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گونهشناسي مخاطبان و وظايف رسانهها؛ رويکردي اسالمي


محمدحسين شاهآبادي
چکيده

از دهة  0391و همزمان با پيشرفت و گسترش وسائل ارتباطجمعي ،تحقيقات در
اين حوزه آغاز شد و عناصر اصلي آن علم به دست آمد كه بهطور خالصه
عبارتاند از :تحليل كنترل؛ تحليل محتوي؛ تحليل وسيلة ارتباطي؛ تحليل مخاطب و
تحليل تأثيرات رسانهها بر مخاطبان (معتمدنژاد ،0931 ،ص .)01بنابراين ،براي
رسيدن به الگوي جامع در علوم ارتباطات اجتماعي ،بايد تكتك اين عناصر را
بررسي كرد و براي هريك ،مدل مناسبي ارائه نمود .البته بايد توجه داشت كه
بهسبب تنوع جوامع و فرهنگها ،الگوهاي مربوط به هركدام از آنها نيز با هم
متفاوت است و اين تفاوت در نتيجهگيريها مؤثر خواهد بود .ازاينرو ،اين مقاله
قصد دارد «تحليل مخاطب» را بهعنوان مهمترين عنصر اين علم (محسنيانراد،
 ،0913ص ،)913با نگاهي بومي و براساس ارزشهاي اسالمي بررسي كند و تعيين
نمايد كه رسانهها در جامعة اسالمي چگونه بايد به مخاطبان خود نگاه كنند و آنها
را طبقهبندي نمايند؛ چرا كه وجود اختالفات معنايي و بدفهميها موجب شده است
كه از مخاطب ،انواع و اقسام طبقهبنديها با رويكردهاي مختلف پديد آيد كه گاه
ممكن است نارس يا گمراهكننده باشد .اين مطالعه با روش كتابخانهاي مخاطبان
جهاني را براي يك رسانة اسالمي مورد تحليل قرار داده و با برگزيدن معيار «ايمان
و عمل صالح» در نتيجة آن به هشت طبقه از مخاطبان دست يافته است .سپس،
تفاوت جامعة مؤمنان را با جامعة غيرمؤمنان برشمرده و مسير هريك را مشخص
كرده است .در نهايت ،نيز نسبت خود رسانة اسالمي با مخاطب ،تعيين شده است
كه براساس آن ،نحوۀ تعامل رسانه نسبت به هر دسته از مخاطبان معلوم ميگردد.
واژگان کليدي
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مقدمه

همزمان با رشد رسانههاي جمعي بهعنوان يكي از مهمترين پديدههاي جهان معاصر،
مفهوم «مخاطب» جايگاه خاصي پيدا كرد و كانون توجه دانشمندان علم ارتباطات را به
خود جلب نمود تا آنجاكه بهتدريج ،يكي از شاخههاي پژوهشهاي ارتباطي را به خود
اختصاص داد و نظرية جديد «ارتباطات مخاطبمحور» را به ارمغان آورد
(ميرسعيدقاضي ،0930 ،ص .)3در اين مطالعات عالوه بر بررسي نقش و جايگاه
مخاطب ،به طبقهبندي مخاطبان پرداخته ميشود كه براساس معيارها و نظريههاي
مختلفي صورت ميپذيرد و طبيعتاً به نتايج متفاوتي دست مييابد.
اين تنوع اگرچه خود محصول نظريههاي پيشين است ،ميتواند ثمرات جديدي را
حاصل نمايد .ازاينرو ،الزم است كه رسانههاي اسالمي نيز براي رسيدن به اهداف
خود ،ابتدا «مخاطب» را مفهومشناسي كنند و پس از آن ،طبقهبندي مورد نظر خود را
ارائه دهند .بنابراين ،سؤال اصلي پژوهش حاضر چنين خواهد بود كه اوالً معيار اسالم،
براي طبقهبندي مخاطبان رسانه چيست؟ ثانياً ،براساس اين معيار ،مخاطبان رسانه به چه
طبقههايي تقسيم ميشوند؟ و ثالثاً ،رسانه در برابر هر طبقه ،چه وظايفي دارد؟
براي پاسخ به اين سؤاالت ،ابتدا مفهوم «مخاطب» بررسي ميشود و سپس نگاه
اسالم به اين مفهوم و معيار آن براي طبقهبندي مخاطبان رسانهها كه «ايمان و عمل
صالح» است ،تبيين ميگردد .آنگاه براساس اين معيار ،جامعة انساني به دو
گروه «جامعة مؤمنان» و «جامعة غيرمؤمنان» تقسيم ميشود .در نهايت نيز اين جوامع
در هشت طبقة اصلي قرار ميگيرند و نسبت رسانه و نحوۀ تعامل آن با هر طبقه
معلوم ميگردد.
 .8چارچوب مفهومي

مطالعات و تحقيقات در زمينة ارتباطات جمعي كه از سالهاي پس از جنگ جهاني دوم
در جهان معمول گرديدهاند ،معموالً در دو جهت دنبال ميشوند و بهتبع ،دو مكتب را
به وجود ميآورند:
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نخستين مكتب به تأثير پيامهاي ارتباطي در جوامع توجه دارد و بر اين اساس
وضع ادارهكنندگان و همكاران وسائل ارتباطي ،محتواي پيامهاي ارتباطي،
استفادهكنندگان پيامها و آثار اجتماعي پيامها را مورد مطالعه قرار ميدهند .اين مكتب
به مكتب «جامعهشناسي ارتباطات» معروف است و بهوسيلة «هارولدالسول» 0دانشمند
آمريكايي پايهگذاري شده است.
مكتب ديگر كه به مكتب «تحولانگيزي ارتباطات» شهرت يافته است ،براي وسائل
ارتباطي در جريان دگرگونيهاي جوامع انساني نقش بسيار مؤثر و تعيينكننده قائل
است« .هربرت مارشان مكلوهان» 2كانادايي در رأس طرفداران اين مكتب قرار دارد
(معتمدنژاد ،0931 ،صص.)00-01
ازآنجاكه موضوع مقالة حاضر «گونهشناسي مخاطبان رسانهها از نگاه اسالم» است
و بيشتر از اينكه به خود رسانه و تأثير آن بپردازد ،مخاطبان و استفادهكنندگان آن را
بررسي ميكند ،جايگاه اين بحث در بين مباحث مكتب «جامعهشناسي ارتباطات» قرار
ميگيرد .ازاينرو ،الزم است كه در ادامه ،ابتدا مفهوم «مخاطب» بررسي شود و سپس،
نگاه اسالم به اين مفهوم ارائه گردد.
 .8-8مروري بر مفهوم «مخاطب»

تعريف واژۀ «مخاطب» عليرغم كاربرد عاميانهاش كه به نظر ساده و قابل فهم ميآيد،
كاري بسيار سخت و شايد ناممكن است تا آنجاكه دانشمندان علوم اجتماعي براي
تبيين اين لغت از «تاريخ» آن مدد ميگيرند و از شيوههاي متفاوت و متداخل بهره
ميجويند (مككوايل ،0932 ،ص .)1تحقيقات نشان ميدهد كه سابقة مفهوم مخاطب
به حدود دو هزار سال پيش و در زمان اجراي تئاتر و موسيقي عمومي و نيز در
مسابقات و نمايشهاي دوران باستان بازميگردد كه بهعنوان «گروهي از تماشاگرانِ
وقايع ماهيتاً سكوالر» شناخته ميشدند و داراي «رسوم ،قواعد و انتظارات خاص نسبت
به زمان ،مكان و محتوا» بودند (مككوايل ،0932 ،ص.)3
مارشال مكلوهان ،با رويكردي ارتباطي ،ادوار مختلف تاريخي را به كهكشانهاي
سهگانه تقسيم كرده و به اقتضاي هريك مخاطب را تعريف نموده است :ابتدا كهكشان
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شفاهي (دورۀ پيش از چاپ) است كه ساكنان آن در دنيايي كوچك و با حد و مرز
شنوايي ميزيستهاند .سپس ،كهكشان گوتنبرگ (دورۀ چاپ و رسانههاي مكتوب) است
كه دنياي علي و معلولي به همراه فرضيههاي ثابت و معلوم را براي ساكنانش به ارمغان
آورده بود .در نهايت نيز كهكشان ماركني (سالهاي پس از اختراع راديو) است كه
ساكنان آن در مقابل تلويزيون و در كنار راديو زندگي ميكنند (سيدآبادي،0933 ،
صص.)23-23
ظهور مخاطبان رسانههاي جمعي عمدتاً با پيدايش و گسترش كتابهاي چاپي
آغاز شد (كهكشان گوتنبرگ)؛ زيرا چاپ كتاب ،امكان ارتباط مؤثر با مخاطبان در
مكانها و زمانهاي مختلف را فراهم آورد .تعريف مخاطب پيش از آن (كهكشان
شفاهي) محدود به زمان و مكان معيني بود و خصلت جمعي نيافته بود .رشد روزنامهها
و نشريات ادواري در قرن هجدهم و گسترش صنعت چاپ در قرن نوزدهم ،تحوالت
مهمي در تعريف مخاطب در دوران كهكشان ماركني پديد آورد.
در دهة آخر قرن نوزدهم و دهههاي آخر قرن بيستم بهسبب استقبال از سينما و
راديو ،مفاهيمي همچون وسايل ارتباط انبوه يا وسايل ارتباط جمعي 9و آنگاه جامعة
انبوه ،1فرهنگ انبوه ،3مخاطبان انبوه 1و انسان انبوه 3ساخته شدند تا بتوانند توصيف و
تحليلي از استقبال غيرقابل پيشبيني از رسانههاي جمعي ارائه دهند (ميرسعيدقاضي،
 ،0930صص .)03-03در طول زمان معاني ديگري به مفهوم مخاطب افزوده شد كه
اوج آن در زمان گسترش سرمايهداري و موضوعات مربوط به بازاريابي و مديريت بازار
بود ،بهطوري كه عبارتهايي چون «گيرنده»« ،طرف گفتگو»« ،بازار» يا «مشتري» نيز
بهعنوان معادل «مخاطب» به كار گرفته شد (پارساپژوه ،0931 ،ص)3؛ براي نمونه ،در
بسياري از منابع علوم اجتماعي و ارتباطي ميتوان مفهوم مخاطب را در بحث «اقتصاد
رسانهاي» مطالعه كرد (ميرسيدقاضي ،0930 ،ص.)23
دانشمندان به نظرية «مخاطبان بهعنوان بازار» و يا «بازار مصرف» دو نقد مهم وارد
كردهاند :اول اينكه مخاطبان را ساده ،منفعل ،يكسان و احساسي (بدون استفاده از عقل)
دانسته و دوم آنكه زمينههاي اجتماعي و فرهنگي و نيز تفاوتهاي فردي را در دريافت
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خروجيهاي رسانهاي در نظر نگرفته است .ازاينرو ،سه نظرية جديد پيرامون مخاطبان
وسايل ارتباطجمعي مطرح شده است:
الف) نظرية استفاده و رضامندي :3در اين نظريه مخاطب با آگاهي كامل ،هدفمند و
باانگيزه خروجي خاص رسانة مورد نظر خود را انتخاب ميكند و نياز معيني را ارضا
مينمايد .انگيزۀ پيدايش اين خواست و تقاضا را بايد در بستر زمينههاي تربيتي،
اجتماعي و فرهنگي وي جستجو كرد.
ب) نظرية تحليل دريافتها :3توجه به برداشتها و معاني ،مهمترين نكتة اين
نظريه است كه بر مبناي آن ،مخاطبان توليدكنندگان معنا هستند ،نه مصرفكنندگان
منفعل؛ زيرا در ارتباطات معنا منتقل نميشود بلكه نمادي كه نمايندۀ آن معناست ،منتقل
ميشود و مخاطبان پيام ،آن را براساس معنايي كه در ذهن دارند و شرايط اجتماعي و
فرهنگي خاص خود تحليل و تفسير ميكنند.
ج) نظرية رسانهها در زندگي روزمره :01طرفداران اين نظريه در پي يافتن پاسخ به
اين پرسش هستند كه «مردم چگونه با رسانهها زندگي ميكنند» .به قول ديويد مورلي،
قبل از آنكه سؤال كنيم مخاطبان چه استنباطها و برداشتهايي از پيامهاي رسانههاي
جمعي دارند ،بايد به اين پرسش پاسخ داد كه چرا يك رسانة خاص را در يك زمان
معين انتخاب ميكنيم؟ مورلي با مطالعهاي كه در لندن انجام داد ،نشان داد كه علت زنان
و مردان از تماشاي تلويزيون متفاوت است (ميرسيدقاضي ،0930 ،صص.)20-03
در يك تقسيمبندي ديگر ،مخاطبان رسانهها در سه رويكرد از پژوهشهاي ارتباطي
معرفي ميشوند:
الف) رويكرد تأثيرات پرقدرت (پس از جنگ جهاني اول تا پايان جنگ جهاني
دوم) :در اين مرحله ،پيشفرض پژوهشگران تأثير بسيار نيرومند رسانههاي جمعي بود
و اگرچه مخاطب در آن حضور داشت ،اما بسيار منفعل و پذيرنده بود .نظريههايي مثل
«گلولة جادويي» يا «تزريقي» براساس اين پندار تدوين شده بود كه پيام رسانهها مثل
گلولهاي جادويي به مخاطب اصابت كرده و در او تغييرات موردنظر فرستنده را ايجاد
ميكند (شكرخواه ،0931 ،ص.)31
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ب) رويكرد تأثيرات كمشدت (از پايان جنگ جهاني دوم تا دهة هفتاد قرن
نوزدهم) :براساس اين رويكرد ،مخاطب موجودي آگاه و هوشمند تعريف ميشود و
نظريههايي مثل «مخاطب سرسخت» كه بر فعال بودن مخاطبان تأكيد دارد ،محصول اين
دوره است (سيدآبادي ،0933 ،ص.)92
ج) رويكرد اثرگرا :با ورود دو رسانة تصويري يعني سينما و بهويژه تلويزيون،
تحولي شگفت در مفهوم مخاطب ايجاد شد كه بهموجب آن ،رويكرد تأثيرات پرقدرت
دوباره رونق گرفت (ويندال ،0931 ،ص .)923اين مرحله مدت زيادي دوام نياورد و
پس از دهة شصت ،هر دو رويكرد مبتني بر تأثيرات پرقدرت و محدود ،رونق خود را
از دست دادند و «اثر» در كانون توجه پژوهشهاي ارتباط جمعي قرار گرفت« :بعد از
دهة شصت هر دو رويكرد مبتني بر تأثيرات پرقدرت و كمشدت از رونق ميافتد و
دنياي ارتباطات ميگويد ما اصال با تأثير سر و كار نداريم ،نه با نوع قدرتمند و نه با
شكل محدود آن؛ و آنچه وجود دارد و ما با آن سر و كار داريم« ،اثر» است»
(شكرخواه ،0931 ،ص.)31
 .2-8مفهوم مخاطب از نگاه اسالم

مروري بر تحوالت مفهوم مخاطب ،ضرورت مطالعة اين مفهوم را از نگاه اسالم تبيين
ميكند؛ زيرا اوالً ،تغيير و تحول در تعريف اين مفهوم بسيار زياد بوده و هنوز به نتيجة
واحدي نرسيده است ،و ثانياً ،به اذعان دانشمندان علوم ارتباطات ،تحوالت امروز
رسانههاي جمعي در جهان چون ماهواره ،ويدئو و اينترنت ،بار ديگر مفهوم مخاطب را
در مطالعات ارتباطي تغيير خواهد داد (سيدآبادي ،0933 ،ص)99؛ ازاينرو ،به نظر
ميرسد كه براي «گونهشناسي مخاطبان رسانهها از نگاه اسالم» بايد تعريفي جامع و
مانع از مفهوم مخاطب با رويكرد اسالمي به دست آيد كه نسبت به هر بحث ديگري
اولويت دارد .براي اين منظور از يك تقسيمبندي سادۀ منطقي بايد بهره جست كه در آن
انواع ارتباطات را به چهارگروه تقسيم ميكنند .اين گروهها عبارتاند از :ارتباط انسان
با خداوند ،ارتباط با ساير انسانها ،ارتباط با خود و ارتباط با طبيعت .استاد شهيد
مطهري ضمن برشمردن اين دستهبندي چهارگانه ،پنج حوزه از روابط انسانها با
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يكديگر را نيز به آن ميافزايند كه ذيل همان دستة دوم (ارتباط با ساير انسانها)
گنجانده ميشود و در اصل سخن خللي وارد نميكند (مطهري ،آشنايي با علوم
اسالمي ،0933 ،9ص .021به نقل از :آشنا ،0933 ،ص.)003
شايد بتوان با تكيه بر اين مبنا ،تعريفي ابتدايي از مخاطب ارائه كرد؛ بهاينترتيب،
«مخاطب همان كسي است كه انسان با او رابطه برقرار ميكند (و او را مورد خطاب
قرار دهد)» ،خواه آن مخاطب خود انسان باشد ،يا ساير انسانها ،يا طبيعت و يا حتي
خدا .ناگفته پيداست كه اين تعريف ،اگرچه بسيار ساده و بسيط است ولي زندهكنندۀ
بخشي از ارزشهاي مغفولمانده در علوم غربي است؛ بهويژه زماني كه تكملة
دانشمندان اسالمي به آن تقسيمبندي ابتدايي لحاظ شود كه در آن صورت خيلي بهتر و
دقيقتر اين مطلب روشن خواهد شد؛ زيرا آنان در نگاه اسالمي« ،رابطة اجتماعي
انسانها» بهصورت صرف را نميپذيرند و معتقدند كه اين رابطه بايد با «لحاظ روح
پرستش» باشد (آشنا ،0933 ،ص )003و به زبان سادهتر ،بايد با حضور خداوند صورت
گيرد؛ يعني نميتوان نوعي از روابط اجتماعي را در نظر گرفت كه خدا در آن حاضر
نباشد .حال ،اينكه انسانها از اين حضور غفلت ميكنند يا خود را به تغافل ميزنند،
مسئلة ديگري است.
اين رويكرد را ميتوان تعميم داد و حضور خدا را در دو رابطة ديگر -يعني رابطة
با خود و طبيعت -نيز در نظر گرفت .در اين صورت تنها رابطة مستقيم ،رابطة انسان با
خدا -و به تعبير اسالمي رابطة عبد و مولي -خواهد بود كه ساير ارتباطات را سامان
ميدهد .بنابراين ،نتيجة تعريف نيز چنين خواهد شد كه «مخاطب همان كسي است كه
انسان در حضور خدا با او رابطه برقرار ميكند» .تأكيد بر اين حضور را ميتوان در اين
آيه مشاهده كرد« :أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ما يَکُونُ مِنْ نَجْوى
ثَالثَةٍ إِالَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَال َخمْسَةٍ ِإالَّ هُوَ سادِسُهُمْ وَال أَدْنى مِنْ ذلِکَ وَال َأکْثَرَ إِالَّ هُوَ مَعَهُمْ أَ ْينَ
ما کانُوا» (مجادله)3:؛ يعني آيا ندانستهاى كه خدا آنچه را در آسمانها و آنچه را در
زمين است مىداند؟ هيچ رازى ميان سه تن روى نمىدهد مگر اينكه او چهارمين
آنهاست ،و نه ميان پنج تن مگر اينكه او ششمين آنهاست ،و نه كمتر از اين تعداد و
نه بيشتر از آن ،مگر اينكه هركجا باشند ،او با آنها و از رازشان آگاه است.
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با استفاده از اين نتيجه ميتوان «مخاطب رسانه» را نيز براساس انديشة اسالمي
تعريف كرد .اگرچه خود رسانه -به معناي اعم -و رسانة اسالمي -به معناي اخص -نيز
نيازمند بررسي و تعريف است ،اما از معناي اجمالي آن استفاده كرده و مخاطب رسانه
را افرادي تعريف ميكنيم كه «رسانه در حضور خدا با آنها ارتباط برقرار ميكند» .الزم
به ذكر است كه اين مقاله قصد ندارد دستاورد بشر از مفاهيم را كه در طول تاريخ و با
تجربه حاصل شده است ،كنار بزند بلكه ميخواهد به مهمترين عنصر زندگي انسان
يعني «خداوند» تأكيد كند و غفلت بشريت را از اين حقيقت بزرگ بزدايد .پس ميتوان
تكتك تعاريف پديدآمده در اين تاريخ دو هزارساله را مورد نقد و ارزيابي قرار داد و
بهترين آنها را برگزيد .اما آنچه هدف اين نوشتار را تأمين ميكرد ،همان بود كه ذكر
شد.
 .2معيار گونهشناسي مخاطبان رسانهها از نگاه اسالم

بعد از تعريف مخاطب با رويكرد اسالمي ،مسئلة اصلي مقاله يعني «گونهشناسي
مخاطبان رسانهها از نگاه اسالم» مطرح ميشود كه به اذعان دانشمندان علوم اجتماعي و
ارتباطي ،امري مهم اما مشكل است .اين دانشمندان دستهبندي مخاطبان را پايهاي
ميدانند كه موفقيت يا شكست تالشهاي پيشگيرانه ،بر آن بنا ميشود (پارساپژوه،
 ،0931ص .)03اما از طرف ديگر ،آنقدر اين كار را مشكل ميدانند كه به گفتة برخي،
انجام چنين كاري بيشتر يك هنر است تا يك علم (پارساپژوه ،0931 ،ص .)23علت
عمدۀ سختي دستهبندي مخاطبان ،وجود متغيرهاي فراوان؛ از جمعيتي گرفته تا سني،
انگيزشي ،رفتاري ،موقعيتي ،دانشي و ...است و طبيعي است كه براي چنين متغيرهاي
پيچيدهاي ،نتوان دستورالعمل سادهاي ارائه كرد .بنابراين ،ميتوان حدس زد كه بسياري
از طبقهبنديها و دستهبنديهاي موجود و مورد استفاده در رسانهها ،تكبعدي و
غيركاربردي باشند؛ زيرا بسياري از ابعاد انساني در نظر آنها مغفول مانده است.
براي مثال ،بسياري از رسانهها مخاطب خود را براساس گروه سني (خردسال،
كودك ،نوجوان ،جوان و بزرگسال) طبقهبندي ميكنند و برنامههاي خود را با اين نگاه
توليد مينمايند .اما بايد توجه داشت كه در همة اين گروههاي سني ،تفاوت جنسيت
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خيلي مؤثر است كه متأسفانه به آن توجه نشده است؛ براي مثال ،مجموعهاي را در نظر
بگيريد كه براي گروه سني نوجوان ( 00تا  03سال) ساخته شده و در آن قصد دارد
رابطة صحيح نوجوان با خانواده و بهويژه ،والدين را مورد تأكيد قرار دهد .اگر اين
مجموعه را دو مخاطب همسن -مثالً 01ساله -يكي دختر و يكي پسر ببينند ،با توجه به
اينكه پسر در دوران بلوغ قرار دارد و از سن بلوغ دختر چندسال گذشته است؛ نيازهاي
روحي آنها و نوع رفتارهاي آنها متفاوت است و در نتيجه ،در بايستههاي رفتاري
آنها نميتوان يك حكم ثابت صادر كرد .عالوه بر اينكه اساساً نوع تعامل دختر با مادر
يا پدر ،با نوع تعامل پسر با آنها فرق ميكند .پس ضروري است كه دستهبندي جنسي
نيز همراه با دستهبندي سني لحاظ شود .به همين ترتيب ،ميتوان ساير متغيرها را مورد
بررسي قرار داد كه البته اين كار از هدف مقالة حاضر خارج است.
تذكر اين نكته نيز ضروري است كه در منابع موجود ،شيوههاي دستهبندي مخاطب
بر دو مبنا صورت ميپذيرد .يكي براساس «مشكل» مخاطبان كه خود به دو رويكرد
«مرحلهاي» و «نگرشي -رفتاري» تقسيم ميشود؛ و ديگري براساس «ويژگيهاي
عمومي» مخاطبان ،مثل ويژگيهاي جغرافيايي ،جمعيتي ،فرهنگي -اجتماعي ،بهداشتي،
رواننگارانه ،سبك زندگي و ...آنگاه بر مبناي هركدام از اين ويژگيها ساير متغيرها را
وارد ميكنند و به اين ترتيب جدول طويلي از انواع دستهها را ارائه مينمايند
(پارساپژوه ،0931 ،ص.)93
مقالة حاضر نيز اين نگاه را ميپذيرد و منطقي ميداند كه نتوان تنها به يك معيار
بسنده كرد ،اما درعينحال ،معتقد است كه ميتوان اصليترين معيار را به دست آورد و
ساير متغيرها را براساس آن سنجيد .تفاوت كار اين نوشتار در يافتن آن معيار اصلي و
ايجاد رابطة آن با ساير عناصر است .با توجه به توضيحات گذشته ،اين معيار ميان
آموزههاي اسالم به دست خواهد آمد؛ زيرا اين دين ادعاي فرازماني و فرامكاني دارد،
يعني مدعي است كه به زمان و مكان خاصي محدود نيست و براي انسانها در هر
شرايط و موقعيتي برنامه دارد (مطهري ،0913 ،صص.)03-3
اگر نظر اسالم از ميان انديشههاي متفكران اسالمي بررسي شود ،نتيجه آن خواهد
شد كه آنان در يك تقسيمبندي مشهور ،دين را به سه دستة عمدۀ عقايد ،احكام و
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اخالق تقسيم ميكنند و ميزان دينداري افراد را با اين سه معيار محك ميزنند .استدالل
اين گروه نيز روايت پيامبر اعظم(ص) است كه ميفرمايند« :انما العلم ثالثة :آية محکمة،
أو فريضة عادلة ،أو سنة قائمة و ما خالهن فهو فضل»( 02كليني ،0913 ،ج ،0ص.)92
حضرت امام خميني(ره) در شرح اين روايت ميفرمايند :بدان كه آية محكمه عبارت
است از علوم عقليه و عقايد حقه و معارف الهيه؛ و فريضة عادله هم عبارت است از
علم اخالق و تصفية قلوب ،و سنت قائمه عبارت است از علم ظاهر و علوم آداب قالبيه
(امام خميني ،0911 ،ج ،2ص)11؛ پس ميتوان نتيجه گرفت كه با اين نگاه ،شاخص
ديني براي طبقهبندي مخاطبان را بايد از اين محورها پيدا كرد .مطالعه در آثار حكماي
اسالمي قديم و همچنين دانشمندان علم اخالق جديد ،نشان ميدهد كه اين بزرگان از
ميان آن سه مورد اخالق ،احكام و عقايد تأكيد بيشتري بر اخالق داشتهاند( .مكارم
شيرازي ،0913 ،صص.)3-3
اما مطالعات نشان ميدهد كه منابع دست اول اين نظر را تأييد نميكند .اين منابع
عبارتاند از :عقل و نقل .آيتاهلل جوادي آملي اين موضوع را اينگونه تبيين مينمايند:
«معرفت دين خدا گاهي با عقل است و گاهي با نقل كه مقابل هماند و هر دو از
رهاورد وحي حكايت ميكنند و هر دو درصدد مطالبياند كه اصل آن را پيامبر (ص)
معصومانه تلقي فرمود و به جامعة بشري ابالغ كرد» (جوادي آملي ،0931 ،ص.)12
مروري بر آيات قرآن كريم -كه مهمترين منبع اسالمي است -نشان ميدهد كه تأكيد
كالم وحي بر چيزي به نام «اخالق» يا مشتقات آن خيلي كم است .شايد در قرآن تنها
جايي كه از چنين عبارتي استفاده شده است ،آية  11سورۀ قلم باشد كه خطاب به
پيامبر اعظم(ص) ميفرمايدِ « :إنَّكَ لَعَلى خُلُق عَظيم» يعني اي پيامبر ،بهراستى كه تو
خلق و خويى نيكو و واال دارى.
در احاديث و روايات معصومان (ع) نيز اگرچه از اين عبارت استفاده شده و
مشهورترين آن هم روايت پيامبر اعظم(ص) است كه فرمودند« :اني بعثت التمم مكارم
االخالق» (مستدركالوسائل ،ج ،00ص)033؛ اما باز هم تأكيد بر «اخالق» حجم زيادي
از اين روايات را به خود اختصاص نداده است .البته در بسياري از كتب روايي ،بابي
براي «حسن خلق» وجود دارد ،اما اين بدان معنا نيست كه اخالق معيار اصلي
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ارزشگذاري باشد .اين مطلب را از بعد عقلي نيز ميتوان دريافت؛ زيرا گروهي اخالق
را «ملكات نفساني» مثل صبر ،شجاعت ،عزت و ...تعريف ميكنند (ديلمي،0933 ،
ص )03كه در اين صورت نيز ميبينيم بسياري از مواردي كه جزو ملكات نفساني
محسوب نميشوند -مثل خوشبرخوردي ،يتيمنوازي و -...و آنها را «ملكات رفتاري»
ميناميم ،در آن تعريف نميگنجد .گروهي نيز معيار را ملكات رفتاري قرار دادهاند و از
ملكات نفساني غفلت ورزيدهاند كه خطاي آنها هم ناگفته پيداست .با اين بيان و با
استناد به كتب تفسيري ،ميتوان اخالق را در قرآن و روايات نيز بررسي كرد و به اين
نتيجه رسيد كه معيار اصلي اسالم ،نميتواند اخالق باشد (رك .عالمه طباطبايي،0931 ،
ج ،03ص.)103-103
حقيقت اين است كه در مكتب وحي يك ديدگاه ارزشي حاكم است كه در آن
ديدگاه نه ملكات نفساني اصالت دارد و نه ملكات رفتاري؛ بلكه اصالت با «ايمان و
عمل صالح» است؛ يعني ممكن است كه فردي در يك خصلت اخالقي -كه در ادبيات
روزمرۀ ما بسيار مهم دانسته ميشود -ضعيف باشد ،ولي چون به خداوند ايمان دارد و
در راه اصالح آن ضعف تالش ميكند ،بسيار برتر از فرد ديگري باشد كه آن نقصان را
ندارد ،ولي از ايمان هم بهرهاي نبرده است .اگر با همين رويكرد به اين كه ميفرمايد:
«يا َأيُّهَا النَّاسُ ِإنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ َذکَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَقَبا ِئلَ لِتَعارَفُوا إِ َّن أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ
اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ» (حجرات ،09)09:بنگريد ،خواهيد ديد كه در اين آيه به
انواع تفاوتهاي انسانها -از جنسيت گرفته تا نژاد و نسب -اشاره فرموده ،اما آن
تفاوتها را جز نشانهاي براي شناخت مردم از يكديگر ندانسته است .در مقابل ،معيار
برتري انسانها را تقوي دانسته و فرموده استِ « :إنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ» كه وقتي به
مجموع آيات و روايات مراجعه شود ،معلوم ميگردد كه منظور از تقوي همان ايمان و
عمل صالح است .عالمة طباطبايي ذيل آية  2سورۀ بقره ميفرمايند« :متقين عبارتاند از:
مؤمنان ،چون تقوا از اوصاف خاصة طبقة معينى از مؤمنان نيست ،و اينطور نيست كه
تقوا صفت مرتبهاى از مراتب ايمان باشد ،كه دارندگان مرتبة پايينتر ،مؤمن بىتقوا
باشند ،و در نتيجه ،تقوا مانند احسان ،اخبات و خلوص ،يكى از مقامات ايمان باشد،
بلكه صفتى است كه با تمامى مراتب ايمان جمع ميشود ،مگر آنكه ايمان ،ايمان واقعى
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نباشد» (عالمه طباطبايي ،0931 ،ج ،0ص)13؛ پس ميتوان چنين نتيجه گرفت كه معيار
برتري انسانها «ايمان و عمل صالح» است و بايد در طبقهبندي انسانها در جامعه -و
حتي رسانهها -از اين معيار بهره برد.
نكتة مهم ،ذكر توأمان «ايمان و عمل صالح» است كه اين نيز از بيان قرآن به دست
ميآيد .در قرآن كريم بيش از  31بار ايمان و عمل صالح با هم ذكر شده است 01كه
نشان ميدهد در نگاه قرآني عمل صالح بدون ايمان ،يا ايمان بدون عمل صالح ناقص و
گاهي بيارزش است .عالمه طباطبايي با استناد به آية  91-23سورۀ كهف 03چنين
ميگويند« :چون در آيه ،عقاب ،اثر ظلم و در مقابلش ثواب ،اثر ايمان و عمل صالح
ناميده شده؛ ما از آن چنين استفاده مىكنيم كه ايمان بهتنهايى و بدون عمل صالح ثواب
ندارد بلكه چهبسا آيه اشعار داشته باشد بر اينكه ايمان بدون عمل ظلم هم است»
(عالمه طباطبايي ،0931 ،ج ،09ص)122؛ ازاينرو ،مقاله حاضر با محور قرار دادن اين
معيار قرآني ،يعني «ايمان و عمل صالح» به طبقهبندي مخاطبان رسانهها ميپردازد.
 .5گونهشناسي مخاطبان رسانهها از نگاه اسالم

در يك حصر عقلي ميتوان انسانها را به دو گروه تقسيم كرد :گروهي كه ايمان به
ايشان عرضه شده است و گروهي كه اصالً با اين مفهوم مواجه نشدهاند .گروه اخير در
اصطالح قرآن «مستضعفان» ناميده ميشوند .گروه اول نيز به دو دسته قابل تقسيماند:
آنان كه ايمان را پذيرفتهاند و «مؤمن» يا «مسلمان» خطاب ميشوند؛ و آنان كه به ايمان
پشت كردهاند و «غيرمؤمن» خوانده ميشوند .ازآنجاكه برخي از غيرمؤمنان ممكن است
براي سوءاستفاده از موقعيت مؤمنان ،خود را شبيه آنان كنند و در ظاهر خود را مؤمن
معرفي نمايند ،قرآن اين گروه را از ساير غيرمؤمنان متمايز ساخته و آنهايي را كه هم
در ظاهر و هم در باطن بيايماناند« ،كافر» ،و آناني را كه بهظاهر مؤمن ولي باطن ًا
غيرمؤمن هستند« ،منافق» مينامد .بنابراين ،ميتوان گفت كه مخاطبپژوهشي قرآن
كريم ما را به چهار گروه مؤمن ،مستضعف ،منافق و كافر رهنمون ميسازد.
الزم به ذكر است كه در تعابير ديني ،بين «مسلمان» و «مؤمن» فرقهايي هست و
بنا بر بسياري از آيات و روايات« ،مسلمان» عامتر از «مؤمن» است .در اين مقاله،
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بهسبب تأكيد بر معيار «ايمان» ،از كلمة «مؤمن» استفاده شده است كه لزوم اين كاربرد
در بسياري از احكام بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مؤمنان
مستضعفان
منافقان
كافران
شکل شماره  .8طبقهبندي جامعة جهاني براساس معيار «ايمان»

اما اين تقسيمبندي خيلي كلي است و نيازمند تفصيل بيشتري است؛ زيرا براساس
همان معيار ايمان -نه مؤمنان همه مثل هماند و نه غيرمؤمنان؛ و هركدام داراي صفات و
ويژگيهاي خاص خود هستند كه ميتوان براساس آن ويژگيها ،تقسيمبندي موجود را
جزئيتر و دقيقتر كرد .اين كار در دو بخش انجام ميشود:
 .8-5بخش اول :جامعة مؤمنان

گرچه رابطة افراد در جامعة مؤمنان به حكم آية «إِنَّمَا الْمؤمنونَ إِخْوَةٌ» 01برادرانه است؛
اما مهمتر از اين رابطه كه بهنوعي ميتوان آن را «افقي» دانست (زيرا روابط كامالً متقابل
و مساوي است)؛ نوعي رابطة ديگر وجود دارد كه به «رابطة واليي» تعبير ميشود و
برخالف قبلي از جنس روابط «عمودي» است .مؤيد اين مطلب آية «إِنَّما وَلِيُّکُمُ اللَّهُ
ن آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّالةَ وَ ُيؤْتُونَ الزَّکاةَ وَهُمْ راکِعُونَ» (مائده 03)33:است
وَرَسُولُهُ وَالَّذي َ
كه لزوم ارتباط واليي را تبيين ميكند 03.بنابراين ،دو ركن اصلي جامعة اسالمي عبارت
است از« :ولي و مردم» يا «امام و امت» 03.امت نيز به دو گروه «عالم» و «متعلم» تقسيم
ميشود؛ چرا كه طبق برخي روايات ،مردم از سه دستة عالم ،متعلم (يا دوستدار اهل
علم) و خاشاك روي آب خارج نيستند (كليني ،0913 ،ج ،0ص ،10روايت )2كه منظور
از خاشاك روي آب ،مردمي هستند كه نه عالماند و نه متعلم؛ ازاينرو ،هر روز به
گروهي متمايل ميشوند و به جهتي ميروند .وقتي اين روايات با روايتهاي ديگر
جمع ميشوند ،معلوم ميگردد كه عالم و متعلم ،در جامعة مؤمنان معني مييابد و اهل
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بيت(ع) غيرمؤمنان را در اين دو گروه جاي نميدهند (رك .كليني ،0913 ،ج ،0ص،10
روايت.)1
از طرف ديگر ،با توجه به صفاتي كه از عالم و متعلم برميشمرند ،معلوم ميشود
كه مالك فقط «دانستن مجموعهاي از مطالب» نيست بلكه خصوصياتي چون تقوا،
تواضع ،عمل به علم ،فهم نسبت به علم ،خويشتنداري ،خاموشي و ...در تشكيل
شخصيت عالم نقش بسزايي دارد 21و چنانچه در روايت اميرالمؤمنين(ع) آمده است،
عالمي كه چنين صفاتي نداشته باشد ،هيچ خيري ندارد (اصول كافي ،ج ،0ص،10
روايت)9؛ ازآنجاكه يكي از مهمترين وظيفة علما «تعليم» است (كليني ،0913 ،ج،0
ص )30و بحث تعليم رويكرد ارتباطاتي بيشتري دارد ،ميتوان اين طبقه را «معلم» نيز
ناميد .در مقابل ،طبقة «متعلم» نيز وظايفي دارد كه «پيروي آگانه» 20را ميتوان مهمترين
آنها دانست (كليني ،0913 ،ج ،0ص ،10روايت.)0
در انتهاي اين بحث بايد به گروه ديگري كه ملحق به جامعة مؤمنان هستند نيز
اشاره كرد .آنان كساني هستند كه اگرچه در جامعة مؤمنان قرار دارند ،اما بهطور
ناآگاهانه و جاهالنه بهجاي خدمت به مؤمنان ،به غيرمؤمنان كمك ميكنند و در راه
مؤمنان سنگاندازي مينمايند .اين گروه بهظاهر در طبقة «متعلم» قرار ميگيرند ،ولي
ممكن است در ميان «عالمان بيخير» نيز ديده شوند؛ غافل از اينكه كار آنها از جنس
كار منافقان است .چه اينكه منافقان هم افرادي بودند كه در داخل مؤمنان فعاليت
ميكردند ،اما اهدافشان از جنس اهداف غيرمؤمنان

بود.

با اين توضيح اين گروه جاهل را نميتوان جزو منافقان دانست؛ زيرا اگرچه در
عمل صالح بسيار ضعيف هستند و دچار اعمال ناصالح و دشمنشادكن ميشوند ،اما به
خداوند ايمان دارند و خود را از منافقان مبرا ميدانند .به همين جهت و بهسبب اينكه
اعمال مضر آنها عامدانه نيست ،در طبقهاي بين «متعلمان» و «مستضعفان» قرار داده
ميشوند تا اگر اعمال خود را اصالح كردند ،به گروه متعلم ملحق شوند و اگر اصالح
نكردند و بديهايشان ايمانشان را هم متزلزل نمود ،از مستضعفان عبور كنند و به
منافقان بپيوندند.
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امام (ولي)
عالم (معلم)
متعلم
دوستان جاهل
مستضعفان
منافقان
كافران
شکل شماره  .2طبقهبندي دروني جامعة مؤمنان

 .2-5بخش دوم :جامعة غيرمؤمنان

عالوه بر تقسيمبندي جامعة غيرمؤمنان به دو گروه «كافر» و «منافق» ،طبقهبندي ديگري
در فقه اسالمي وجود دارد كه به ارتباط آنها با مؤمنان ميپردازد .برايناساس،
غيرمؤمنان يا با مؤمنان دشمني و جنگ دارند كه در اين صورت ،آنان را «حربي»
ميخوانند و يا به حكومت اسالمي «جزيه» ميدهند و «ذمي» ناميده ميشوند (وجداني
فخر ،0931 ،ج ،3صص .)11-23ازآنجاكه در تقسيمبنديهاي فقهاي اسالمي
تفاوتهايي وجود دارد كه در آنها انواع ديگري از كافران (مانند كافر معاهد) را نيز بر
شمردهاند (قشقاوي ،0933 ،ص ،)213مقاله حاضر براساس يك حصر عقلي ،كفار را در
دو دستة «حربي» و «غيرحربي» قرار ميدهد تا بتواند وظيفة رسانة اسالمي را براي
همگي آنها تبيين نمايد .الزم به ذكر است كه در ادبيات ديني ،معموالً امر به جهاد ،در
برابر سردمداران كافران حربي ،يا به تعبير قرآن «ائمة كفر» صادر ميشود« :وَ ِإنْ نَکَثُوا
أَيْمانَهُمْ ِمنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دينِکُمْ فَقاتِلُوا أَ ِئمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُ ْم ال أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ»
(توبه22)02:؛ به حكم اين آيه «ائمة كفر» در طبقهاي جداگانه قرار ميگيرند.
نوع ديگري از طبقهبندي براساس «پيروي» است كه بر مبناي آن غيرمؤمنان به دو
گروه «پيرويكننده» و «پيرويشونده» تقسيم ميشوند (رك .بقره .)011:اين طبقهبندي
به دو طبقة «عالم» و «متعلم» در جامعة مؤمنان بسيار شبيه است ،اما تفاوت آنها در دو
اصل مهم است :اول آنكه در جامعة مؤمنان معيارِ تبعيت« ،حق» است ،ولي در جامعة
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مؤمنان پيروي از «باطل» صورت ميگيرد؛ ثانياً ،پيروي مؤمنان از علما« ،آگاهانه» و
پيروي غيرمؤمنان از عالمانشان «ناآگاهانه» است .چنانچه امام صادق(ع) در زير آية
«اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ» (توبه ،29)90:ميفرمايند« :به خدا سوگند
كه علما و راهبان مردم را به عبادت خويش نخواندند و اگر هم مىخواندند ،آنها
نمىپذيرفتند؛ ولى حرام خدا را براى آنها حالل و حاللش را حرام كردند؛ بنابراين،
آنها ندانسته و نفهميده عبادت ايشان كردند» (كليني ،0913 ،ج ،0ص ،13روايت)0؛ با
تأمل بر اين سه نوع دستهبندي از جامعة غيرمؤمنان («منافق ،كافر»؛ «حربي ،غيرحربي» و
«پيرويكننده ،پيرويشوند») ميتوان آنها را با هم تركيب كرد و به سه گروه زير رسيد:
 .0بزرگان كافران (ائمة كفر) ،حربي ،پيرويشونده؛
 .2منافق ،حربي ،پيرويشونده
 .9عموم كافران ،غيرحربي ،پيرويكننده.
امام (ولي)
عالم (معلم)
متعلم
دوستان جاهل
مستضعفان
عموم كافران (غيرحربي،
پيرويكننده)
منافقان (حربي ،پيرويشونده)
ائمة كفر (حربي ،پيرويشونده)
شکل شماره  .5طبقهبندي دروني جامعة غيرمؤمنان
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 .4تفاوت جامعة مؤمنان با جامعة غيرمؤمنان
 .8-4واليت

قرآن كريم در سورۀ توبه بهنوعي رابطه در جامعة مؤمنان اشاره ميكند و آن را با همين
رابطه در ميان غيرمؤمنان مقايسه مينمايد .در اين سوره ابتدا رابطة منافقان را شرح
ميدهد و ميفرمايد« :الْمُنافِقُو َن وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَ ْعضٍ» (توبه 21)13:و بعد دربارۀ
ض» (توبه 23)30:كه مقايسة اين
مؤمنان ميفرمايد« :وَالْمومنونَ وَالْمومناتُ بَ ْعضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْ ٍ
دو اهميت حضور ولي را در جامعة مؤمنان بهخوبي تبيين ميكند.

21

در سورۀ

محمد(ص) نيز به اين نكته تصريح بيشتري ميشود ،آنجا كه ميفرمايد« :ذلِکَ بِأَنَّ اللَّ َه
ن ال مَوْلى لَهُمْ» (محمد(ص) 23)00:كه اگر اين آيه را در
مَوْلَى الَّذينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْکافِري َ
ت» (بقره)233:
آية« :اللَّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا ...وَالَّذينَ کَفَرُوا َأوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُو ُ

23

بگذاريم،

ميبينيم كافران تحت واليت «طاغوت» هستند ،ولي خداوند اين واليت را اصالً واليت
نميداند .به همين دليل هم ميفرمايد« :أَنَّ الْکافِرينَ ال مَوْلى لَهُمْ» .بنابراين ،در جامعة
مؤمنان «ولي» و در جامعة غيرمؤمنان «ائمة كفر» جامعه را هدايت ميكنند ،اگرچه ممكن
است در ظاهر بروز نيابد .به همين دليل ميتوان آنان را «طاغوت» ناميد.
 .2-4پيروي آگاهانه و ناآگانه

چنانچه در بخش قبل آمد ،مهمترين تفاوت دو گروه «پيرويكننده» و «پيرويشونده» در
جامعة غيرمؤمنان با دو گروه «عالم» و «متعلم» در جامعة مؤمنان ،نوع پيروي است؛ زيرا
غيرمؤمنان بهطور ناآگاهانه حرف رهبانيان را ميپذيرفتند ،اما تقليد و تبعيت در جامعة
مؤمنان با آگاهي و در حيطة اوامر الهي است.
 .5-4هدف

قرآن كريم در يك بيان كلي ،هدف نهايي هر موجودي را بازگشت بهسوي خداوند
ميداند و در اين امر هيچ استثنايي قائل نميشودَ « :وإِلَى اللَّهِ الْمَصيرُ» (آل عمران،23)23:
اما در چگونگي اين بازگشت ،انسانها و جوامع بشري را مختار قرار داده است تا به
انتخاب خود يكي از دو مسير هدايت يا ضاللت را بپيمايند« :إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ إِمَّا شاکِراً
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وَإِمَّا کَفُوراً» (انسان91)9:؛ به اين ترتيب كه انسانها را به دو بعد عالي و داني يا به تعبير
ديگر ،به دو بعد انساني يا حيواني مجهز نمود و فرمود :آن كه در كشاكش اين دو قسم،
بعد انساني را غلبه دهد و تقوا پيشه كند ،در قيامت نعمت بهشت الهي -و باالتر از آن-
نعمت رضوان الهي را انتخاب كرده است (توبه )013:و كسي كه بعد حيواني را اصل
قرار دهد ،چون حيوانها و بلكه بدتر از حيوانها خواهد بود (فرقان )11:و در قيامت به
عذاب الهي دچار خواهد شد (توبه 013:و محمد )23:و به پستترين درجة ممكن
خواهد رسيد( .تين( )3:رك .مطهري ،آزادي معنوي ،0933 ،صص.)11-0
بنابراين ،ميتوان هركدام از جوامع مؤمنان و غيرمؤمنان را در حركت بهسوي دو
هدف مجزا و متقابل تصور كرد كه يكي بهشت و رضوان الهي را نشان كرده و ديگري
بهسوي حيوانيت و عذاب قيامت ميشتابد .قرآن اين دو هدف را با دو تعبير «حق» و
ن رَبِّهِمْ» 90و
ن آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِ ْ
ن کَ َفرُوا اتَّبَعُوا الْباطِلَ وَأَ َّن الَّذي َ
«باطل» معرفي ميكند« :الَّذي َ
ل إِنَّ الْبا ِطلَ كانَ
حق را پيروز ،و باطل را نابودشدني ميخواند« :جا َء ا ْلحَقُّ َوزَهَقَ الْباطِ ُ
زَهُوقاً» (اسرا .92)30:در بخش قبل نيز توضيح داديم يكي از مهمترين تفاوتهاي دو
جامعه در پيروي آنان است .به اين ترتيب كه مؤمنان از حق ،و غيرمؤمنان از باطل
پيروي ميكنند .در شكل شماره  1تفاوت جامعه مؤمنان و غيرمؤمنان از نظر هدف ،با
پيكانهايي نمايش داده شده است .به اين ترتيب كه پيكان جامعة مؤمنان بهسوي باال (به
نشانة حق (بهشت و رضوان الهي ،انسانيت)) و پيكان جامعة غيرمؤمنان بهسوي پايين
(به نشانة باطل (جهنم و عذاب الهي ،حيوانيت)) قرار گرفته است.
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حق (بهشت و رضوان الهي ،انسانيت)

امام (ولي)
عالم (معلم)
متعلم
دوستان جاهل
مستضعفان
عموم كافران (غيرحربي-
پيرويكننده)
منافقان
ائمة كفر (طاغوت)

باطل (جهنم و عذاب الهي -حيوانيت)
شکل شماره  .4حرکت هرکدام از جوامع مؤمنان و غيرمؤمنان بهسمت هدف مخصوص خود

 .3نسبت رسانة اسالمي و مخاطب

تا اينجا براساس معيار الهي -يعني ايمان و عمل صالح -افراد بشر به دو گروه عمدۀ
مؤمنان و غيرمؤمنان طبقهبندي شدند .بر همين مبنا رسانهها را نيز ميتوان به دو دستة
مؤمنان و غيرمؤمنان ،يا الهي و غيرالهي تقسيم كرد ،با اين توضيح كه هدف رسانههاي
مؤمنان رسيدن به حق -يعني به كمال رساندن انسانيت انسانها و نائل شدن به بهشت
برين و رضوان الهي -و هدف رسانههاي غيرمؤمنان غرق شدن در باطل ،پروراندن
حيوانيت و در نتيجه ،دچار شدن به غضب الهي

است.
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وقتي هريك از جوامع مؤمنان و غيرمؤمنان رسانة مخصوص به خود را دارند ،بايد
ديد نسبت رسانه در هر يك به چه ترتيبي است .در اين رابطه ميتوان از نظريههاي
هنجاري رسانهها بهره جست .اين نظريهها ترسيم رابطة دولت ،رسانه و جامعه را بر
عهده دارند و انتظارات دولت از رسانهها ،ضوابط و شرايط حاكم بر آنها و توقعات
مربوط به نقش اجتماعي رسانهها را در جوامع گوناگون مورد بررسي قرار ميدهند
(آشنا ،0933 ،ص .)013محققان با تقسيم مكاتب به سه مكتب «الهي -جامعهگرا»،
«مادي -فردگرا» و «مادي -جامعهگرا» ،نقش اجتماعي رسانه ،پيامآفرينان و وسيلة
پيامرساني را تحليل ميكنند كه بهموجب آن رسانه در مكتب الهي -جامعهگرا (جامعة
مؤمنان) دانشگاه است و وظيفة «تعليم» دارد (آشنا ،0931 ،ص)210؛ يعني در طبقة دوم
«عالم (معلم)» قرار ميگيرد.
 .3تعامل رسانة اسالمي با هريك از طبقات

بهطوركلي ،ميتوان گفت كه بناي اسالم در ارتباطات و بهويژه ،تعليم و تبليغ بر «قول
حسن» (بقره« ،)39:حكمت»« ،موعظة حسنه» و «جدال احسن» (نحل )023:است .اما
اين مبنا براي هركدام از طبقات هشتگانه ،شيوۀ مخصوص به خود را ميطلبد كه در اين
بخش به آن اشاره ميشود:
 .1امام (ولي) :اگرچه طبقة «واليت» در جامعة مؤمنان و در هر زمان تنها يك
عنصر دارد ،اما ميتوان گفت كه مهمترين طبقه در اين تقسيمبندي همان «امام» يا «ولي»
است كه همة امور تحت واليت او قرار ميگيرد (كليني ،0913 ،ج ،0صص.)239-230
رسانة جامعة مؤمنان نيز بايد كامالً تحت فرمان ولي باشد و اهداف ،راهبردها و
برنامههاي خود را با انديشههاي وي تطبيق دهد .بنابراين ،تعيين رئيس رسانه از سوي
ولي ،امري ضروري است تا اين مهم صورت پذيرد.

99

البته رسانه نيز ميتواند كمك شاياني به ولي بكند؛ زيرا سه كار اصلي رسانه
عبارتاند از :وظايف خبري و آموزشي ،وظايف راهنمايي و رهبري و وظايف تفريحي
و تبليغي (معتمدنژاد ،0939 ،صص .)09-9از بين اين موارد ،كاركرد خبري و آموزشي
يكي از مهمترين اموري است كه ميتواند به كمك ولي بيايد؛ بهاينترتيب ،رسانه با
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انعكاس اخبار صحيح ،به او كمك ميكند تا تحليل درستي از شرايط داشته باشد و بر
مبناي آن سياستهاي جامعه را تعيين نمايد .اگرچه دايرۀ اطالعاتي ولي به رسانههاي
جامعة مؤمنان محدود نميشود ،اما اين رسانهها ميتوانند بخش عظيمي از آن را بر
عهده بگيرند .بهعالوه ،وظيفة راهنمايي و رهبري يكي از مهمترين شئون ولي است كه
بهوسيلة رسانهها بسيار بهتر و مؤثرتر صورت ميپذيرد و از اين جهت رسانهها
ميتوانند بازوي قدرتمندي براي ولي باشند.
 .2عالم (معلم) :در بخش قبل استدالل كرديم كه رسانه خود در طبقة عالم (معلم)
قرار دارد و ازاينرو رابطهاي افقي با اعضاي اين طبقه خواهد داشت .اين نتيجه بدان
معناست كه علما بايد مهمترين پيامآفرينان رسانة جامعة مؤمنان باشند و رسانه هم بايد
خود را بهطور مرتب در تعامل با آنان قرار دهد .بنابراين ،رويكرد «هنرمندمحور» در
رسانه زماني پذيرفته است كه هنرمندان خود از طبقة عالمان باشند وگرنه هنرمند
غيرعالم -به معناي دقيقي كه براي عالم ذكر شد -در رسانه جايي ندارد.
 .3متعلم :طبق ديدگاه اسالمي از نظريههاي هنجاري رسانهها ،وظيفة رسانه در
جامعة مؤمنان (الهي -جامعهگرا) براساس «امر به معروف و نهي از منكر» تعريف
ميشود (آشنا ،0931 ،ص .)210گرچه اين ديدگاه اطالق دارد ،به نظر ميرسد كه امر به
معروف و نهي از منكر براي طبقة «متعلم» و «دوستان جاهل» اهميت بيشتري داشته
باشد؛ زيرا اين دو گروه براي رسيدن به اهداف عالي ،نيازمند كمك بيشتري هستند و
رسانه با نشان دادن معروف و منكر ،و نيز امر به نيكيها و نهي از بديها ،ميتواند
كمك بسزايي به آنها بكند.
 .4دوستان جاهل :تفاوت وظيفة رسانه در برابر طبقة «متعلم» و «دوستان جاهل»
در نوع بهرهگيري از كاركردهاست .طبقة «متعلم» بر اين اساس با رسانه ارتباط بر قرار
ميكند كه «تعلم» را از وظايف مهم خود ميداند و از اين جهت به كاركرد آموزشي و
خبري ،بيش از تفريح و سرگرمي بها ميدهد .اما دوستان جاهل بهسبب آنكه هنوز
نتوانستهاند جامعة مؤمنان را بهخوبي بشناسند و جايگاه خود را در آن بيابند ،به
سرگرمي بيش از ديگران ميپردازند و به همين دليل رسانه بايد با استفاده از همين
كاركردها ،آنان را امر به معروف و نهي كند .اين مطلب دو نتيجه را در پي دارد :اول
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آنكه حتي برنامههاي سرگرمي نيز بايد جهت مؤمنانه داشته باشند ،طوري كه دوستان
جاهل را بهسوي طبقة متعلم ،و طبقة متعلم را بهسوي طبقة عالم رشد دهد؛ دوم آنكه
رسانه ميتواند با تعيين كميت و كيفيت هريك از كاركردها ،رشد جامعه را مديريت
كند .بهاينترتيب ،اقبال جامعه را از سرگرمي به خبر و آموزش (بنا بر اهميت تعلم)
هدايت نمايد.
 .5مستضعفان :اگرچه قرآن به حكم آية «وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ ِلأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ َو
إِمَّا يَتُوبُ َعلَيْهِمْ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَکيمٌ» (توبه ،91)011:فرجام كار مستضعفان را به خداوند
سپرده و بهاينترتيب ،امكان قضاوت دربارۀ آنها را از انسانها گرفته است ،اما اين
سبب نميشود كه جامعة مؤمنان نتواند وظيفة رسانة خود را در برابر آنان تشخيص دهد
و از ايشان غافل شود .به نظر ميرسد كه مهمترين دليل وجود اين گروه در عصر
حاضر كه به عصر ارتباطات مشهور است ،هجمة تبليغات غيرمؤمنان باشد ،طوري كه
طبقة مستضعف يا از جامعة مؤمنان و ويژگيهاي آن چيزي نميدانند ،و يا همراه با
ذهنيتي منفي از آن آگاهي مييابند ،طوري كه هرگز ميل قلبي به آن پيدا نميكنند .رسانة
مؤمنان عالوه بر رساندن حقيقت به اين گروه -طوري كه با ذهنيت مثبت به آن روي
بياورند -بايد با رسانة غيرمؤمنان مبارزه كند و تأثير آن را خنثي نمايد (اين مطلب در
سه بند بعدي روشنتر خواهد شد) .البته رسانة مؤمنان هيچگاه نميخواهد مخاطب
خود را فريب دهد يا كاري كند كه مخاطب بدون اختيار به جامعة مؤمنان بپيوندد بلكه
حقيقت را در مقابل او ميگذارد تا با اختيار آن را بپذيرد يا رد كند.
 .6عموم مردم كافر :چنانچه در توضيح اين طبقه آمد ،مهمترين ويژگي عموم
مردم كافر «پيروي كوركورانه» است .با اينكه افراد اين گروه مسير خود را «انتخاب»
كردهاند ،از اين جهت مورد مؤاخذه قرار ميگيرند (اعراف ،)93:اما ميتوان ادعا كرد كه
بنا بر فطرت الهي ،اگر حقيقت -با تمام ويژگيهاي مثبت آن -در اختيار اين گروه قرار
بگيرد و تسلط مستكبران از آنان برداشته شود ،عدۀ بسياري از آنان به جامعة مؤمنان
جذب ميشوند .معني اين بيان آن است كه درصد زيادي از اين افراد ،اگرچه ظاهر ًا در
طبقة «عموم مردم كافر» به حساب ميآيند ،ولي در واقع در همان گروه «مستضعفان»
قرار دارند و ازاينرو ،وظيفة رسانه در قبال آنها شبيه همان مرحلة قبلي است با اين
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تفاوت كه اينان بهسبب آميختگي با ساير كافران ،بر فطرت پاك خود اليهاي از زنگار
پوشاندهاند و به همين دليل كمي سرسختتر شدهاند (رك .شمس )01:طبيعي است كه
رسانة مؤمنانه در اصالح اين گروه وظيفة دشوارتري خواهد داشت؛ زيرا عالوه بر
نمايش دادن زيباييهاي جامعة مؤمنان ،بايد زشتي كفر و ناپاكي نفاق را به ايشان نشان
دهد تا بهتدريج زنگار قلبي خود را بزدايند و بهسوي جامعة مؤمنان هدايت شوند.
 .7منافقان :به استناد سخن عالمه طباطبايي ذيل آية  09سورۀ مباركة توبه ،دو طبقة
«منافقان» و «ائمة كفر» از حكم «قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» (بقره 93)39:تخصيص ميخورند و
بايد با آنان طور ديگري برخورد كرد (عالمه طباطبايي ،0931 ،ج ،3ص .)991ازآنجاكه
ويژگي مهم منافقان تفاوت ظاهر و باطن است -يعني در ظاهر خود را مؤمن نشان
ميدهند ولي در باطن كافر هستند (آلعمران -)013:بنابراين ،رسانه موظف است كه
اين باطن ناپاك را نشان دهد تا نتوانند ضد مؤمنان توطئه كنند و مستضعفان و جاهالن
را گمراه نمايند .بهترين راهكار براي اين امر «روشنگري» است ،بهطوري كه مردم خود
به اين نتيجه برسند ،نه اينكه رسانه بخواهد با شور شعار به افراد برچسب «منافق» بزند
بلكه روشنگري ،آنچنان شفافسازي ميكند كه ديگر كسي نتواند چهرۀ منافقانه داشته
باشد و بايد انتخاب كند كه يا از مؤمنان باشد يا از كافران.
 .8ائمة كفر :دومين گروهي كه از حكم كلي «قول حسن» مستثني ميشوند ،ائمة
كفر هستند .همان كساني كه عالوه بر گمراهي خود ،ديگران را نيز گمراه ميكنند و به
اين وسيله از سرعت رشد مؤمنان ميكاهند .بنا بر تصريح قرآن كريم ،بايد با اين گروه
مبارزه كرد تا از بين بروند (توبه .)02:ازآنجاكه در جهان امروز ،كفر و استكبار در ظاهر
فرق كرده و در عرصة ارتباطات گسترش يافته است ،بنابراين ،جنگ با آنان نيز بايد با
ابزار متناسب خودش باشد؛ ازاينرو ،رسانة مؤمنان بيشترين وظيفه را دارد .اين رسانه
عالوه بر خنثيسازي تأثير رسانههاي غيرمؤمنان ،موظف است كه حقيقت مؤمنانه را
آنچنان ابالغ كند كه انسانها بتوانند با اختيار خود ،راه خويش را انتخاب نمايند.
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جمعبندي

ازآنجاكه هدف اين مقاله گونهشناسي مخاطبان رسانهها از نظر اسالم بود ،ابتدا مفهوم
«مخاطب» بررسي شد و سپس ،نگاه اسالم به اين مفهوم و معيار آن براي طبقهبندي كه
همان ايمان و عمل صالح بود ،تبيين گشت .سپس ،تفاوت جوامع مؤمنان و غيرمؤمنان
برشمرده شد و براساس آن هشت طبقه از مخاطبان معرفي شدند كه عبارتاند از :امام
(ولي)؛ عالم (معلم)؛ متعلم؛ دوستان جاهل؛ مستضعفان؛ عموم كافرين (غيرحربي-
پيرويكننده)؛ منافقان و ائمة كفر (طاغوت) .آنگاه به تبيين نسبت رسانة اسالمي و
مخاطب پرداخته و در نهايت ،نحوۀ تعامل اين رسانه با طبقات مذكور تحليل شد كه
خالصة آن چنين است:
بنا بر اصل «قول حسن» بايد همة طبقات را بهسوي كمال هدايت كرد .اين كار
نسبت به ولي با تبعيت از او و اطالعرساني صحيح صورت ميگيرد .نسبت به عالمان با
تعامل دوطرفه (افقي) انجام ميشود .طبقة متعلم و دوستان جاهل با «امر به معروف و
نهي از منكر» هدايت ميشوند و مستضعفان و عموم كافران ،بهوسيلة رساندن حقيقت و
مبارزه با رسانههاي غيرمؤمنان ،در شرايط صحيح انتخاب قرار ميگيرند .اما دو طبقة
آخر از قائدۀ كلي استثنا ميشوند؛ بهاينترتيب ،چهرۀ مزورانة منافقان بايد تبيين شود و
با ائمة كفر تا زمان نابودي كامل مبارزه گردد.
آنچه گذشت ،سياستهاي كلي بود كه رسانة مؤمنان بايد در مقابل مخاطبان خود
به كار بندد .حال الزم است كه آيندگان براساس اين معيار و طبقهبندي ،برنامهريزيهاي
بعدي را انجام دهند.
يادداشتها
0. Harold D. Lasswell
2. Herbett Marshall Mcluhan
9. mass media
1. mass society
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3. mass culture
1. mass audience
3. mass man
3. uses and gratifications
3. receptiion analysis
01. The Media in Everyday Life
 .00ترجمة همة آيات برمبناي تفسير شريف «الميزان» است كه توسط آقاي صفوي نوشته شده
است.
 .02ترجمه :همانا علم منحصر است به سه چيز :آية محكمه ،يا فريضة عادله يا سنت قائمه
(نشانة استوار ،يا واجب راست ،يا سنت پابرجا) و غير از اينها زيادت است.
 .09ترجمه :اى مردم ،ما شما را از يك مرد و يك زن (آدم و حوا) آفريديم؛ بنابراين ،هيچ تيره
و قبيلهاى در آفرينش بر ديگرى برترى ندارد؛ ما شما را بهصورت تيرههاى گوناگون و
قبيلههاى مختلف قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد ،نه آنكه به نژادپرستى روى آوريد و به
نژاد و تيره خود افتخار كنيد و هر ملّتى خود را از ديگر ملّتها گرامىتر بداند؛ به يقين
گرامىترين شما نزد خدا با تقواترين شماست .خداست كه معيار برترى انسانها را معين
مىكند؛ زيرا او به حقايق امور دانا و آگاه است.
 .01برخي از اين آيات عبارتاند از :بقره 32 ،12 ،23:و 233؛ آلعمران33:؛ نساء 022 ،33:و
039؛ مائده 13 ،3:و 39؛ اعراف12:؛ يونس 1:و 3؛ هود 00:و 29؛ رعد23:؛ ابراهيم29:؛
كهف 33 ،91:و 013؛ مريم 11:و 31؛ طه 32 ،33:و 002؛ انبيا31:؛ حج 31 ،29 ،01:و 31؛
نور33:؛ فرقان30 ،31:؛ شعرا223:؛ قصص 13:و 31؛ عنكبوت 3 ،3:و 33؛ روم 03:و 13؛
لقمان3:؛ سجده03:؛ سبا 1:و 93؛ فاطر3:؛ ص 21:و 23؛ غافر 11:و 33؛ فصلت3:؛
شوري 29 ،22:و 21؛ جاثيه 20:و 91؛ محمد 2:و 02؛ فتح23:؛ تغابن3:؛ طالق00:؛
انشقاق23:؛ بروج00:؛ تين1:؛ بينه 3:و عصر.9:
 .03متن آيات« :وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّکمُ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَکْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا َوإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَاءٍ کاَلْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا
* إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَالً».
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به آنان بگو :حق از جانب پروردگار شماست .پس هركه بخواهد ايمان بياورد و هركه
بخواهد كافر شود ،ولى بدانند كه ما براى ستمكاران آتشى آماده كردهايم كه سراپردهاش آنان
را احاطه كرده است ،و اگر يارى بطلبند ،با آبى مانند مس ذوبشده كه چهرهها را
مىگدازد ،به فريادشان مىرسند .بدنوشيدنىاى است آن آب و بدتكيهگاهى است آن آتش
( )23بهيقين ،كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كردهاند ،پاداششان را بهطور كامل
مىدهيم؛ زيرا ما پاداش كسى را كه كار نيكو كند ،تباه نمىكنيم (.)91
 .01حجرات :01:همة مومنان -چه آنان كه با يكديگر در ستيزند و چه غيرآنان -جز اين نيستند
كه با يكديگر برادرند.
 .03جز اين نيست كه عهدهدار امور شما مؤمنان ،خدا و پيامبر(ص) او و كسانىاند كه ايمان
آوردهاند ،همانان كه نماز برپا مىدارند و در حال ركوع زكات مىدهند.
 .03در بسياري از آيات و روايات ،و نيز مباحث عقلي و اعتقادي ،نوع انتخاب ولي معين
گشته است كه خوانندۀ محترم را به آن منابع ارجاع ميدهيم.
 .03براي تبيين مفهوم امت در جامعة مؤمنين و بررسي تفاوت آن با توده؛ رك .آشنا،0931 ،
ص.210
 .21براي مطالعة بيشتر ،رك .اصول كافي ،ج ،0صص ،13-11باب صفت علماء و اصول كافي،
ج ،0ص ،11باب حق عالم.
 .20اهميت «پيروي آگاهانه» در جامعة مؤمنان ،با بررسي «پيروي ناآگانه» در جامعة غيرمؤمنان
بهتر معلوم ميشود.
 .22و اگر گروهى از مشركان پيمانهاى خود را كه بر آنها سوگند ياد كردهاند ،پس از آنكه بر
آن عهد بستند ،شكستند و دربارۀ دين شما زبان به بدگويى گشودند ،آنان پيشوايان كفر به
شمار مىآيند و شما بايد با پيشوايان كفر پيكار كنيد؛ زيرا آنان را هيچ پيمانى نيست ،باشد
كه از پيمانشكنى دست بردارند.
 .29يهوديان و مسيحيان از آن روى كه بىهيچ قيد و شرطى از عالمان و راهبان خود اطاعت
كردند ،آنها را بهمنزلة پروردگار و معبود خويش شمردند و براى خدا ربوبيتى قائل نشدند.
 .21مردان و زنان منافق همه در داشتن صفات ناپسند و ارتكاب كارهاى ناروا مانند يكديگرند.
 .23امّا مردان و زنان با ايمان بر يكديگر واليت دارند.
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 .21تذكر اين نكته نيز الزم است كه طبق عقايد محكم اسالمي ،واليت مؤمنين با خداوند است
كه او اين حق را به پيامبر و سپس امام معصوم(ع) ميدهد« :إِنَّما وَلِيُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذينَ
آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ»؛ در زمان غيبت امام معصوم(عج) نيز
ولي ،مجتهد جامعالشرايطي است كه با سازوكار اسالمي انتخاب ميشود و نيابت امام غايب
را بر عهده ميگيرد (مصباحيزدي ،0913 ،ص.)031
 .23اين (يارى دادن مؤمنان و كيفر كردن كافران) بدان جهت است كه خدا ولىّ و سرپرست
كسانى است كه ايمان آوردهاند ،ولى كافران را هيچ كمك كار و سرپرستى نيست.
 .23خداوند سرپرست كسانى است كه ايمان آوردهاند .آنان را از تاريكىها بيرون مىبَرد و
بهسوى روشنايى (شناخت معارف و اطاعت از خدا) هدايت مىكند و كسانى كه كفر
ورزيدهاند ،سرپرستانشان طاغوتهايند كه آنان را از نور (فطرت خداشناسى) به در مىبرند.
 .23و بازگشت همگان بهسوى اوست.
 .91همانا ما راه درست را به او نشان داديم و اوست كه يا سپاس مىگزارد و يا ناسپاسى پيشه
مىكند.
 .90محمد(ص) :كافران از باطل پيروى كرده و مؤمنان از حق -كه از ناحيه پروردگارشان
است -پيروى نمودهاند.
 .92حق پديدار شد و باطل نابود گشت .آرى ،باطل نابودشدنى است.
 .99اين مطلب پس از تجديدنظر در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اصالح شد و البته با
اعتراضهايي مواجه گرديد .به همين جهت در اينجا به آن اشاره شد تا اشتباه نظرياتي كه
«رسانة خصوصي بدون نظارت ولي جامعة مؤمنان» را ترويج ميكند ،معلوم شود .براي
اطالع بيشتر رك .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،اصل .033
 .91و از باديهنشينان مسلمان گروهى هستند كه نه موجب قطعى براى عذابشان هست ،نه
سببى براى آمرزش آنان؛ فرجام كارشان موقوف به فرمان خداست ،يا آنان را عذاب مىكند
و يا با آمرزش خود به آنان روى مىآورد و آنان را مىبخشد ،و خدا دانا و حكيم است و
براساس علم و حكمتش با آنان رفتار خواهد كرد.
 .93با مردم -چه مؤمنان و چه كافران -با خوشزبانى سخن بگوييد.
کتابنامه
قرآن كريم.
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آشنا ،حسامالدين (« ،)0933الگوي هنجاري مطلوب براي رسانههاي جديد اسالمي» ،تعامل
دين و ارتباطات ،بشير ،حسن ،تهران :پژوهشكدۀ مطالعات فرهنگي و اجتماعي با همكاري
مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع).
آشنا ،حسامالدين و رضي ،حسين (« ،)0931بازنگري نظريههاي هنجاري رسانهها و ارائة
ديدگاهي اسالمي» ،فصلنامة پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع) ،شمارۀ چهارم ،تابستان.
امام خميني ،سيد روح اهلل ( ،)0911اربعين حديث ،قزوين :طه.
پارساپژوه ،سپيده ( ،)0931تحليل مخاطب ،تهران :انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
جوادي آملي ،عبداهلل ( ،)0931منزلت عقل در هندسة معرفت ديني ،قم :اسراء.
ديلمي ،احمد ( ،)0933اخالق اسالمي ،قم :معارف.
ساروخاني ،باقر ( ،)0913جامعهشناسي ارتباطات ،تهران :اطالعات.
سيدآبادي ،علياصغر ( ،)0933عبور از مخاطبشناسي سنتي ،تهران :نشر فرهنگها.
شكرخواه ،يونس (« ،)0931مخاطبشناسي ادبيات كودك» ،كتاب ماه كودك و نوجوان ،ش،32
بهمن.
طباطبايي ،عالمه محمدحسين ( ،)0931تفسير الميزان ،ترجمه :موسوى همدانى ،سيد محمد
باقر ،قم :دفتر انتشارات اسالمى جامعهى مدرسين حوزه علميه قم.
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ( ،)0931تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
قشقاوي ،هادي (« ،)0933آيين دادرسي اسالمي در مورد غير مسلمانان» ،فقه اهل بيت ،ش،13
بهار.
كليني ،محمدبنيعقوب ( ،)0913اصول كافي ،تهران :دارالكتب االسالمية.
محسنيانراد ،مهدي ( ،)0913ارتباطشناسي :ارتباطات انساني (ميانفردي ،گروهي ،گروهي،
جمعي) ،تهران :سروش.
مصباحيزدي ،محمد تقي ( ،)0913حكومت اسالمي و واليت فقيه ،تهران :سازمان تبليغات
اسالمي.
مطهري ،مرتضي (-0933الف) ،آشنايي با علوم اسالمي ،9تهران :صدرا.
مطهري ،مرتضي (-0933ب) ،آزادي معنوي ،تهران :صدرا.
مطهري ،مرتضي ( ،)0913اسالم و مقتضيات زمان ،تهران :صدرا.
معتمدنژاد ،كاظم ( ،)0931روش تحقيق در محتواي مطبوعات ،تهران :دانشكدۀ علوم ارتباط
اجتماعي.
معتمدنژاد ،كاظم ( ،)0939وسايل ارتباط جمعي ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبايي.
مكارم شيرازي ،ناصر ( ،)0913زندگي در پرتو اخالق ،قم :نسل جوان.
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مككوايل ،دنيس ( ،)0932مخاطبشناسي ،ترجمه دكتر مهدي منتظرقائم ،تهران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي.
ميرسعيدقاضي ،علي ( ،)0930مخاطبشناسي و افكارسنجي در رسانههاي جمعي ،تهران :آن.
نورى ،حسين بن محمد تقى (0113ق) ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،قم :مؤسسه
آلالبيت(ع).
وجداني فخر ،قدرتاهلل ( ،)0931الجواهرالفخرية في شرح الروضة البهية ،قم :سماء قلم.
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