ
واهــد  بنابرایــن قــرآن رســاهنای اســت کــه باطــل بــه آن راه نــدارد و هرگــز حقایــق آن متزلــزل و وارونــه حنخ
واهــد گردیــد. احــکام  شــد و راههایــش بــه بیراهــه خــم منی شــود و بــه هیــچ کاســیت و زبــوین گرفتــار حنخ
قــرآن بــه دادگــری خــم می شــود و هــدف آن حقیقــت اســت و بــه مهــیخ دلیــل بــر مســلمانان واجــب 
شــده اســت از آن محایــت مــادی و معنــوی کننــد و بــه آماده ســازی و آمــوزش نیروهــای متخصــص 

دســت زننــد و ابزارهــای الزم بــرای ایــن امــر را فراهــم کننــد )املتــویل رفاعــی، 2011م، 45(.
گــر رســانه دیــین در هــدف و حمتــوا، »حق حمــور« باشــد، در مرحلــه بعــد در شــیوه ها و ابزارهــا هم حق را  ا
ل در عرصه خبررســاین و خبرســازی گام برمی دارد. در  مقّدم می مشارد و با اســتحکام، اتقان و اســتدال
ــی،  ایــن صــورت، رســانه تــوان هدایتگــری خــود را بــدون آســیب، بــه ظهــور می رســاند )عابــدی میاحنج

1387ش،64(.

3. اعتبار
ین ســخنان اســت، منزلــت و اعتبــار بــاالیی دارد.  اکــه ســخن پــروردگار جهانیــان و راســت تر قــرآن ازآحنج
یــن ســخین اســت کــه بــدان حکــم می کند  یــن ســخین اســت کــه بشــر شــنیده و عادالنه تر قــرآن کامل تر
 ِلکِلَماِتِه؛ و ســخن پروردگارت 

َ
ل  ُمَبّدِ

َ
 ال

ً
ــک ِصْدًقا َوَعــْدال ّبِ ــْت کِلَمــُت َر و جاودانــه خواهــد مانــد؛ »َوَتَّ

ذی 
َّ
ام گرفته اســت« )انعام، 115(. رســالت پیامبرش نیز صادقانه اســت؛ »َو ال به راســیت و داد ســراحنج

ُقــوَن؛ و آن کــس کــه راســیت آورد و آن را بــاور منــود آناننــد  ّتَ ُ ولِئــَک ُهــُم الْ
ُ
َق ِبــِه أ ــْدِق َو َصــّدَ جــاَء ِبالّصِ

ــرده  ــه راســتگویی و امانــت داری دعــوت ک  انســاهنا را ب
ً
ــر، 33( و اساســا ــد« )زم ــه خــود پرهیزگارانن ک

؛ ای امیان آورنــدگان تقــوای خــدا را پیشــه  اِدقــیخَ ُقــوا اَل َو ُکوُنــوا َمــَع الّصَ ذیــَن آَمُنــوا اّتَ
َّ
ــا ال َ هّیُ

َ
اســت؛ »یــا أ
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یان باشــید« )توبــه، 119(؛ پیامبــرش را هــم بــه صــدق و راســیت امــر  ید و مهــواره بــا راســتگو خــود ســاز
 

ُ
ُجــل  الّرَ

ُ
ــِة َوَمــا َیــَزال ّنَ َ ج

ْ
 احل

َ
ــِدی ِإیل ِبــّرَ هَیْ

ْ
ِإّنَ ال ِبــّرِ َو

ْ
 ال

َ
ــِدی ِإیل ــْدَق هَیْ ــْدِق َفــِإّنَ الّصِ ْیُکــْم ِبالّصِ

َ
می کنــد: »َعل

 
َ

ــِدی ِإیل َکــِذَب هَیْ
ْ
َکــِذَب َفــِإّنَ ال

ْ
ُکــْم َوال ا ِإّیَ یًقــا، َو ــْدَق َحــیّتَ ُیْکَتــَب ِعْنــَد اِل ِصّدِ ی الّصِ َیَتَحــّرَ َیْصــُدُق َو

َکــِذَب َحیّتَ ُیْکَتَب ِعْنَد اِل 
ْ
ی ال َیَتَحّرَ  َیْکِذُب َو

ُ
ُجــل  الّرَ

ُ
ــاِر َوَمــا َیــَزال  الّنَ

َ
ــِدی ِإیل ُفُجــوَر هَیْ

ْ
ِإّنَ ال ُفُجــوِر َو

ْ
ال

اًبا؛ راســیت پیشــه کنید که راســیت به نیکوکاری رهنمون می شــود و نیکوکاری انســان را به هبشــت 
َ

َکّذ
یــد و راســیت پیشــه می کنــد تــا اینکــه نــزد خــدا صدیــق  می رســاند؛ بنــده مؤمــن مهــواره راســت می گو
نوشــته می شــود. از دروغ پرهیز کنید که دروغ انســان را به گناه می کشــاند و گناه او را به جهم می برد؛ 
ــاری، یب تــا،  ــا کــه نــزد خــدا کــذاب و دروغگــو نوشــته می شــود« )حبخ یــد تــا آحنج انســان مهــوار دروغ می گو
5/ 2261(. رســانه قــرآن، مؤمنــان را بــه صداقــت و راســیت در گفتــار و کــردار فرامی خوانــد و مهراهــی بــا 
؛ ای  اِدِقــیخَ ُقــوا اَل َوکوُنــوا َمــَع الّصَ ِذیــَن آَمُنــوا اّتَ

َّ
هَیــا ال

َ
راسیت پیشــگان را الزم و واجــب می مشــارد: »یــا أ

ْو 
َ
یق می کنــد: »َفل مؤمنــان! از خــدا بترســید و مهــگام بــا راســتان باشــید« )توبــه، 119( و بــه راســیت تشــو

گــر بــا خــدا راســت باشــند، بــرای ایشــان هبتــر خواهــد بــود« )حممــد، 21(  ــْم؛ ا ُ
َ

ــکاَن َخیــًرا ل
َ
َصَدُقــوا اَل ل

و نتایــج راســیت را منحصــر بــه دنیــا منی دانــد، بلکــه هبره منــدی از نعمهتــای آخــرت را منــوط بــه راســیت 
ــاُر َخاِلِدیــَن یف هــا  هْنَ

َ ْ
ــِری ِمــْن تت هــا ال ْ ج

َ
ــاٌت ت ــْم َجّنَ ُ

َ
اِدِقــیخَ ِصْدُقُهــْم ل می دانــد: »َهــَذا یــْوُم یْنَفــُع الّصَ

َعِظــمُی؛ امــروز روزی اســت کــه تهنــا درســیت کــردار و 
ْ
ــْوُز ال َف

ْ
ــُه َذِلــک ال ــْم َوَرُضــوا َعْن ــًدا َریِض اُل َعهْنُ َب

َ
أ

یان بدیشــان ســود می رســاند« )مائــده، 119(. قــرآن کــرمی پیامدهــای اعتمــاد بــه  درســیت گفتــار راســتگو
ِذیــَن آَمُنــوا ِإْن َجاَءکــْم َفاِســٌق ِبَنَبٍإ 

َّ
هَیــا ال

َ
منبــع خبــر نامطمــ�خ را بســیار وخــمی می دانــد و می فرمایــد: »یــا أ

؛ ای کســاین کــه امیــان آورده ایــد در  ــُمْ َناِدِمــیخَ
ْ
 َمــا َفَعل

َ
ــٍة َفُتْصِبُحــوا َعــیل

َ
َهال ْن ُتِصیُبــوا َقْوًمــا ِبحجَ

َ
َفَتَبیُنــوا أ

مــورد خبــری کــه فاســی بــرای مشــا آورده اســت تقیــق کنیــد، مبــادا کــه بــر اســاس اعتمــاد بــه آن خبــر 
ید« )حجــرات، 6(. یــد و ســپس از ایــن کــرده خــود پشــیمان شــو بــه دســهتای از مــردم آســیب وارد آور

گهــی و  یــر، افتــرا و شــایعه پراکین بــه دور اســت و در اخبــار، آ یــب، تزو رســانه قــرآین از هــر نــوع دروغ، فر
اهــدایف کــه دنبــال می کنــد بــر صــدق و راســیت تکیــه دارد تــا مــردم بــه رأی درســت و فهــم دقیــق دســت 
یابنــد و امــورات زندگــی را اداره کننــد )امحــد، 2009م، 45(. حــق مــردم در دســتیایب بــه اطالعــات، 
ســتیخ اصــل بیخ امللــیل اخــالق حرفهــای در خبرنــگاری اســت کــه بــه ســال 1983م، در چهارمــیخ  حنخ
کیــد شــد. براســاس ایــن اصــل، مــردم و افــراد حــق  یــس تأ نشســت مشــوریت یونســکو در پــراگ و پار
یــری واقعــی از جهــان بیــروین را در  یــق دســتیایب بــه اطالعــات صحیــح و جامــع، تصو دارنــد از طر
اختیار داشــته باشــند و عالوه بر این بتوانند آرای خود را با اســتفاده از رســانه های گوناگون فرهنگی 

و ارتباطــایت، آزادنــه اعــالم و ابــراز کننــد )نوردنســترنگ، 1375ش، 45(.
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4. تکیه بر دلیل و برهان در اقناع مردم
کیــد کــرده و مبــاین خــود را بــر پایه دلیل  قــرآن در بیــان اصــول و مفاهــمی اســایس، بــر اقنــاع عقــیل افــراد تأ

و برهــان بیــان منوده اســت.
کــْم؛ ای مــردم! از ســوی پروردگارتــان حّجــیت بــه نزدتــان  ّبِ ــْد َجاَءکــْم ُبْرَهــاٌن ِمــْن َر ــاُس َق هَیــا الّنَ

َ
ــا أ »َی

آمــده اســت« )نســاء، 174(. رســانه قــرآین، رســانه ای احســایس و عاطــی نیســت کــه احساســات را 
برانگیــزد و عواطــف را شــعله ور ســازد، بلکــه رســانه ای اســت کــه بــر دلیــل و برهــان تکیــه دارد و خــرد 
انســاین را خطــاب قــرار می دهــد و بــه اندیشــه ورزی و خردگــرایی دعــوت می کنــد تــا حقایــق در میــزان 
ِذی 

َّ
 ال

َ
ْ َتــَر ِإیل ملَ

َ
خــرد ســنجیده شــود. ایــن مســئله در گفت وگــوی ابراهــمی)ع( بــا منــرود، آشــکار اســت: »أ

ْحــی 
ُ
ــا أ َن

َ
 أ

َ
ــال ــُت َق مِیی ــِذی حْیــی َو

َّ
ــمُی َریّبِ ال  ِإْبَراِه

َ
ــال ــک ِإْذ َق

ْ
ل ُ ــاُه اُل الْ ْن آَت

َ
ــِه أ ّبِ ــمَی یِف َر ــاّجَ ِإْبَراِه َح

ــِذی کَفــَر 
َّ
ــَت ال ْغــِرِب َفهُبِ َ ــا ِمــَن الْ ِت هِبَ

ْ
ْشــِرِق َفــأ َ ــْمِس ِمــَن الْ

َ
یِت ِبالّش

ْ
 ِإْبَراِهــمُی َفــِإّنَ اَل یــأ

َ
ِمیــُت َقــال

ُ
َوأ

ادلــه و  ؛ آیــا بــا خبــری از کــیس کــه بــا ابراهــمی دربــاره پــروردگارش راه حمج ــیخَ امِلِ
َ

َقــْوَم الّظ
ْ
 هْیــِدی ال

َ
َواُل ال

ــت کــه خداونــد بدو حکومت و شــاهی داده بود؟ هنگامــی که ابراهمی 
ّ
ســتیز در پیــش گرفــت، بــدان عل

 ) گفــت: پــروردگار مــن کــیس اســت کــه زنــده می گردانــد و می میرانــد. او گفــت: مــن )بــا عفــو و کشــتخ
زنــده می گــردامن و می میــرامن. ابراهــمی گفــت: خداونــد خورشــید را از مشــِرق برمــی آورد، تــو آن را از مغرب 
بــرآور. پــس آن مــرد کافــر وامانــد و مهبــوت شــد؛ و خداونــد مــردم ســتمکار را هدایــت منی کنــد« )بقــره، 
 َهاُتوا ُبْرَهاَنکــْم ِإْن 

ْ
الفــان را نیــز بــه آوردن دلیــل در بیــان عقایــد خــود فــرا می خوانــد: »...ُقــل 258( و حمخ

یــد« )بقــره، 111(. در جــای دیگــری  یــش را بیاور ییــد دلیــل خو گــر راســت می گو ؛ بگــو: ا کْنــُمْ َصاِدِقــیخَ
یــد تــا آن را بــه مــا  َنــا؛ بگــو: آیــا دلیــل قاطعــی دار

َ
ــٍم َفُتْخِرُجــوُه ل

ْ
 ِعْنَدکــْم ِمــْن ِعل

ْ
 َهــل

ْ
می فرمایــد: »ُقــل

ارائــه دهیــد« )انعــام، 148(؛ بنایرایــن بــا اندکــی تأمــل در قــرآن درمی یابــمی کــه جهان بیــین معریف شــده 
در قــرآن، کــه مهــگان بــدان فــرا  خوانــده می شــوند، بــر دالیــل عقــیل اســتوار اســت و بــه مهــیخ دلیــل، 
ــا  ــره تکلیــف خارج انــد. قــرآن در بســیاری آیــات دیگــر، ب کســاین کــه فاقــد قــوه تعقــل هســتند از دای
ــوَن« )بقــره، 44(؛ 

ُ
 َتْعِقل

َ
َفــال

َ
خطــایب توبیخ آمیــز، عقــالی قــوم را بــه به کارگیــری خــرد دعــوت می کنــد: »أ

 َتَتَذکــُروَن« )انعام، 80(؛ 
َ

َفــال
َ
 َتَتَفکــُروَن« )انعــام، 50(؛ »أ

َ
َفــال

َ
ُقــْرآَن«، )نســاء، 82(؛ »أ

ْ
ــُروَن ال  یَتَدّبَ

َ
َفــال

َ
»أ

 ُتْبِصــُروَن« )قصــص، 72( و در برخــی مــوارد کــه دالیــل خــود را بیــان کــرده، امیــد داشــته اســت 
َ

َفــال
َ
»أ

وَن« 
ُ
کــْم َتْعِقل

َّ
َعل

َ
کْم َتَتَفکُروَن« )بقــره، 219(؛ »ل

َّ
َعل

َ
کــه مــردم در آن بیندیشــند تــا شــاید هدایت یابنــد: »ل

َتــُدوَن« )بقــره، 53( و در جاهــای دیگــری بعــد از اشــاره بــه برخی نشــانه های  کــْم هَتْ
َّ
َعل

َ
)بقــره، 73(؛ »ل

آفــاق و انفــس، فهــم و درک ایــن آیــات و براهــیخ عقــیل را در احنصــار صاحبــان عقــل و خــرد می دانــد: 
ُمــوَن« )بقــره، 230(؛ 

َ
ــْوٍم یْعل ــا ِلَق ــک ُحــُدوُد اِل یَبیهُنَ

ْ
ــوَن« )بقــره، 164(؛ »َوِتل

ُ
ــْوٍم یْعِقل یــاٍت ِلَق

َ
»... آل

کــُروَن« )انعــام، 126(؛ 
َ

یــاِت ِلَقــْوٍم یّذ
ْ

َنــا اآل
ْ
ل یــاِت ِلَقــْوٍم یْفَقُهــوَن« )انعــام، 98(؛ »َقــْد َفّصَ

ْ
َنــا اآل

ْ
ل »َقــْد َفّصَ

یــاِت ِلَقــْوٍم یَتَفکــُروَن« )یونــس، 24( و هــر نــوع پیروی کورکورانه و تقلید متعصبانه 
ْ

 اآل
ُ

ــل »کَذِلــک ُنَفّصِ
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ِبــُع   َنّتَ
ْ

ــوا َبــل
ُ
 اُل َقال

َ
ْنــَزل

َ
ِبُعــوا َمــا أ ــُم اّتَ ُ

َ
 ل

َ
ِإَذا ِقیــل را کــه از خردگــرایی بــه دور اســت مذمــوم می مشــارد: »َو

 هْیَتــُدوَن؛ و هنگامــی که به آنان گفته شــود: 
َ

ــوَن َشــیًئا َوال
ُ
 یْعِقل

َ
ــْو کاَن آَباُؤُهــْم ال

َ
َول

َ
یــِه آَباَءَنــا أ

َ
َفیَنــا َعل

ْ
ل
َ
َمــا أ

ــه پــدران خــود را بــر آن یافته امی  ینــد: بلکــه مــا از آحنچ ــه خــدا فــرو فرســتاده اســت پیــروی کنیــد می گو از آحنچ
گــر پدرانشــان چیــزی را نفهمیــده باشــند و )بــه هدایــت و  پیــروی می کنــمی )نــه از چیــز دیگــری(. آیــا ا

امیــان( راه نبــرده باشــند« )بقــره، 170(.
بنابراین رســانه قرآین رســانه عقالین آشــکار و از خرافات و خیال پردازی به دور اســت، از جهان بیین 
و ایدئولــوژی خــود بــه دالیــل عقــالین و خردپذیــر دفــاع می کنــد و آن را در عرصــه نقــد و بــرریس مهــگان 
تــه می گردانــد، خرد ســاملی اســت که  قــرار می دهــد؛ خــردی کــه رســانه قــرآین آن را پــرورش می دهــد و پخ

بــه دور از خرافــات بــرای نیــل به حقیقت می کوشــد.

5. پایبند بودن به اخالق 
یســت می کنــد و هیــچ گونــه عمــیل خــارج از چهارچــوب  فــرد مســلمان مهــواره بــه صــورت هدمفنــد ز
گفتمــاین اســالمی نیســت، حــیت عمــل فــرد مســلمان پیــش از آنکــه بــه منصــه ظهــور و دنیــای خــارج 
برســد، در عــامل قصــد و اراده و نّیــت نیــز مســتحق ثــواب یــا عقــاب اســت تــا جــایی کــه بــرای نّیــت و 
اراده جایگاهــی فراتــر از عمــل دیــده شــده اســت. انســان مســلمان مهــواره مقیــد بــه حــدود اهلــی اســت 
 َتْعَتُدوَهــا؛ ایهنا حدود اهلی اســت پس 

َ
ــک ُحــُدوُد اِل َفــال

ْ
لــف ورزد: »ِتل ــاز نیســت از آن حــدود تخ و حمج

ُبوَهــا؛ ایهنــا حــدود اهلــی اســت پــس   َتْقَر
َ

ــک ُحــُدوُد اِل َفــال
ْ
ید« )بقــره، 229( یــا »ِتل متعــرض آهنــا نشــو

ید«، )بقــره، 187(. حــدود اهلــی مرزبندهیــا و حــوزه مشخص شــده وظایــف و بایدها  نزدیــک آهنــا نشــو
 و شــامیل اســت کــه انســان بایــد براســاس آن، زندگــی روزمــره فــردی و اجتماعی خود 

ّ
و نبایدهــای کیل

را ســامان دهــد و حکومــت نیــز بایــد زمینه هــای رعایــت آن حــدود را فراهــم و تســهیل کنــد؛ بنابرایــن از 
یــج آن اســت: »ُخــِذ  یژ گهیــای دیگــر رســانه  قــرآن، التــزام و پایبنــدی بــه مفاهــمی اخــالیق و نشــر و ترو و
؛ گذشــت داشــته بــاش و آســانگیری کــن و بــه کار نیــک  اِهِلــیخَ َ ج

ْ
ْعــِرْض َعــِن احل

َ
ُعــْرِف َوأ

ْ
ُمــْر ِبال

ْ
َعْفــَو َوأ

ْ
ال

اِء  ــّرَ اِء َوالّضَ ــّرَ ِذیــَن یْنِفُقــوَن یِف الّسَ
َّ
دســتور بــده و از نادانــان چشــم پویش کــن« )اعــراف، 199(؛ »ال

؛ آن کســاین کــه در حــال خــویش و  ْحِســِنیخَ ُ ــاِس َواُل حِیــّبُ الْ َعاِفــیخَ َعــِن الّنَ
ْ
َغیــَظ َوال

ْ
کاِظِمــیخَ ال

ْ
َوال

شــش دســت می یازنــد و خشــم خــود را فرو  ناخــویش و ثرومتنــدی و تنگدســیت، بــه احســان و بــذل و حبخ
می خورنــد و از مــردم گذشــت می کننــد، خداونــد نیکــوکاران را دوســت مــی دارد« )آل عمــران، 134(؛ 
ًما؛ و بنــدگان 

َ
ــوا َســال

ُ
ــوَن َقال

ُ
اِهل َ ج

ْ
ــُم احل ِإَذا َخاَطهَبُ ْرِض َهْوًنــا َو

َ ْ
 ال

َ
ِذیــَن مْیُشــوَن َعــیل

َّ
ــِن ال مْحَ »َوِعَبــاُد الّرَ

)خــوب خــدای( رمحــان کســاین اند کــه آرام روی زمــیخ راه می رونــد و هنگامــی کــه نادانــان ایشــان را 
اطــب )دشــنامها و بــد و بیراه هــای خــود( قــرار می دهنــد، از آنــان روی می گرداننــد و بــه تــرک ایشــان  حمخ
ینــد« )فرقــان، 63(. قــرآن جــدای از اینکــه بــه اخــالق نیکــو فــرا می خوانــد، دیگــران را از اخالق  می گو
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 َتْعَثــْوا یِف 
َ

ناپســند نیــز برحــذر مــی دارد و در ایــن زمینــه راهکارهــای پیشــگیرانه نیــز ارائــه می دهــد: »َوال
یــد« )بقــره، 60(؛  ــاوز و تعــّدی نپرداز ف و گــزاف و تج ْرِض ُمْفِســِدیَن؛ و تباهکارانــه در زمــیخ بــه ال

َ ْ
ال

َتــاٍل َفُخــوٍر. َواْقِصــْد یِف   حُمخْ
َّ

 حِیــّبُ کل
َ

ْرِض َمَرًحــا ِإّنَ اَل ال
َ ْ
ــِش یِف ال  َتْ

َ
ــاِس َوال ک ِللّنَ ــْر َخــّدَ  ُتَصّعِ

َ
»َوال

ِمیــِر؛ بــا تکّبــر و یب اعتنــایی از مــردم  َ َصــْوُت احلْ
َ
ْصــَواِت ل

َ ْ
ْنکــَر ال

َ
َمْشــیک َواْغُضــْض ِمــْن َصْوِتــک ِإّنَ أ

روی مگــردان و مغرورانــه بــر زمــیخ راه مــرو، چــرا کــه خداونــد هیــچ متکّبــر مغــروری را دوســت منــی دارد. 
ین صداهــا، صــدای  و در راه رفتنــت اعتــدال را رعایــت کــن و از صــدای خــود بــکاه، چــرا کــه زشــت تر
ــه مفاهــمی اخــالیق  ــه ب ــرآن ک ــه دیگــر از ق ــا آی خــران اســت« )لقمــان، 18 ـ 19(. یب شــک وجــود دهه
اشــاره می کنــد، رســانه قــرآین را بــه رســانه ای اخالق مــدار تبدیــل و آن را از ســایر رســانه های دیگــر جدا 
یــات حیــات  یــج و نشــر اخــالق اســت؛ چــون حفــظ اخــالق از ضرور می کنــد. مترکــز رســانه قــرآن بــر ترو
یــن نظــام اخــالیق را بــه بشــریت عرضــه کــرده اســت، بــه گونــه ای کــه  انســاین اســت و قــرآن کامل تر
اخــالق مهــه جوانــب فــردی، اجتماعــی، ســیایس، رســانه ای و... را در برگرفتــه اســت )الشــعراوی، 
1989م، 141(؛ بنابراین ارتباطگر مســلمان هیچ گاه مانند ارتباطگر ســکوالر غریب، خود را فارغ از مهه 
چیــز بــه جــز خبــر منی بینــد. ارتباطگــر مســلمان خبــر و خبررســاین را نیــز در ســایه تــالش بــرای کســب 

رضایــت و تقــق خواســت خداونــد یپ می گیــرد.
گــر دســت اندرکاران رســانه ها در جهــان اســالم ایــن مفهــوم مســئولیت اجتماعــی را بــه عنــوان ســنگ  ا
بنــای حرفــه خــود نپذیرنــد، هرگــز منی تــوان از قواعــد اخــالیق اســالمی تصــوری داشــت )شــیخ، 

.)67 1375ش، 

6. عدالت و دادگری
در ادبیــات رســانه، بــه جــای عدالــت، واژه »یب طــریف« بــه کار گرفته می شــود و روزنامه نــگاران از آن به 
عنوان شــرط اســایس و مهم در خبر یاد می کنند. این واژه را به حالیت فارغ از احساســات و عواطف 
ربه هــای شــخیص تعبیــر کرده انــد. )صیــین، 1991م، 26ـ  28(. بــا وجــود تالشــهای فــراوان در ایــن  و تج
زمینــه، هنــوز هیــچ رســانه ای در دنیــا یافــت منی شــود کــه در انتقــال خبــر، اصــل »یب طــریف« را مراعــات 
کنــد و مهگــی کم وبیــش از ایــن مســئله رنــج می برنــد و بشــر امــروز هرگــز عدالــت کامــل و رعایــت اصــل 
انصــاف را جــز در خــالل رســانه قــرآین ندیــده اســت؛ رســانه ای کــه بــا معیــار و ســنجش دقیــق اهلــی 
یــن رفتارهــا را در مشــار آورده اســت )حجــاب، 1982م،  آمــده و از هیــچ موضوعــی غفلــت نکــرده و کمتر

.)39
• 	 

َ
خداونــد بــه اجــرای عدالــت بــیخ خــود و بنــدگان این چنــیخ اشــاره می کنــد: »ِإّنَ اَل ال

ْجــًرا َعِظیًمــا؛ خداونــد )بــه کــیس( 
َ
ــُه أ ُدْن

َ
ــْن ل یــْؤِت ِم ِإْن َتــک َحَســَنًة یَضاِعْفَهــا َو ٍة َو  َذّرَ

َ
ــُم ِمْثَقــال یْظِل

گــر کار نیکــی )از کــیس( ســر زنــد، آن را چندیــن برابــر می گردانــد و از ســوی  ذّره ای ظلــم روا منــی دارد و ا
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ــاداش بزرگــی عطــا می کنــد« )نســاء، 40(. خــود پ
• َعْدِل؛ و هنگامی 	

ْ
مُکوا ِبال ْ ْن تَ

َ
ــاِس أ ِإَذا َحمْکــُمْ َبیخَ الّنَ  بــه بنــدگان ایــن گونــه امــر می کنــد: »َو

کــه در میــان مــردم بــه داوری نشســتید ایــن کــه دادگرانــه داوری کنیــد« )نســاء، 58( نیــز می فرمایــد: 
ِبــیخَ ِإْن  ْقَر

َ ْ
َواِلَدیــِن َوال

ْ
ِو ال

َ
ْنُفِســکْم أ

َ
 أ

َ
ــْو َعــیل

َ
ِقْســِط ُشــَهَداَء ِلَِّ َول

ْ
اِمــیخَ ِبال ِذیــَن آَمُنــوا کوُنــوا َقّوَ

َّ
هَیــا ال

َ
»یــا أ

ْو ُتْعِرُضــوا َفــِإّنَ اَل کاَن 
َ
ــُووا أ

ْ
ِإْن َتل ــوا َو

ُ
ْن َتْعِدل

َ
ــَوی أ َ

ْ
ِبُعــوا ال  َتّتَ

َ
َمــا َفــال  هِبِ

َ
ْویل

َ
ْو َفِقیــًرا َفــاُل أ

َ
یکــْن َغِنیــا أ

ید و در اقامــه عــدل و داد  ــًرا؛ ای کســاین کــه امیــان آورده ایــد! دادگــری پیشــه ســاز ــوَن َخِبی
ُ
ــا َتْعَمل ِبَ

یــان خودتــان یــا پــدر و مــادر و  بکوشــید و بــه خاطــر خــدا شــهادت دهیــد هرچنــد کــه شــهادتتان بــه ز
یــان او شــهادت داده می شــود دارا یــا نــادار باشــد، چــرا  گــر کــیس کــه بــه ز یشــاوندان بــوده باشــد. ا خو
کــه )رضــای( خداونــد از )رضــای( هــردوی آنــان هبتــر اســت، پــس از هــوا و هــوس پیــروی نکنیــد کــه 
گــر زبــان از ادای شــهادت حــق بپیچانید یــا از آن روی  گــر چنــیخ کنیــد از حــق( منحــرف می گردیــد و ا )ا

گاه اســت« )نســاء، 135(. ــه می کنیــد آ بگردانیــد، خداونــد از آحنچ
• 	 

َّ
ال

َ
 أ

َ
کْم َشــَنآُن َقــْوٍم َعــیل ِرَمّنَ ْ  حیج

َ
پــایی عــدل و قســط اگرچــه بــا دمشــن هــم باشــد: »َوال امــر بــه بر

ــوَن؛ دمشنانگــی قومــی مشــا را بــر آن 
ُ
ــا َتْعَمل ُقــوا اَل ِإّنَ اَل َخِبیــٌر ِبَ ْقــَوی َواّتَ ْقــَرُب ِللّتَ

َ
ــوا ُهــَو أ

ُ
ــوا اْعِدل

ُ
َتْعِدل

یــژه بــا دمشنــان( بــه پرهیــزگاری  نــدارد کــه )بــا ایشــان( دادگــری نکنیــد. دادگــری کنیــد کــه دادگــری )به و
ــام می دهیــد« )مائــده،  گاه از هــر آن چیــزی اســت کــه احنج نزدیک تــر اســت. از خــدا بترســید کــه خــدا آ

.)8

7. تعامل مثبت با حوادث
رســانه قــرآین طــی 23 ســال، هم زمــان بــا حــوادث و رخدادهــای مهــم، موضع گیــری کــرده اســت )کتــب 
هیا  ســبب نــزول شــاهد ایــن مدعاســت( و پاســخ بــه ســؤاالت، راهنمــایی گمراهــان، حــل و فصــل درگیر
و حمکیــت در بــیخ مــردم از رســالهتای مهــم رســانه قــرآین بــوده اســت کــه هــر کــدام از ایــن مــوارد، یکــی 
از اهــداف و ارزشــهای خبــری به مشــار می آیــد. رســانه قــرآین هیــچ حادثــه مهمــی را فروگــذار نبــوده و بــه 
ازاهتــا و احــکام اشــاره کــرده اســت.  مهــه جوانــب دنیــوی، اخــروی، عقیــدیت، عبــادات، معامــالت، حمج

در ادامــه بــه چنــد مــورد از آهنــا اشــاره شــده اســت:
• ــُه َمــا 	

َ
 ل

ْ
ــًدا ُســْبَحاَنُه َبــل

َ
ــَذ اُل َول خَ

َّ
ــوا ات

ُ
رد عقایــد و تصــورات باطــل در مــورد خداونــد: »َوَقال

ـــ  یــده اســت!ـ  یــش برگز ینــد: خداونــد فرزنــدی بــرای خو ــُه َقاِنُتــوَن؛ می گو
َ
 ل

ٌّ
ْرِض کل

َ ْ
ــَماَواِت َوال یِف الّسَ

ــه در آمساهنــا و زمــیخ اســت از آن اوســت و مهــگان فروتــن در  خــدا برتــر از ایــن چیزهاســت ــــ بلکــه آحنچ
ینــد« )بقــره، 116(. برابــر او

• ــْن 	 َفْضــُمْ ِم
َ
ــِإَذا أ کــْم َف ّبِ ــْن َر  ِم

ً
ــوا َفْضــال ْن َتْبَتُغ

َ
ــاٌح أ یکــْم ُجَن

َ
یــَس َعل

َ
در بیــان عبــادات: »ل

؛ گناهی  یخَ ِ
ّ
ال ــَن الّضَ ِ

َ
ِإْن کْنــُمْ ِمــْن َقْبِلــِه مل کــْم َو ــَراِم َواْذکــُروُه کَمــا َهَدا َ

ْ
ْشــَعِر احل َ َعَرَفــاٍت َفاْذکــُروا اَل ِعْنــَد الْ
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ید؛ و هنگامــی کــه از عرفــات )بــه ســوی  بــر مشــا نیســت اینکــه از فضــل پــروردگار خــود برخــوردار شــو
مزدلفــه( روان شــدید، خــدا را )بــا هتلیــل و تکبیــر و تلبیــه( در نــزد مشــعراحلرام یــاد کنیــد و مهــان گونــه 
کــه مشــا را رهنمــون کــرده اســت خــدای را یــاد کنیــد، اگرچــه پیــش از آن جــزء گمراهــان بــوده باشــید« 

)بقــره، 198(.
• ٌ کِبیــٌر َوَمَناِفــُع 	  ِفهِیَمــا ِإثْ

ْ
یِســِر ُقــل َ ْمــِر َوالْ خَ وَنک َعــِن احلْ

ُ
ل
َ
در پاســخ بــه پرسشــهای مــردم: »یْســأ

یــاِت 
ْ

کــُم اآل
َ
َعْفــَو کَذِلــک یَبــیخُ اُل ل

ْ
وَنک َمــاَذا یْنِفُقــوَن ُقــِل ال

ُ
ل
َ
یْســأ کَبــُر ِمــْن َنْفِعِهَمــا َو

َ
ُهَمــا أ ُ ِإثْ ــاِس َو ِللّنَ

کــْم َتَتَفکــُروَن؛ دربــاره بــاده و مقــار از تــو ســؤال می کننــد. بگــو: در آهنــا گنــاه بزرگــی اســت و منافعــی 
َّ
َعل

َ
ل

هــم بــرای مــردم دربردارنــد، ویل گنــاه آهنــا بیــش از نفــع آهناســت؛ و از تــو می پرســند: چــه چیــز را صدقه 
و انفــاق کننــد؟ بگــو: مــازاد. ایــن چنــیخ خداوند آیات را برای مشا روشــن می ســازد، شــاید بیندیشــید« 

)بقــره، 219(.

8. احترام به مردم  گوناگونی فرهنگها
در نظــام اخــالیق اســالم، مــردم و جامعــه حمترم انــد و هیــچ گاه و بــه هیــچ قیمــیت نبایــد آبــرو و حیثیــت 
مــردم وجه املصاحلــه قــرار گیــرد. در قــرآن کــرمی، بارهــا توصیــه شــده اســت کــه بــا مــردم بــا حلــن خــوش 
؛ بــا مــردم خــوش 

ً
ــاِس ُحْســنا ــوا ِللّنَ

ُ
ســخن گفتــه شــود؛ از مجلــه ایــن توصهیهــا ایــن اســت: »... َو ُقول

ــا  ــدگامن بگــو ب ــه بن ــُن...؛ و ب ْحَس
َ
ــَی أ ــیت  ِه

َّ
ــوا ال

ُ
ــادی َیُقول  ِلِعب

ْ
ــل ــره، 83( و »ُق ییــد« )بق ســخن بگو

 یْســَخْر َقــْوٌم ِمــْن َقــْوٍم َعــیَس 
َ

ِذیــَن آَمُنــوا ال
َّ
هَیــا ال

َ
ینــد« )اســراء، 53(؛ »یــا أ یــن روش ســخن گو نیکوتر

 َتَناَبــُزوا 
َ

ْنُفَســکْم َوال
َ
ِمــُزوا أ

ْ
 َتل

َ
ــّنَ َوال ْن یکــّنَ َخیــًرا ِمهْنُ

َ
 ِنَســاٌء ِمــْن ِنَســاٍء َعــیَس أ

َ
ــْم َوال ْن یکوُنــوا َخیــًرا ِمهْنُ

َ
أ

َقــاِب...؛ ای کســاین کــه امیــان آورده ایــد مبــادا عدهــای از مشــا عدهــای دیگــر را اســهتزاء مناینــد 
ْ
ل
َ ْ
ِبال

چــه بســا آنــان هبتــر از مشــا باشــند و نیــز مبــادا کــه گروهــی از زنــان مشــا گروهــی دیگــر را مســخره کننــد چــه 
بســا آنــان هبتــر باشــند و بــه یکدیگــر زخــم زبــان نزنیــد و یکدیگــر را بــا القــاب زشــت صــدا نکنیــد...« 
ــه رعایــت ادب و  ــر مســلمانان دســتور می دهــد ک ــا غی ــرمی حــیت در برخــورد ب ــرآن ک )حجــرات، 11( ق
ــْم  ِرُجوک ْ حیخْ ــِن َوملَ ی ــْم یِف الّدِ وک

ُ
ْ یَقاِتل ــَن ملَ ِذی

َّ
ــِن ال ــُم اُل َع ک ا  یهْنَ

َ
ــرام و عدالــت و احســان شــود: »ال احت

هِیــْم...؛ خداونــد مشــا را هنــی نکــرده اســت کــه بــه آنــان کــه بــا مشــا 
َ
وُهــْم َوُتْقِســُطوا ِإل ْن َتَبّرُ

َ
ِمــْن ِدیاِرکــْم أ

نگیده انــد و مشــا را از دیارتــان آواره نســاخته اند بــه عدالــت و احســان رفتــار کنیــد« )ممتحنــه، 8(،  حنج
حــیت شــیوه رفتــار بــا دمشنــان و خصــم نیــز مطابــق اخــالق قــرآن، مؤدبانــه و غیــر توهیخ آمیــز اســت؛ 
ــٍم...؛ بــه کســاین کــه غیــر خــدا را 

ْ
وا اَل َعــْدًوا ِبَغیــِر ِعل ِذیــَن یْدُعــوَن ِمــْن ُدوِن اِل َفیُســّبُ

َّ
وا ال  َتُســّبُ

َ
»َوال

گــر ایــن چنــیخ کنیــد، آنــان نیــز از ســر دمشــین و جهالــت بــه خداونــد  کــه ا ییــد؛ چرا می خواننــد ناســزا نگو
ناســزا خواهنــد گفــت« )انعــام، 108(. قــرآن کــرمی در شــیوه عمــیل خــود، بــه خــویب ایــن اصــل را رعایت 
 یف 

َ
عــیل

َ
ــرده اســت: »...و اّن فرعــون ل کــرده و در توصیــف خصــم، حلــن مؤدبانــه و حمترمانــه بــه کار ب
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االرض...؛ مهانــا فرعــون در زمــیخ برتری جــو اســت« )یونــس، 83(.

9. رسانه قرآنی، رسانه ای فراگیر و مؤثر
َنــا 

ْ
ل گیــر کــه متــام زندگــی بشــر را در بــر گرفتــه اســت؛ خداونــد می فرمایــد: »َوَنّزَ قــرآن رســاهنای اســت فرا

ِ یَشٍء؛ و مــا ایــن کتــاب را بــر تــو نــازل کــرده امی کــه بیانگر مهه چیز و وســیله 
ّ

کَتــاَب ِتْبیاًنــا ِلــکل
ْ
یــک ال

َ
َعل

هدایت و مایه رمحت و مژده رســان مســلمانان اســت« )حنل، 89(، با جســم و روح انســان در ارتباط 
هیایش را کشــف و درمان می کند و راه های پیشــگیری را به او نشــان می دهد و پیوســته  اســت و بیمار
َمَهــا ُفُجوَرَهــا َوَتْقَواَهــا* َقْد  َ لْ

َ
اَها* َفأ و دامئ در رشــد و پیشــرفت و دانــش او می کوشــد؛ »َوَنْفــٍس َوَمــا َســّوَ

ــاَها؛ ســپس بــدو گنــاه و تقــوا را اهلــام کــرده اســت )قســم بــه مهــه  ــَح َمــْن َزکاَهــا* َوَقــْد َخــاَب َمــْن َدّسَ
َ
ْفل

َ
أ

یشــتخ را پاکیــزه دارد و بپیرایــد و کــیس ناامیــد  ایهنــا!( کــیس رســتگار و کامیــاب می گــردد کــه نفــس خو
یشــتخ را پهنــان بــدارد و بپوشــاند و )بــه معــایص( بیاالیــد« )مشــس،  و نــاکام می گــردد کــه نفــس خو
تلــف  8 ـ 10(. ایــن اطالع رســاین فقــط بــه تربیــت نفــس و تزکیــه حمــدود منی شــود، بلکــه زمینه هــای حمخ
ــُن  مْحَ  ُهــَو الّرَ

َّ
ــَه ِإال

َ
 ِإل

َ
ــٌه َواِحــٌد ال

َ
کــْم ِإل ُ ِإلَ دیگــری را نیــز شــامل می شــود. در زمینــه عقایــد می فرمایــد: »َو

ــا  َبْحــِر ِبَ
ْ
ــِری یِف ال ْ ج

َ
ــیِت ت

َّ
ــک ال

ْ
ُفل

ْ
ــاِر َوال َ یــِل َوالهّنَ

َّ
ِف الل

َ
ْرِض َواْخِتــال

َ ْ
ــَماَواِت َوال ــِق الّسَ

ْ
ِحــمُی* ِإّنَ یِف َخل الّرَ

 ِ
ّ

َبــّثَ یف هــا ِمــْن کل ْرَض َبْعــَد موت هــا َو
َ ْ
ْحیــا ِبــِه ال

َ
ــَماِء ِمــْن َمــاٍء َفأ  اُل ِمــَن الّسَ

َ
ْنــَزل

َ
ــاَس َوَمــا أ یْنَفــُع الّنَ

ــوَن؛ خداونــد مشــا، 
ُ
یــاٍت ِلَقــْوٍم یْعِقل

َ
ْرِض آل

َ ْ
ــَماِء َوال ِر َبــیخَ الّسَ

َ
َســّخ ُ ــَحاِب الْ یــاِح َوالّسَ یــِف الّرِ ــٍة َوَتْصِر َداّبَ

 در 
ً
ما

ّ
خداونــد یکتــا و یگانــه اســت و هیــچ خــدایئ جــز او کــه رمحــان و رحــمی اســت وجــود نــدارد. مســل

یــا در حرکت انــد  ینــش آمساهنــا و زمــیخ و آمــد و شــد شــب و روز و کشــتهیایی کــه بــه ســود مــردم در در آفر
و آیب کــه خداونــد از آمســان نــازل کــرده و بــا آن زمــیخ را پــس از مرگــش زنــده ســاخته و انــواع جنبنــدگان 
ــق می باشــند، 

ّ
را در آن گســترده و در تغییــر مســیر بادهــا و ابرهــایی کــه در میــان آمســان و زمــیخ معل

یب گمــان نشــانه هایی اســت بــرای مردمــی کــه تعّقــل ورزنــد« )بقــره، 163ـ  164(.
 

َ
ــل ــوا ُوُجوَهکــْم ِقَب

ُّ
ْن ُتَول

َ
ــّرَ أ ِب

ْ
یــَس ال

َ
ــد: »ل ــد در قــرآن، در زمینــه عبــادات و معامــالت می فرمای خداون

 
َ

 َعیل
َ

ال َ ِبیــیخَ َوآیَت الْ کَتاِب َوالّنَ
ْ
ِئکــِة َوال

َ
ال َ ِخِر َوالْ

ْ
یــْوِم اآل

ْ
ِبــّرَ َمــْن آَمــَن ِبــاِل َوال

ْ
کــّنَ ال

َ
ْغــِرِب َول َ ْشــِرِق َوالْ َ الْ

کاَة  َة َوآیَت الّزَ
َ

ال َقاَم الّصَ
َ
َقاِب َوأ ــاِئِلیخَ َویِف الّرِ ــِبیِل َوالّسَ َســاکیخَ َواْبَن الّسَ َ یَتاَمی َوالْ

ْ
یَب َوال ُقْر

ْ
ِه َذِوی ال ُحّبِ

ِذیــَن َصَدُقــوا 
َّ
ِئــک ال

َ
ول

ُ
ِس أ

ْ
َبــأ

ْ
اِء َوِحــیخَ ال ــّرَ َســاِء َوالّضَ

ْ
َبأ

ْ
یــَن یِف ال اِبِر وُفــوَن ِبَعْهِدِهــْم ِإَذا َعاَهــُدوا َوالّصَ ُ َوالْ

ُقــوَن؛ اینکــه )بــه هنــگام منــاز( چهرههایتــان را بــه جانــب مشــِرق و مغــرب کنید، نیکی  ّتَ ُ ِئــک ُهــُم الْ
َ
ول

ُ
َوأ

( نیســت. بلکــه نیکــی )کــردار( کــیس اســت کــه به خــدا و روز واپســیخ و فرشــتگان و کتاب  )تهنــا مهــیخ
)آمســاین( و پیغمبــران امیــان آورده باشــد و مــال )خــود( را بــا وجــود عالقــه ای کــه بــدان دارد )و یــا بــه 
یشــاوندان و یتیمــان و درمانــدگان و واماندگان  ســبب دوســت داشــت خــدا و یــا بــا طیــب خاطر( به خو
ــردازد و  ــا دارد و زکات را بپ پ ــاز را بر ــد و من ــردگان صــرف کن ــان دهــد و در راه آزادســازی ب در راه و گدای
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یــان و ضررها(  وفاکننــدگان بــه پیمــان خــود بــوده هنگامــی کــه پیمان بندنــد و در برابر فقر و بیماری )و ز
ینــد و  و بــه هنــگام نبــرد، شــکیبایند )و اســتقامت می ورزنــد(. اینــان کســاین هســتند کــه راســت می گو
َبــا؛  َم الّرِ

َبیــَع َوَحــّرَ
ْ
 اُل ال

َّ
َحــل

َ
َبــا َوأ  الّرِ

ُ
َبیــُع ِمْثــل

ْ
ــا ال َ

َ
ــوا ِإّن

ُ
بــه راســیت پرهیــزکاران ایناننــد« )بقــره، 177(؛ »َقال

یــد و فــروش را حــالل  یــد و فــروش نیــز ماننــد رباســت؛ و حــال آنکــه خداونــد خر ینــد: خر ایشــان می گو
بــا را حــرام منــوده اســت« )بقــره، 275(. کــرده و ر

ــی  یهْنَ یَب َو ُقــْر
ْ
ِإیَتــاِء ِذی ال ْحَســاِن َو ِ

ْ
َعــْدِل َواإل

ْ
ُمــُر ِبال

ْ
قــرآن در زمینــه مــکارم اخــالیق می فرمایــد: »ِإّنَ اَل یأ

شــش  کــْم َتَذکُروَن؛ خداوند به دادگری و نیکوکاری و نیز حبخ
َّ
َعل

َ
َبْغــی یِعُظکــْم ل

ْ
ْنکــِر َوال ُ َفْحَشــاِء َوالْ

ْ
َعــِن ال

ــام کارهــای ناشایســت و دســت درازی و  بــه نزدیــکان دســتور می دهــد و از ارتــکاب گناهــان بــزرگ و احنج
ید« )حنــل، 90( و آیات بســیار  ســتمگری هنــی می کنــد. خداونــد مشــا را انــدرز می دهــد تــا اینکــه پنــد گیر
ین مکارم اخــالیق فرامی خواند؛ تأیید  ین عبــادات و پاک تر یــن عقایــد و درســت تر دیگــری کــه بــه هبتر
کَتــاِب ِمــْن یَشٍء؛ در کتــاب هیــچ چیــز را فروگــذار 

ْ
ْطَنــا یِف ال ایــن ســخن خداونــد کــه می فرمایــد: »َمــا َفّرَ

نکرده امی« )انعــام، 38(.

10. کار رسانه، وظیفه پیامبران و مردم
؛ مگر بر پیغمبران  ِبــیخُ ُ ُغ الْ

َ
َبــال

ْ
 ال

َّ
ُســِل ِإال  الّرُ

َ
 َعــیل

ْ
خداونــد بــه شــیوه اســتفهام انکاری می فرمایــد: »َفَهــل

ــران  ــر پیامب ــالغ روشــن ب ــای جــز اب ــا وظیفه ــغ آشــکار اســت؟« )حنــل، 35(. »آی ــه ای جــز تبلی وظیف
هســت؟« یعــین وظیفــه ای جــز ابــالغ و رســاندن پیــام، بــر پیــام آوران وجــود نــدارد کــه مهانــا نشــر دیــن 
ْن 

َ
 َمــْن یَشــاُء ِمــْن ِعَبــاِدِه أ

َ
ْمــِرِه َعــیل

َ
وِح ِمــْن أ ِئکــَة ِبالــّرُ

َ
ال َ  الْ

ُ
ل ــه بــه مصلحــت انساهناســت. »یَنــّزِ و آحنچ

ُقــوِن؛ خداونــد بــه دســتور خــود، فرشــتگان را مهــراه بــا وحــی بــر هــر کــس  َنــا َفاّتَ
َ
 أ

َّ
ــَه ِإال

َ
 ِإل

َ
ــُه ال ّنَ

َ
ْنــِذُروا أ

َ
أ

ــا  ــازل می کنــد کــه جــز مــن خــدایی نیســت؛ پــس )ب واهــد ن ــام انبیــا( کــه خــود حبخ ــه ن از بندگانــش )ب
ــه نســبت  ــد« )حنــل، 2( ب ی ــام حســنات و دوری از ســّیئات(، از )غضــب و عــذاب( مــن بپرهیز احنج
هِیــْم 

َ
 ِإل

َ
ل ــاِس َمــا ُنــّزِ کــَر ِلُتَبــیخَ ِللّنَ یــک الّذِ

َ
َنــا ِإل

ْ
ْنَزل

َ
پیامبــر خــامت نیــز چنــیخ وظیفهــای متصــور اســت: »َوأ

ُهــْم یَتَفکــُروَن؛ و قــرآن را بــر تــو نــازل کــرده امی تــا اینکــه چیــزی را بــرای مــردم روشــن ســازی کــه بــرای 
َّ
َعل

َ
َول

ــیخ و رســاندن  ــان بیندیشــند« )حنــل، 44(. پیداســت تبی ــا اینکــه آن ــان فرســتاده شــده اســت و ت آن
 ْ ِإْن ملَ ــک َو ّبِ یــک ِمــْن َر

َ
 ِإل

َ
ْنــِزل

ُ
ــْغ َمــا أ ِ

ّ
 َبل

ُ
ُســول هَیــا الّرَ

َ
پیــام، وظیفــه اصــیل پیامبــر)ص( بــوده اســت. »َیــا أ

ــه از ســوی پــروردگارت بــر تــو نــازل شــده اســت برســان  َتُه؛ ای فرســتاده هــر آحنچ
َ
ْغــَت ِرَســال

َّ
ــا َبل َ

َ
 ف

ْ
َتْفَعــل

گــر چنــیخ نکــین، رســالت خــدا را )بــه مــردم( نرســانده ای« )مائــده، 67(. پیامبــر در زمــان حیــات  و ا
یــش، متــام تــوان و زمانشــان را صــرف تبلیــغ و رســاندن دعــوت دیــین کردنــد و بــه درســیت بــه ادای  خو

ایــن وظیفــه مهــت گماردنــد.
ه وحی   َمــا یوَحــی؛ مــن تهنــا بــه آحنچ

َّ
ِبــُع ِإال ّتَ

َ
خداونــد در چندیــن جــا از زبــان پیامبــرش می فرمایــد: »ِإْن أ
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شــده ام پیــروی می کــم« )انعــام، 50(. آنــان متولیــان صــادق و ماهــر، در دادن امانــت بــه صاحبانــش 
 ِإْن 

ً
یــِه َمــاال

َ
کْم َعل

ُ
ل
َ
ْســأ

َ
 أ

َ
یــا َقــْوِم ال بودنــد؛ نــوح را می بینــمی کــه قومــش را این گونــه خطــاب می کنــد: »َو

یا َقْوِم  ــوَن* َو
ُ
َهل ْ ج

َ
کــْم َقْوًما ت َرا

َ
کــیّنِ أ

َ
ــْم َول ِ هّبِ ُقــو َر

َ
ــْم ُمال ُ ِذیــَن آَمُنــوا ِإهّنَ

َّ
َنــا ِبَطــاِرِد ال

َ
 اِل َوَمــا أ

َ
 َعــیل

َّ
ْجــِری ِإال

َ
أ

 
َ

َغیَب َوال
ْ
ــُم ال

َ
ْعل

َ
 أ

َ
کــْم ِعْنــِدی َخَزاِئــُن اِل َوال

َ
 ل

ُ
ُقــول

َ
 أ

َ
 َتَذکــُروَن* َوال

َ
َفــال

َ
ــْم أ َمــْن یْنُصــُریِن ِمــَن اِل ِإْن َطَرْدهُتُ

ْنُفِســِهْم ِإیّنِ 
َ
ــا یِف أ ــُم ِبَ

َ
ْعل

َ
ــْن یْؤِتهُیــُم اُل َخیــًرا اُل أ

َ
ْعیُنکــْم ل

َ
ِذیــَن َتــْزَدِری أ

َّ
 ِلل

ُ
ُقــول

َ
 أ

َ
ــک َوال

َ
 ِإیّنِ َمل

ُ
ُقــول

َ
أ

؛ ای قــوم مــن! مــن در برابــر آن، از مشــا مــایل منی خواهــم؛ چــرا کــه مــزد مــن جــز بر عهده  ــیخَ امِلِ
َ

ــَن الّظ ِ
َ
ِإًذا مل

خــدا نیســت؛ و مــن کســاین را کــه امیــان آورده انــد منــی رامن. آنــان خــدای خــود را مالقــات می کننــد؛ و 
گــر مــن مؤمنــان را از پیــش خــود بــرامن، چــه کــیس  اّمــا مــن مشــا را گــروه نــاداین مــی دامن. ای قــوم مــن! ا
ــه  ــومی ک ــه مشــا منی گ ید. مــن ب ــادآور منی شــو ــا ی ــاری می دهــد؟ آی ــازات شــدید( ال ی ــر )حمج ــرا در براب م
گنجینه هــای )رزق و روزی( خــدا در دســت مــن اســت و بــه مشــا منی گــومی کــه مــن غیب مــی دامن و من 
منی گــومی کــه مــن فرشــته ام؛ و مــن منی گــومی آنــان کــه در نظــر مشــا خــوار می آینــد، خداونــد هیــچ گونــه 
گاه تــر )از هــر کــیس(  خــویب و نیکــی هبــره ایشــان منی ســازد و خــدا از چیزهــایی کــه در انــدرون دارنــد آ
اســت. در ایــن صــورت مــن از زمــره ســتمکاران )بــه خــود و بــه دیگــران( خواهــم بــود« )هــود، 29ـ  31(. 
بــه مهــیخ ترتیــب ســایر پیامبــران از طــرف خــود چیــزی را ابــالغ نکرده اند، بلکه محل امانــیت بوده اند که 
بــه آهنــا ســپرده شــده اســت. نکتــه مهم تــر ایــن اســت کــه خداونــد هــر نــوع شــهبهای را از رســالت پیامبر 
َقَطْعَنــا ِمْنــُه 

َ
َّ ل * ثُ یِمــیخِ

ْ
َخْذَنــا ِمْنــُه ِبال

َ َ
یــِل* ل َقاِو

َ ْ
یَنــا َبْعــَض ال

َ
 َعل

َ
ل ــْو َتَقــّوَ

َ
نــی می کنــد و می فرمایــد: »َول

گــر پیغمبــر پــاره ای ســخنان را بــه دروغ بــر مــا می بســت،  یــَن؛ ا َحــٍد َعْنــُه َحاِجِز
َ
ــا ِمْنکــْم ِمــْن أ َ

َ
* ف َوِتــیخَ

ْ
ال

مــا دســت راســت او را می گرفتــمی. ســپس رگ دلــش را پــاره می کــردمی. و کــیس از مشــا منی توانســت مانــع 
)ایــن کار مــا دربــاره( او شــود )و مــرگ را از او بــاز دارد(« )حاقــه، 44 ـ 47(.

الفــان را کــه ادعــا می کردنــد قــرآن، کالم حممــد اســت ایــن گونــه پاســخ می دهــد:  و خداونــد افتــرای حمخ
ُهــْم هْیَتُدوَن؛ 

َّ
َعل

َ
َتاُهْم ِمــْن َنِذیٍر ِمْن َقْبِلک ل

َ
ــک ِلُتْنــِذَر َقْوًمــا َمــا أ ّبِ ــّقُ ِمــْن َر َ

ْ
 ُهــَو احل

ْ
ــوَن اْفَتــَراُه َبــل

ُ
ْم یُقول

َ
»أ

ینــد: )حمّمــد( خــودش آن را از پیــش خــود ســاخته اســت، بلکــه قــرآن )ســخن(  امــا )مشــرکان( می گو
حــّی اســت کــه از ســوی پــروردگارت )بــر تــو( نــازل شــده اســت تــا گروهــی را )از خشــم خــدا( بترســاین 
ــان نیامــده اســت، شــاید هدایــت یابنــد« )ســجده، 3(. دعــوت  ــرای آن ــری ب ــو پیغمب ــه پیــش از ت ک
یــن فرآینــد رســاهنای  یــن و موفق تر یــن، موثق تر پیامبــران از نظــر منبــع خبــری و رســاندن پیــام دقیق تر
یژ گهیــای یــک رســانه موفــق را کــه امــروزه نــزد  یــخ بشــریت به مشــار می آیــد. ایــن رســانه مهــه و در تار

روزنامه نــگاران متعــارف اســت دارا بــوده و آن عبــارت اســت از:
1. فرستنده: خداوند متعال

2. گیرنده: مردمی که از این رسانه استقبال کرده اند؛
3. پیام رسانه ای: وحی که در قالب آیات قرآن به مردم رسیده است؛
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4. ابزار انتقال: پیامبر)ص(، البته برخهیا جبرئیل را هم اضافه می کنند )صیین، 1991م، 98(؛
5. هــدف رســانه ای: هــدیف اســت کــه از فرآینــد عملیــات رســاهنای انتظار مــی رود که در کار رســاهنای 
یعتش در  پیامبــران، ارتبــاط مــردم بــا خالقشــان، بندگــی، فرمانبــرداری از اوامــرو نواهــی او و اجــرای شــر

مهــه امــور زندگــی اســت.
6. قــرآن مهــیخ وظیفــه رســانه ای پیامبرخــامت را بــر پیــروان او نیــز واجــب و رســتگاری آنــان را در ادای 
ْوَن  یهْنَ ْعــُروِف َو َ ُمــُروَن ِبالْ

ْ
یأ یِر َو خَ  احلْ

َ
ــٌة یْدُعــوَن ِإیل ّمَ

ُ
َتکــْن ِمْنکــْم أ

ْ
ایــن رســالت می دانــد و می فرمایــد: »َول

ْفِلُحــوَن؛ و بایــد از }میــان{ مشــا امــیت باشــد کــه }مــردم را{ بــه ســوی نیکــی  ُ ِئــک ُهــُم الْ
َ
ول

ُ
ْنکــِر َوأ ُ َعــِن الْ

دعــوت کننــد؛ امــر بــه معــروف و هنــی از منکــر مناینــد و آنــان مهــان رســتگارانند« )آل عمــران، 104(.
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