معرفتشناسی حقیقت و مجاز در فضای مجاز ی
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چكیده
مالزمت با حق در گرو مالزمت عقلی و عملی است؛ خدای حکيم فرايند پرورش انسان
از قوه به فعل را در نظام احسن بهخوبی طراحی نمود که تربيت انسان الهی و الزمه فعليت
يافتن انسان در پرتو حيات فردی و اجتماعی اوست ،ضمانت اجرای اين احکام و تکاليف
شرعی نيز بر عهده حاکمان الهی است که با يکی از ابزارهای مهمی که در دست دارند-
رسانهها -به اين مسئله مبادرت میورزند.
رهاوردهای حکمت ،تبيين مسئله حق است چه اينکه بعض از حکمای متأخر
حکمت را به حق تعريف نمودند؛ آنگاه با بررسی ابعاد موضوع بايد منظومه فکری که تمام
اضالع آن هماهنگ با حکمت باشد را تعريف نمود .بر اين اساس ،ابتدا بايد در چارچوب
هستیشناسی که شالوده و بنيانهای نظری يك مسئله است حکمت را مشخص نمود،
سپس در معرفتشناسی تبيين میشود که وجه و دليل آن چه بوده و کتاب و سنت و عقل و
اجماع هر کدام به ترتيب رتبه جايگاه حق را توصيف و اثبات مینمايند .مرحله سوم نيز
جايگاه انسان در مقام خليفة الهی و رابطه آن با حق است.
اگر حکمت به حق تبيين و تفسير شود و آن را به انسان و اجتماع سريان داد و اضالع
سهگانه بنيانهای نظری آن را مشخص نمود ،آنگاه جايگاه رسانه در اين منظومه فکری
مشخص میشود و پاسخگوی پرسشهای زير خواهد شد که در اين پژوهش تالش میشود
به آنها پاسخ داده شود:
-

رابطه حق و شأنيت رسانه در هدايت جامعه و انسان در مقام خليفة الهی چيست؟

-

آيا رسانه در اين منظومه فکری صاحب حق است و اگر صاحب حق است ،آيا
تکاليفی نيز بر عهده دارد؟

 .1دانشآموخته حوزه علميه ،مدرس دانشگاه و پژوهشگر رسانهZ291388@gmail.com ،
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-

تکاليف رسانه در تربيت انسان و جامعه محق چيست؟

-

اقتضائات رسانه در اين منظومه چيست؟

-

تفاوت حق در رسانه حکمتمحور با مباحث حقوق رسانه در غرب چيست؟

واژگان کلیدی :معرفتشناسی حقيقت ،معرفتشناسی مجازی ،حکمت نظرری اسرالم،
حکمت عملی اسالم ،فضای مجازی

نظام احسن الهی؛ زمینه خلقت احسن
خداوند حکيم است؛ يعنی علم او يقينی و فعلش محکم و اتقان دارد و نظام هسرتی کره نظرام
احسن است محصول علم الهی است؛ چون حکمت علمری خداونرد محصرولش حکمرت
عملی است و در اين دو هيچ سسرتی و فطروری وجرود نردارد و کمتررين قصرور و فتروری در
مجموعه آفرينش نيست؛ 1همچنين شالوده نظام هستی را بر خلقت احسن بنرا نهراد 2و چرون
هستی محض ،جمال صرف و جميل محض اسرت ،آيرات و نشرانههای آفررينش الهری نيرز
دارای نظام احسن است و در اين بنای محکم الهی ،انسان «احسن الخالقين» است3.

آنگاه برای خلقت انسان به خودش تبريك گفت 4که راز اين تبريك بررای آن
است که انسان می تواند خليفه الهی شود؛ 5سپس انسان که شأنيت خليفرة الهری
پيدا نمود ،الزمه حکمت الهی است اقتضائات و الزامات تحقق اين مقام را در انسران
تعبيه نمايد 6و آنگاه برای او رسوالنی باطنی قرار داد 7که فطرت انسان آينه هردايت،

 .1ر .ک :ملک.3 ،
 .2ر .ک :سجده.7 ،
 .3ر .ک :تين.4-5 ،
 .4ر .ک :مؤمنون.14 ،
 .5ر .ک :بقره.30 ،
 .6ر .ک :طه.50 ،
 .7ر .ک :نحل.68 ،
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به سوی اوست و در هدايت تشريع رسوالنی از جنس خود او که معلم حکمت بودند،
فرستاد 1.از سوی ديگر ،عقل را در انسان وديعت نهاد تا سخن حکيمانه را فهم کند2.

نظام احسن؛ پرورش انسان خلیفة الله
خداوند حکيم با مقام خليفة الهی به انسان کرامت بخشيد و برای باريابی و راهيابی
به اين مقام طبق اصل حکمت ،اسباب و التزامات آن را نيز برای انسان فراهم نمود؛
آنگاه او را در مقام خطاب به مالقات قرار داد 3که اين خطاب الهی يك اصرل را برر
طبق حکمت اکرام يادآور میشود که ابر و باد مه خورشيد و فلك برای اين است که
خدا تو را محق قرارداد تا به مقام خليفة الهی برسی 4و تو ای انسان بايد کادح باشی
تا به حق برسی که تو محق هستی براي رسيدن به حق و اگرر غفلرت کنری و سسرتی
نمايی ،به خود ظلم نمودی؛ همچون روز قيامت که پرونده باز میشود وظالم سرش
را از خجالت و شرمندگی به زير می اندازد5.

امير حکمت و بيان علی در تعريف از حکمت میفرمايند:
َ ُ ُ ِّ
ِّ
كمة ُل ُ
َ
ُ
الم ِحق»؛ (تميمی آمردی :1410 ،ح)5258
زوم الحق وطاعة
الح ِ
«رأس ِ
مالزمت با حق و فرمانبری از محق ،سرآمد حکمت است.
بر اين اساس ،مالزمت با حق در گررو مالزمرت عقلری و عملری اسرت؛ يعنری
سالك الی الله هم بايد غواص معارف الهيه باشد و هم بايد يد بيضاء در تخلرق بره
اخالق الهی داشته باشد؛ چه اينکه علم و عمل دو بالی هستند که انسان را از ملک
 .1ر .ک :جمعه.2 ،
 .2ر .ک :بقره.242 ،
 .3ر .ک :انشقاق.6 ،
 .4ر .ک :اسراء.70 ،
 .5ر .ک :شوری.22 ،
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پرانتر می کند و در جايگاه خليفه الهی می نشاند تا مسجود مالئك شود و اين با سير
َ
در حکمت نظری و عملی ممکن است؛ لذا بعض از حکمای متأخر در تفسير « ِإل ْی ِه
َ
َ ْ َ ُ ْ َ ُ ََّ
الط َّی ُب َو ْال َع َم ُل ََّ
الص ِال ُح َی ْرف ُع ُه»؛ 1گفته اند مراد از عمل صرالح ،هرر
یصعد الك ِلم ِ
عملی است که بر طبق عقايد حق صادر شود و با آن سازگار باشد .عمل صالح تنهرا
وقتی حاصل می شود که علم و عمل با هم باشند ،در غير ايرن صرورت علرم بردون
عمل و عمل بدون علم راهزن است.
ثمره حکمت نظری و عملی تخلق به اخالق الهی در محدوده امر الهی اسرت؛
چرا که برخی از کماالت همچون مقام کبريايی از آن اوست؛ 2پس باريابی به مقرام
خليفة الهی در پرتو اصل «عبد بودن» معنا میيابد که نحو اترم آن در انسران کامرل
است؛ لذا برای رسيدن به مقام عبوديت بايد خاشرع برود و ايرن خاشرع برودن ثمرره
حکمت است که پيامبر اکرم فرمودند:
َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ ُ ََّ َ ََّ َ َ ََّ
«رأس ال ِحكم ِة مخافة الل ِه عز وجل »؛ (صدوق ،1404 ،ج )272 :4ترس از
خداوند ،سرآمد حکمت است.

حکمت الهی در تربيت انسان متخلق به اخالق الهی بر اين امر قرار گرفت کره
در نشئه دنيا استعدادهای بالقوه اش بالفعل شود؛چه اينکه فرايند شکلگيری انسران
را بيان فرمود تا دليل باشد بر دانستن اينکه عطايی از جانب حق است؛ 3و اال انسان
هيچ گاه محق نخواهد بود .اين سير اثبات يکی ديگر از حکمتهای الهی است.
همچنين ،آن حکيمی که به اکمال و اتمام انسان را خلق نمود ،فرايند پررورش انسران
از قوه به فعل را در نظام احسن بهخوبی طراحی نمود و برای همه اتمامحجرت نمرود کره

 .1فاطر :10 ،سخنان پاکيزه به سوی او [خداوند] صعود میکند و عمل صالح را باال میبرد.
 .2ر .ک :نهج البالغه ،خطبه .192
 .3ر .ک :انسان1 ،؛ مؤمنون.12-13 ،
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انسان خليفة الهی عين حيات است 1و اين سير الی الله برای همگان ميسور اسرت ،پرس
تربيت انسان الهی و الزمه فعليت يافتن انسان در پرتو حيات فردی و اجتمراعی اوسرت؛
چرا که بخش مهمی از استعدادهای او برای تخلق به اخالق الهی فقط در اجتماع اسرت
که به فعليت میرسد؛ لذا حکمای مسلمان علت اهتمام اسرالم بره اجتمراع را بره دليرل
اهميتی میدانند که در تربيت انسان دارد و بر اين باورند که تربيت و رشد اخالق و غرايرز
در انسان که ريشه و مبدأ تشکيل اجتماع است ،وقتی مؤثر واقع میشود که جو جامعه برا
آن تربيت معارضه نکند و گرنه قدرت نيروی جامعه ،فرد را در خود مستهلك میکند.
بنابراين ،اگر اخالق و غرايز جامعه با اين تربيت ضديت کنرد يرا تربيرت انجرام
شده مؤثر واقع نمیشود و يا آن قدر ناچيز است که قابل قياس و اندازهگيری نيست.

حكمت تبلیغی حاکمان در تربیت انسان محق
اگر گفته شد اجتماع مؤثر در تربيت انسان است ،حکمت الهی اقتضا دارد احکام و
قوانين اجتماعی را وضع نمايد تا جامعه در مسير تربيت انسان قرار بگيرد .ضرمانت
اجرای اين احکام و تکاليف شرعی نيز بر عهده حاکمان الهی اسرت و سرر تشرکيل
حکومت الهی که هم سياست تدبير امور و هم قدرت اجرا داشته باشد از ايرن نکتره
مشخص میشود چررا کره حکومرت بايرد تسرهيل کننرده تربيرت انسران بره سروی
باری تعالی باشد.
بر اين اساس ،برای باريابی به اين هدف از حکمت بايد در جامعه زمينره انرذار
فراهم شود که از اينجا

اهميت تبليغ دين مشخص میگردد2.

يکی از ابزارهای مهم برای حاکمان در حکومت اسالمی در قرن اخير ،رسانهها
هستند که در عصر معاصر نبض حيات فرردی و اجتمراعی را بره دسرت گرفتهانرد و

 .1ر .ک :انفال.42 ،
 .2ر .ک :توبه.122 ،
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موضوع تربيت انسان را سخت و پيچيده کردهاند تا جايی که گروهی از پژوهشگران
بر اين باورند که رسانه ها تربيت انسان را بر عهده گرفتهاند( .پستمن)208 :1384 ،1
با اين توضيحات ،مشخص میشود که جايگاه انسان در نظام احسن الهی رسيدن بره خليفرة
الهی است و انسان با تمام عطايای الهی که در جانش تعبيه شده محق است تا به اين مقام بار يابد؛
لذا اگر در صورت غفلت و گناه اين حق را از خود سلب کند ،به خويش ظلم نموده است.
از طرف ديگر ،جامعه نيز بايد در خدمت تربيت انسان محق باشد؛ پس جامعره
نيز صاحب حق میشود ،لذا گناهانی کره جامعره را بره اضرالل میکشرد عقوبرت
بدتري دارند؛ چرا که مانع از تربيت انسان الهی میشوند.
در نهايت ،از رسالت حاکمان الهی اين است که بسترهای تربيت انسان محق را
فراهم نمايند که يکی از بسرترهای مهرم ايجراد رسرانههای اسرالمی اسرت .از ايرن
استدالل می توان اين نکته را استخراج نمود که رسانه ها و عوامل توليد اثر رسرانهای
نيز اگر در راستای تربيت انسان قرار گيرند ،ثواب عمل اجتماعی دارند و در صورت
اضالل و اخالل در تربيت انسان عقو بت چند برابر دارند( .فخار طوسی142 :1381 ،و)125

تبیین گفتمان رسانهای مبتنی بر دین
امروزه در مورد نقش اساسی رسانهها در زندگی بشر و اثر روزافزون آن در تحوالت آينرده
جوامع بشری ترديدی وجود ندارد .بشر در حالی وارد قرن  21شده که فناوریهای رسانه
او را محاصره کرده و جوامع بشری وابستگی شديدی به رسانه پيداکردهاند.
در طی دهه های گذشته اظهارنظرهای متفاوتی درباره ماهيت رسانه بيران شرده؛
اما آنچه مسلم است اينکه بيان اينگونه ديدگاه های متضاد ،نشان دهنده تأثير عظيم
اين مصنوع بشری بر زندگی نوع انسان است.
گستردگی و عمق حوزه تأثيرات رسانه به حدی است که باعرث شرده عردهای از
صاحبنظران مفتون آن شوند و منفعالنره در گوشرهای نظراره گر انحطراط فرهنگری و
1. Neil Postman
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اجتماعی جوامع در مقابل رسانه ها باشند و در مقابل عرده ای ديگرر از محققران برا
توجه به اثرات مخرب رسانه ها بر زندگی اجتمراعی انسران و طبيعرت پيرامرون وی،
عطايش را به لقايش بخشيده و يکسره به نفی آن بپردازند.
در اين هماورد ،گاهی به غلبره جامعره دينر دار انجاميرده و ثمرره آن اسرتفاده از
تحررريم رسررانه ها در سررطح اجتمرراع برروده و گرراهی نيررز تررن دادن مسررالمت آميز بررا
فناوری های رسانه بوده است که دليل اصلی در اين مواجههها نيز ترس از اسرتيالی
رسانه و کمرنگ شدن حضور دين در رفتارهای فردی و اجتماعی بود:
قدرت تلويزيون در اين نهفته است که دريچه قلرب مرا -احسراس -را برر روی
شخصيتها باز می کند و نه در دريچه مغز ما؛ زيرا خداوند در مغزهراو انديشره
ماست( .پستمن)263 :1384 ،
به مرورزمان با تجربه دين داران در عرصه حضور در رسانه ترغيب برای اسرتفاده
از رسانه در تبليغات دينی شرکل گرفرت؛ بره طروری کره واتيکران در جايگراه نهراد
حاکميت مسيحيت بيش از  100فرستنده راديويی و تلويزيونی مختص به خود دارد
ً
که -مستقيما -معارف مسيحيت را تبليغ میکنند.
از طرف ديگر ،پيروزی انقالب اسالمی گفتمانهای مختلفی را در جهان ايجراد
نمود؛ البته اين معجزه قرن در عرصه سياسی به يك پديرده تبرديل شرد کره يکری از
گفتمانهای مهمی که با انقالب شکل گرفت ،ايجاد گفتمان رسانهای مبتنی بر ديرن
و دين داری بود؛ چه اينکه جامعه دين داران قبل از انقالب نگراه تحريمری بره رسرانه
تلويزيون و سينما داشتند و بعد از انقالب اين نگاه تحريمری تبرديل بره سرطحی از
توقع نسبت به رسانه شد به اين دليل که:
ما با سينما مخالف نيستيم ،ما با مرکز فحشرا مخرالفيم؛ مرا برا راديرو مخرالف
نيستيم ،ما با فحشا مخالفيم؛ ما با تلويزيون مخالف نيست يم ،ما با آن چيزی کره
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در خدمت اجانب برای عقب نگره داشرتن جوانران مرا و از دسرت دادن نيرروی
انسانی ماست ،با آن مخالف هستيم .ما کی مخالفت کرديم با تجدد؟ با مراتب تجدد؟
سينما يکی از مظاهر تمدن است که بايد در خدمت اين مردم ،در خدمت تربيرت
اين مردم باشد و شما میدانيد که جوانهرای مرا را اينهرا بره تبراهی کشريدهاند و
همينطور ساير اين [مراکز] .ما با اينها در اين جهات مخالف هستيم .اينهرا بره
همه معنا خيانت کردهاند به مملکت ما( .امام خمينی ،ج)1۵ :6

انقالب رسانه ای با انقالب اسالمی
در چنين وضعيتی ،مطالبات از رسانه انقالب اسالمی در قالب منشورهای رسرانه
از نگاه امام و رهبری تدوين گرديد؛ همچنان که امام خمينی جايگراه رسرانه را
تربيت می داند و يادآور می شود که اين دستگاه ها؛ دستگاه های تربيتی هستند کره
بايد تمام اقشار ملت با اين دستگاه ها تربيت بشوند ،يك دانشگاه عمومی هستند؛
(همان ،ج)326 :18؛ مقام معظم رهبری نيز اصلی ترين وظيفه رسانه اسرالمی را
تربيت انسان ها برای رسيدن به رشد و کمال می دانند و وجه تمايز آن را برا رسرانه
غير دينی که بيشترين هدف آن ايجاد سرگرمی و تفريح است،در تدينسازی جامعره
می دانند ( .مقام معظم رهبری 17 ،بهمن )1370
در عين حال ،بسط تئوريك رسانه اسالمی در جامعره دانشرگاهی و حروزههرای
علميه تبلور نيافت که ضرورت نظريه پردازی در اين حوزه میتواند ثمرات علمری و
عملی فراوانی برای حکومت اسالمی داشته باشد.
يکی از مزايای نظريه پردازی در اين حوزه ،تبيين نوع مواجهه حکومت با رسرانه
است؛ اينکه:
 حاکمان نظام تا چه سطح می توانند از رسانه در جهت تعالی دين ،جامعهو اسالم بهره بگيرند؟
 -آيا رسانه می تواند انسان الهی تربيت کند؟
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 رسانه ها تا چه ميزان می توانند بر حاکميرت هنجارهرای نظرام اسرالمیکمك کنند؟
 کدام يک از نظريه های ذات گرايانه يرا ابزارگريانره مرورد تأي يرد حکمرایاسالمی است؟ آيا رسانه ها کره مولرود فنرا وری غررب هسرتند ،ميررا
فرهنگی آنان را نيز انتقال می دهند و در اين صورت ،چه سياسرتی بايرد
اتخاذ کرد؟
 آيا حکومت اسالمی در جامعه کنونی که هر روز فناوری های جديد ظهورپيدا میکند ،می تواند نگاه تحريمی به رسانهها داشته باشد؟
به نظر میرسرد ،اگرر ايرن مسرئله مهرم در حروزه تئوريرك حرل شرود ،قردرت
برنامه ريزی دينی را به مديران می دهد تا سطح توقع از رسانه ها را در تحوالت دينری
در زمينه فردی و اجتماعی بدانند.
از سوی ديگر ،انقالب اسالمی در جايگراه مردل حکرومتی بره عنروان الگرو بررای
جهانيان و کشورهای استکبارستيز و مسلمانان مبارز مطررح اسرت؛ لرذا بايرد مردل
اسررالمی و اجرايرری رسررانه انقالبرری و اسررالمی نيررز تعريررف گررردد و در نهايررت
نظريه پردازی در اين زمينه تکليف مرا را برا نظامهرای رسرانه ای سرکوالر مشرخص
می کند و همه اين ضرورت ها در حوزه توليد محصوالت رسان ه تبلور خواهد يافت و
می تواند زوايای ناشناخته ای از برنامهسازی مبتنی بر سبك رسانه اسالمی بره جهران
ارائه دهد .آن چه در ارائه مدل رسانه دينی مهم به نظرر میرسرد ايرنکره بايرد روش
طراحی آن مبتنی بر مبانی بنيادين اسالمی باشد.
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حكمت اسالمی در تبیین رسانه اسالمی
بررسی رسانه و نظريهپردازی در غرب را رشتهای با عنوان «فلسفه رسانه »1عهردهدار
شده اسرت کره در تقسريم بندی فلسرفه در شراخه فلسرفه مضراف بحرث و بررسری
می گردد؛ اما نکته مهم ايرن اسرت کره رويکررد فلسرفه رسرانه غربری برا بنيانهرای
انديشه ای و فکری آنان همسو و همراه است که به نظر می رسد در کنار نگاه تطبيقری
و انتقادی بايد ابتدا الگوی نظری رسانه اسالمی برر اسراس بنيانهرای انديشرهای و
روششناسی اسالمی تبيين شود؛ آنگاه به رويکرد تطبيقی روی آورد.
مزيت اين روش ضمن تأکيد بر بومی سازی علوم طبق نقشره علمری کشرور ،در
اين است که حوزههای معرفتی جديدی استخراج میکنرد کره می توانرد در سرطوح
مختلف رسانه کاربرد داشته باشد.
بحث مهمی که در اينجا مطرح میشود اينکه دانشمندان اسالمی نيز روشهرای
متفاوتی نسبت به تحليل و تبيين موضوعات دارند کره يرك روش و رويکررد در قالرب
حکمت نظری و عملی مطرح میگردد و ديگری رويکررد فلسرفی و عقلری اسرت کره
عقل نظری و عملی عهدهدار تبيين و تحليل مسائل است .در فلسفه اسالمی توجره بره
جنبه ادراکی انسان است که چگونه معارف حق را میيابد و میفهمرد و آنچره انسران
انجام میدهد و در مادون اثر میگذارد به واسطه عقل علمی و عملی است.
بنابراين عقل نظری يا عملی دو نيرو از نيروهای انسانی است ،ولی حکمت نظری
و عملی دو رشته از علوم و مسائل انسانی است؛ لذا حکمت در اوج معارف اسرالمی
قرار دارد ،همچنان که حکما گفتهاند حکمت عبرارت اسرت از قضرايای حقرهای کره
مطابق با واقع باشد و هيچگونه سستی در آن نباشرد و محکرم و مرتقن باشرد؛ لرذا در
حکمت مسائل آنگونه که هستند بيان میشوند ،اما وقتی عقل و فهرم و روش عقلری و
طريق براهين مطرح میشود ،اين بر عهده فلسفه است( .جوادی آملی)15 :1393،

1. Media Philosophy
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بيان اين نکته الزم است که اين دو رويکرد در تضاد برا يکرديگر نيسرتند؛ بلکره
تکميل کننده هم هستند .در مباحث فلسفی نيز محورهای متعددی قابرلطرح اسرت
از جمله تفاوت فلسفه اسالمی با غير آن؛ اينکه:
 آيا موضوع علوم انسانی و علوم اجتماعی و بالطبع رسرانه در فلسرفه عراممطرح میشو د يا در فلسفه خاص؟
 آيا درست است همانند فلسفه غررب ،فلسرفه رسرانه را در بخرش فلسرفهمضاف بحث کرد؟
رهيافت بعدی در نظريه حکمت رسانه اسالمی اين است که بينش حکمتمحور،
ايررن محصررول و ثمرررات را دارد کرره در حيطرره هستیشناسرری ،معرفتشناسرری و
انسانشناسی نظام می دهد؛ لذا همچون منظومه ای تمام حيطه های مباحث تحليل و
تفسير را شامل میگردد؛ پس اگر کسی بخواهد در موضروع رسرانه و سراير مسرائل
مرتبط به آن اظهارنظر کند ،بايد همه مراتب و مسائل را در نظر بگيررد و حقروق و شرئون
همه ابزارهای معرفتی را حفظ کند به نحوی که با هيچ حلقهای از معارف مباين نباشد.

تفسیر حكمت به حق
همانگونه که در مباحث علمی متداول است ،ابتدا بايد حکمت تعريف و تبيين گردد؛
اگر بيان شد که حکمت در لغت به معنای امرری اسرت کره اتقران دارد ،علمرای علرم
منطق نيز قضايايی را که مطابق با واقع و موافق با نفس األمر باشند را حق مینامند.
فالسفه نيز واژه حق را گاهی به وجود عينی و خرارجی تعبيرر میکننرد و گراهی
موجود واجبی که قائم به ذات است؛ گروهی از حکما نيز -ازجمله عالمه طباطبايی-
حکمت را از قضايای حقه ای که مطابق با واقرع باشرد تعريرف میکننرد؛ يعنری بره
نحوی مشتمل بر سعادت بشر باشد ،همانند معا رف حقه الهيه درباره مبردأ و معراد.
(طباطبايی ،1382 ،ج)607 :2
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عالمه طباطبايی تعريف دقيقتری از حکمت میدهد و حکمت را به حق تعريرف
مینمايد و اشار میکند که حکمت از علم و عمل حرق سرچشرمه میگيررد کره ديرن
اسالم بدان دعوت میکند و حق ،عبارت است از رأی و اعتقرادی کره مرالزم برا رشرد
بدون غی و مطابق با واقع باشد و اين همان حکمت است( .طباطبايی ،1382 ،ج)608 :2
تکرار قريب بر  300مرتبه واژه حرق برا شرقوقات آن و ارائره مطالرب در قالرب
اشکال منطقی و استداللهای عميق عقلی در قرآن حکيم و روايرات معصرومين
نشان از مبانی قطعی ارائه اين تعريف دارد.
به طور کلی ،انسان برای رسيدن به سعادت نيراز بره دو برال علرم و عمرل دارد؛
چون علم به تنهايی کافی نيست و برای عينی شدن محتاج عمرل اسرت ،امرا آنچره
موجب بالفعل شدن اين دو می گردد ،حکمت است.
حکمت نهتنها به معرفی حقايق هستی کمک مینمايد؛ بلکه قبل از هر چيز به قروای
نفسانی انسان پرداخته و برای انسران دو نيرروی عالمره و عمالره کشرف کررده و معرفری
میکند که از يکی انديشه و از ديگری عمل ساخته است( .جوادی آملی)37 :1393 ،
حکما حکمت را به دو دسته نظری و عملی تقسيم میکنند؛
 حکمت نظری؛ بخشی کره عقرل دربراره هسرت و ن يسرت حقرايق جهرانتکوين بحث میکند ،اموری که خارج از قدرت و انتخاب و اختيار بشرر
است مانند بحث پيرامون مسرائل توحيرد ،نبروت ،معراد ،مالئرک ،عرالم
ملکوت ،ماده و ساير مسائل نظری که خواه انسان باشد يا نباشد وجود آن
حقايق در جای خود محفوظ است( .همان)53 :
 حکمت عملی؛ بخشی است که عقل درباره بايرد و نبايرد اخالقری ،فقهری وحقوقی بحث میکند و پيرامون مسائلی است که در قدرت و اختيار بشر قررار
دارد ،مانند بحث پيرامون تهذيب نفس ،از بين برردن رذايرل و ايجراد فضرائل
اخالقی که اين امر بر عهده علم اخالق است و در بخش ديگر ،تبيين تکاليف
الهی انسان در حيطه عمل که علم فقه عهدهدار آن است( .همان)105 :
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بر اين اساس ،اگر بيان شد که يکی از رهاوردههای حکمت ،تبيرين مسرئله حرق
است -همچنان که حکمت را به حق تعريف نمودند -آنگاه با بررسی ابعاد موضوع
بايد منظومه فکری که تمام اضالع آن هماهنگ باشد را تعريف نمود؛ ايرن منظومره
فکری از منابعی تغذيه میشود که گاهی مربوط بره هستی شناسری اسرت کره در آن
سخن از ايجاد و تکون يك پديده است که:
 دين به عنوان منبع اصلی در تکون حق و تکليف از کجا پديد آمده است؟ تکون آن به دست چه کسی است؟ چه منبعی بايد تعاليم دينی را وضع کند؟وقتی در بحث هستیشناسی روشن شد که چه چيز منبرع پيردايش ،حرق و تکليرف
است ،سپس در معرفتشناسی تبيين میشود که :وجه و دليرل آن چره بروده کره کتراب،
سنت ،عقل و اجماع هر کدام به ترتيب رتبه بايد جايگاه حق را توصيف و اثبات نماينرد؛
سپس مرحله سوم که جايگاه انسان در مقام خليفة الهی و رابطه آن با حق است ،طرح میشود.
بنابراين ،بحث انسان در موضوع حق در سه محور کلی مطرح میگردد:
 چه چيزی در نظام هستی حق است؟ در ساختار انسان چه چيزی حق است؟-

در پيوند ميان عالم و آدم چه چيزی حق است؟

ارتباط اين مطالب با رسانه نيز در همين پيوندهای سهگانه تبيين میگردد که يکری از فوايرد
نگاه منظومهوار اين است که تکليف ما با مکاتب نظری در رسانههای غربی مشخص میگردد.
در مکتبی که بنيانهای فکریاش بر اساس ماده است و هر چه مادی و محسروس
نباشد خرافه و افيون است و باعقل ابزاری و نگرش سود و فايده ،لذت و خوشی جهان
تفسير میگردد ،رسانه آن نيز تفکر الحادی را در لفافه و ابهام و اغوا ارائره مریدهرد ترا
مخاطب را از فطرت الهی دور کند؛ در مقابل حکمت اسالمی اقناع میکند و دعروت
به تفکر میکند که اگر شيطان تسويل مینمايد ،حکمت الهی تبيين مینمايد.
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انسان محق در رسانه اسالمی
اگر حکمت را به حق تبيين و تفسير نمود و آن را به انسان و اجتماع سريان داد ،حال
بايد مشخص کرد:
 حقوق فردی و اجتماعی در رسانه ها چگونه تبيين میگردد؟ اگر برای رسانه ها کارکردهايی تعريف شده ،حقوق فرردی و اجتمراعی درکارکردهای رسانه چيست؟
 حقوق اطالع رسانی انسان محق چيست؟اگر اصلی ترين کارکرد رسانهها را سررگرمی تعريرف نمرود ،برا توجره بره مبرانی
سرگرمی که غفلتآور است ،در حکمت رسانهای:
 آيا بايد توجيه کرد يا راهحل ارائه داد؟ اگر برای رسانه ها اثرگذاری قائل بود و از طريق تکنيكها و روشها بتروانبر فرد و جامعه تأثير گذاشت ،حق مخاطب و اجتماع در آن چيست؟
 آيا میتوان از هر تکنيکی برای اثرگذاری استفاده کرد؟ تعاريفی مثل آزادی رسانهها ،عدالت و مسئوليت اجتماعی رسرانهها را برامدل حق چگونه میتوان تعريف کرد؟
 تفاوت حقوق رسانه ای اسالم و غرب در چيست؟از رهاورد مباحث ياد شده چنين برداشت می شود که حکمت الهی بر ايرن قررار
گرفت تا شأن انسان را در ردای خليفة الهی ببيند و اقتضائات باريابی به اين شرأن را
برايش فراهم نمايد؛ در چنين وضعيتی ،رسانه اسالمی مکلف است بسترهای تربيتی
را برای باريابی به مقام خليفة الهی ايجاد نمايد و اين از حقوق اصلی انسران اسرت
تا با توجه به سعه وجودیاش -خود -را به اين مقام کره از آن بره مقرام واليرت يراد
میشود ،نزديك کند و يا خود را صاحب حرق بدانرد و از جامعره اسرالمی و رسرانه
اسالمی اين توقع را داشته باشد تا زمينه های احقاق اين حق را فراهم نمايد.
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حكمت حیات انسانی در حیات رسانه اسالمی
از رهيافتهای ارائه شده روشن میشود که خدای متعال ،توحيدمحوری را در جران
انسان به وديعت نهاده است و به او که در مقام خليفة الهی است میفرمايد:
َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َُ
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ین َ
«یا َأ َُّی َها ََّالذ َ
ول ِإذا دعاکم ِلما یح ِییكم واعلموا
س
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ََّ ََّ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ََّ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َ
أن الل ه یحول بین المر ِء وقل ِب ِه وأن ه ِإلی ِه تحشر ون»؛ (انفال )24 ،ای کسرانی
که ايمان آوردهايد! اجابت کنيد دعروت خردا و رسرولش را هنگامیکره شرما را
دعوت میکنند به سوی آن چه که به شما حيات میبخشد.
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
برخوردارند؛ اين مرحله از زندگی امری پوشيده نيست تا ادارک آن برای عدهای مبهم
باشد؛ چون اگر مقصود از حيات همين معنای ظاهری و سطحی آن بود ،نيرازی بره
پيمان نداشت ،سپس هر عقل سليمی حکم می کند که مراد از آيه که فرمرود معنرای
دقيق تر و ظريف تر از زندگی يعنی همان حيات حقيقی انسان که بر مبنای انديشره و
ايمان به خداست.
تحصيل اين حقيقت نيز جز از راه علم ،ايمان و عمل صالح مقدور نيست و اين
همان حيات طيبه ای است که خداوند به مؤمنان وعده داده است1.

غرض و غايت خلقت انسان ،به انسان شناسی مربوط است نه به جامعهشناسی؛
اما برای تبيين بع د اجتماعی انسان در اسالم کره روابرط انسرانی را شرکل میدهرد،
آشنايی با حکمت حيات الزم است؛ لذا رسانه اسالمی نيرز اگرر بخواهرد در مسرير
هدفمندی انسان قرار بگيرد ،بايد بداند حيات انسانی و اجتماعی انسان به چيست و
برای زمينهسازی در مسير تحقق آن -خود -صاحب حيات طيبه باشد.
 .1ر .ک :نحل.97 ،
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حيات انسانی در هدف خلقت معنا می يابد و برای هدف خلقت می توان هردف
زير را در نظر گرفت که رسرانه اسرالمی در هنجارهرای رسرانه ای بايرد خطمشری و
سياستگذاری و برنامهريزی خود را برای تأمين آن قرار دهد:
 عبادت خداوند؛ 1انسان تنها برای عبادت آفريده نشده ،بلکه نعمت حياتبرای عبوديت به وی بخشيده شده است؛ يعنی حيات انسران بايرد بيشرتر
احيای روح بندگی و وصول به مقام عبودی در برابر خداوند سبحان باشرد
که عبادت زمينه عبوديت است؛ لذا :بايستی مفراهيم و معرارف اسرالمی
پخش و منعکس بشود .عالوه بر اين ،صدا و سيما کوشش کند کره مرردم
متدين بشوند( .مقام معظم رهبری 7 ،مرداد  )1369تردينسرازی جامعره
نيز همان حيات انسان و اجتماع انسانی اسرت کره در پرترو آن شرالودگی
بندگی معنا می يابد؛ شالوده بندگی ،طبق تقسيمبندی اصولی زير است که
هر اصل در دل خود 7 ،رکن دارد:
 oمعامله انسان با خداونرد؛ ادای حقروق ربروبی ،حفرظ حردود
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.
 oتعامل با نفرس خرود؛ جهراد برا نفرس ،خروف از رب ،تحمرل
رياضت ،طلب صداقت ،اخالص در نيت ،اخراج حب غيرر از
نفس ،معرفت به رب و فقر خود.
 oمعاشرت با مردم؛ حلم و صبر و بردباری ،گذشت و بخشندگی،
تواضع و فروتنی ،سخا و کرم ،بزرگواری و مهربانی ،فصيحت و
پند و خيرخواهی ،قسط و انصاف و عدلمحوری.
 .1ر .ک :جمعه.1 ،
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 oمعامله با دنيا؛ راضی بودن به کمترين امکانات ،ايثار به موجود،
عدم عالقه به مال زياد ،انتخاب روش زهد ،معرفت بره آفرات و
باليا ،برانداختن شهوات ،ترک مصاحبه ظاهری.
هرگاه اين شرايط در فردی جمع شد ،او مقرب درگاه حضرت باریتعرالی
است( .جوادی آملی)1391 ،

هماورد رسانه الهی و رسانه غیر الهی
رسانه ای که در جهت تأمين حيات الهری انسران نباشرد ،دچرار سرفاهت میشرود؛
سفاهتی که با حکمت جمع نمیشود ،چون حکمت بره آن اسرت کره حرق خرود را
شناخت؛ همچنين سرمنشأ سفاهت نيرنگ دنيا و دلباختگی به آن است ،همچنان که
پيامبر اکرم میفرمايند:
ُ َُّ َُّ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ
«حب الدنیا رأس کل خ ِطیئة»؛ (نهج الفصاحه ) 283 :حب به دنيا ،سرمنشأ
ِ
همه گناهان است.
در چنين وضعيتی است که رسانه نقش تسويل را بر عهده می گيرد و دنيا را زيبرا
جلوه می دهد و حيات انسانی را در اين دنيای زودگذر خالصه می کند و انسان را غره
و شيفته به حيات دنيوی مینمايد؛ لذا قرآن کريم سفارش به فريفته نشدن

میکند؛1

چون تسويل ،زشت را زيبا جلو میدهد؛ لذا اگر رسانه اسالمی به تسويل جامعره و
انسان بپردازد مصداق اين کريمه قرار میگيرد:
َ ْ َ ُ َ ُْ ُ َ
ْ
« َبل َس ََّولت لك ْم أنف ُسك ْم أ ْم ًرا»؛ (يوسف )83 ،بلکه نفس شما کاری [برد] را
برای شما آراسته است.

 .1ر .ک :لقمان.33 ،
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اين نقش تسويل رسانه است که همانند برادران يوسف به چاه انداختن بررادر را
نيك پنداشتند؛ حال رسانه نيز خدعه به چاه انرداختن انسران را در وادی سررگرمی و
دنيا زيبا جلوه میدهد.
نتيجه آنکه رسانههای تسويلی به انواع تکنيکها و روش هرا در مهندسری پيرام،
انسان را به سوی مصرف زدگی سوق میدهند و زندگی را برای انسان اينگونره معنرا
میکنند که ماسوای اين دنيا جهانی نيست ،پس بر عيشت بيفزا.

فضای مجاز ی در پرتو حكمت رسانه اسالمی
حضرت علی

می فرمايند:

اگر انسان بيدار باشد زشت و زيبا را میشناسد و امتياز میدهد و اجرازه نمیدهرد از
درون ،عواملی پيدا شود که با مقدمهچينی ،زشتیها را به صرورت زيبرا نشران دهرد.
نفس آگاه و بيدار اجازه نمیدهد چنين توطئهای صورت بگيرد( .نهج البالغه ،خطبه )42
از طرف ديگر ،قرآن کريم درآيات متعددی اين خطر را گوش زد میکنرد کره ای
انسان مفتون دنيا نشو؛ 1لذا حکمت الهی اقتضا می کند که انسان هميشه بيدار باشد
تا فريفته نشود؛ پس انسان در اين مسير رشد و کمال و عبوديت تا باريرابی بره مقرام
خليفة الهی بايد پاسبان حرم دل باشد و کشيك نفس بکشد ترا مظراهر دنيرا او را از
صراط حق منصرف نکند.
امير مؤمنان علی

برای اين که ثابت کند دشمن هرگز به مرز انسرانهای بيردار

راه ندارد ،میفرمايد:
َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َُ ْ َ ْ
ُ
«و ِإن أخا الحر ِب اْل ِرق ومن نام لم ینم عنه»؛ (نهج البالغه ،نامه )62

مرد نبرد بيدار است و الزمه جنگ بيداری است ،زيرا دشمن کسری را کره

خواب است غافلگير می کند و شيطان از راهی می آيد که تو نمیبينی.
 .1ر .ک :اعراف28 ،؛ فاطر .5،
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بنابراين ،اگر انسان راه نفوذ شيطان را بدانرد و مسريرها را کنتررل کنرد ،غرافلگير
نمیشود( .جوادی آملی)137 :1393 ،
يکی از راههای اغوای شيطان ،چشمدوزی بره زنردگی تجملری ديگرران اسرت؛
صفتی که در قرآن کريم نهی شده 1،همچنان که حضرت علی میفرمايند:
ُا َ
َ ُ ُ ْ َ ً َ ُ ِّ َ َ ْ
ُّ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ً َ
احدة ِمنهَا ا َبن ون
اآلخرة م َق ِبلة و ِلكل و ِ
« ِإن الدنیا ق َ ِد ارتحلت مد ِبرة و ِ
ُّ ْ ْ
َ و
َ ُ ُ
َا
َ ُ ُ ْ َْ
اآلخ َر ِة َوال تكونوا مِا ْن أ ْبن ِاء الادن َیا الیَا ْو َم عمَا ل َوال
فكونوا ِمن أبن ِاء ِ
َ و
اب َو َغ ًدا ح َس و
ح َس و
اب َوال ع َمل»؛ (نهج البالغه ،خطبره  )42هريرك از
ِ
ِ
دنيا و آخرت فرزندانی دارند ،بر بعضی دنيا حکومت می کند و بر بعضری
آخرت؛ شم ا فرزندان دنيا نباشيد که در قيامت هر انسانی به مادرش ملحق
میشود که تحت تربيت او رشد کرده است .دنيا همان ريشه جهنم است.
رسانههای غير الهی وسايلی هستند که در عصر مدرن زندگی و تربيت انسران را
پيچيده کردهاند؛ لذا بايد به جنگ با رسانه ای رفت که انسان را دعروت بره سرفاهت
می کند و در اين راه اقتدا به سيره ائمه معصومين

کرد.

سواد رسانه؛ یگانه راه جنگ رسانهای دشمن
رسانه اسالمی بايرد زمينهسراز حقروق انسرانی ،بره ويرژه حرق رسريدن بره کمرال باشرد و در
هماوردطلبی رسانههای مادیگرا انسان را دعوت به حق کند و در ايرن جنرگ نرابرابر بره خرود
خوف راه ندهد 2،حسن ظن به ياری خدا داشته باشد 3و از کثرت نيروهرا و امکانرات دشرمن
نهراسد؛ 4چرا که خداوند متعال راه پيروزی بر دشمنان کثير را ايمان پايدار گروه اندك برمیشرمارد
که اگر پايداری در ايمان داشته باشيد ،خداوند با شماست و هرکه خدا با او باشد ،پيروز است.
 .1ر .ک :طه.131 ،
 .2ر .ک :يونس.62 ،
 .3ر .ک :محمد.7 ،
 .4ر .ک :بقره249 ،؛ انفال.12 ،
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ابزار کارزار دشمن در اين جنگ تسويل و اغواگری است که در مظاهر رسانهای
غرب همچون مصرفگرايی ،شهوت رانی و سرگرمی تبلوريافتره اسرت و در اينسرو
خداوند -در مقابل تسويل -دعوت به اقنراع میکنرد؛ 1در ايرن ميران ،گرروه اول در
مسير خود از شناخت صحيح و يقين و دليل و برهان قطعی برخوردارند و راه و هدف
خود را به روشنی میبيند و بهسرعت پيش میروند؛ اما گروه دوم گرفترار سروء تشرخيص و
عدم درك واقعيت و تاريکی مسير و هدف شده و در ظلمات اوهام سرر گرداننرد کره
عامل اين سرگردانی همان پيروی از هوی و هوسهای سرکش است؛ چرا کره هروا و
هوس پرده بر روی عقل و فکر انسان میافکند و زشتی ها را زيبا و زيبايیها را زشت
نشان میدهد ،آنچنان که گاهی به اعمال شرمآور و ننگين خود فخر و مباهات میکند.
بنابراين ،اگر خداوند متعال به جماعت مؤمنان دستور به تجهيز داد 2،استطاعت
در نبرد رسانهای ،شناخت رسانه و سواد رسانه است؛ دانرش و مهرارتی کره موجرب
می شود هنگام استفاده از رسانه درك بهتر و خطای کمتری داشرت و يرا بسرط تفکرر
انتقادی نسبت به محصوالت رسانهای است.
از طرفی ،مواجه متفکرانه با محصوالت رسانه نيازمند آمورش رسانهای است که
يکي از ضروريات آموزش رسانه تأکيد و توصيه ای است که دانشمندان غربی نيز به
آن تأکيد دارند.
به طور کلی ،خطوط و محورهای اصلی سواد رسانه را می توان در آيرات زيرر از
قرآن کريم ،اينگونه تصور کرد:
-

افزايش مقاومت در مقابل تبليغات رسانهای؛ (انفال60 ،و)12

 تقويت رويکرد انتقادی به فرهنگ دشمن؛ (محمد)14 ، -کشف پيامهای نامحسوس و توجه به تأثيرات رسانهها( .اعراف27 ،؛ يوسف)83 ،

 .1ر .ک :محمد.14 ،
 .2ر .ک :انفال.60 ،
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همچنين ،حکمت الهی بر اين اعتقاد است که انسان بايد به آنچره مریخرورد،
نگاه کند 1که برخی حکما گفته اند تفاوت انسان با حيوان در اين است که حيوان سر
د ر زمين دارد و انسان سر در آسمان؛ لذا غذ ای انسان مائرده آسرمانی اسرت و ايرن
انديشه اوست که باور او را می سازد و اين باور است که به رفترار مریانجامرد؛ پرس
بايد انسان به انديشه اش که غذای روح اوست ،نظر بيفکند که اگر پيامهای رسانهها
انديشهساز است ،بايد در پيامهای رسانه تفحص کرد تا رهزن انسان از آن مقام الهی نشود.

نتیجهگیری
حکمت الهی انسان را در جايگاه خليفة الهی قرار داده است و در نظام احسن الهی
موجبات رسيدن به اين مقام را فراهم نموده و آن گاه به انسان دستور سير داده است2.

در اين ميان ،رسانه نيز موظف است انسان را در مسير حق همراهی کنرد و از سروی
ديگر ،د ر اين مسير با شدائد و گرفتاری های درونی و بيرونی مواجه است که دشمن
درون همان هوای نفس و قوای شريطانی اسرت کره از راه تسرويل وارد مریشروند و
دشمن بيرونی نيز انسان های شيطان صفتی هستند که از راه اغواگری و تسويلگرری
رسانهها ،انسان و جامعه الهی را منحرف می کنند.

 .1ر .ک :عبس.24 ،
 .2ر .ک :تغابن.3 ،
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