
 

  یمجاز  یفضا حقیقت و مجاز در یشناسمعرفت
 یاسالم)نظری و عملی( رویكرد حكمت  با

 1)ايران( حسن رضايیدکتر : نویسنده
 14/07/1396: پذیرش                           09/05/1396: دریافت

 چكیده
 انسان پرورش دفراين ؛ خدای حکيماست یعمل و یعقل مالزمت گرو در حق با مالزمت

 فعليت الزمه و یاله انسان تربيت که نمود یطراح خوبیبه احسن نظام در را فعل به قوه از
 تکاليف و احکام اين یاجرا ضمانت، اوست یاجتماع و یفرد حيات پرتو در انسان يافتن
 -ی که در دست دارندمهم یابزارها از یيککه با  است یاله حاکمان عهده بر نيز یشرع

 چه است حق مسئله تبيين حکمت، وردهایرها .ورزندبه اين مسئله مبادرت می -هارسانه
 ابعاد یبررس با گاهآن نمودند؛ تعريف حق به را حکمت متأخر یحکما از بعض کهاين

بر . نمود تعريف را باشد حکمت با هماهنگ آن اضالع تمام که یفکر منظومه بايد موضوع
 مسئله يك ینظر هایبنيان و شالوده که شناسیهستی وبچارچ در بايد ابتدااين اساس، 

 آن دليل و وجه که شودمی تبيين شناسیمعرفت در سپس، نمود مشخص را حکمت است
 و توصيف را حق جايگاه رتبه بيترت به کدام هر اجماع و عقل سنت و و کتاببوده و  چه

 .است حق با آن رابطه و یاله ةخليف مقام در انسان جايگاهنيز  سوم مرحله. نمايندمی اثبات
 اضالع و داد سريان اجتماع و انسان به را آن و شود تفسير و تبيين حق به حکمت اگر
 یفکر منظومه اين در رسانه جايگاه گاهآن نمود، مشخص را آن نظری هایبنيان گانهسه

 دشوهای زير خواهد شد که در اين پژوهش تالش میپرسش پاسخگوی و شودمی مشخص
 ها پاسخ داده شود:به آن

 چيست؟ یاله ةخليف مقام در انسان و جامعه هدايت در رسانه نيتشأ و حق رابطه -
 است، حق صاحب است و اگر حق صاحب فکری منظومه اين در رسانه آيا -

 دارد؟ عهده بر نيز تکاليفی آيا
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 چيست؟ محق جامعه و انسان تربيت در رسانه تکاليف -
 چيست؟ منظومه اين در رسانه اقتضائات -
 چيست؟ غرب در رسانه حقوق مباحث با محورحکمت رسانه در حق فاوتت -

حکمت نظرری اسرالم،  شناسی مجازی،شناسی حقيقت، معرفتمعرفت: یکلید واژگان
 حکمت عملی اسالم، فضای مجازی

 زمینه خلقت احسن ی؛نظام احسن اله
کره نظرام  ینظام هسرت و ن داردمحکم و اتقاش و فعل یعلم او يقين یحکيم است؛ يعن خداوند

خداونرد محصرولش حکمرت  یاست؛ چون حکمت علمر یاحسن است محصول علم اله
در  یترورف و کمتررين قصرورو  وجرود نردارد یو فطرور یاست و در اين دو هيچ سسرت یعمل

چرون و  2را بر خلقت احسن بنرا نهراد یشالوده نظام هستچنين هم 1نيست؛مجموعه آفرينش 
نيرز  الهریهای آفررينش صرف و جميل محض اسرت، آيرات و نشرانههستی محض، جمال 

 3.است «احسن الخالقين»انسان  ی،محکم اله یو در اين بنا دارای نظام احسن است
آن  یاين تبريك بررا که راز 4خلقت انسان به خودش تبريك گفت یگاه براآن 

 یالهر ةنيت خليفرأانسان که ش سپس 5؛شود یتواند خليفه الهاست که انسان می
 در انسرانمقام را اين است اقتضائات و الزامات تحقق  یالزمه حکمت اله ،پيدا نمود

که فطرت انسان آينه هردايت،  7قرار داد یباطن یاو رسوالن یگاه براآن و 6نمايدتعبيه 
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که معلم حکمت بودند، از جنس خود او  یسوی اوست و در هدايت تشريع رسوالن به
 2.نهاد تا سخن حکيمانه را فهم کند عقل را در انسان وديعت ،ديگر یاز سو 1.فرستاد

 اللهة پرورش انسان خلیف؛ نظام احسن
يابی و راه یبارياب یبه انسان کرامت بخشيد و برا یاله ةخداوند حکيم با مقام خليف

انسان فراهم نمود؛  یتزامات آن را نيز برااسباب و ال ،به اين مقام طبق اصل حکمت
يك اصرل را برر  یاين خطاب الهکه  3داد قراربه مالقات در مقام خطاب  گاه او راآن

اين است که  یباد مه خورشيد و فلك براو  شود که ابريادآور می طبق حکمت اکرام
 یو تو ای انسان بايد کادح باش 4برسی یاله ةخدا تو را محق قرارداد تا به مقام خليف

 یو سسرت یاگرر غفلرت کنر و حق ن بهبراي رسيد یکه تو محق هست یحق برس تا به
ظالم سرش و شودروز قيامت که پرونده باز میچون ی؛ همبه خود ظلم نمود ی،نماي

 5.اندازدرا از خجالت و شرمندگی به زير می
 فرمايند:در تعريف از حکمت می یامير حکمت و بيان عل

 (5258ح: 1410 ی،)تميمی آمرد ؛«طاَعُة الُمِحقِّ رأُس الِحكَمِة ُلزوُم الحقِّ و »
 .سرآمد حکمت استحق، و فرمانبری از م قمالزمت با ح

 یاسرت؛ يعنر یو عملر یگررو مالزمرت عقلر مالزمت با حق دربر اين اساس، 
الله هم بايد غواص معارف الهيه باشد و هم بايد يد بيضاء در تخلرق بره  یسالك ال

ک ل  م   که انسان را از هستند یکه علم و عمل دو بالچه اين ؛داشته باشد یاخالق اله

                                                           
 .2ر. ک: جمعه، . 1
 .242ر. ک: بقره، . 2
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نشاند تا مسجود مالئك شود و اين با سير می یکند و در جايگاه خليفه الهتر میپران
ِإَلْیِه »متأخر در تفسير  یبعض از حکمالذا  ؛ممکن است یو عمل یدر حکمت نظر

اِلُح َیْرَفُعهُ  ُب َواْلَعَمُل الَصَّ ِیَّ هرر  ،عمل صرالح اند مراد ازگفته 1؛«َیْصَعُد اْلَكِلُم الَطَّ
عملی است که بر طبق عقايد حق صادر شود و با آن سازگار باشد. عمل صالح تنهرا 

علرم بردون ، در غير ايرن صرورت هم باشند شود که علم و عمل باحاصل می یوقت
 .هزن استاعمل و عمل بدون علم ر

 ی اسرت؛در محدوده امر اله یتخلق به اخالق اله یو عمل یثمره حکمت نظر
باريابی به مقرام  پس 2؛از آن اوست یچون مقام کبرياياز کماالت هم یبرخکه  چرا

که نحو اترم آن در انسران کامرل يابد معنا می «بودن عبد»در پرتو اصل  یاله ةخليف
رسيدن به مقام عبوديت بايد خاشرع برود و ايرن خاشرع برودن ثمرره  یبرالذا ؛ است

 ند:فرمود اکرمحکمت است که پيامبر 
ُس »

ْ
هِ  َمَخاَفةُ  ِحْكَمةِ الْ  َرأ ( ترس از 272 :4، ج1404صدوق، )؛ «َوَجَلَّ  َعَزَّ  الَلَّ

 خداوند، سرآمد حکمت است.

بر اين امر قرار گرفت کره  یدر تربيت انسان متخلق به اخالق اله یحکمت اله
گيری انسران که فرايند شکلچه اين؛ل شوداش بالفعدر نشئه دنيا استعدادهای بالقوه

انسان  و اال 3است؛از جانب حق  یعطاي کهاين دانستنتا دليل باشد بر را بيان فرمود 
 .است یهای الهديگر از حکمت یاين سير اثبات يک گاه محق نخواهد بود.هيچ

فرايند پررورش انسران  ،که به اکمال و اتمام انسان را خلق نمود یآن حکيمچنين، هم
حجرت نمرود کره همه اتمام یمود و بران یخوبی طراحاز قوه به فعل را در نظام احسن به

                                                           
 برد.می باال را صالح عمل و کندمی صعود]خداوند[  او سوی به پاکيزه سخنان: 10فاطر، . 1
 .192ر. ک: نهج البالغه، خطبه . 2
 .12-13؛ مؤمنون، 1ر. ک: انسان، . 3
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پرس همگان ميسور اسرت،  یالله برا یو اين سير ال 1عين حيات است یاله ةانسان خليف
 ؛اوسرت یو اجتمراع یو الزمه فعليت يافتن انسان در پرتو حيات فرد یتربيت انسان اله

اسرت فقط در اجتماع  یتخلق به اخالق اله یاز استعدادهای او برا یکه بخش مهم چرا
علت اهتمام اسرالم بره اجتمراع را بره دليرل  مسلمان یحکما لذارسد؛ یکه به فعليت م

بر اين باورند که تربيت و رشد اخالق و غرايرز  ودانند که در تربيت انسان دارد می یاهميت
شود که جو جامعه برا مؤثر واقع می یوقت ،در انسان که ريشه و مبدأ تشکيل اجتماع است

 .کندگرنه قدرت نيروی جامعه، فرد را در خود مستهلك می ه نکند وآن تربيت معارض
انجرام اگر اخالق و غرايز جامعه با اين تربيت ضديت کنرد يرا تربيرت بنابراين، 

 .گيری نيستقدر ناچيز است که قابل قياس و اندازهشود و يا آنمؤثر واقع نمی شده

بیت انسان محق یحكمت تبلیغ  حاکمان در تر
دارد احکام و  اقتضا یحکمت اله ،تربيت انسان استشد اجتماع مؤثر در اگر گفته 

ضرمانت  .را وضع نمايد تا جامعه در مسير تربيت انسان قرار بگيرد یقوانين اجتماع
تشرکيل  اسرت و سرر   ینيز بر عهده حاکمان اله یاين احکام و تکاليف شرع یاجرا

ا داشته باشد از ايرن نکتره که هم سياست تدبير امور و هم قدرت اجر یحکومت اله
سروی  کننرده تربيرت انسران بره کره حکومرت بايرد تسرهيل شود چررامشخص می

 تعالی باشد.باری
باريابی به اين هدف از حکمت بايد در جامعه زمينره انرذار  یبرابر اين اساس، 

 2.گردداهميت تبليغ دين مشخص می اجاز اين که فراهم شود
 هارسانه ،در قرن اخير یاکمان در حکومت اسالمح یمهم برا یاز ابزارها یيک
انرد و را بره دسرت گرفته یو اجتمراع ینبض حيات فررد عصر معاصردر که  هستند

                                                           
 .42ر. ک: انفال، . 1
 .122ر. ک: توبه، . 2
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 از پژوهشگران یگروه تا جايی کهاند موضوع تربيت انسان را سخت و پيچيده کرده
 (208: 3841 ،1)پستمن اند.گرفته عهده ها تربيت انسان را بربر اين باورند که رسانه

 ةرسيدن بره خليفر یکه جايگاه انسان در نظام احسن اله شودمیمشخص  با اين توضيحات،
 ؛شده محق است تا به اين مقام بار يابد جانش تعبيه که در یاله یاست و انسان با تمام عطايا یاله
  .به خويش ظلم نموده است ،اگر در صورت غفلت و گناه اين حق را از خود سلب کند لذا

جامعره  ؛ پسجامعه نيز بايد در خدمت تربيت انسان محق باشداز طرف ديگر، 
د عقوبرت کشریکره جامعره را بره اضرالل م یلذا گناهان ،شودصاحب حق می نيز

 .شوندمی یکه مانع از تربيت انسان اله چرا ؛بدتري دارند
 اين است که بسترهای تربيت انسان محق را یاز رسالت حاکمان اله ،نهايت در

اسرت. از ايرن  یهای اسرالماز بسرترهای مهرم ايجراد رسرانه یفراهم نمايند که يک
ای ها و عوامل توليد اثر رسرانهتوان اين نکته را استخراج نمود که رسانهاستدالل می

دارند و در صورت  یثواب عمل اجتماع ،تربيت انسان قرار گيرند ینيز اگر در راستا
 (125و142: 1381 ی،قوبت چند برابر دارند. )فخار طوساضالل و اخالل در تربيت انسان ع

 ای مبتنی بر دینتبیین گفتمان رسانه
ها در زندگی بشر و اثر روزافزون آن در تحوالت آينرده امروزه در مورد نقش اساسی رسانه

های رسانه وریافنشده که  21جوامع بشری ترديدی وجود ندارد. بشر در حالی وارد قرن 
 اند. کرده و جوامع بشری وابستگی شديدی به رسانه پيداکردهاو را محاصره 

 شرده؛ بيراندرباره ماهيت رسانه  یهای گذشته اظهارنظرهای متفاوتدر طی دهه
دهنده تأثير عظيم های متضاد، نشانگونه ديدگاهبيان اينکه اينچه مسلم است اما آن

 اين مصنوع بشری بر زندگی نوع انسان است. 
ای از است که باعرث شرده عرده مق حوزه تأثيرات رسانه به حدیگستردگی و ع

و  یگر انحطراط فرهنگرای نظرارهمفتون آن شوند و منفعالنره در گوشره صاحبنظران

                                                           
1. Neil Postman  
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ای ديگرر از محققران برا ها باشند و در مقابل عردهجوامع در مقابل رسانه یاجتماع
عرت پيرامرون وی، ها بر زندگی اجتمراعی انسران و طبيتوجه به اثرات مخرب رسانه

 عطايش را به لقايش بخشيده و يکسره به نفی آن بپردازند.
دار انجاميرده و ثمرره آن اسرتفاده از بره جامعره دينربه غل یگاه در اين هماورد،

آميز بررا تررن دادن مسررالمت ی نيررزها در سررطح اجتمرراع برروده و گرراهرسررانهتحررريم 
ی ترس از اسرتيالنيز ها ههجدر اين موا اصلی دليله است که های رسانه بودوریافن

 بود: یو اجتماع ینگ شدن حضور دين در رفتارهای فردررسانه و کم
ی را برر رو -احسراس -قدرت تلويزيون در اين نهفته است که دريچه قلرب مرا

زيرا خداوند در مغزهراو انديشره  ؛کند و نه در دريچه مغز ماباز میها شخصيت
 (263: 1384 ،)پستمن ماست.

اسرتفاده  یداران در عرصه حضور در رسانه ترغيب براتجربه دين ان بامرورزم به
کره واتيکران در جايگراه نهراد  طروری بره ؛شرکل گرفرت یاز رسانه در تبليغات دين

مختص به خود دارد  یو تلويزيون یفرستنده راديوي 100حاکميت مسيحيت بيش از 
 کنند.معارف مسيحيت را تبليغ می -مستقيماً  -که

را در جهان ايجراد  یهای مختلفگفتمان یانقالب اسالم یپيروزيگر، از طرف د
از  یيکر کره به يك پديرده تبرديل شرد ینمود؛ البته اين معجزه قرن در عرصه سياس

بر ديرن  یای مبتنايجاد گفتمان رسانه ،که با انقالب شکل گرفت یهای مهمگفتمان
بره رسرانه  یالب نگراه تحريمرداران قبل از انقکه جامعه دينداری بود؛ چه اينو دين

از  یتبرديل بره سرطح یتلويزيون و سينما داشتند و بعد از انقالب اين نگاه تحريمر
 که:دليل  به اين توقع نسبت به رسانه شد

مرا برا راديرو مخرالف  ؛ما با سينما مخالف نيستيم، ما با مرکز فحشرا مخرالفيم
ستيم، ما با آن چيزی کره ما با تلويزيون مخالف ني ؛نيستيم، ما با فحشا مخالفيم
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داشرتن جوانران مرا و از دسرت دادن نيرروی  در خدمت اجانب برای عقب نگره
 رديم با تجدد؟ با مراتب تجدد؟مخالفت ک ماست، با آن مخالف هستيم. ما کی انسانی

دم، در خدمت تربيرت سينما يکی از مظاهر تمدن است که بايد در خدمت اين مر
و  اندهرا بره تبراهی کشريدهمرا را اينهرای يد که جواندانو شما می اين مردم باشد

هرا بره ها در اين جهات مخالف هستيم. اينطور ساير اين ]مراکز[. ما با اينهمين
 (1۵: 6ج، امام خمينی)اند به مملکت ما. همه معنا خيانت کرده

 یای با انقالب اسالمانقالب رسانه
رسرانه  یدر قالب منشورها یسالممطالبات از رسانه انقالب ادر چنين وضعيتی، 
 جايگراه رسرانه را یامام خمين چنان کههمتدوين گرديد؛  یاز نگاه امام و رهبر

 هستند کره یهای تربيتها؛ دستگاهاين دستگاهشود که آور میديا داند وتربيت می
 هستند؛ یها تربيت بشوند، يك دانشگاه عمومبايد تمام اقشار ملت با اين دستگاه

را  یترين وظيفه رسانه اسرالمنيز اصلی مقام معظم رهبری(؛ 326: 18ج، همان)
برا رسرانه دانند و وجه تمايز آن را ها برای رسيدن به رشد و کمال میتربيت انسان

جامعره  یسازتدين ،دردينی که بيشترين هدف آن ايجاد سرگرمی و تفريح است غير
 (1370بهمن  17مقام معظم رهبری، دانند. )می

 یهراحروزه و یدر جامعره دانشرگاه یبسط تئوريك رسانه اسالم عين حال، در
و  یثمرات علمر دتوانپردازی در اين حوزه میضرورت نظريه که علميه تبلور نيافت

 .داشته باشد یحکومت اسالم یبرافراوانی  یعمل
ه حکومت با رسرانه هين نوع مواجيپردازی در اين حوزه، تبنظريه مزايایاز  یيک

 :کهاين ؛است
دين، جامعه  یتوانند از رسانه در جهت تعالحاکمان نظام تا چه سطح می -

 ؟و اسالم بهره بگيرند
 تربيت کند؟ یتواند انسان الهآيا رسانه می -
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 یتوانند بر حاکميرت هنجارهرای نظرام اسرالمها تا چه ميزان میرسانه -
 ؟کمك کنند

 یيرد حکمراأيمرورد تگرايانه يرا ابزارگريانره های ذاتيک از نظريهکدام -
ميررا   ،وری غررب هسرتنداها کره مولرود فنرآيا رسانه ؟است یاسالم
بايرد  یچه سياسرت ،در اين صورتو د ندهآنان را نيز انتقال می یفرهنگ

 اتخاذ کرد؟
های جديد ظهور وریاروز فن که هر یدر جامعه کنون یآيا حکومت اسالم -

 ؟ها داشته باشدبه رسانه یتواند نگاه تحريممی ،کندپيدا می

قردرت  ،شرودمهرم در حروزه تئوريرك حرل مسرئله اگرر ايرن  رسرد،به نظر می
ها را در تحوالت دينری دهد تا سطح توقع از رسانهرا به مديران می یريزی دينبرنامه

 بدانند. یو اجتماع یمينه فردزدر 
 یعنروان الگرو بررا بره یدر جايگراه مردل حکرومت یانقالب اسالم ،ديگر یاز سو 

مردل  استکبارستيز و مسلمانان مبارز مطررح اسرت؛ لرذا بايرد یکشورها وجهانيان 
نهايررت  نيررز تعريررف گررردد و در یو اسررالم یرسررانه انقالبرر یو اجرايرر یاسررالم

ای سرکوالر مشرخص هرای رسرانهپردازی در اين زمينه تکليف مرا را برا نظامنظريه
انه تبلور خواهد يافت و ها در حوزه توليد محصوالت رسکند و همه اين ضرورتمی
بره جهران  یبر سبك رسانه اسالم یسازی مبتنای از برنامهناشناخته یتواند زوايامی

بايرد روش  کرهايرن رسردمهم به نظرر می یچه در ارائه مدل رسانه دينارائه دهد. آن
 باشد. یبنيادين اسالم یبر مبان یآن مبتن یطراح
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 یدر تبیین رسانه اسالم یحكمت اسالم
دار هعهرد «1فلسفه رسانه»عنوان  باای را رشته در غربپردازی رسانه و نظريه یرسبر

 یبندی فلسرفه در شراخه فلسرفه مضراف بحرث و بررسرکره در تقسريم شده اسرت
هرای برا بنيان یگردد؛ اما نکته مهم ايرن اسرت کره رويکررد فلسرفه رسرانه غربرمی

 یرسد در کنار نگاه تطبيقرمی به نظر که سو و همراه استآنان هم یای و فکرانديشه
ای و هرای انديشرهبرر اسراس بنيان یرسانه اسالم ینظر یبايد ابتدا الگو یو انتقاد

 .آورد یرو یگاه به رويکرد تطبيقن شود؛ آنيتبي یشناسی اسالمروش
کيد بر بومی در کشرور،  یسازی علوم طبق نقشره علمرمزيت اين روش ضمن تأ

توانرد در سرطوح کنرد کره میاستخراج می یجديد یهای معرفتحوزهاين است که 
 مختلف رسانه کاربرد داشته باشد.

هرای نيز روش یکه دانشمندان اسالمشود اينجا مطرح میکه در اين یبحث مهم
يرك روش و رويکررد در قالرب  کره ن موضوعات دارندينسبت به تحليل و تبي یمتفاوت

اسرت کره  یو عقلر ید فلسرفرويکرر یگردد و ديگرمطرح می یو عمل یحکمت نظر
توجره بره  یدر فلسفه اسالم. ن و تحليل مسائل استيدار تبيهعهد یو عمل یعقل نظر

چره انسران فهمرد و آنيابد و میانسان است که چگونه معارف حق را می یجنبه ادراک
 .استی و عمل یواسطه عقل علم گذارد بهدهد و در مادون اثر میانجام می

 یحکمت نظر یول ،است ینيرو از نيروهای انسان دو یيا عمل یبنابراين عقل نظر
 یاست؛ لذا حکمت در اوج معارف اسرالم یدو رشته از علوم و مسائل انسان یو عمل

ای کره اند حکمت عبرارت اسرت از قضرايای حقرهحکما گفتهچنان که ، همقرار دارد
در  ؛ لرذان باشرددر آن نباشرد و محکرم و مرتق یگونه سستمطابق با واقع باشد و هيچ

و  یعقل و فهرم و روش عقلر یاما وقت ،شوندگونه که هستند بيان میحکمت مسائل آن
 (15: 1393،یآمل ی)جواد .اين بر عهده فلسفه است ،شودطريق براهين مطرح می

                                                           
1. Media Philosophy 



 21/ شناسی حقیقت و مجاز در فضای مجازی معرفت

بلکره  ؛که اين دو رويکرد در تضاد برا يکرديگر نيسرتند بيان اين نکته الزم است
طرح اسرت قابرل ینيز محورهای متعدد یباحث فلسفکننده هم هستند. در متکميل

 :کهبا غير آن؛ اين یجمله تفاوت فلسفه اسالم از
و بالطبع رسرانه در فلسرفه عرام  یو علوم اجتماع یآيا موضوع علوم انسان -

 د يا در فلسفه خاص؟شومطرح می
فلسرفه رسرانه را در بخرش فلسرفه  ،آيا درست است همانند فلسفه غررب -

 کرد؟مضاف بحث 

 ،محوراست که بينش حکمت اين یدر نظريه حکمت رسانه اسالم یيافت بعدره
شناسرری و شناسرری، معرفتايررن محصررول و ثمرررات را دارد کرره در حيطرره هستی

های مباحث تحليل و ای تمام حيطهچون منظومهدهد؛ لذا همنظام میشناسی انسان
انه و سراير مسرائل بخواهد در موضروع رسر یاگر کس پسگردد؛ میرا شامل تفسير 

بايد همه مراتب و مسائل را در نظر بگيررد و حقروق و شرئون  ،مرتبط به آن اظهارنظر کند
 .ای از معارف مباين نباشدکه با هيچ حلقه نحوی را حفظ کند به یمعرفت یهمه ابزارها

 حق تفسیر حكمت به
 ؛ن گردديو تبيابتدا بايد حکمت تعريف  ،متداول است یگونه که در مباحث علمهمان

علرم  یعلمرا ،اسرت کره اتقران دارد یامرر یاگر بيان شد که حکمت در لغت به معنا
 نامند.مر باشند را حق میرا که مطابق با واقع و موافق با نفس األ یمنطق نيز قضاياي

 یکننرد و گراهتعبيرر می یو خرارج یبه وجود عين یفالسفه نيز واژه حق را گاه
 -یازجمله عالمه طباطباي -نيز از حکما یگروه ؛ذات است به که قائم یموجود واجب

يعنری بره  ؛کننردای که مطابق با واقرع باشرد تعريرف میحکمت را از قضايای حقه
. رف حقه الهيه درباره مبردأ و معرادنحوی مشتمل بر سعادت بشر باشد، همانند معا

 (607: 2، ج1382 ،ی)طباطباي
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حق تعريرف  دهد و حکمت را بهکمت میتری از حتعريف دقيق یعالمه طباطباي
 ديرن کره گيررداز علم و عمل حرق سرچشرمه می کند که حکمتنمايد و اشار میمی

کند و حق، عبارت است از رأی و اعتقرادی کره مرالزم برا رشرد اسالم بدان دعوت می
  (608 :2، ج1382، یطباطبايبدون غی و مطابق با واقع باشد و اين همان حکمت است. )

واژه حرق برا شرقوقات آن و ارائره مطالرب در قالرب  مرتبه 300ر قريب بر تکرا
 در قرآن حکيم و روايرات معصرومين یهای عميق عقلو استدالل یاشکال منطق
 ارائه اين تعريف دارد. یقطع ینشان از مبان

؛ انسان برای رسيدن به سعادت نيراز بره دو برال علرم و عمرل داردبه طور کلی، 
چره امرا آن ،يی کافی نيست و برای عينی شدن محتاج عمرل اسرتتنها علم به چون

 گردد، حکمت است. موجب بالفعل شدن اين دو می
از هر چيز به قروای  بلکه قبل ؛نمايدتنها به معرفی حقايق هستی کمک میحکمت نه
و معرفری  نيرروی عالمره و عمالره کشرف کررده پرداخته و برای انسران دو نفسانی انسان

 (37: 1393 ی،آمل یته است. )جوادز يکی انديشه و از ديگری عمل ساخکند که امی
  کنند؛میدسته نظری و عملی تقسيم  حکما حکمت را به دو

يسرت حقرايق جهران بخشی کره عقرل دربراره هسرت و ن ؛حکمت نظری -
قدرت و انتخاب و اختيار بشرر  اموری که خارج از ،کندتکوين بحث می

توحيرد، نبروت، معراد، مالئرک، عرالم مانند بحث پيرامون مسرائل  است
ملکوت، ماده و ساير مسائل نظری که خواه انسان باشد يا نباشد وجود آن 

 (53همان: ) .حقايق در جای خود محفوظ است
خالقری، فقهری و نبايرد ا و بخشی است که عقل درباره بايرد ؛حکمت عملی -

بشر قررار پيرامون مسائلی است که در قدرت و اختيار و  کندحقوقی بحث می
دارد، مانند بحث پيرامون تهذيب نفس، از بين برردن رذايرل و ايجراد فضرائل 

تکاليف ن يعلم اخالق است و در بخش ديگر، تبي هبر عهد اخالقی که اين امر
 (105همان: )است.  آندار که علم فقه عهده انسان در حيطه عمل یاله
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ن مسرئله حرق يتبير ،متهای حکوردهااز ره یاگر بيان شد که يکبر اين اساس، 
ابعاد موضوع  یگاه با بررسآن -حق تعريف نمودند حکمت را بهچنان که هم -است

ايرن منظومره  ؛که تمام اضالع آن هماهنگ باشد را تعريف نمود یبايد منظومه فکر
شناسری اسرت کره در آن مربوط بره هستی یگاه که شودتغذيه می یاز منابع یفکر

 :پديده است کهسخن از ايجاد و تکون يك 
 ؟است در تکون حق و تکليف از کجا پديد آمده یعنوان منبع اصل دين به -
 است؟ یتکون آن به دست چه کس -
 را وضع کند؟  یبايد تعاليم دين یمنبع چه -
شناسی روشن شد که چه چيز منبرع پيردايش، حرق و تکليرف در بحث هستی یوقت

 ،کترابکره  چره بروده دليرل آن وجه و: شود کهشناسی تبيين میسپس در معرفت ،است
؛ ب رتبه بايد جايگاه حق را توصيف و اثبات نماينرديکدام به ترت عقل و اجماع هر ،سنت
 شود.، طرح میو رابطه آن با حق است یاله ةجايگاه انسان در مقام خليفکه مرحله سوم سپس 

 گردد:مطرح می یبحث انسان در موضوع حق در سه محور کل بنابراين،
 ؟حق است یدر نظام هست یچه چيز -
 ؟حق است یدر ساختار انسان چه چيز -
 ؟حق است یدر پيوند ميان عالم و آدم چه چيز -

از فوايرد  یيکرکه  گرددگانه تبيين میپيوندهای سهمطالب با رسانه نيز در همين اين ارتباط 
 گردد. مشخص می یهای غربدر رسانه یوار اين است که تکليف ما با مکاتب نظرنگاه منظومه

و محسروس  یچه ماد اش بر اساس ماده است و هرهای فکریکه بنيان یدر مکتب
جهان  یو نگرش سود و فايده، لذت و خوش ینباشد خرافه و افيون است و باعقل ابزار

ترا  دهردارائره مریابهام و اغوا و را در لفافه  یرسانه آن نيز تفکر الحاد ،گرددتفسير می
کند و دعروت اقناع می یدر مقابل حکمت اسالم ؛دور کند یاله تمخاطب را از فطر

 د.نمايتبيين می یحکمت اله ،نمايداگر شيطان تسويل میکه کند به تفکر می



24  / ( PURE LIFE, Vol. 6, No.17 (Shawwal 1440. Khordad 1398. June 2019) 

 یانسان محق در رسانه اسالم
حال  ،به انسان و اجتماع سريان داد و آن را حق تبيين و تفسير نمود اگر حکمت را به

 کرد:بايد مشخص 
 ؟گرددها چگونه تبيين میدر رسانه یعو اجتما یحقوق فرد -
در  یو اجتمراع یحقوق فررد شده،ها کارکردهايی تعريف رسانه یاگر برا -

 کارکردهای رسانه چيست؟
 رسانی انسان محق چيست؟قوق اطالعح -

 یبرا توجره بره مبران نمرود،تعريرف  یها را سررگرمترين کارکرد رسانهاگر اصلی
 :ایسانهدر حکمت ر ،است آورغفلت که سرگرمی

 ارائه داد؟حل يا راه کردآيا بايد توجيه  -
بتروان ها ها و روشو از طريق تکنيك بودها اثرگذاری قائل رسانه یاگر برا -

 حق مخاطب و اجتماع در آن چيست؟ گذاشت،بر فرد و جامعه تأثير 
 کرد؟اثرگذاری استفاده  یاز هر تکنيکی برا توانآيا می -
ها را برا رسرانه یليت اجتماعئومس و عدالت ها،رسانه یمثل آزاد یتعاريف -

 کرد؟تعريف توان میمدل حق چگونه 
 ای اسالم و غرب در چيست؟حقوق رسانه تفاوت -

بر ايرن قررار  یشود که حکمت الهشده چنين برداشت می ورد مباحث يادااز ره
ن را أببيند و اقتضائات باريابی به اين شر یاله ةخليف یگرفت تا شأن انسان را در ردا

 یمکلف است بسترهای تربيت یرسانه اسالم نمايد؛ در چنين وضعيتی،برايش فراهم 
انسران اسرت  یو اين از حقوق اصل ايجاد نمايد یاله ةباريابی به مقام خليف یرا برا

را به اين مقام کره از آن بره مقرام واليرت يراد  -خود -اشتا با توجه به سعه وجودی
و رسرانه  یا صاحب حرق بدانرد و از جامعره اسرالمخود ر يانزديك کند و  ،شودمی

 های احقاق اين حق را فراهم نمايد.اين توقع را داشته باشد تا زمينه یاسالم
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 یدر حیات رسانه اسالم یحكمت حیات انسان
حوری را در جران متوحيد ،متعال یکه خدا شودمیروشن  ارائه شدههای يافتاز ره

 :فرمايدمیالهی است  ةکه در مقام خليف و به او وديعت نهاده استبه انسان 
ُسوِل ِإَذا َدَعاُکْم ِلَما ُیْحِییُكْم َواْعَلُموا » ِه َوِللَرَّ ِذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا ِلَلَّ َها اَلَّ ُیَّ

َ
یا أ

ُه ِإَلْیِه ُتْحَشُروَن  َنَّ
َ
َه َیُحوُل َبْیَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِه َوأ َنَّ الَلَّ

َ
ای کسرانی  (24)انفال،  ؛«أ

کره شرما را هنگامی اجابت کنيد دعروت خردا و رسرولش را !ايدايمان آورده که
 .بخشدچه که به شما حيات میسوی آن کنند بهدعوت می

اين نکته به بداهت عقل روشن و ثابت است که مراد از حيات در اين آيه حيات  
ظاهری و جسمانی نيسرت؛ زيررا مخاطرب آيره کسرانی هسرتند کره از ايرن حيرات 

ای مبهم اين مرحله از زندگی امری پوشيده نيست تا ادارک آن برای عده ؛دارندبرخور
اگر مقصود از حيات همين معنای ظاهری و سطحی آن بود، نيرازی بره  ؛ چونباشد

فرمرود معنرای که کند که مراد از آيه پيمان نداشت، سپس هر عقل سليمی حکم می
بر مبنای انديشره و که يقی انسان حيات حقهمان تر از زندگی يعنی تر و ظريفدقيق

 ايمان به خداست.
اين  و عمل صالح مقدور نيست و جز از راه علم، ايماننيز تحصيل اين حقيقت 

 1.ای است که خداوند به مؤمنان وعده داده استهمان حيات طيبه
 ؛شناسیشناسی مربوط است نه به جامعهغرض و غايت خلقت انسان، به انسان

 ،دهردبعد اجتماعی انسان در اسالم کره روابرط انسرانی را شرکل میاما برای تبيين 
نيرز اگرر بخواهرد در مسرير  یرسانه اسالم ؛ لذاحکمت حيات الزم است اآشنايی ب
و اجتماعی انسان به چيست و  یبداند حيات انسان ، بايدانسان قرار بگيرد یهدفمند

 باشد.صاحب حيات طيبه  -خود -در مسير تحقق آنسازی زمينه یبرا
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توان هردف يابد و برای هدف خلقت میدر هدف خلقت معنا می یحيات انسان
مشری و ای بايرد خطای رسرانهدر هنجارهر یرسرانه اسرالم کهدر نظر گرفت زير را 
 قرار دهد: آنتأمين  یبرا ی خود راريزگذاری و برنامهسياست

حيات  بلکه نعمت، برای عبادت آفريده نشده انسان تنها 1؛عبادت خداوند -
يعنی حيات انسران بايرد بيشرتر  ؛برای عبوديت به وی بخشيده شده است

باشرد احيای روح بندگی و وصول به مقام عبودی در برابر خداوند سبحان 
اسرالمی بايستی مفراهيم و معرارف ؛ لذا: که عبادت زمينه عبوديت است
سيما کوشش کند کره مرردم  و بر اين، صدا پخش و منعکس بشود. عالوه

جامعره  یسرازتردين( 1369مرداد  7)مقام معظم رهبری، ين بشوند. متد
 یاسرت کره در پرترو آن شرالودگ یحيات انسان و اجتماع انسان نيز همان

که  اصولی زير استبندی يابد؛ شالوده بندگی، طبق تقسيممعنا می یبندگ
 :رکن دارد 7هر اصل در دل خود، 

o حفرظ حردود  ادای حقروق ربروبی، ؛معامله انسان با خداونرد
الهی، شکر و نعم پروردگار، رضرا بره قضرای الهری، صربر برر 
مصائب و باليای طبيعی، تعظيم و تکرريم محرارم خداونردی، 

 .شوق به لقای ذات سرمدی
o  تحمرل  ،جهراد برا نفرس، خروف از رب ؛با نفرس خرودتعامل

رياضت، طلب صداقت، اخالص در نيت، اخراج حب غيرر از 
 .نفس، معرفت به رب و فقر خود

o حلم و صبر و بردباری، گذشت و بخشندگی،  ؛معاشرت با مردم
هربانی، فصيحت و تواضع و فروتنی، سخا و کرم، بزرگواری و م

 .محوریقسط و انصاف و عدل ،پند و خيرخواهی
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o راضی بودن به کمترين امکانات، ايثار به موجود،  ؛معامله با دنيا
ه آفرات و بر عدم عالقه به مال زياد، انتخاب روش زهد، معرفت

 ترک مصاحبه ظاهری. ،باليا، برانداختن شهوات
تعرالی او مقرب درگاه حضرت باری ،هرگاه اين شرايط در فردی جمع شد

 (1391 ی،آمل یاست. )جواد

 یو رسانه غیر اله یورد رسانه الهاهم
؛ شروددچرار سرفاهت می ،انسران نباشرد یای که در جهت تأمين حيات الهررسانه

حکمت بره آن اسرت کره حرق خرود را شود، چون مت جمع نمیسفاهتی که با حک
چنان که ، همبه آن است یسرمنشأ سفاهت نيرنگ دنيا و دلباختگ چنينهم شناخت؛

 فرمايند:پيامبر اکرم می
ْنَیا ُحُبَّ » ُس  الُدَّ

ْ
( حب به دنيا، سرمنشأ 283: نهج الفصاحه)؛ «َخِطیَئة   ُکِلَّ  َرأ

 همه گناهان است.

گيرد و دنيا را زيبرا که رسانه نقش تسويل را بر عهده می استدر چنين وضعيتی 
کند و انسان را غره زودگذر خالصه می یرا در اين دنيا یدهد و حيات انسانجلوه می

 1کند؛به فريفته نشدن میسفارش کريم قرآن  ؛ لذانمايدمی یو شيفته به حيات دنيو
به تسويل جامعره و  ینه اسالملذا اگر رسا ؛دهدزشت را زيبا جلو می، تسويل چون

 :گيردانسان بپردازد مصداق اين کريمه قرار می
َلْت  َبْل » ْنُفُسُكْم  َلُكْم  َسَوَّ

َ
ْمًرا أ

َ
 را[ برد] کاری شما نفس بلکه( 83 ،يوسف)؛ «أ

 .است آراسته شما برای
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اين نقش تسويل رسانه است که همانند برادران يوسف به چاه انداختن بررادر را 
و  یسررگرم یحال رسانه نيز خدعه به چاه انرداختن انسران را در واد ؛ندنيك پنداشت

 دهد. دنيا زيبا جلوه می
 ،پيرام یهرا در مهندسرها و روشبه انواع تکنيک یهای تسويلرسانهکه نتيجه آن

گونره معنرا انسان اين یزندگی را برا دهند وزدگی سوق میسوی مصرف انسان را به
 پس بر عيشت بيفزا. ،نيست یدنيا جهان اين یکه ماسوا کنندمی

  یدر پرتو حكمت رسانه اسالم یمجاز  یفضا
 فرمايند: می یحضرت عل

دهرد از دهد و اجرازه نمیشناسد و امتياز میاگر انسان بيدار باشد زشت و زيبا را می
صرورت زيبرا نشران دهرد.  ها را بهچينی، زشتیپيدا شود که با مقدمه یعوامل ،درون
 (42خطبه  ،صورت بگيرد. )نهج البالغه ایدهد چنين توطئهگاه و بيدار اجازه نمینفس آ

ای  کنرد کرهاين خطر را گوش زد می یقرآن کريم درآيات متعدداز طرف ديگر، 
کند که انسان هميشه بيدار باشد یم اقتضا یحکمت الهلذا  1؛انسان مفتون دنيا نشو

رشد و کمال و عبوديت تا باريرابی بره مقرام  انسان در اين مسير پستا فريفته نشود؛ 
يرا او را از بايد پاسبان حرم دل باشد و کشيك نفس بکشد ترا مظراهر دن یاله ةخليف

 صراط حق منصرف نکند.
های بيردار که ثابت کند دشمن هرگز به مرز انسراناين یبرا علیامير مؤمنان 

 فرمايد:می ،راه ندارد
  ِإن  َو »

َ
َخا اْلَحْرِب اْل

َ
 (62 ، نامهنهج البالغه) ؛«ِرُق َوَمْن َناَم َلْم ُیَنْم َعْنهُ أ

را کره  یزيرا دشمن کسر ،است یالزمه جنگ بيدار و مرد نبرد بيدار است
 .بينیآيد که تو نمیمی یکند و شيطان از راهگير میخواب است غافل
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غرافلگير  ،نفوذ شيطان را بدانرد و مسريرها را کنتررل کنرد هاگر انسان رابنابراين، 
 (137: 1393ی، آمل یجواد. )شودنمی

 ؛ديگرران اسرت یتجملر یبره زنردگ یدوزچشم ،شيطان یهای اغوااز راه یيک
 فرمايند:می چنان که حضرت علیهم 1صفتی که در قرآن کريم نهی شده،

نْ » وَن َوِلُكلِّ َواِحَد  َیا َقِد اْرَتَحَلْت ُمْدِبَرًة َواآلِخَرُة ُمْقِبَلةً ِإن  الدُّ ا َبنُا ة  ِمْنهَا
ْبَناِء اآلِخَرِة َوال َتُكو 

َ
ْنَیاَفُكوُنوا ِمْن أ اِء الادُّ ْبنَا

َ
ْن أ لو َوال  ُنوا مِا ْوَم َعمَا اْلیَا

هريرك از ( 42نهج البالغه، خطبره )؛ «َوَغًدا ِحَسابو َوال َعَملو  ِحَسابو 
 یکند و بر بعضردنيا حکومت می یبر بعض ،دارند یآخرت فرزندانو دنيا 

ملحق شما فرزندان دنيا نباشيد که در قيامت هر انسانی به مادرش آخرت؛ 
 .جهنم استدنيا همان ريشه  است. شود که تحت تربيت او رشد کردهمی

و تربيت انسران را  یهستند که در عصر مدرن زندگ یوسايل یهای غير الهرسانه
ت بره سرفاهت ای رفت که انسان را دعرولذا بايد به جنگ با رسانه ؛اندپيچيده کرده

 .کرد سيره ائمه معصومينکند و در اين راه اقتدا به می

 ای دشمنیگانه راه جنگ رسانه ؛سواد رسانه
حرق رسريدن بره کمرال باشرد و در ی، بره ويرژه سراز حقروق انسرانبايرد زمينه یرسانه اسالم

بره خرود حق کند و در ايرن جنرگ نرابرابر  گرا انسان را دعوت بههای مادیرسانه یوردطلباهم
ثرت نيروهرا و امکانرات دشرمن از کو  3حسن ظن به ياری خدا  داشته باشد 2،خوف راه ندهد

شرمارد بر دشمنان کثير را ايمان پايدار گروه اندك برمی یخداوند متعال راه پيروزچرا که  4؛دنهراس
 روز است.پي ،خداوند با شماست و هرکه خدا با او باشد ،در ايمان داشته باشيد یکه اگر پايدار
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ای است که در مظاهر رسانه یابزار کارزار دشمن در اين جنگ تسويل و اغواگر
سرو تبلوريافتره اسرت و در اين یرانی و سرگرمگرايی، شهوتچون مصرفغرب هم

گرروه اول در در ايرن ميران،  1؛کنرددعوت به اقنراع می -در مقابل تسويل -خداوند
هدف راه و  و و برهان قطعی برخوردارند مسير خود از شناخت صحيح و يقين و دليل

و  روند؛ اما گروه دوم گرفترار سروء تشرخيصسرعت پيش میبيند و بهخود را به روشنی می
 کرهدر ظلمات اوهام سرر گرداننرد  و عدم درك واقعيت و تاريکی مسير و هدف شده

کره هروا و  چرا ؛های سرکش استعامل اين سرگردانی همان پيروی از هوی و هوس
ها را زشت ها را زيبا و زيبايیزشتی و افکندوس پرده بر روی عقل و فکر انسان میه

 کند.آور و ننگين خود فخر و مباهات میکه گاهی به اعمال شرم چناندهد، آننشان می
استطاعت  2،دادبه تجهيز اگر خداوند متعال به جماعت مؤمنان دستور بنابراين، 

کره موجرب  یدانرش و مهرارت؛ نه و سواد رسانه استشناخت رسا، اینبرد رسانه در
يرا بسرط تفکرر  و داشرت یکمتر یشود هنگام استفاده از رسانه درك بهتر و خطامی

 ای است.نسبت به محصوالت رسانه یانتقاد
 که ای استمواجه متفکرانه با محصوالت رسانه نيازمند آمورش رسانهاز طرفی، 

کيد  نيز به  یای است که دانشمندان غربو توصيهيکي از ضروريات آموزش رسانه تأ
کيد دارند.  آن تأ

توان در آيرات زيرر از میسواد رسانه را  یخطوط و محورهای اصلبه طور کلی، 
 گونه تصور کرد:اين قرآن کريم،

 (12و60 ،انفال) ؛ایافزايش مقاومت در مقابل تبليغات رسانه -
 (14 ،محمد؛ )به فرهنگ دشمن یتقويت رويکرد انتقاد -
 (83 ،يوسف ؛27 ،اعراف) .هاهای نامحسوس و توجه به تأثيرات رسانهکشف پيام -
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 ،خروردچره مریانسان بايد به آن بر اين اعتقاد است کهحکمت الهی چنين، هم
اند تفاوت انسان با حيوان در اين است که حيوان سر برخی حکما گفتهکه  1نگاه کند

غذای انسان مائرده آسرمانی اسرت و ايرن ؛ لذا ر زمين دارد و انسان سر در آسماند
؛ پرس انجامردسازد و اين باور است که به رفترار مریانديشه اوست که باور او را می

ها های رسانهاگر پيامکه  نظر بيفکند ،اش که غذای روح اوستبايد انسان به انديشه
 قام الهی نشود.زن انسان از آن مههای رسانه تفحص کرد تا ربايد در پيام ،ساز استانديشه

 گیرینتیجه
الهی قرار داده است و در نظام احسن الهی  ةحکمت الهی انسان را در جايگاه خليف

 2است. گاه به انسان دستور سير دادهآن وموجبات رسيدن به اين مقام را فراهم نموده 
رسانه نيز موظف است انسان را در مسير حق همراهی کنرد و از سروی  در اين ميان،

دشمن که  های درونی و بيرونی مواجه استدر اين مسير با شدائد و گرفتاری ،ديگر
د و نشرودرون همان هوای نفس و قوای شريطانی اسرت کره از راه تسرويل وارد مری

گرری تسويل راه اغواگری و های شيطان صفتی هستند که ازانساننيز دشمن بيرونی 
  کنند. انسان و جامعه الهی را منحرف می ،هارسانه
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 یحضره ال من (.1404جعفر محمد بن علی )ه قمی(، ابیصدوق )ابن بابوي .10

 .المدرسين جماعة منشورات قم: .الفقیه
. ترجمه سيد محمدباقر تفسیر المیزان(. 1382طباطبايی، سيد محمدحسين ) .11

 موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات اسالمی. 
 فقهی مبانی گروهی، هایرسانه و خمینی امام (.1381) جواد ،طوسی فخار .12

 .خمينی امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه: تهران. حقوقی و
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