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جايگاه مفهوم قرآني تذکر در رسانۀ

ديني1

امين اسالمي
چکيده

در این مقاله ،مفهوم «تذکر» که به عنوان یکی از اصول تبلیغی قرآن شناخته میشود،
بهمثابه یکی از اصول تبلیغی رسانۀ دینی در جامعۀ اسالمی در نظر گرفته شده و مورد
بررسی قرار گرفته است ،به همین دلیل ضرورت بحث در مورد دین و رسانه آشکار
میشود .هدف این مقاله بیان این مطلب است که رسانۀ دینی که بر اساس تعالیم
قرآنی و سیرۀ پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در جامعۀ اسالمی فعالیت میکند ،باید
ویژگی «مذکِّر» بودن را داشته باشد و یادآوریکننده باشد.
در این مقاله «ذاکر» و «مذکِّر» بودن ویژگی اصلی رسانه دانسته شده ،و
«هدایت» ،هدف نهایی رسانههای جمعی دینی .به این ترتیب ،هنجارهای رسانۀ
جمعی دینی ،بر اساس مفهوم تذکر استخراج شده که در نهایت ،ماهیت رسانۀ دینی با
رعایت چنین هنجارهایی میتواند به جای «غفلت»« ،تذکر» قرار گیرد.
این مقاله در پی آن است تا تذکر دادن بر اساس روشهای قرآن را بهعنوان
یکی از هنجارهای رسانه دینی در جامعۀ اسالمی تعریف کند .به این ترتیب ،به بحث
نظریۀ هنجاری رسانهها پرداخته و برای استخراج هنجارهای «رسانۀ ذِکری» از قرآن
کریم تالش میکند .سؤال اصلی این تحقیق ،شناسایی بایدهای رسانه دینی ،بر اساس
مفهوم قرآنی تذکر است؛ زیرا روش رسیدن به رسانه ذکری در این مقاله ،معرفی
بایدهای رسانه ذکری بیان شده است .برای رسیدن به این بایدها نیز ،ابتدا تذکرات
قرآن بررسی شده و سپس ،در ده مقوله دستهبندی شدهاند ،در مرحله بعد ،روشی که
در هریک از مقوالت برای تذکر دادن استفاده شده بود ،استخراج شده و نمودار
«بایدهای رسانۀ دینی ،بر اساس مفهوم قرآنی تذکر» به دست آمده است.
واژگان کليدي

قرآن ،تذکر ،رسانۀ دینی ،نظریۀ هنجاری ،دین و رسانه

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
amin.es123@gmail.com
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مقدمه

قرآن کریم برای تبلیغ ،اصول گوناگونی معرفی میکند که یکی از آنها اصل «تذکر»
است؛ این اصل ،روشهایی دارد که در این مقاله به آنها اشاره خواهد شد .از سوی
دیگر ،انسان وجوه مختلف و متنوعی دارد و این چندوجهی بودن انسان باعث میشود
دائماً در معرض غفلت و فراموشی قرار گیرد .این غفلت و فراموشی در بعضی مواقع
ل
تا جایی پیش میرود که انسان ضروریترین چیزهایی را که در مسیر زندگی و تکام ِ
خود به آنها نیازمند است ،از یاد میبرد و در نتیجه ،از رشد و تکامل باز میایستد .در
این میان ،وظیفۀ کسی که میخواهد کار تبلیغی انجام دهد ،این است که با تذکر ،او را
متنبه سازد و به سیر او در جهت کمال کمک کند.
اهمیت کار تبلیغ بهحدی است که در درجۀ اول ،مسئولیت آن از طرف خداوند بر
دوش انبیاء و اولیاء(ع) و سپس ،بر دوش علماى ربّانى گذاشته شده است« .هدف تبلیغ
در مکتب انبیاء(ع) نجات مردم از طاغوتها ،هواهاى نفسانى ،جهل ،تفرقه ،شرك،
دعوت به خدا و قانون آسمانى است .هدف ،نشر قانون خدا و مبارزه با ظلم است،
دعوت به عدالت و تقواست .اتمام حجت و ارشاد و امر به معروف و نهى از منکر
است» (قرائتی ،2731 ،ص.)4
اما در عصر حاضر که عصر ارتباطات و اطالعات است و رسانه در آن جایگاه
واالیی دارد ،این مسئولیت متوجه رسانه هم میشود و رسانه ،در جامعۀ اسالمی ،در
راستای تبلیغ انبیاء ،اولیاء و علمای ربانی ،وظیفۀ تبلیغ دین را بر عهده دارد .اینجاست
که بحث رسانۀ دینی و نحوه و امکان حضور دین در رسانه مهم میشود و مورد توجه
قرار میگیرد .در مورد نحوه و امکان حضور دین در رسانه ،نظریات و بحثهای
فراوانی وجود دارد که طیف «رد کامل» حضور دین در رسانه تا «پذیرش کامل و بیقید
و شرط» امکان حضور دین در رسانه را شامل میشود (هوور ،2731 ،ص.)24
هنجارهای رسانه ،بایدها و نبایدهایی است که بیان میکند اگر قرار باشد
ارزشهای اجتماعی یا دینی رعایت شود یا تحقق یابد ،رسانهها باید چگونه عمل کنند
و ماهیت این ارزشهای اجتماعی یا دینی کداماند .نظریههایی که این بایدها و نبایدها
را مشخص میکنند ،به «نظریههای هنجاری» معروفاند .این نظریهها از اهمیت ویژهای
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برخودارند؛ زیرا در شکلگیری نهاد رسانه نقش اساسی ایفا نموده و تأثیر زیادی بر
انتظارات مخاطبان و تعاملکنندگان رسانهها و سایر سازمانهای اجتماعی میگذارد
(ترکاشوند ،2731 ،ص.)12
با توجه به اینکه وظیفه تبلیغ دین از طرف خداوند بر عهده پیامبر(ص) گذاشته
شده و قرآن کریم نیز نازل شده است تا پیامبر(ص) بهوسیلۀ آن به امر تبلیغ دین
بپردازد ،روشهایی که قرآن برای تبلیغ دین استفاده کرده است ،مهم میشوند؛ زیرا
اصول کلی را مشخص میکنند و میتوانند منبعی برای استخراج هنجارهای رسانۀ دینی
در زمینه تبلیغ قرار گیرند؛ بنابراین ،رسانۀ دینی نیز در صدد تبلیغ دین است و همانطور
که بیان شد ،این وظیفه در عصر حاضر بر عهدۀ رسانه نیز قرار دارد .پس میتوان
هنجارهای حاکم بر تبلیغ دینی در رسانه را از قرآن استخراج کرد.
یکی از نامهای قرآن «ذکر» است به این معنی که قرآن «تذکردهنده» و

ِ ِ ِ
ي» (ص .1)33:عالوه بر این ،قرآن برای
«یادآوریکننده» است« :إِ ْن ُه َو إِال ذ ْكٌر ل ْل َعالَم َ
تبلیغ دین ،اصول و روشهای گوناگونی دارد که یکی از آنها اصل تذکر است
(شریفی )2733 ،و نباید این دو را با هم خلط کرد ،به این معنی که قرآن از جهتی ذکر
است و تذکردهنده و یادآوریکننده ،و از جهت دیگر ،برای تبلیغ ،اصولی دارد که یکی
از آنها اصل تذکر است.
قرآن برای تبلیغ با استفاده از اصل تذکر ،از روشهای گوناگونی استفاده میکند.
این روشها باید منبعی برای استخراج هنجارهای رسانۀ دینی باشند که رسانۀ دینی با
تبعیت از آنها بتواند به هرچه بهتر شدن حضور دین در رسانه و تبلیغ آن کمک کند .با
استخراج این هنجارها و تبعیت از آنها توسط رسانه ،میتوان یک قدم به تحقق رسانۀ
دینی نزدیکتر شد .البته توجه به این نکته ضروری است که قرآن عالوه بر اصل تذکر،
از اصول دیگری نیز استفاده میکند و روشهای دیگری نیز دارد؛ بنابراین ،مقالۀ حاضر
قصد ندارد کارکرد رسانۀ دینی را در کارکرد تذکر خالصه کند بلکه کارکرد تذکر
بهعنوان یکی از اصول تبلیغی ،بررسی شده است.
در جامعۀ اسالمی ،رسانۀ دینی در امتداد خطی قرار دارد که ابتدای آن انبیا و اولیا
و در ادامۀ آن ،علمای ربانی قرار دارند و باید کار تبلیغ دین را انجام دهد .یکی از
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راههایی که میتوان با آن بهسوی ایجاد رسانه دینی حرکت کرد ،این است که هنجارها
و بایدها و نبایدهای این رسانه ،از منابع و متون دینی و بهویژه قرآن استخراج شده و
رسانه ملزم به رعایت آنها شود و ازآنجاکه یکی از اصول تبلیغی قرآن ،تذکر است،
رسانه دینی نیز باید همانند قرآن تذکردهنده باشد .به این ترتیب ،جامعۀ اسالمی باید
دارای «رسانۀ ذکری» یعنی رسانۀ تذکردهنده باشد« .رسانۀ ذکری» ،نوعی «رسانۀ دینی»
است که در آن تذکر دادن و یادآوری کردن بهعنوان روشی در نظر گرفته میشود که با
آن میتوان به هدف «هدایت» که هدف غایی رسانۀ دینی است ،رسید.
«دین رسانهای همان مضامین و آموزههای انحصاری دینی است که از رسانه صرفاً
بهمنزلۀ ابزار انتقال این معانی بهره میگیرد؛ حال آنکه رسانه دینی بهرهگیری از رسانهها
در جهت تحقق اهداف و غایات و آرمانهای دینی است ،نه لزوم ًا آموزهها و باورهای
انحصاری دینی» (حسینی ،2731 ،ص.)243
در جمهوری اسالمی ایران ،بهعنوان جامعهای اسالمی ،رسانهها در تحقق
ارزشهای اسالمی نقش اساسی ایفا میکنند ،به این دلیل که اوالً قرار است دین در
سطح هدف با رسانه تعامل کند؛ یعنی رسانه در جامعۀ اسالمی ،باید رسانۀ دینی باشد و
اهداف دین را دنبال کند و ثانی ًا بعضی رسانهها در جمهوری اسالمی ایران دولتی هستند
و از پوشش گستردهای برخوردارند ،به همین دلیل ،اثرگذاری زیادی دارند .طریقۀ عمل
رسانهها و الگویی که بایدها و نبایدهای رسانه را بیان میکند ،راه رسیدن به اهداف
حکومت اسالمی را هموار میکند.
از طرف دیگر ،هدف این مقاله ،وارد کردن مفهوم «تذکر» در ادبیات ارتباطات
دینی است .بسیاری از احکام اجتماعی دین در بعد ارتباطی ،بر پایۀ این مفهوم قرار
میگیرد؛ برای مثال ،یکی از احکام اجتماعی اسالم ،مسئلۀ امر به معروف و نهی از منکر
است ،مؤمنان وظیفه دارند یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند .یعنی امر به
معروف و نهی از منکر ،باید در ارتباطات دینی در جامعه اسالمی جریان داشته باشد.
این مقاله بیان میکند که مسئله امر به معروف و نهی از منکر ،نوعی از تذکر دادن
مؤمنان به یکدیگر است.
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با توجه به توضیحات باال ،این مقاله به دنبال پاسخ این سؤال است که بایدهای
رسانۀ دینی بر اساس مفهوم قرآنی تذکر چه میباشند؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال،
ابتدا همۀ تذکرات قرآن بر اساس جستجوی واژۀ «ذکر» در قرآن استخراج شده و پس از
بررسی ،در ده مقوله تقسیمبندی شدند .در مرحلۀ بعد ،روشی که هریک از تذکرات
قرآن برای تذکر دادن استفاده کرده بود ،شناسایی شده و بهعنوان یکی از روشهای
اصل تذکر در قرآن ،معرفی شد که در نهایت ،مجموع این روشها ،نمودار «بایدهای
رسانۀ دینی بر اساس مفهوم قرآنی تذکر» را تشکیل داد که در ادامه خواهد آمد.
 .7مباني نظري دين و رسانه

دین در لغت دارای معانی گوناگون است؛ مانند جزا ،طاعت ،حساب ،عادت ،استعمال،
حکم ،قهر ،قضا و داوری .اما دین در اصطالح ،به تعبیر راغب استعاره از شریعت است
(راغب اصفهانی2421 ،ق ،ص )233و «آن قراردادهای الهی است که صاحبان خرد را
به پذیرش احکامی میخواند که به پیامبر(ص) ابالغ شده و نزد پیامبر(ص) است .این
قراردادها مجموعۀ قوانین الهی و آسمانی است که خردمندان را به اراده و اختیار آنان به
انجام دادن کردارهای نیک بر میانگیزد و صالح حال و مال آنان ،یعنی سعادت این
جهانی و رستگاری آن جهانی آنان را فراهم میآورد .احکام دینی یا قراردادهای الهی از
طریق وحی به پیامبر(ص) و از طریق پیامبر(ص) به مردم ابالغ میشود .این معنای عامِ
دین است که بر تمام قوانین الهی و آسمانی که بهوسیلۀ پیامبران به مردم ابالغ شده،
اطالق میگردد» (دادبه ،مدخل دین ،2733 ،ص.)121
رسانه نیز معانی مختلفی دارد؛ از جمله« ،وسیلۀ رساندن» ،که اسم آلت از مصدر
«رسانیدن» است« .در اصطالح علوم ارتباطات ،مقصود از رسانه وسیلۀ رسانیدن پیام از
پیامدهنده به پیامگیرنده است» (دانایی ،2733 ،ص« .)21رسانه وسیلهای است برای
انتقال پیام ،از پیامدهنده به مخاطب یا مخاطبان( »media« .رسانه) ،جمع «»medium
است و در جامعهشناسی ارتباطجمعی با ترکیب «( »mass mediaوسائل ارتباطجمعی)
به کار میرود و به مجموعۀ وسایل غیرشخصی اطالق میشود که انتقال پیام سمعی،
بصری و یا هر دو را بهسوی مردمی بسیار و در مناطق دوردست موجب میشوند.
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شاخص
این وسایل ،ارتباط آنان با جمع است .بهاینترتیب ،رسانههای همگانی ،وسایل و
ابزاری هستند که بین جمع و جمع یا فرد و جمع ایجاد ارتباط میکنند» (ساروخانی،
 ،2731ص.)413
برای رسانه و دین شباهتهایی بر شمرده شده است؛ دنیس مککوایل نهاد
رسانهای را عامل تولید ،بازتولید و توزیع معرفت از طریق مجموعهای از نمادها میداند
( .)Mc.quail, 1987, p.51دین نیز عالوه بر منشأ قدسی که دارد ،نهادی اجتماعی است
که با تولید ،بازتولید و توزیع معرفت سروکار دارد (شاهمحمدی ،2731 ،ص .)271دین
و رسانه در جهانشمولی با یکدیگر اشتراك دارند و ماهیت هر دو ساحتِ جهانشمول،
بر مدار ارسال پیام و ارتباط با مخاطبان میچرخد .دالیلی چون اصالت انسان یا
اومانیسم ،سکوالریسم ،سودمحوری ،تجربهگرایی ،لذتگرایی ،کجفهمی و ...در فرایند
کار رسانهای ،سبب شکلگیری نوعی نگاه حداقلی به دین میشود؛ بهطوری که دین
رسانهای را بهصورت کاریکاتوری از دین حقیقی و موجود در جهان خارج نشان
میدهد (محمدی ،2731 ،ص.)232
سه گروه از نظریهها در طیفی از رد کاملِ امکان رابطۀ بین دین و رسانه تا پذیرش
کامل انتقال مفاهیم دینی از رسانههای نوین قرار میگیرند .نظریۀ موافق با استفاده دین
از رسانه برای تبلیغ دینی ،به نظریات ابزارگرایانه مشهور هستند و نظریات مخالف به
نظریات ذاتگرایانه .در میان این دو ،نظریات تعاملگرایانه مطرح میشوند.
رویکرد ابزارگرا بیان میکند که فناوری صرفاً اختراع انسان است و بهمثابه ابزاری
خنثی عمل میکند .در مقابلِ دیدگاه ابزارگرا« ،مهمترین مخالفتها از طرف کسانی
انجام شده است که برای رسانه جایگاه و خاستگاهی قائل بودند و میگفتند که این
خاستگاه ذاتی رسانه است .پس رسانه با چنین خاستگاهی نمیتواند با دین کنار بیاید»
(باهنر ،2733 ،ص )42و در نهایت ،تعاملگرایان قائل به تعامل بین دین و رسانه
بهعنوان دو نهاد اجتماعی مهم هستند و صرفاً نگاه ابزاری به رسانه ندارند.
در ادامه ،نمودار  1مبانی نظری دین و رسانه را بیان میکند:
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نمودار  .7مباني نظري دين و رسانه

 .2تذکر و تبليغ اسالمي

شاید اساسیترین سازوکار گسترش و ترویج اسالم را بتوان در واژههای «دعوت» و
«تبلیغ» خالصه نمود .همچنین ،باید توجه نمود که تبلیغ اسالمی اگر چه در اصول و
مبانیاش ،که الهامگرفته از منابع اصیل دین است؛ طی سدههای متمادی ثابت بوده
است ،اما روش و ابزار آن ،قابلیت تغییر و تحول دارد .در واقع ،روشها و ابزار تبلیغ،
در هر عصری ،باید متناسب با ظرفیتهای ارتباطی آن عصر ،رشد و تحول یابد .این
مسئله زمانی اهمیت مییابد که بدانیم عصر حاضر ،عصر ارتباطات و اطالعات است.
لذا اهمیت این بهروزرسانی در حوزۀ تبلیغِ دین که خود از جنس ارتباط و تعامل
انسانی است ،دوچندان میشود .امروزه رسانههایی چون رادیو و تلویزیون بهترین ابزار
برای تبلیغ اسالمی به شمار میروند و «تلویزیون جمهوری اسالمی ایران نیز بهعنوان
بزرگترین و مؤثرترین وسیلۀ ارتباطجمعی ،رسانهای دینی است و رسالت تبلیغی
خویش را بر آن استوار نموده است» (خیری ،2733 ،ص.)11
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تبلیغ یک واژۀ عربی از ریشۀ بلغ به معنی رسیدن (وصل الیه) است (مصطفوی،
 ،2711ص)777؛ یا به معنی رسیدن به انتهای مقصد اعم از زمان ،مکان یا امری معین
است ،و گاهی نیز نزدیک شدن به مقصد مراد است ،هرچند به آخر آن نرسد (قرشی،
 ،2732ج ،2ص .)3تبلیغ و ابالغ هر دو از یک ریشه و به معنی رساندن است (العوینی،
 ،2132ص .)231اما از نظر اصطالحی معانی زیادی برای آن بیان شده که میتوان در
یک جمله خالصۀ همۀ آنها را «انتشار و انتقال اطالعات و عقاید و دیدگاههایی که بین
فرد یا افرادی به منظور نفوذ و ایجاد دگرگونی و تأثیر در روحیات ،افکار و رفتارهای
آنها انجام میشود ،دانست» (خندان ،2734 ،ص.)11
در واژۀ «تبلیغ» ،میتوان اثری از «تذکر» پیدا کرد ،به این صورت که مبلغ و
فرستنده ،پیامی را بهسوی گیرنده یا مخاطب میفرستد تا او را متوجه موضوع یا
مسئلهای کند که یا پیشتر نمیدانسته ،و یا میدانسته و در حال حاضر آن را فراموش
کرده است یا نسبت به آن غفلت دارد .به این ترتیب مفهوم «تبلیغ» با قرار گرفتن در
شبکۀ مفهومی مفهوم «تذکر» قسمتی از معنای آن را کامل میکند .علت مطرح
شدن بحث تبلیغ در این مقاله نیز همین مسئلۀ قرار گرفتنِ تبلیغ در شبکۀ مفهومی
مفهوم تذکر است.
 .4شبکۀ مفهومي تذکر

مجموع مفاهیمی که با یک مفهوم خاص ،پیوندی مثبت یا منفی دارند و درعینحال ،با
یکدیگر نیز روابط مختلفی برقرار میکنند ،یک شبکۀ مفهومی پدید میآورند« .شبکۀ
مفهومی ،بر حسب میزان سازگاریِ مفاهیم با مفهوم مرکزیِ مورد نظر و نوع پیوندی که
با آن و با یکدیگر دارند ،ساخته میشود .در این حالت ،دستکم با دو دسته مفاهیم
روبهرو میشویم ،دستۀ اول ،مفاهیم سازگار ،که با مفهوم اصلی پیوند مثبت برقرار
میکنند .دستۀ دوم مفاهیم ناسازگار که یا متضاد با مفهوم اصلی هستند ،یا پیوندی سلبی
و منفی با آن دارند» (علمالهدی ،2733 ،ص.)131
با توجه به اینکه «تذکر» از ریشۀ «ذکر» است ،برای یافتن شبکۀ مفهومیِ مفهوم
تذکر ،باید مفاهیمی که در شبکۀ مفهومی ذکر قرار میگیرند نیز جستجو شود .در شبکۀ
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مفهومی تذکر ،مهمترین مفهوم دستۀ اول (مفاهیم سازگار و قریبالمعنا) ،مفهوم امر به
معروف و نهی از منکر است ،درحالیکه مهمترین مفهوم دستۀ دوم (مفاهیم ناسازگار و
متضاد) ،مفاهیم «غفلت» و «نسیان» میباشند .در ادامه به توضیح این مطلب پرداخته
خواهد شد.
 .7-4مفاهيم قريبالمعنا
 .7-7-4امر به معروف و نهي از منکر

یکی از مهمترین مفاهیمی که با مفهوم «تذکر» قرابت معنایی دارد ،مفهوم «امر به

اْل ِْي ويأْمرو َن بِالْمعر ِ
ِ
ِ
وف َويَْن َه ْو َن
َ ُْ
معروف و نهی از منکر» استَ « :ولْتَ ُك ْن مْن ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْد ُعو َن إ ََل َْْ َ َ ُ ُ
ِ
حو َن» (آلعمران .)214:عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه
َع ِن الْ ُمْن َك ِر َوأُولَئِ َ
ك ُه ُم الْ ُم ْفل ُ

میفرماید« :تجربه قطعى داللت مىکند بر اینکه انسان در زندگیاش براى خود
معلوماتی تهیه مىکند و معلوم است که از میان این معلومات ،فقط آنهایی را که برایش
سودمند باشد ،ذخیره میکند و مقداری از آنها را از یاد میبرد .زمانی که انسان متوجه
آن معلومات نباشد و با عمل به آن معلومات و تمرین عملى دائمى به یاد آنها نباشد،
بهتدریج از یادش مىرود و به بوته فراموشى سپرده مىشود و در این هم شکى نداریم
که عمل در همۀ شئون ،دائرمدار علم است .هر زمان که علم قوى باشد ،عمل قوت
مىگیرد و هر زمان علم ضعیف باشد ،عمل هم ضعیف مىگردد .شکى نداریم در اینکه
علم و عمل ،اثرى متقابل در یکدیگر دارند .همۀ اینها که بیان شد ،برای این است که
ص منحرفشده از طریق خیر و معروف را به حال خود واگذار
در اجتماع ،مردم شخ ِ
نکنند ،و نگذارند آن فرد در پرتگاه منکر سقوط نموده ،در مهلکه شر و فساد بیفتد بلکه
هریک از افراد آن مجتمع به شخص منحرف برخورد نماید ،او را از انحراف نهى کند»
(طباطبایی2424 ،ق ،ج ،7ص.)133
نهی کردن از انحراف به این معنی است که به او تذکر دهند و مطالبی را که
فراموش کرده ،به او یادآوری کنند و به این طریق او را به فالح و رستگاری متوجه و
هدایت کنند.
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 .2-7-4شکر

عالمه طباطبایی در تفسیر آیه « َوُه َو الَّ ِذي َج َع َل اللَّْي َل َوالن ََّه َار ِخ ْل َفةً لِ َم ْن أ ََر َاد أَ ْن يَ َّذ َّكَر أ َْو أ ََر َاد
ورا» (الفرقان ،)11:بیان مى کنند« :کلمۀ « ِخلفه» به معناى هرچیزى است که در جاى
ُش ُك ً
چیزى دیگر نشسته باشد .اگر این خلفه بودن شب و روز را مقید کرد به اینکه خدا آن

دو را براى تنها کسانى خلفه کرد که بخواهند متذکر شوند و یا بخواهند شکرش را به
جاى آرند ،براى این است که شب و روز تنها براى کسانى خلفه است که بهسوى خدا
توجه کنند و شکر او را به جاى آرند و از مقابلهاى که بین تذکر و شکر است ،به دست
مىآید که مراد از تذکر ،رجوع و به یاد آوردن آن حقایقى است که در فطرت انسان
نهفته است و آن عبارت است از ادلهاى که همۀ داللت بر توحید خداوندى و نیز بر
صفات و اسماى او مىکند که الیقمقام ربوبى است ،و نتیجۀ این یادآورى هم ،ایمان به
خداست» (طباطبایی2424 ،ق ،ج ،21ص.)713

ي
همچنین ،مقایسۀ تعبیر «لعلکم تذکرون» در آیهَ « :وُه َو الَّ ِذي يُْرِس ُل ِّ
اح بُ ْشًرا بَ ْ َ
الريَ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ ٍ ٍ
َخَر ْجنَا بِِه ِم ْن ُك ِّل
يَ َد ْي َر ْْحَته َح ََّّت إِ َذا أَقَلَّ ْ
ت َس َحابًا ث َقاال ُس ْقنَاهُ لبَلَد َميِّت فَأَنْ َزلْنَا بِه الْ َماءَ فَأ ْ
ِ ِ
ِج الْ َم ْوتَى لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن»( 7االعراف ،)13:با تعبیر «لَِق ْوٍم يَ ْش ُك ُرو َن» در آیۀ
الث ََّمَرات َك َذل َ
ك ُُنْر ُ
ِ
ِ
َّ
ف
صِّر ُ
ج نَبَاتُهُ بِإِ ْذ ِن َربِِّه َوالَّذي َخبُ َ
ث ال ََيُْر ُج إِال نَ ِك ًدا َك َذل َ
ك نُ َ
ب ََيُْر ُ
بعدی یعنیَ « :والْبَلَ ُد الطيِّ ُ
اآلي ِ
ات لَِق ْوٍم يَ ْش ُك ُرو َن»( 4اعراف ،)13:نشان میدهد که شکر خداوندِ روزیدهنده ،در گرو
َ

توجه به نیاز مستمر انسان به روزیهای اوست و ذکر خداوند حیاتبخش نیز متوقف
بر توجه و تذکر به نیاز مستمر انسان به حیاتبخشی اوست.
 .4-7-4نظر

خداوند در آیۀ  111سوره بقره در بیان داستان کسی که از کنار آبادی خالی از سکنه
میگذشت و از خود پرسید خدا چگونه مردم این آبادی را دوباره زنده میکند؟ پس

خداوند او را صد سال میراند و ...زمانی که زنده شد ،خدا به او فرمود ...« :فَانْظُْر إِ ََل
ِ
ِ
ِ
ك آيَةً لِلن ِ
ف نُْن ِشُزَها
ك ََلْ يَتَ َسن َّْه َوانْظُْر إِ ََل ْحَا ِرَك َولنَ ْج َعلَ َ
ك َو َشَرابِ َ
طَ َع ِام َ
َّاس َوانْظُْر إِ ََل الْعظَ ِام َكْي َ
وها ََلْ ًما ( »...البقره)111:؛ خداوند میفرماید هدف ما این است که تو را آیتی و
ْس َ
ُُثَّ نَك ُ

عبرتی برای مردم قرار دهیم (طباطبایی ،2734 ،ج ،1ص .)171تا به این وسیله آنها
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ك َشْيئًا»
متذکر شوند .این مفهوم در آیۀ «أ ََوال يَ ْذ ُكُر اإلنْ َسا ُن أَنَّا َخلَ ْقنَاهُ ِم ْن قَ ْب ُل َوََلْ يَ ُ
(مریم ،)13:نیز تکرار شده است.
 .3-7-4بصيرت

يج (*) تَب ِ
صَرةً َوِذ ْكَرى
اها َوأَلْ َقْينَا فِ َيها َرَو ِاس َي َوأَنْبَْتنَا فِ َيها ِم ْن ُك ِّل َزْو ٍج ََبِ ٍ
ض َم َد ْدنَ َ
األر َ
ْ
آیات « َو ْ
لِ ُك ِّل َعْب ٍد ُمنِ ٍ
يب» (ق )3-3:بهخوبی بیانگر رابطۀ میان دو مفهوم بصیرت و تذکر است.
ِ
األر ِ
ض
البته آیات دیگری نیز این رابطه را بیان میکنند ،مثال« :أ ََوََلْ يََرْوا أَنَّا نَ ُس ُ
وق الْ َماءَ إ ََل ْ
اْلرِز فَنُخرِج بِِه زرعا تَأْ ُكل ِمْنه أَنْعامهم وأَنْ ُفسهم أَفَال ي ب ِ
ص ُرو َن » (سجده )13:که با آیۀ
ُُْ ْ ُ َ ْ ً
ُْ
ُ ُ َ ُُ ْ َ ُُ ْ
ِ
«وما َذرأَ لَ ُكم ِِف األر ِ ِ
ك آليَةً لَِق ْوٍم يَ َّذ َّك ُرو َن» (نحل )27:مشابهت
ض ُمُْتَل ًفا أَلْ َوانُهُ إِ َّن ِِف ذَل َ
ْ
ََ َ ْ
معنایی دارد و نشان میدهد دو مفهوم بصیرت و تذکر نیز از نظر مفهومی به یکدیگر

شبیه هستند.
 .1-7-4قرآن

ِ
ِ
ك نَْتلُوه علي َ ِ
ات و ِّ
اَلَكِي ِم» (آلعمران )13:و آیۀ «أ ََو َع ِجْبتُ ْم أَ ْن
الذ ْك ِر ْ
در آیه «ذَل َ ُ َ ْ
ك م َن اآليَ َ
َجاء ُكم ِذ ْكر ِم ْن ربِّ ُكم ( »...اعراف )11:و «يَا أَيُّ َها الَّ ِذي نُِّزَل َعلَْي ِه ِّ
َّك لَ َم ْجنُو ٌن»
الذ ْكُر إِن َ
َ ْ
َ ْ ٌ
(حجر )1:قرآن با لفظ ذکر نامیده شده است.
 .2-4مفاهيم سازگار

عالوه بر مفاهیم نزدیک از بعد معنا که در باال بدان اشاره شد ،یک مجموعه مفاهیم
دیگری نیز وجود دارد که در زمرۀ دستۀ اول ،یعنی مفاهیم مرتبط و هممعنی با مفهوم
تذکر قرار میگیرند و با این مفهوم سازگارند و با مفهوم تذکر رابطۀ ایجابی و مثبت
برقرار میکنند:
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 .7-2-4تقوا

َّ ِ
ِ ِ
ساَبِِ ْم ِم ْن َش ْي ٍء َولَكِ ْن ِذ ْكَرى لَ َعلَّ ُه ْم يَتَّ ُقو َن» (انعام )11:و
دو آیه « َوَما َعلَى الذ َ
ين يَتَّ ُقو َن م ْن ح َ
ِ
ور ُخ ُذوا َما آتَْينَا ُك ْم بُِق َّوةٍ َواذْ ُك ُروا َما فِ ِيه لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن»
« َوإِ ْذ أ َ
َخ ْذنَا ميثَاقَ ُك ْم َوَرفَ ْعنَا فَ ْوقَ ُك ُم الطُّ َ
(بقره )17:به خوبی شباهت معنایی دو مفهوم تقوا و تذکر را بیان میکنند.

 .2-2-4عبادت

آیات «إِن َِِّن أَنَا اللَّه ال إِلَه إِال أَنَا فَاعب ْدِِن وأَقِ ِم َّ ِ ِ
وب إِ ْذ نَ َادى َربَّهُ
ُ َ
الصالةَ لذ ْك ِري» (طه )24:و « َوأَيُّ َ
ُْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أ ِّ ِ
ضٍّر َوآتَْينَاهُ أ َْهلَهُ َومثْلَ ُه ْم
ت أ َْر َح ُم َّ
استَ َجْبنَا لَهُ فَ َك َش ْفنَا َما بِه م ْن ُ
الراْح َ
ِن الضُُّّر َوأَنْ َ
ي * فَ ْ
َِن َم َّس َ
ِ ِِ
ِ ِِ ِ
ين» (انبیاء ،)34-37:به خوبی بیانگر رابطه میان دو
َم َع ُه ْم َر ْْحَةً م ْن عْندنَا َوذ ْكَرى ل ْل َعابد َ

مفهوم عبادت و تذکر هستند و بیان میکنند عبادت نوعی تذکر است.
 .4-2-4خشيت

شى» (اعلی )21:رابطه خشیت و تذکر را بیان میکند .کسی
برای مثال ،آیۀ « َسيَ َّذ َّكُر َم ْن ََيْ َ

که خشیت داشته باشد ،تذکر میپذیرد.
 .3-2-4نبوت

اف و ِع ِ
ِ ِ
يد» (ق ،)41:در این آیه خداوند به پیامبر(ص) میفرماید
« ....فَ َذ ِّك ْر بالْ ُق ْرآن َم ْن ََيَ ُ َ
با قرآن مردم را تذکر بده که این رابطه دو مفهوم نبوت و تذکر را بیان میکند .آیه «فَ َذ ِّك ْر

ت ُم َذ ِّكٌر» (غاشیه )12:با تأکید بیشتری این رابطه را بیان میکند.
إََِّّنَا أَنْ َ
 .1-2-4نماز

الصالةَ لِ ِذ ْك ِري» (طه )24:مفهوم تذکر را به نماز
اعبُ ْدِِن َوأَقِ ِم َّ
آیۀ «إِن َِِّن أَنَا اللَّهُ ال إِلَهَ إِال أَنَا فَ ْ
پیوند میدهد و بیان میکند نماز تذکردهندۀ یاد خداست و یاد خدا را در دل انسان
زنده میکند.
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 .1-2-4اولواااللباب

در این زمینه آیات زیادی وجود دارد که برای نمونه ،به یک مورد اشاره میشود ...« :إََِّّنَا
ي تَ َذ َّكر أُولُو األلْب ِ
اب» (زمر .)1:در آیاتی با مفهوم اولو االلباب ،تنها کسانی پندگیرنده و
َ
َ ُ
ِ
تذکرپذیر معرفی شدهاند که «أُولُو األلْبَاب» باشند.
 .1-2-4توبه

از مقایسه آیۀ « ...إََِّّنَا ي تَ َذ َّكر أُولُو األلْب ِ
اب» (زمر )1:که بیان شد و آیه « ُه َو الَّ ِذي يُِري ُك ْم آيَاتِِه
َ
َ ُ
ِ
ِ
ويُنَِّزُل لَ ُكم ِمن َّ ِ ِ
يب» (غافر )27:میتوان شباهتی میان سه
ْ َ
َ
الس َماء رْزقًا َوَما يَتَ َذ َّكُر إال َم ْن يُن ُ
مفهوم تذکر ،اولواااللباب و توبه پیدا کرد .به این معنی که اولواااللباب کسانی هستند که

پند میپذیرند و چون پند میپذیرند ،توبهکارند و توبهکاران نیز پندپذیرند .پس میتوان
به این نتیجه رسید که یکی دیگر از صفات اولواااللباب توبهکار بودن آنهاست.
 .3-2-4عبرت

«ي َقلِّب اللَّه اللَّيل والنَّهار إِ َّن ِِف َذلِ َ ِ
ألوِل األبصا ِر» (نور« ،)44:لَ َق ْد َكا َن ِِف قَص ِ
ص ِه ْم ِع ْ َْبةٌ
َ
ك لَع ْ َْبًة ِ ْ َ
ُ ُ ُ َْ َ َ َ
ألوِل األلْب ِ
ِ
اب( »...یوسف .)222:آیاتی که بدانها اشاره شد ،عبرتپذیر بودنِ «اولوا
َ
االلباب» و «اولوا االبصار» را بیان میکند .با توجه به اینکه یکی از خصوصیات
اولواااللباب پندپذیر بودن آنهاست ،میتوان شباهتی میان مفهوم عبرت و تذکر پیدا
کرد.
 .9-2-4تفکر

« ...وأَنْزلْنا إِلَيك ِّ ِ
ي لِلن ِ
َّاس َما نُِّزَل إِلَْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن» (نحل .)44:طبق این آیه،
َ ََ ْ َ
الذ ْكَر لتُبَ ِّ َ
اندیشیدن در طبیعت و قرآن از این جهت اهمیت دارد که اسباب توجه ما را فراهم
میکند (علمالهدی ،2733 ،ص.)131
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 .71-2-4خشوع قلب

ِِِ
ش َع قُلُوبُ ُه ْم لِ ِذ ْك ِر اللَّ ِه( »...حدید .)21:طبق این آیه ،ذکر خدا باعث
ين َآمنُوا أَ ْن ََتْ َ
«أَ ََلْ يَأْن للَّذ َ
خشوع قلب میشود و همانطور که بیان شد ،کسی که خشیت داشته باشد ،تذکر

میپذیرد.
 .77-2-4اطمينان قلب

ِ ِِ
ِِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
وب» (رعد )13:بر اساس این
ين َآمنُوا َوتَطْ َمئ ُّن قُلُوبُ ُه ْم بذ ْك ِر اللَّه أَال بذ ْك ِر اللَّه تَطْ َمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
«الذ َ
آیه ،یاد خدا و ذکر الهی و متذکر خدا بودن ،موجب اطمینان قلب میگردد.
 .4-4مفاهيم متضاد

مشکل اساسی و مانع واقعی در مسیر بندگی و تقوا و دستیابی به حیات طیبه ،بهشت
و آسایش جاویدان« ،نسیان» و «غفلت» است .مفهوم غفلت در شبکه مفهومی تذکر،
بنیاد مفاهیمی را تشکیل میدهد که با مفهوم تذکر رابطۀ منفی یا سلبی برقرار میکنند.
مفهوم نسیان نیز از نظر معنایی شباهت زیادی به غفلت دارد.
 .7-4-4نسيان

این مفهوم را میتوان در جایگاه کامالً متضاد با مفهوم تذکر تلقی کرد .در آیه «فَلَ َّما نَ ُسوا
ٍ
ِِ
ِ
اه ْم بَ ْغتَةً فَِإ َذا ُه ْم
َخ ْذنَ ُ
اب ُك ِّل َش ْيء َح ََّّت إِ َذا فَ ِر ُحوا ِبَا أُوتُوا أ َ
َما ذُ ِّكُروا به فَتَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْ َو َ
ِ
سو َن» (انعام ،)44:بر مفهوم نسیان بهعنوان مفهوم متعارض با مفهوم تذکر تأکید
ُمْبل ُ
شده است.

 .2-4-4غفلت

غفلت از نظر معنایی شبیه نسیان است و تضاد مفهوم غفلت با مفهوم تذکر در آیه «...
َوال تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َفلْنَا قَ ْلبَهُ َع ْن ِذ ْك ِرنَا َواتَّبَ َع َه َواهُ َوَكا َن أ َْم ُرهُ فُ ُرطًا» (کهف )13:آشکار است.

جايگاه مفهوم قرآني تذکر در رسانۀ ديني 774

 .4-4-4اعراض

از جمله مفاهیمی که با مفهوم تذکر ،رابطۀ منفی برقرار میکنند ،مفهوم اعراض است.

ِ ِ
ص َع ًدا» (جن ...« ،)23:فَ ُه ْم
این مفهوم در آیههای «َ ...وَم ْن يُ ْع ِر ْ
ض َع ْن ذ ْك ِر َربِّه يَ ْسلُكْهُ َع َذابًا َ
ِ
ِ ِ
ضْن ًكا َوََْن ُشُرهُ يَ ْوَم
ض َع ْن ذ ْك ِري فَإِ َّن لَهُ َمعِ َ
يشةً َ
َع ْن ذ ْك ِره ْم ُم ْع ِر ُ
ضو َن» (مؤمنون )32:و « َوَم ْن أ َْعَر َ
الْ ِقيَ َام ِة أ َْع َمى» (طه )214:مطرح میشود .در آیه « ...قُ ْل َهاتُوا بُْرَهانَ ُك ْم َه َذا ِذ ْكُر َم ْن َمعِ َي
ضو َن» (انبیاء )14:نیز اعراض نتیجه نادانی
َوِذ ْكُر َم ْن قَ ْبلِي بَ ْل أَ ْكثَُرُه ْم ال يَ ْعلَ ُمو َن ْ
اَلَ َّق فَ ُه ْم ُم ْع ِر ُ
و جهل نسبت به حق دانسته شده و توجه و یادآوری به «برهان» نسبت داده شده است.

 .3-4-4تَجَنُّب (دوري)

جنَّبُ َها األ ْش َقى» (اعلی ،)22-21:نهتنها تعارض مفهوم
در آیات « َسيَ َّذ َّكُر َم ْن ََيْ َشى * َويَتَ َ
شقاوت با مفهوم خشیت و مفهوم تذکر آشکار میشود ،بلکه تجنُّب و بیگانگی نیز در
تقابل با توجه قرار میگیرد؛ یعنی بیتوجهی و دوری از آیات الهی اسباب یا مضمون
شقاوت است؛ زیرا ضمیر «ها» در این آیات به تذکر بازمیگردد (طباطبایی،2734 ،
ج ،11ص.)177
 .1-4-4اَکِنَّه و وَقراً

«اکنَّه» از ریشه «کنّ» به معنی «محافظت از شیء و نگهداری و پوشاندن چیزی است»
(ابنمنظور2424 ،ق ،ج ،27ص« .)711اکنه نیز به معنی مصون و مستور و پوشیده
است» (طریحی ،2731 ،ج ،1ص.)717
«وقر» نیز به معنی «سنگینی در گوش» (ابنمنظور2424 ،ق ،ج ،1ص ،)111یا
«بهطور کلی کَر شدن» (طریحی ،2731 ،ج ،7ص )121آمده است.

در آیۀ « ...إِنَّا َج َعلْنَا َعلَى قُلُوَبِِ ْم أَكِنَّةً أَ ْن يَ ْف َق ُهوهُ َوِِف آ َذاِنِِ ْم َوقْ ًرا ( »...کهف )13:دو
مفهوم اکنه و وقرا به دلیل اینکه مانع توجه و تذکر انسان میشوند ،بهعنوان متضاد
مفهوم تذکر و ذکر قرار میگیرند.
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 .3-4مفاهيم ناسازگار

مفهوم تذکر با مفاهیم زیر ناسازگار است:
 .7-3-4قساوت قلب

ِ
« ...فَويل لِلْ َق ِ
ض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ي» (زمر« )11:پس واى بر
اسيَ ِة قُلُوبُ ُه ْم ِم ْن ذ ْك ِر اللَّ ِه أُولَئِ َ
ك ِِف َ
َْ ٌ
آنان که از سختدلى یاد خدا نمىکنند ،ایناناند که در گمراهى آشکارند» (فوالدوند،

2421ق ،ص.)412
 .2-3-4پوشيدگي چشم ،گوش و قلب

َّ ِ
ت أ َْعيُنُ ُه ْم ِِف غِطَ ٍاء َع ْن ِذ ْك ِري ( »...کهف )212:و «َ ...و َختَ َم َعلَى َسَْعِ ِه َوقَلْبِ ِه َو َج َع َل
ين َكانَ ْ
«الذ َ
ش َاوًة فَ َم ْن يَ ْه ِد ِيه ِم ْن بَ ْع ِد اللَّ ِه أَفَال تَ َذ َّك ُرو َن» (جاثیه.)17:
ص ِرهِ ِغ َ
َعلَى بَ َ
 .4-3-4بازي

ٍ
ِ ِ ِ ِ ِ
استَ َمعُوهُ َوُه ْم يَلْ َعبُو َن» (انبیاء.)1:
« َما يَأْتي ِه ْم م ْن ذ ْك ٍر م ْن َرَِّب ْم ُُْم َدث إِال ْ
 .3-3-4اسراف

ِ
ب َعْن ُكم ِّ
ي» (زخرف.)1:
«أَفَنَ ْ
ص ْف ًحا أَ ْن ُكْنتُ ْم قَ ْوًما ُم ْس ِرف َ
الذ ْكَر َ
ض ِر ُ
ُ
 .1-3-4فساد

« ...فَاذْ ُكروا آالء اللَّ ِه وال تَعثوا ِِف األر ِ ِ ِ
ين» (اعراف.)34:
ْ
ُ َ َ ْ َْ
ض ُم ْفسد َ

 .1-3-4محبت غيرخدا

اَلِج ِ
اْلَِْْي َعن ِذ ْك ِر رِِّّب ح ََّّت تَوار ْ ِ
اب» (ص[« )71:سلیمان] گفت:
«فَ َق َ
ت ُح َّ
َحبَْب ُ
ال إِ ِِّن أ ْ
تب ْ َ
ب ْ ْ
َ َ ََ
«واقعاً من دوستىِ اسبان را بر یاد پروردگارم ترجیح دادم تا [هنگام نماز گذشت و
خورشید] در پس حجابِ ظلمت شد» (فوالدوند2421 ،ق ،ص.)411
مفهوم «نسیان» از جایگاه مرکزی در جبهۀ تعارض با مفهوم تذکر برخوردار است.
بهطوری که میتوان آن را در مفهومشناسیِ تذکر بهعنوان مفهوم کامالً متضاد تلقی کرد.
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نمودار  1به بیان شبکۀ مفهومی تذکر میپردازد.

نمودار  .2شبکه مفهومي تذکر

 .3مفهوم تذکر در قرآن

تذکُّر روش تبلیغی است که قرآن کریم بهوسیلۀ آن ،انسانها را هدایت میکند .بر این
اساس« ،تذکر عبارت است از گفتار و یا رفتاری که از مبلغ سر میزند تا مخاطب را
نسبت به آنچه که از یاد برده و یا از آن غفلت کرده است ،و یا از آن بیخبر است و
اطالع از آن برای او الزم است ،آگاه سازد و احساسات او را در قبال آنها برانگیزد»
(قائمیمقدم ،2733 ،ص ،)11میتوان اینگونه بیان کرد که انسان وجوه مختلف و
متنوعی دارد و این چندوجهی بودن انسان باعث میشود ،دائماً در معرض غفلت و
فراموشی قرار گیرد .این غفلت و فراموشی در بعضی مواقع تا جایی میرود که انسان
ضروریترین چیزهایی را که در مسیر زندگی و تکامل خود به آنها نیازمند است ،از
یاد میبرد و در نتیجه ،از رشد و تکامل باز میایستد .در این میان ،وظیفۀ کسی که
میخواهد کار تبلیغی انجام دهد ،این است که با تذکر ،او را متنبه سازد و به سیر او در
جهت کمال کمک کند.
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قرآن که برای تذکُّر و هدایت انسانها ،از سوی خداوند بر پیامبر(ص) نازل شده

است ،خود را «تَذکِره» به معنی تذکُّردهنده یا وسیلهای برای تذکُّر نامیده استَ « :وإِنَّهُ
ِ ِ ِ
ي» (الحاقه )43:و این بدان معناست که قرآن به دلیل در برداشتن حقایق دنیا
لَتَذْكَرةٌ ل ْل ُمتَّق َ
و آخرت ،انسان را از این حقایق آگاه کرده ،مسائل مورد نیاز را به او تذکُّر میدهد.

آیاتی از قرآن با صراحت پیامبر(ص) را به تذکُّر دادن امر میکند؛ مانند «فَ َذ ِّك ْر
اف وعِ ِ
ِ ِ
يد» (ق )41:و این تذکُّر را برای مخاطبان خود مفید میداندَ « :وذَ ِّك ْر
بالْ ُق ْرآن َم ْن ََيَ ُ َ
ِِ
فَِإ َّن ِّ
ي» (ذاریات )11:و حتی گاهی اوقات و در بعضی موارد وظیفۀ
الذ ْكَرى تَْن َف ُع الْ ُم ْؤمن َ

پیامبر(ص) را فقط تذکُّر دادن میداند و بس ،و برخورد قهری را از ایشان نفی میکند؛ «

ِ
صْي ِط ٍر» (غاشیه.)11-12 :
ت ُم َذ ِّكٌر * لَ ْس َ
فَ َذ ِّك ْر إََِّّنَا أَنْ َ
ت َعلَْي ِه ْم ِبُ َ

ِ ِ ِ
ي» (الحاقه ،)43:و
همانطور که بیان شد ،قرآن «تذکره» استَ « :وإِنَّهُ لَتَذْكَرةٌ ل ْل ُمتَّق َ
خداوند به پیامبرش(ص) دستور داده که با این قرآن به مردم تذکر دهدَ « :فذَکِّر
بِالقُرءَانِ( »...ق)41:؛ زیرا این کتاب هم از خالق هستی و اهداف خلقت سخن میگوید

و هم کرامت انسان و ارزشهای واالی انسانی و راههای رسیدن به آن را بیان میکند و
بدین منظور ،گاه از سرگذشت انسانهای خوب و اولیای الهی و علل توفیق آنها و گاه
از سرنوشت اشقیاء و دشمنان خداوند و علل شکست و شقاوت آنها سخن میگوید و
ما را از پاداش و عقوبت آنها در روز قیامت با خبر میسازد؛ ازاینرو ،این کتاب
بهترین وسیله برای تذکر و هدایت انسان است (طباطبایی2424 ،ق ،ج ،23ص.)211
عالوه بر این ،در بسیاری از آیاتِ قرآن ،متذکر شدن و به خود آمدنِ انسان،

ي آيَاتِِه لِلن ِ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم
بهعنوان هدف مطرح گردیده و بر آن تصریح شده استَ ...« :ويُبَ ِّ ُ
ال لِلن ِ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َذ َّك ُرو َن» (ابراهیم )11:و
األمثَ َ
يَتَ َذ َّكُرو َن» (بقره )112:و نیزَ ...« :ويَ ْ
ب اللَّهُ ْ
ض ِر ُ

این خود حکایت از اهمیت و جایگاه تذکر در نظام تبلیغی و تربیتی قرآن دارد .عالوه
بر این ،برخی آیات قرآن ،کسانی را که حقایق را میبینند و درك میکنند ،ولی پند

نمیگیرند و به خود نمیآیند ،توبیخ میکند ...« :أَفَال تَ َذ َّك ُرو َن» (جاثیه.)17:
 .1نظريۀ هنجاري

در یک تقسیمبندی میتوان چهار نوع نظریه را در ارتباطاتجمعی تشخیص داد:
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نخست« ،نظریۀ علماالجتماعی» است؛ یعنی احکام کلی مربوط به ماهیت ،عملکرد
و آثار رسانههای جمعی که از مشاهده منظم و عینی رسانهها به دست آمده و مبتنی بر
دستاوردهای علماالجتماعی دیگر است.
دوم« ،نظریههای هنجاری» 1میباشند که شاخهای از فلسفۀ اجتماعی محسوب شده
و اغلب به این موضوع میپردازند که اگر قرار باشد ارزشهای اجتماعی رعایت شود یا
تحقق یابد ،رسانهها باید چگونه عمل کنند و ماهیت این ارزشهای اجتماعی کدام
است .این نوع از نظریه که به بایدها و نبایدهای رسانههای جمعی میپردازد ،اهمیت
ویژهای دارد؛ زیرا در شکلگیری نهاد رسانه نقش اساسی ایفا نموده و تأثیر زیادی بر
انتظارات مخاطبان و تعاملکنندگان رسانهها و سایر سازمانهای اجتماعی میگذارد.
دستۀ سوم« ،نظریۀ کاربردی» است که از آگاهیهای ساخته و پرداخته و باورهای
متولیان و عالمان حرفهای وسایل ارتباطجمعی تشکیل شده است .نوع چهارم« ،نظریۀ
فهم متعارف» نام گرفته است که مراد از آن ،معرفتی است که عموم مردم دارند و از
تجربۀ مستقیم مخاطبان به دست آمده است و البته شایستگی دو دسته اخیر برای تلقی
آنها بهعنوان یک نظریه کمتر از دیگران است» (مککوئیل ،2731 ،ص.)211
نظریههای هنجاری که در دستۀ دوم نظریهها جا میگیرد ،مشخصکننده بایدها و
نبایدها در عملکرد رسانههاست .این بایدها و نبایدها برخاسته از نظام اجتماعی و
فرهنگی یک جامعه است که از جملۀ آنها میتوان به قوانین مکتوب مربوط به
رسانهها ،پارههای ایدئولوژی و پیشفرضهای ضمنی موجود در جامعه اشاره نمود.
دیدگاههای هنجاریِ رسانه ،برآیند مجموعهای از بایدها نبایدها در حوزههای مختلف
است .حوزههای مختلف همان نهادهای متنوع و متفاوتی هستند که در تعامل و تأثیر و
تأثر متقابل با رسانه قرار دارند .رابطۀ رسانه با هریک از این نهادها ،شرایط و موقعیت
عمل رسانه ،مبانی فلسفی و فکری پایهگذاران رسانه و در نهایت ،اصول طراحیشده
برای رسانه ،بسترهای شکلگیری نظریههای هنجاری در ارتباطات جمعی به شمار
میآیند.
نظریۀ هنجاری به این موضوع میپردازد که رسانه باید چگونه باشد .درعینحال
که هر جامعۀ ملی باید روایتی مشخص و تفصیلی از نظریۀ هنجاری داشته باشد،
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مجموعههایی از اصول کلیتر نیز وجود دارد که میتواند برای طبقهبندی موارد ملی
گوناگون به کار رود (مککوئیل ،2731 ،صص.)212-211
 .1تقسيمبندي تذکُّرات قرآن

پس از بررسی واژۀ ذکر و مفهوم تذکر در آیات قرآن پژوهشگر به این نتیجه رسید که
مجموعاً  117آیه از آیات قرآن کریم بهطور خاص به مفهوم تذکر اشاره میکنند .این
آیات در ده موضوع زیر تقسیمبندی شدهاند« :تالش برای متذکر ساختن انسانها با بیان
آیات و احکام 11 ،آیه« ،»%14/11 ،اشاره به قرآن و کتب انبیاء سلف 12 ،آیه،»%11/31 ،
«ذکر الهی و یاد خدا 71 ،آیه« ،»%27/41 ،توصیه به دوری از فراموشی و اعراض از یاد
خدا 17 ،آیه« ،»%21/72 ،یادآوری نعمتهای الهی 23 ،آیه« ،»%3/11 ،بیان صفات و
حاالت اولو االلباب 27 ،آیه« ،»%1/31 ،اشاره به داستان پیامبران 21 ،آیه« ،»%1/73 ،نماز،
 21آیه« ،»%4/43 ،توصیه به متذکر شدن انسانها 3 ،آیه »%7/27 ،و «نهادن وظیفه تذکر
بر دوش پیامبر(ص) 1 ،آیه( »%1/14 ،رك .نمودار .)4

نمودار  .4تقسيمبندي تذکرات قرآن
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 .1بايدهاي رسانۀ ديني بر اساس مفهوم قرآني تذکر

با توجه به اینکه وظیفۀ تبلیغِ دین از طرف خداوند بر عهدۀ پیامبر(ص) گذاشته شده و
قرآن کریم نیز نازل شده است تا پیامبر(ص) بهوسیلۀ آن به امر تبلیغ دین بپردازد،
روشهایی که قرآن برای تبلیغ دین استفاده کرده ،مهم میشوند؛ زیرا اصول کلی را
مشخص میکنند و میتوانند منبعی برای استخراج هنجارهای رسانۀ دینی در جامعۀ
اسالمی قرار گیرند؛ زیرا رسانۀ دینی نیز درصدد تبلیغ دین است و همانطور که بیان
شد ،این وظیفه در عصر حاضر بر عهدۀ رسانه نیز قرار دارد .پس میتوان هنجارهای
رسانۀ دینی را از قرآن استخراج کرد.
پیش از این بیان شد که یکی از اصول تبلیغی قرآن ،اصل تذکر است .قرآن برای
این کار از روشهای گوناگونی استفاده میکند .این روشها باید منبعی برای استخراج
هنجارهای رسانه دینی باشند که رسانۀ دینی با تبعیت از آنها بتواند به هرچه بهتر شدن
حضور دین در رسانه و تبلیغ آن کمک کند .با استخراج این هنجارها و تبعیت از آنها
توسط رسانه ،میتوان یک قدم به تحقق رسانۀ دینی نزدیکتر شد .در این مقاله ،این
روشها از قرآن استخراج شده و در نموداری که در ادامه خواهد آمد (نمودار  ،)1بیان
خواهند شد .این روشها میتوانند بهعنوان بایدهای رسانۀ دینی استفاده گردند .اگر
رسانهای که داعیۀ دینی بودن را دارد ،این هنجارها را رعایت نکرده و بر طبق این اصول
عمل ننماید ،به ورطۀ عرفی شدن و روزمرگی میافتد و در نهایت ،به رسانه غفلت
تبدیل میشود .نمونهای از رسانههای غفلت در ادامه بیان خواهد شد ،اما به نظر
نویسنده ،یکی از اصلیترین دالیلی که باعث میشود رسانههای نوین بهعنوان ابزارهای
غفلت شناخته شوند نیز همین است که از چنین هنجارهایی پیروی نمیکنند و اگر این
هنجارها در رسانههای نوین مهم تلقی شوند و از آنها تبعیت شود ،دیگر رسانهها ابزار
غفلت نخواهند بود بلکه میتوان از آنها در جهت تذکر و یادآوری و حرکت در مسیر
فطرت استفاده کرد و به «رسانه ذکری» دست یافت .در ادامه ،بایدهای رسانۀ دینی بر
اساس مفهوم تذکر توضیح داده میشود:
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 .7-1يادآوري نعمتها

انسان بهدلیل غرق شدن در وضعیت موجود و کنونیِ خود از وضعیت گذشته خویش
غافل میشود و طبیعی است که به مقتضای وضعیت حال ،رفتاری را از خود بروز
میدهد که با گذشته او تناسبی ندارد .او تجارب زندگی فردی و اجتماعی خود در
گذشته را از یاد میبرد و موقعیت مطلوب کنونی را از آن خود میداند و گمان میکند
تا ابد باقی خواهد بود .در چنین وضعیتی ارجاع مخاطب به گذشته خود و دیگران
میتواند یکی از شیوههای تذکر باشد.
 .2-1عبرتآموزي

این روش ،ارجاع افراد به گذشته دیگران است و در صددِ هوشیار کردن افراد با عنایت
به تجربهها و راههای رفتهشده توسط دیگران است .معموالً در قالب داستانهای
اقوام و اشخاص بیان میشود .آیات زیادی در قرآن وجود دارد که مخاطبان قرآن را به
تاریخ و سرگذشت دیگران ارجاع میدهد و از این طریق آنان را به عبرتگیری و
هوشیاری فرامیخواند.
 .4-1موعظه

وعظ یعنی تذکر دادن به کارهای خیر و مانند آن از اموری که قلب مخاطب نسبت به
آن رقیق و خاشع میشود (ابنمنظور2424 ،ق ،ج ،3ص .)411در کارکرد موعظه
میتوان گفت که این عمل ،سختی و قساوت را از دل میزداید ،خشم و شهوت را
فرومینشاند و خواهشهای نفس را تعدیل میکند و بهاینترتیب ،زمینه را برای
تذکر و تنبه انسان آماده میکند ،به همین جهت میتواند بهعنوان یکی از شیوههای تذکر
به حساب آید.
 .3-1تمثيل

«مَثَل بخشی از حکمت است که در جای مناسب و مقتضای حال از آن استفاده میشود
و در بین مردم بهطور گسترده ،متداول و شایع است که مردم از آن در اموری که مشابه
یکدیگر است ،برای اینکه تصویر دقیقی از آن امر ارائه دهند ،آن را به کار میگیرند»
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(سبحانی2412 ،ق ،ص .)21تمثیل ،زمینه را برای فهم بهتر مطلب فراهم میکند و فهم
مطلب ،زمینهای برای تعقل و اندیشه میشود و تذکر و به خود آمدن ،از میوههای
اندیشه است.
 .1-1معرفي الگو

مهمترین نوع یادگیری انسان ،یادگیری مشاهدهای است .بر همین اساس ،یکی از
روشهای تربیت ،تربیت بهوسیلۀ الگوست که میتوان آن را «روش الگویی» نامید .از
شیوههای اجرایی این روش ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .7-1-1الگودهي

مقصود از الگودهی ،ارائه و معرفی الگوهای مثبت و حقیقی است؛ یعنی الگوهایی که
در خارج تحقق یافته و قابل مشاهده است.
 .2-1-1الگوپردازي

در این شیوه یک الگوی مطلوب در نظر گرفته میشود ،سپس ویژگیهای آن توصیف
میشود و زمینه طوری فراهم میشود که مخاطب را به تخیّل و تجسّم یک الگو ،یا
صحنه و واقعهای بکشاند.
 .4-1-1الگوزدايي

به این معنا که الگوها و شخصیتهای منفی چنان ترسیم میشوند که نوعی دلزدگی و
نگرشی منفی در مخاطب ،نسبت به آن الگوها پدید میآید.
 .1-1طرح سؤال

یکی از شیوههای متذکِّر ساختن انسان ،درگیر کردن فرد با وجدان خویش است .در این
روش یک استدالل سادۀ عقلی که مخاطب جوابش را میداند ،مطرح میشود و عقاید
مخاطب را به چالش کشیده و او را به وجدانش ارجاع میدهد تا شاید به خود آید و
متذکر شود.
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 .1-1انذار

ن او از پیامد
یکی دیگر از شیوههای متنبه ساختن انسان ،انذار ،ترساندن و بر حذر داشت ِ
رفتارهاست« .انذار به معنی خبر دادن توأم با ترساندن است» (راغب اصفهانی2421 ،ق،
ج ،2ص.)313
 .3-1تکرار

در این شیوه ،محتوای تبلیغ برای تثبیت در ذهنِ مخاطب مکرر آورده میشود .این
روش گاه ضروری است و دارای آثار و فوائد زیادی است؛ از جمله اینکه تذکری است
برای کسانی که حقیقت را فراموش کردهاند و هم ،آگاهی است برای کسانی که به
حقیقت توجه نداشتهاند .قرآن کریم از این شیوه بسیار استفاده کرده است.
بهاینترتیب ،در ادامه ،نمودار « ،1بایدهای رسانۀ دینی بر اساس مفهوم قرآنی
تذکر» ارائه میشود که با توجه به توضیحات بیانشده ،بهعنوان هنجارهای رسانۀ تذکر
مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

نمودار  .3بايدهاي رسانۀ ديني بر اساس مفهوم قرآني تذکر
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 .3يک مثال از رسانههاي غفلت

با توجه به رشد ارتباطات در جهان امروز ،یکی از مهمترین مطالبی که میتواند بررسی
شود و نتایج آن در سازمان رسانه و مؤسساتی که نقش انتقال پیام را بر عهده دارند،
مورد استفاده قرار گیرد ،بررسی حکم و موضوع انتقال پیام است (قانع ،2734 ،ص)2؛
ازاینرو ،بحث کتب ضالل و کتب ضاله بهعنوان رسانههایی که پیام گمراهگر را در
جامعه رواج میدهند ،بررسی میشود؛ زیرا رواجِ پیامِ گمراهی در جامعه ،یکی از
مصادیق غفلت است که اگر رسانهای این کار را انجام دهد ،بهعنوان رسانه غفلت
شناخته میشود و «رسانۀ غفلتزا» درست در مقابل «رسانه ذکری» قرار دارد.
بحث کتب ضالل یکی از مصادیق رسانههای غفلتزاست که در مقابل رسانههای
تذکر قرار میگیرند .اما ذکر این نکته ضروری است که در بحثی که با عنوان کتب
ضالل در میان فقها مطرح شده ،واژه کتاب موضوعیت نداشته بلکه بهعنوان یکی از
وسائل شایع انتقال پیام مطرح بوده است که امروزه میتوان دیگر روشهای انتقال پیام
و بهطور اخص انتقال پیام از طریق رسانههای جمعی را نیز به آن نسبت داد و حکم
کتب ضالل را به رسانههای جمعی نیز سرایت داد.
میتوان غفلت را بهعنوان یکی از مترادفهای واژه ضاللت در نظر گرفت .پس
زمانی که در مورد کتب ضالل یا در معنایی عامتر ،رسانههای ضالل و گمراهکننده بحث
میشود ،این بحث شامل رسانههای غفلتزا و غافلکننده نیز میشود و در حقیقت،
این دو ،یکی هستند و در نهایت ،میتوان گفت هر مطلب و پیامی که با وحی الهی و
فطرت خدادادی انسان که بهصورت تعالیم آسمانی توسط سفیران الهی به بشر
ارسالشده هماهنگ باشد ،هدایت و حق و هرچه جز آن باشد ،ضاللت و باطل است و
باید از بین برود.
جمعبندي

آنچه در این مقاله بدان اشاره شد ،در مرحلۀ اول ،معرفی مفهوم «تذکر» و وارد کردن آن
به ادبیات ارتباطات دینی و اسالمی بود .در این مقاله بیان شد که تذکر میتواند یکی از
اصلیترین اصول رسانۀ دینی پنداشته شود که اگر مفهوم تذکر حداکثری معنا شود،
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بسیاری از مفاهیمی که بیانگر رابطۀ پیامبر(ص) با مخاطبانشان بوده است ،در محدودۀ
این مفهوم قرار میگیرد .یکی از اصلیترین مفاهیمی که بیانگر رابطۀ پیامبر(ص) با مردم
است ،مفهوم «تبلیغ» است که در این مقاله ،اصل تذکر بهعنوان یکی از اصول تبلیغی
معرفی شده است.
عالوه بر این ،با محور قرار دادن مفهوم تذکر ،بعضی از احکام اجتماعی اسالم نیز
در حوزۀ این مفهوم قرار خواهند گرفت؛ بهعنوان مثال ،امر به معروف و نهی از منکر
یکی از احکام اسالمی است که بر پایه تذکر متقابل مؤمنین در جامعه اسالمی رواج پیدا
میکند .مؤمنین امر شدهاند که یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند و این یعنی
اینکه به یکدیگر تذکر دهند.
هدف دوم مقاله ،معرفی «رسانه ذکری» بود .با توجه به توضیحات بیانشده ،رسانۀ
ذکری رسانهای است که در جامعۀ اسالمی ،خودش را ادامهدهندۀ راه انبیاء و اولیاء
میپندارد و به امر تبلیغ دین میپردازد ،در این راه ،از هنجارهای مورد نظر تبعیت
میکند و روح تذکر در همۀ اجزای آن گسترده است .قرآن به پیامبر(ص) میفرماید:
«فَذَکِّر إِنَّما أَنتَ مُ َذکِّر» (غاشیه )33:به این معنی که «تو اى پیامبر ،ایشان را تذکر بده که
وظیفۀ تو تنها همین تذکر است» .رسانۀ ذکری نیز همین هدف را پیگیری میکند و
اصلیترین وظیفهاش را تذکر دادن میداند.
برای رسیدن به «رسانۀ ذکری» از روش معرفی هنجار استفاده شد .هنجارهای یک
رسانه ،بایدها و نبایدهایی است که بر اساس ارزشها و اصول مورد قبول سازمان رسانه
نوشته شده ،و روش عمل رسانه را مشخص میکند .تبعیت از هنجارها ،حرکت رسانه
در مسیر مشخصشده را تضمین میکند .اگر رسانهای داعیۀ دینی بودن در جامعۀ
اسالمی داشته باشد ،باید همانند قرآن عمل و تبلیغ کند .به این ترتیب ،روشها و اصول
تبلیغی قرآن میتوانند منبع مهمی برای استخراج هنجارهای رسانۀ دینی در جامعۀ
اسالمی باشند.
برای رسیدن به این هنجارها ،ابتدا تذکرات قرآن بررسی شد .روش بررسی
تذکرات قرآن ،جستجو بر اساس واژۀ «ذکر» و سپس ،بررسی تکتک آیاتی که شامل
این واژه بودند و انتخاب مواردی که در آن ،قرآن تذکری داده است ،بود .سپس ،این
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تذکرات در ده مقوله دستهبندی شدند .در مرحلۀ بعد ،روشی که در هریک از مقوالت
برای تذکر دادن استفاده شد و استخراج گردید و بهعنوان یکی از روشهای اصل تذکر
در قرآن ،معرفی شد و نمودار « 4بایدهای رسانۀ دینی ،بر اساس مفهوم قرآنی تذکر» را
به وجود آورد.
هنجارها شامل بایدها و نبایدهای عمل رسانه میشود و باید از هر دو حوزۀ سلبی
و ایجابی (باید و نباید) نگریسته شود تا به رسانه بگوید در این راه چه کارهایی انجام
دهد و از چه کارهایی سرباز زند .اما در این مقاله ،فقط «بایدهای رسانه دینی بر اساس
مفهوم قرآنی تذکر» معرفی شده و این مقاله ورودی به بحث نبایدها نداشته است؛
نخست ،به این دلیل که معرفی نبایدهای رسانه بر اساس یک مفهوم ،خود بحثی جدا و
در حد همین مقاله طلب میکند که از حوصلۀ این بحث خارج بود و دوم ،معرفی
بایدها ،تا حدود زیادی محدودۀ نبایدها را نیز مشخص میکند.
همانطور که بیان شد ،در این مقاله منبع استخراج هنجارهای رسانه دینی بر اساس
مفهوم قرآنی تذکر ،قرآن کریم بود ،اما این همۀ کار نیست ،اگر سازمان رسانه بخواهد
به رسانۀ ذکری دست پیدا کند ،اولین قدم استخراج هنجارهایش بر اساس قرآن کریم
است ،در مراحل بعد باید سراغ منابع دیگر برود؛ برای مثال ،سیره و روایات میتوانند
منابع مهم و خوبی برای استخراج این هنجارها باشند .این تحقیق روشی برای استخراج
این هنجارها از قرآن معرفی کرده که میتواند برای استخراج هنجارها از منابع دیگر نیز
استفاده گردد.
يادداشتها

 2این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد نویسنده ،با راهنمایی جناب آقای دکتر حسن
بشیر است.
 .1همچنین یوسف ،214:قلم ،11:و تکویر.13:
« .7و اوست که بادها را پیشاپیش [باران] رحمتش مژدهرسان مىفرستد ،تا آنگاه که ابرهاى
گرانبار را بردارند ،آن را بهسوى سرزمینى مرده برانیم ،و از آن ،باران فرود آوریم و از
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هرگونه میوهاى [از خاك] برآوریم .بدینسان مردگان را [نیز از قبرها] خارج مىسازیم،
باشد که شما متذکر شوید» (فوالدوند2421 ،ق ،ص.)213
« .4و زمین پاك [و آماده] ،گیاهش به اذن پروردگارش برمىآید و آن [زمینى] که ناپاك [و
نامناسب] است [گیاهش] جز اندك و بىفایده برنمىآید .این گونه ،آیات [خود] را براى
گروهى که شکر مىگزارند ،گونهگون بیان مىکنیم» (فوالدوند2421 ،ق ،ص.)213
5. normative theories
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