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چکیده

هدف :رسانه به دلیل پیشرفت چشمگیر و فراهم شدن زمینه دسترسی اکثار افاراد باه آن
میتواند نقش تعیینکنندهای در تغییر و تحول در سبک زندگی مردم داشته باشد ،بهره جساتن
از آن برای تبیین سبک زندگی دینی دارای اقتضاهات و الزاماتی اسات کاه توجاه باه آن نقاش
تأثیرگذاری در دستیابی به نتیجه م لوب دارد ،هدف از پاژوهش پایشرو ایان اسات کاه آن
الزامات و اقتضاهات را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
روششناسی پژوهش :این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و گردآوری دادهها بر اساس
روش کتابخانهای است.
یافتهها :یافتهها حاکی از آن است که تبیین سبک زندگی مبتنیبر آموزههای دینی زماانی
ازطریق رسانهها اثربخش خواهد بود که الزامات و اقتضاهات این کار همچاون (تهیاه نقشاه
راهبردی ،تولید محتوای جاامع از سابک زنادگی دینای ،توجاه باه تفاوتهاا و ظرفیتهاای
رسانهها ،بهره جستن از قالبهای هنری جذاب ،تربیت و بهکارگیری هنرمندان متعهد ،توجه
* استادیار ،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن ،پژوهشگاه یلوم و فرهنگ اسالمی ،قم ،ایران
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به شرایط زمان ،ارتقای سواد رسانهای مخاطبان ،توجه به ذاهقه مخاطبان ،فراهم نمودن زمیناه
ایجاد گفتمان غالب ،توجاه باه اندیشامندان مستبصار ،پرهیاز از مواناع تأثیرگاذار ،ریایات
اولو یتها ،ریایت اخالق رسانهای) موردتوجه قرار گیرد.
نتیجهگیری :دستیابی به اهداف در هر کاری متوقفبر ریایت الزاماات و اقتضااهات آن
کار است .تبیین سبک زندگی دینی ازطریق رسانه نیز دارای الزامات خا

خودش میباشاد

که در صورت ریایت آن میتوان به یک تبیین م لوب دست پیدا کرد.
کلیدواژهها :رسانه ،سبک زندگی ،آموزههای دینی
مقدمه

رسانه از تأثیرگذارترین ابزار در حوزههای گوناگون زندگی است که اگر بهصورت صحیح
مورد بهرهبرداری قرار گیرد میتواند در جهتدهی فرهنگ ،سبک زندگی و دیگار یرصاههای
سحرآمیز یصر جدید ،باید منترر ساقوط ارزشهاای انساانی ،الهای و سال ه فرهنگهاای
ضدبشری بر جوامع مستضعف بود .همانگونه که مشاهده میشود در یصر حاضر ،زورگو یان
و مستکبران یالم با بهرهگیری از این ابزار توانستند به بسیاری از اهداف پلیدشان دست یابند و
بر دیگر جوامع در حوزههای گوناگون فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی سل ه پیدا کنند و به تعبیر
مقام معرم رهبری ضررهای جبرانناپذیری را در حوزه سبک زندگی باه کشاور ماا وارد کنناد
(بیانیه گاام دوم) .ازهماینرو ایشاان در اباالغ حکام رهایس جدیاد رساانه ملای ،ضارورت
نقشآفرینی رسانه ملی در ترو یج سبک زندگی اسالمی–ایرانی را یادآور شدند (ابالغ حکام
رهیس جدیاد صادا و سایما )9311/1/3 ،و فرماان جهااد تبیاین را صاادر کردناد (بیاناات،
 ))9311/91/91بنابراین ضرورت دارد تا هرکسی که دل در گرو اسالمی شدن سبک زنادگی

الزامات نقش رسانه در تبیین سبک زندگی مبتنی بر آموزههای دینی

زندگی بهسوی یک زندگی ایدهآل نقشآفرین باشد و در صورت استفاده ناصحیح از این ابزار

دارد به اندازه توانش رسالت خ یر جهاد تبیین را بریهده گیرد .اما در مورد پیشینه این پژوهش
با بررسیهای به یمل آمده در مورد جایگاه رسانه و نقش آن در موضاویات گونااگون ماورد
بررسی و پژوهش پژوهشگران قرار گرفته است که در کتابخانهها ،تارنماها ،پایاننامهها و 56 ،. . .

مقاله و کتاب قابل مشاهده است اما در مورد الزامات نقاش رساانه در تبیاین سابک زنادگی
مبتنیبر آموزههای دینی ،پژوهشی یافت نشده است.
روششناسی پژوهش

ازآنجاکه پژوهش پیشرو به بررسی الزامات نقش رسانه در تبیین سبک زندگی مبتنیبار
آموزههای اسالمی میپردازد ،در زمره پژوهشهای کیفی جا میگیرد و از آن نرر که الزاماات
نقشآفرینی رسانه در تبیین سبک زندگی را توصیف میکند ،توصیفی قرار مایگیارد .در ایان
پژوهش پژوهشگر درصادد پاسا دادن باه پرساش پژوهشای اسات و چاون روش کیفای،
مناسبترین ابزار را جهت پاس دهی به پرسشها به دست میدهد ،از روش کیفای اساتفاده
میشود .یکی از روشهای جمعآوری اطالیات که در دهه اخیر بسیار مورد اساتفاده گرفتاه
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است روش تحلیل محتوا میباشد .پژوهشگر در این روش پاژوهش مایکوشاد تاا ازطریاق
م العه اسناد مکتوب و منابع موجود به دادههایی جهت پاسخگو یی به پرسش خو یش دست
یابد.
نوشتار حاضر بهدنبال آن است تا به این مسئله پاس دهد که نقشآفرینی رسانه در تبیین
سبک زندگی دینی چه الزاماتی را در بردارد؟
ادبیات نظری پژوهش
 .1رسانه

رسانه ،بهمعنای یام آن ،در واژنامه «آنالین اتیمولوژی »1اینگوناه تعریاف شاده اسات
«ابزارهای ذخیره و انتقال اطالیات» .مفهوم رساانه در حاوزه ارتباطاات و یلاوم اجتماایی،
وسیلهای است برای نقل و انتقال اطالیات ،یقاید ،افکار و ایدههای افراد یا جامعه .با فارض
قبول این تعریف ،رسانه میتواند از نوع انسانی ،سازمانی یاا تکنولوژو یاک باشاد (کاوسای،
اسماییل و سید محمود هاشمی.)9911 ،
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اما رسانه در لغت بهمعنی «رساندن» است و در اص الح وسیلهای برای نقال و انتقاال
اطالیات ،ایدهها و افکار افراد یا جامعه و واس ه یینای و یملای در فرآیناد برقاراری ارتبااط
است .وسایلی همانند روزنامهها ،مجالت ،رادیو ،تلو یزیون ،ماهواره ،اینترنت مصاادیق ایان
تعریف هستند (ازکمپ )991 :9986 ،بهیبارتدیگر «رسانه وسیلهای است که فرستنده باه
کمک آن ،معنا و مفهوم موردنرر خود (پیاام) را باه گیرناده منتقال مایکناد» (امیرتیماوری،
.)91 :9911
اقسام رسانه

 .9نوشتاری؛ مانند :انواع نشریات ،م بویات ،کتاب ،مجالت (ایم از الکترونیکای یاا
سنتی)
 .1شنیداری؛ مانند :رادیو ،نوار کاست و. . .
 .9دیداری-شنیداری؛ مانند :تلو یزیون ،سینما ،رایانه ،اینترنت ،ماهواره
چون :رسانههای ابزاری؛ مانند ایالمیه ،تاابلوی ایالناات ،کاتاالو) ،پوساتر ،تراکات و،...
رسانههای نهادی یا گروهی همچون روابط یمومیها و شارکتهای انتشااراتی ،رساانههای
فرانهادی همچون خبرگزاریها ،دفاتر روابط بینالملل ،کارتلها و اقسامی دیگر بیان کردهاند،
اما با یک نگاه دقیق ،روشن میشود این اقسام رسانه به همان سه قسم کلی باز میگردند .پس
میتوان نتیجه گرفت که جامعترین تقسیم برای انواع رسانه ،نوشتاری ،شانیداری و درنهایات
رسانههای دیداری-شنیداری است (داودی و آریان.)9913 ،
جایگاه و قابلیتهای رسانه

امام خمینی درباره جایگاه و قابلیتهای رادیو و تلو یزیاون باهینوان مهمتارین رساانه
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در برخی پژوهشهای انجامگرفته در زمینه رسانه ،یالوهبر این سه قسم ،اقسام دیگاری

فرمودند« :از اولی که رادیو و تلو یزیون در اختیار جمهوری اسالمی واقاع شاد ،راجاعباه آن
نگرانی داشتم .برایاینکه این سازمانی است که اگر خوب باشد ،مملکت ما خوب میشود و
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اگر فاسد باشد ،ممکن است که بسیار فساد ایجاد کند .ازاینجهت ،تاذکراتی بایاد باه شاما
بدهم .یکی اینکه این دستگاه رادیو تلو یزیون که در خانههای حتی روستاها ،در همه جا نفوذ
دارد ،اگر صددرصد اسالمی نشود ،معنایش این است که اسالم در ایران پیاده نشاده اسات»
(موسوی خمینی ،9913 ،ج  )111 :91در سخنی دیگر درباره اثرگذاری فرهنگی رسانه نیاز
فرمودند« :ضررهای رسانههای گروهی از خرابیهای توپ و تانکها و ساالحهاای مخارب
باالتر و بدتر است چرا که ضررهای سالحها گذراست ،و ضررهای فرهنگی باقی و به نسلهای
بعد انتقال پیدا میکند .چنانچه دیدید و میبینید .و اگر ل ف خا

خداوناد مناان و تحاول

برقآسای ملت در سراسر کشور نبود ،نمیدانیم سارانجام اساالم و کشاور باه کجاا کشایده
میشد( .همان)911 :
امام خمینای در قابلیات رساانههای مکتاوب نیاز فرمودناد« :روزناماهها و مجاالت
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میتوانند یک کشور را رشد دهند و به راهی که صالح کشور است هدایت کنند و میتوانند که
به یکس یمل بکنند» (موسوی خمینی ،9913 ،ج.)989 :93
مقام معرم رهبری نیز در اهمیت و جایگاه رسانه فرمودند« :امروز مهمترین ابزار جنگ
بین قدرتها در دنیا رسانه است و امروز حتی قدرتهای بزر) هام باا رساانهها دارناد کاار
میکنند .امروز تأثیر رسانهها ،تلو یزیونها ،هنرها و این شبکههای یریم اطالعرسانی اینترنتی
و… از سالح و از موشک و از بمب اتم بیشتر است .امروز دنیا ،یک چناین دنیاایی اسات»
(بیانات.)9989/1/18 ،
ایشان دو قابلیت برای رسانه قاهل هستند که میتواند به نفع بشریت یا به ضرر آن باشد؛
از این منرر ایشان فرمودند« :امروز رسانهها در دنیا ،فکر ،فرهنگ ،رفتار و درحقیقت هو یت
فرهنگی انسانها را القاء میکنند و تعیینکننده هستند .رسانهها میتوانند در بهباود وضاعیت
زندگی انسان مؤثر باشند؛ میتوانند در گسترش صلح و امنیت جهانی مؤثر باشند؛ میتوانناد
در ارتقای اخالق و معنو یت در میان انسانها مؤثر باشند و میتوانند انسانها را خوشبختتر
کنند؛ بهطور متقابل وسیلهی برافروختن جنگهای خانمانسوز باشند؛ مایتوانناد یاادات و
 35آداب و رفتارهای مضر را در میان مردم رایج کنند؛ میتوانند ملتهاایی را از هو یات انساانی

خودشان و هو یت ملیشان تهی کنند و میتوانند احساس تبعیی را در انسانها زناده کنناد.
رسانهها امروز نقششان خیلی زیاد است» (بیانات.)9986/1/11 ،
ایشان در ادامه درباره قابلیت بینالمللی رسانه میفرمایند« :رسانهها میتوانند زمینهساز
گفتگوی آزاد و دوجانبه و چندجانبهی بین ملتها باشند .ایان یکای از بزر)تارین امتیاازات
رسانههای یمومی و فراگیر است .رسانهها میتوانند بهصورت اخالقی و استداللی ،مفااهیم
ملتها را میان یکدیگر تبادل کنند و دادوستد معنوی و اخالقی و فرهنگی کنند؛ این مسئلهی
بسیار ارزشمندی است .آنها میتوانند س ح آگااهی و معرفات ماردم را ارتقااء دهناد .اگار
رسانهها در دنیا یادالنه اداره شوند ،جادهی رسانهای ،یک جادهی یکطرفه نباشاد ،ملتهاا
بهمعنای حقیقی کلمه ،حرف یکادیگر را گاوش کنناد و مفااهیم محتارم در نازد یکادیگر را
بشناسند ،این به نزدیکی ملتها کمک خواهد کرد» (بیانات .)9986/1/11 ،باتوجهباه ایان
قابلیتهای رسانه ،در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران درباره استفاده از رسانهها
اسالمی ،در خدمت اشایه فرهنگ اسالمی قرار گیرند و در ایان زمیناه از برخاورد ساالم باا
ً
اندیشههای متفاوت بهره جو یند و از اشایه و ترو یج خصلتهای تخریبی و ضداسالمی جدا
پرهیز کنند» (نک :قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران).
از قابلیتهای رسانه مدرن و جدید جبران کردن جای خالی رسانه سنتی منبر در بسیاری
از مناطق محروم و فاقد از مبلغان دینی است .در یصر حاضر به دلیل گسترش رسانه جدیاد
در دورترین نقاط کشور میتوان محتوای غنی دینی را به اطالع مخاطبان و اهاالی آن منااطق
محروم رساند.
 .8تبیین
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آمده است« :رسانههای ارتبااط جمعای ،رادیاو و تلو یزیاون بایاد درجهات تکامال انقاالب

اص الح تبیین فرایندی است ،یقلی-پژوهشی (معرفتی) که براسااس دلیال و برهاان و
بهشیوهای منسجم و من قی ،به بررسی جنبه یا جنبههای گونااگون یاک مسائله پرداختاه و از
پیدایش مسألهی مجهول یا امر مبهم ،بهوجود میآید (جمشیدی.)11:9911 ،
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مفاهیم مرتبط با تبیین

باتوجهبااه اهمی ات مفهااوم تبیااین در معرفتشناس ای ،فلساافهی یلاام ،روششناس ای و
روشهای پژوهش و بهمنرور خودداری از خلط مباحث و مفاهیم ،باید تشابهات ،ترادفات و
تمایزات اینگونه از مفاهیم با مفهوم تبیین روشن گردد؛ تاا پژوهشاگر یرصاهی اندیشاهها و
معارف ،بتواند با آگاهی بیشتر ،جایگاه صحیح و مناسب آنهاا را بازشناساد و از اغتشااش
فکری و پژوهشی بپرهیزد .برخی از این مفاهیم ،یبارتند از:
 .9تحلیل؛ یبارت است از شکستن کل به اقسام مختلف بهمنرور تعیین ماهیت آن ،که
بر دو گونهی طبیعی قابل تقسیم است .تحلیل ،جزهی جداناپذیر از تبیین است؛ چراکه تبیاین
در ذات خود ،نیاز به تجزیهوتحلیل مساهل و رو یدادها دارد .بنابراین ،راب اهی میاان ایان دو،
یموم و خصو

م لق است.
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 .1توصیف؛ توصیف بهمعنای شرح ،چگونگی و چیستی مسأله است .گااهی تبیاین را
«توصیف» مینامند؛ اما توصیف اولینگام در تبیین است؛ چراکه توصیف ،رو یدادها را بهمدد
واژهها و جمالت ،معین میسازد و با این امار ،سااختههای ذهنای را ایجااد مایکناد .آنهاا
اص الحاتی هستند که به پژوهشگر کمک میکنند تا مشااهدهی یاک واقعیات را باه ماوارد
گستردهتر تعمیم دهد .بنابراین ،ابتدا توصیف ،سپس تحلیل و پس از آن تبیین کامال صاورت
میپذیرد.
 .9تشریح؛ نویی کنش پژوهشی است؛ که براساس آن ،پدیدهای مورد بررسای و بساط
قرار میگیرد و با قصد رفع ابهام ،به ابعاد گوناگون آن پرداخته میشاود .حاوزهی آن باهلحا
صوری ،وسیعتر از تبیین است؛ لکن تبیین ،فراینادی محتاوایی اسات کاه شاامل شارح نیاز
میباشد .ازاینرو ،راب هی آندو راب هی یموم و خصو

منوجه است.

 .3توضیح؛ که با وضوحسازی مالزم است در اصل ،نویی تشریح و از لوازم تبیین است
که به آشکار شدن نکات مبهم پژوهش منجر میشاود .دایارهی تبیاین ،وسایعتار و فراینادی
مستدلتر است؛ چراکه توضیح میتواند پژوهش نباشد بلکه تنها از مقولاهی تشاریح لفرای
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باشد .بنابراین ،راب هی آن دو نیز یموم و خصو

م لق است.

 .6تصحیح؛ راب هی تصحیح با تبیاین از ناوع راب اهی تبااین و متغاایر اسات و ناویی
اقدامپژوهشی است که در روی متن پژوهششده صورت میگیارد و باهطور یماده ماتن یاا
نوشتار یا گفتاری مدنرر است که با حذف اغالط و اصالح ایراداتش وضاوح بیشتاری پیادا
میکند و هدف از آن ،احیای شکل حقیقای و اولیاه آن اسات؛ بناابراین مایتواناد باه تبیاین
نیانجامد.
 .1تفسیر؛ نویی روش پژوهش و بیان حقایق است؛ که در پای کاو یادن معناا و مفهاوم
معقول امور و پدیدههاست .تفسیر ،امروزه تبدیل به نویی فن ،هنر ،نرریاه و یلام شاده و در
اص الح یلوم اسالمی ،بهمفهوم روشن ساختن و پردهبارداری از مادلول و معاانی و اهاداف
آیات کتاب خدا آمده است .تبیاین نیاز باهمعناای بیاان حقاایق و کشاف مجهاوالت اسات
(جمشیدی.)11-81 :9911 ،
ضرورت تبیین

دینی ،حاکمان اسالمی و از اهداف انقالب اسالمی بوده است اماا متاسافانه باه دلیال یادم
بهرهجو یی کافی و مناسب از رسانهها در تبیین سبک زندگی دینی ازیکسو و به دلیل تارو یج
سبک زندگی غربی وغیردینی ازسویدیگر ،آنگونه که باید آموزههای دینای در شایوه زنادگی
ظاهر نشده است ازهمینرو ضرورت دارد باتوجهبه پیشرفت رسانه ازیکسو و تهاجم دشمنان
به فرهنگ دینی ازسویدیگر ،سبک زندگی دینی به بهترین صورت ازطریق رسانه تبیین شود.
مقام معرم رهبری در ضرورت تبیین حقایق بهخصو

ترو یج آموزههای دینای دربااره

سبک زندگی فرمودند« :هدایت فرهنگی ،تقو یت روحیه و احساس هو یت ملای و انقالبای،
ترو یج سبک زندگی اسالمی-ایرانی ،و افزایش همبستگی ملی ،در شمار اولو یتهاهی است

الزامات نقش رسانه در تبیین سبک زندگی مبتنی بر آموزههای دینی

تحقق سبک زندگی مبتنیبر اساس آموزههای دینی از رسالتهای مهم پیامبران ،رهبران

که باید با ارتقاء سرمایهی انسانی و رشد کیفای برناماهها و بهرهگیاری از ابتکاار و باا تاالش
شبانهروزی به آن دست یابید انشاءالله» (بیانات.)9311/1/1 ،
ایشان در سخنی دیگر درباره ضرورت تبیین سبک زندگی اسالمی ازطریق رسانه تریبون 30

ً
هیئتهای مذهبی فرمودند« :یکی از چیزهایی که در این مجالس باید حتما به فضال الهای
دنبال بشود ،مسئلهی سبک زندگی اسالمی است؛ من میخواهم خاواهش کانم کاه بارادران
یزیز در م العات خودشان ،در پیگیریهای خودشان روی مسئلهی سبک زندگی اهماه و
سبک زندگی اسالمی کار کنند؛ شعرای متعهد و برجستهی ما -که امروز نمونهی کارهایشاان
را اینجا شنیدید -این را به هنر شعر مزین کنند و در مجالس خوانده بشاود تاا فرهنگساازی
بشود .اگر بخواهیم سبک زندگی را بهصورت درست در مقابل موج جبههی دشمن به حالت
اسالمی برگردانیم ،راهش این است؛ یعنای فرهنگساازی بایاد بشاود .ببینیاد شاما در دیاا
میگو یید :الل ُه َّم اجعل محیای محیا ُمح َّمد و آل ُمح َّم د و مم اتی مم ات ُمح َّم د و آل ُمح َّم د؛
(طوسی ،9393 ،ج )116 :1خب محیا یعنی چه؟ محیا یعنی زندگی من را شبیه زندگی آنها
قرار بده؛ یعنی سبک زندگی؛ ما این را میخواهیم؛ این را از ما خواستهاند که بگو ییم و بخواهیم
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و انجام بدهیم .این مسئلهی سبک زندگی باید دنبال بشود» (بیانات.)9918/99/11 ،
 .5سبک زندگی

سبک زندگی ،نرامواره خا
خااا  ،اختصااا

زندگی است که به یک فرد ،خانواده یا جامعه باا هو یات

دارد (شااریفی ،618 :9919 ،نااک :مهاادوی کنای) 18–31 :9981 ،

بهیبارتدیگر ،شیوهای بهنسبت ،ثابت است که فرد ،اهداف خود را به آن طریق دنبال میکند
(کاو یانی.)91 :9919 ،
از دیدگاه مقام رهبری ،سبک زندگی درحقیقت همان «یقال معااش» اسات (بیاناات،
 )9919/1/19که در روایات از آن سخن رفته است .این موضوع درحقیقت؛ «نرمافزار تمادن
اسالمی» است (بیانات.)9919/1/19 ،
سبک زندگی اسالمی

سبک زندگی اسالمی ،شیوه زندگی فردی و اجتمایی است که همه یا بیشتر متدینان باه
39

اسالم یا گروه مؤثری از جامعه اسالمی به آن یمل میکند و در رفتارشان مانعکس مایشاود

(مصباح .)1 :9911 ،مقام معرم رهبری دو سبک کلی را برای زندگی تعریف کردهاند :سبک
زندگی غیرتوحیدی ،که در آن تعالیم مکاتب مادی در صدر است و مفااهیم مصارفگرایای،
لذتگرایی و یرفی بودن دین حاکم است و سبک زندگی توحیدی ،که در آن دستورات الهای
در صاادر اساات و سیاساات ،فرهنااگ و اقتصاااد از ای ان مفاااهیم تااأثیر میپااذیرد (بیانااات،
 .)9919/1/19مراد از سبک زندگی مبتنیبر آموزههای دینای هماان سابک زنادگی اساالمی
است.
درنهایت میتوان گفت سبک زندگی همان هیئت ترکیب آداب است ،باا ایان بیاان کاه
رفتارهای ساده و جلوههای ظاهری افراد ،وقتی بهصورت یکپارچاه درنرار گرفتاه مایشاود،
سبک زندگی آنان را رقم میزند ،مواردی همچون الگوی مصرف ،آداب معاشارت ،پوشاش،
آرایش ،تغذیه ،مسکن ،گذران اوقات فراغت و مسافرت در یک بسته کامال از سابک زنادگی
افراد قرار دارند ،این جلوههای رفتاری ،نمای خاارجی شخصایت افاراد در محایط زنادگی و
اجتمااایی آنااان را نشااان ماایدهااد (حسااینزاده .)19 :9919 ،گفتنای اساات کااه گرچااه در
جامعهشناسی و روانشناسی ،سبک زندگی اغلب از جنس رفتار تلقی شده است ،اما در نگااه
دینی ارزشها ،نگرشها و جهتگیریهای ذهنی افراد نیاز باهینوان زیربناای سابک زنادگی
تلقی میشوند.
سبک زندگی در آموزههای اسالمی

بازخوانی آموزههای اسالم و ژرفاندیشی در آن ،ظرفیات بااالی ایان آموزههاا را بارای
فرهنگسازی و اراهه الگوهای رفتاری مناساب نشاان میدهاد؛ زیارا انتزاییتارین الیاههای
ایتقادی و معرفتی تا یینیترین س وح رفتاری که اماروز باا یناوان سابک زنادگی از آن یااد

الزامات نقش رسانه در تبیین سبک زندگی مبتنی بر آموزههای دینی

نشانی از یقاید ،باورها ،ارزشها و یالقههای آنان است و ترکیب آنها ،شخصایت فاردی و

میشود ،در چارچوب نرام معنایی اسالم ،جای گرفته و در مسایر تکامال و ساعادت انساان
مورد استفاده قرار میگیرد .در این راستا قرآن ،که مهمترین منبع آموزههای اسالمی باهشامار
میرود ،سرشار از الگوهایی است که شیوه زیست مؤمنانه و مورد نرر اسالم را معرفی میکند 35

و در پرتو آیات آن ،سیرة پیامبر گرامی اسالم نیز بهینوان اسوه و نمونة یالی زندگی به تماام
مسلمانان معرفی شده است .همچنین روایتهاا و حکایتهاای فراوانای از اهلبیات در
اختیار جامعه مسلمان قرار دارد که با الهام از تعالیم نورانی قرآن کاریم و در شارایط متفااوت
اجتمایی ،مصادیق متعددی از الگوهای زندگی دینی را تبیین و معرفی کردهاند؛ بهخصاو
بهرهمندی برخی از این دورههای تاریخی از تماایزات و یاژه فرهنگای ،اجتماایی ،سیاسای و
یلمی برای زمان ما که جامعه اسالمی بار دیگر در دورهای سرنوشتساز قرارگرفته ،میتواناد
دستاوردهای بسیار مهمی را در پی داشته باشد (فاضل قانع.)39–93 :9911 ،
مقام معرم رهبری در مورد وجود راهکار و برنامه چگونه زیستن براساس آموزههای دینی
فرمودند« :اسالم فقط برای این نیامد که ایتقادی را در زوایای قلب و ذهن انسانها به وجاود
آورد .اگرچه آن ایتقاد در یمل و زندگی آنها هیچگونه اثری ندارد .اساالم آماد تاا زنادگی را
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متحول و راه بشر را تصحیح کند .ایتقاد به اسالم ،سرچشمه یلم بشر است ،احکام و قاوانین
اسالم ،فراگیر همه یرصههای زندگی انسانها است –زندگی اجتمایی ،زندگی فردی ،زندگی
سیاسی و مشی اقتصادی -و اسالم برای همه آنها برنامه و راهنماایی دارد .اماروز بحمداللاه
ملت ایران مفتخر است که همه یرصههای زندگی خود را تحت تعلیم اسالم گذاشته اسات،
البته واقعیت زندگی ما ،با آن چیزی که اسالم از ما میخواهد فاصله بسایار زیاادی دارد ،اماا
جهتگیری نرام اسالمی به سمت پر کردن این فاصله است» (بیانات .)9981/9/11 ،ایشان
در بیانی دیگر در تبیین معنای توحید به این مسئله اشاره کرده و گفتند« :بعثت نبی اکرم در
درجه اول ،دیوت به توحید بوده و توحید نیز صرفا یک نرریه فلسفی و فکری نیسات ،بلکاه
یک روش زندگی برای انساانهاا اسات» (بیاناات .)9981/1/1 ،ایشاان در تعیاین تکلیاف
مسلمانان در سبک معاشرت و دیگر یرصهها ازساوی اساالم ،فرمودناد« :اساالم ،تکلیاف
مسلمانان را در معاشرت ،در کیفیت زندگی فردی ،در خورد و خوراک ،در لباس پوشیدن ،در
درس خواندن ،در روابط با حکومت ،در روابط با یکدیگر و در معامالتشان معین کرده است»
(بیانات.)9911/91/9 ،
38

بنابراین با مراجعه به منابع غنی اسالم ،میتوان نمونههای فراوانی را برای اثبات این امار

اراهه کرد ،بسیاری از بایدها و نبایدهای اراههشده در قرآن و آموزههای اهلبیت به شیوههای
یملی چگونه زیستن ،مربوط است .بهینوانمثال ،روایات فراوانی مربوط به سبک و شایوه در
حوزه فردی همچون ،خوردن و خوابیدن ،پوشش ،مسکن ،مسافرت و در حوزه اجتمایی ،مثل
تعامل با دیگران ،در حوزه خانوادگی ،مانند شیوه تعامل باا اهال خاناه و بساتگان و در حاوزه
محیط زیست ،نریر شایوه برخاورد باا حیواناات ،از اماماان معصاوم نقال شاده اسات.
یالوهبراین ،خداوند سبحان نیز برای دسترسی آسان انسان به بهترین سبک زنادگی ،در کناار
ابالغ بایدها و نبایدها ،سبک و سیره یملی پیامبر اسالم را بهینوان الگو در اختیار بشر قرار
َّ ُ
َّ
داد و همگان را به پیروی از آنان توصیه فرموده است« :لق ْد کان ل ْم فی ر ُسول الله أ ْسوة َسْة
ْ َّ ْ
ِّ
َّ
لمن کان ی ْر ُجوا الله و الی ْوم االخر و ذکر الله کثیرا (احزاب)19 :
الزامات نقش رسانه درتبیین سبک زندگی اسالمی

ریایت آن میتواند در دستیابی به نتیجه م لوب ،نقش تعیینکننادهای داشاته باشاد .ماراد از
الزامات یعنی مواردی که بدون توجه به آن نمیتوان سبک زندگی دینی را باه شایوه م لاوب و
اثرگذار ازطریق رسانه تبیین کرد .در این بخش کاربردیترین الزامات و اقتضاهات مورد بررسی
قرار میگیرد.
 .1برخورداری از یک نقشه راهبردی

ازآنجاییکه موفقیت هر حرکت و فعالیتی مرهون برخاورداری از یاک نقشاه راهباردی
است ،بهرهجو یی از رسانه در تبیین سبک زندگی اسالمی نیز درصاورتی باه نتیجاه م لاوب
خواهد رسید که از قبل دارای یک نقشه دقیق راهبردی باشد زیرا در نقشاه راهباردی ،اهاداف

الزامات نقش رسانه در تبیین سبک زندگی مبتنی بر آموزههای دینی

تبیین سبک زندگی مبتنیبر آموزههای دینی به وسیله رساانه ،دارای الزامااتی اسات کاه

مشخص میشود و راهکارهای دستیابی به آن اهداف نیز تعیین میگردد .تهیه و تدو ین چناین
نقشهای تنها ازسوی جمعی امکانپذیر خواهد بود که در حوزه م العات سبک زندگی دینی و
رسانه از تخصص الزم و اطالیات کافی برخوردار باشد.

36

 .2تولید محتوای جامع از سبک زندگی اسالمی

از الزامات تبیین سبک زندگی در رسانه ،داشتن یاک محتاوای جاامع سابک زنادگی
مبتنیبر آموزههای دینی است ،تولید چنین محتوایی کاار آساانی نیسات بلکاه نیازمناد آن
است تا صاحب نرران و متخصصانی از اندیشمندان اسالمی گردهم آماده تاا باا بررسای
تمام جوانب موضوع بتوانند با بهرهگیاری از مناابع غنای دینای و درنرار گارفتن شارایط و
وضعیت یصر حاضر به تهیه یک محتوای جامع درباره سبک زندگی متناسب با اقتضاهات
رسانههای فعلی اقدام کنند .از نکات بسیار مهم در تولید چنین محتوایی ،توجه باه سا ح
فهم مخاطبان از اقشار گوناگون است .همانگونه که در سخنان رسول خدا آماده اسات
که فرمود« :ما پیامبران مأمور شدیم تا با مردم باه مقادار تاوان درکشاان ساخن بگاو ییم»
(طوسی ،9393 ،ج)389 :9
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از میان اندیشمندان ،روحانیت از گروههایی هستند که به دلیل آگاهی از آموزههای دینی
در تولید محتوای سبک زندگی نقش تعیین کنندهای دارند .مقام معرام رهباری دربااره نقاش
حوزههای یلمیه و روحانیت در تولید محتوای دینی موردنیاز هنرمندان فرمودند« :حوزههاای
یلمیه نقششان در صداوسیما فقط این نیست که یک وایظ خوشزبانی بیاید آنجا ،ماردم را
نصیحت کند؛ نه؛ حوزه یلمیه باید کمیتاهها تشاکیل بدهناد ،مجمویاهها تشاکیل بدهناد،
اتاقفکرهای دینی تشکیل بدهند ،راجع به مساهل گوناگون بنو یسند ،بحث کنند ،تحلیل کنند،
ً
پژوهش کنند و محصوالت اینها را بدهند بیارون .فضاا وقتای کاه درسات شاد ،طبعاا اثار
میگذارد .روی بازی هنرمناد هام اثار میگاذارد» (بیاناات .)9981/1/16 ،ایشاان دربااره
ضرورت تهیه محتوای غنی دینی ازسوی روحانیت برای هنرمندان با ذکر خاطرهای فرمودناد:
«دو یست سیصد نفر از هنرمندهای م رح کشور در بخشهای مختلف اینجا آمدند و با مان
مالقات کردند .یک مقداری آنها صحبت کردند ،یک مقداری ما صحبت کردیم .بعد من به
نکتهای توی همان مجلس توجه کردم و همانجا هم گفاتم اگار شاماها کاه فایلمساازید یاا
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هنرمندید یا بازیگرید یا کارگردانید ،از من بپرسید که ما میخواهیم فیلم دینی درسات کنایم،
ً
درباره چه موضویی فیلم دینی درست کنیم؟ فرض کنید در باب حجاب میخواهیم مثال فیلم

بسازیم ،محتوای این چه باشد ،از کجا شروع کنیم ،چی بیان کنیم به ماردم؟  . . .موضاوع و
محتوا چه باشد؟ این آدمی که در محیط غیردینی پرورش پیدا کرده ،هرگز یلم دین نخواناده،
خیلیشان با قرآن آشنا نیستند ،با نهج البالغه و حدیث آشنا نیستند ،چه میداند چه باید بیاید
در محتوای این فیلمها .ما که میدانیم ،باید آماده کنیم و کمک کنیم .وقتی ماا توانساتیم ایان
فکرها را منرم کنیم ،مرتب کنیم و من قی کنیم ،قابال فهام کنایم ،باورپاذیر کنایم ،آن را در
مجمویههایی در اختیار گذاشتیم ،این هنرمناد وقتای میخواناد ،خاودش تحاتتاأثیر قارار
میگیرد .بنابراین هنرمندی که سابقه دینی و ریشه دینی دارد ،انسان میبیند فایلم خاوبی هام
ً
اتفاقا میسازد؛ که البته بهندرت مواردی پیش میآید .پس کار ماست ،کار روحانیت است که
در این زمینه این کمبودها را برطرف کند» (بیانات.)9981/1/16 ،
 .3توجه به تفاوتها و ظرفیتهای رسانه

رسانه بهینوان ابزار انتقال پیام به مخاطبان در سه دسته مکتوب مثل م بویات ،شنیداری
ظرفیتهای خاصی برخوردار است که توجه به این نکته در استفاده از آنها برای تبیین سبک
زندگی نقش تعیین کنندهای در اثرگذاری بر مخاطبان دارد .بهینوانمثال هر یک از انواع رسانه
دارای مخاطبان خاصی است که در هنگام اراهه پیام باید شرایط آن مخاطبان موردتوجاه قارار
گیرد .همچنین بعضی از رسانهها مثل تلو یزیون نقش تأثیرگذارتری نسبت به دیگر رسانهها در
مخاطبان دارد .یا شبکههای اجتمایی در روزگار ماا ،یکای از پرروناقترین و پرطرفادارترین
سایتها و اپلیکیشنهای اینترنتی بهشمار میآیند .روزانه تعداد زیادی از کاربران اینترنت وقت
خود را در این سایتها و اپلیکیشنها سپری میکنند ،با هم دیدار میکنند ،از حال و روز خود
م لب مینو یسند ،و در مورد دیگران و کارهای آنها نرر میدهند.

الزامات نقش رسانه در تبیین سبک زندگی مبتنی بر آموزههای دینی

همچون رادیو و دیاداری-شانیداری مثال تلو یزیاون و شابکههای اجتماایی از تفاوتهاا و

 .4بهره جستن از قالبهای جذاب هنری

استفاده از قالبهای جذاب هنری در تبیین و اراهه سابک زنادگی اساالمی از الزاماات
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ضروری در یصر حاضر است تا بتواند توجه و سلیقه مخاطبان را جذب کند .همانگوناه کاه
بیگانگان و دشمنان با بهرهگیری از ابزار رسانه و شگردهای هنری پیشارفته توانساتند در اراهاه
فرهنگ و سبک زندگی ضددینی ضربات سنگینی را به دیگر جوامع بهویژه کشور یزیزمان وارد
کنند .بنابراین ،اندیشمندان اسالمی و تبیینکنندگان سبک زندگی و بهطاورکلی هماه مراکاز و
نهادهایی که یهدهدار امر تبیین و تولید محتوای سبک زندگی دینی هستند اگر نتوانند مهاارت
استفاده درست و بهموقع از امکانات پیشرفته هنری در فضای رقابتی جدید به دست آورند باید
بدانند که صحنه را به رقیب واگذار خواهند کرد.
 .5تربیت و بهکارگیری هنرمندان متعهد

یکی از یوامل تأثیرگذار در بهره جستن از ابازار هناری در تبیاین سابک زنادگی دینای،
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استفاده از هنرمندان متعهد است .زیرا به تعبیر مقام معرم رهبری هنرمند اگر از سابقه و ریشه
دینی برخوردار باشد میتواند در اراهه و تبیین سبک زندگی اسالمی و مباحث دینی از ابزار هنر
به خوبی استفاده کند (بیانات .)9981/1/16 ،اما جامعاه ماا باه دالیال گونااگون از وجاود
هنرمندان دیندار و دغدیهمند به اندازه کافی برخاوردار نیسات .ازهماینرو ضارورت دارد تاا
مسئولین امر نسبت به شناسایی هنرمنادان متعهاد و باهکارگیری آناان و همچناین در تربیات
هنرمندان دیندار و دغدغهمند اقدام کنند.
 .6توجه به شرایط زمان حاضر

باتوجهبه اینکه حضرات معصومین بهینوان انسان کامل و الگوی برخوردار از مقاام
یصمت تحت شرایط و اقتضاهات زمان ،سبکهای متفااوتی را در زنادگی برمایگزیدناد کاه
بهینواننمونه امیرمومنان یلی کفشهای خود را وصله میزد (نهاج البالغاه :خ باه)99
درحالیکه امام صادق لباسهای آراسته میپوشید (حرانی )161 :9919 ،میتوان به ایان
نتیجه دست یافت که به دلیل تفاوت شرایط و اقتضاهات زمان و مکان ،سبک زندگی اسالمی
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در یک شیوه منحصر نشده است بلکه میتوان براساس چهارچوب برگرفته از مبانی اسالمی،

سبکهای مختلفی را پذیرفت .ازهمینرو توجه به اقتضاهات یصری و شرایط خا

زمان در

تبیین سبک زندگی اسالمی امری ضروری است.
 .7ارتقای سواد رسانهای

اگر بهترین محتوا بهوسیله اثرگذارترین رسانه اراهه شود اما مخاطبان از شناخت کاافی و
سواد الزم نسبت به رسانه برخوردار نباشند نتیجه م لوب حاصل نمیشود زیرا سل ه جو یان
فرهنگی و بیگانگان سودجو برای دستیابی به اهداف مادی و سیاسی تمام تالش خاو یش را
بهکار میگیرند تا با بهرهجو یی از پیشرفتهترین شگردهای رسانهای نگذارند سبک زنادگی در
جوامع اسالمی بر اساس آموزههای دینی تحقق پیدا کند برایاینکه جامعهای که نوع زندگیش
براساس آموزهای وحیانی پیریازی شاود هرگاز فریاب زرقو بارق سابک زنادگی غربای را
نمیخورد .زیرا میداند دستیابی باه ساعادت دنیاوی و آخرتای فقاط در ساایه زنادگی دینای
امکانپذیر است.

از یوامل موفقیت رسانهها در تبیین سبک زندگی اسالمی توجه به ذاهقه مخاطبان اسات
بهینوانمثال مخاطبانی از محصوالت رسانهای استقبال خواهند کرد که اختصار در تولیاد آن
محصول ،ریایت شده باشد چون حوصله مخاطبان امروزی بهخصو

جوانهاا در حادی

تقلیل پیدا کرده است که حاضر نیستند وقت خو یش را صرف استفاده از محصوالت طوالنی
مدت کنند ،ازهمینرو رسانههایی که در تولید محتوای مختصر و انتقال پیام موجز ،تجرباه و
مهارت الزم دارند ،برندگان اصلی یرصه اطالعرسانی هستند .و یا یلت جذب مخاطبان باه
برخی از شبکههای اجتمایی به دلیل ریایت ذاهقه مخاطبان در تولید محصاوالت رساانهای
همچون استفاده از یکس ،صدا و موسیقی خوب و با کیفیت در این فضاها است .ازهمینرو

الزامات نقش رسانه در تبیین سبک زندگی مبتنی بر آموزههای دینی

 .8توجه به ذائقه مخاطبان

ضروری است تا تولیدکنندگان محتوا و قالبهای سبک زندگی دینی به سلیقه و ذاهقه مخاطبان
توجه داشته باشند.
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 .9فراهم نمودن زمینه ایجاد گفتمان غالب

تبیین زندگی دینی ازسوی رسانهها باید بهصورتی انجام پذیرد که بتواند توجه جامعه باه
اسالمی شدن نوع زندگی را به سمت گفتمان غالب جامعه سوق دهد .بهطاوریکاه ریایات
توصیههای دینی در شیوه زندگی ،دغدغه اصلی آن جامعه شود .تحقق چنین هادفی مساتلزم
استمرار بخشیدن و فراگیر نمودن فعالیتهای تبیینی و همچناین فاراهم کاردن زمیناه ایجااد
گفتمان غالب در اقشار گوناگون جامعه است که سازکار خودش را دارد.
 .10توجه به اقدام جمعی و فراگیر

تجربههای تاریخی در مساهل گوناگون همچون جنگ هشات سااله و حاوادث طبیعای
نشان داده است هر کجا که مردم و مسئولین بهصورت همهجانبه وارد میدان شادند توانساتند
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بر مشکالت فایق آیند و توطئههای دشمنان را خنثی کنند ،حال که دشمنان اسالم باه فرماوده
رهبر معرم انقالب با تالشهای خود خسارتهای جبرانناپذیری را در حوزههای گوناان باه
سبک زندگی وارد کردند ،اصالح این خسارتها و نهادینه کاردن آموزههاای دینای درسابک
زناادگی ،نیااز هماات و جهاااد همااهجانبااه و هوشاامندانهای را طلااب ماایکنااد (بیانااات،
 .)9919/1/19زیرا اگر بهینوانمثال یلما و اندیشمندان در تبیین سبک زندگی دینای و ساوق
دادن جامعه بهسوی ارزشهای الهی تالش کنند ولی متصادیان اماور فرهنگای ،آموزشای و
دولت مردان در این امر به وظیفه خو یش یمال نکنناد و وارد میادان نشاوند نتیجاه م لاوب
حاصل نخواهد شد و اگر چنانچه همه اینها تالش کنند ولی یماوم ماردم نخواهناد زنادگی
خود را بهسوی اسالمی کردن سوق دهناد بااز هام نتیجاه م لاوب حاصال نخواهاد شاد و
همچنین اگر رسانههای تأثیرگذار نخواهند در این امر همکاری کنند باز هم ثمره چنادانی باه
دست نخواهد آمد .بنابراین ،تنها راه نهادینه کردن سبک زنادگی دینای در تماام یرصاهها آن
است که در مقابله باا تهااجم بیگانگاان و تارو یج کننادگان سابک زنادگی غربای ،یالوهبار
رسانهها ،همه اقشار جامعه بهویژه جوانان و مسئولین امر ،جهادی فراگیار را در تبیاین سابک
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زندگی دینی آغاز کنند.

 .11توجه به اندیشمندان مستبصر

سبک زندگی مبتنیبر آموزههای وحیانی اسالم از چنان جاذابیتی برخاوردار اسات کاه
پژوهش منصفانه ازسوی یدهای از اندیشمندان جهان درباره فلسفه و آثار این آموزههاا زمیناه
پذیرش دین اسالم ازسوی آنان شده است .بهینوانمثال یکی از آموزههای دین اسالم که سبک
خاصی از پوشش را برای زنان در مقابل نامحرم توصیه کرده اسات ،ازساوی یادهای از زناان
مشهور جهان مورد پژوهش قرار گرفته و درنهایت به دلیل آثار ارزشامند ریایات ایان ناوع از
پوشش ،اسالم مورد پذیرش آنان قرار گرفته است (پایگاه اطالع رساانی استبصاار) .اساتفاده
اهل رسانه از خاطرات شیرین اینگونه شخصیتها و اراهه آنها در قالبهای هناری جاذاب
نقش تأثیرگذاری درگرایش مخاطبان به سبک زندگی اسالمی دارد .ازهماینرو ضارورت دارد
تا صاحبان رسانه با بهرهگیری از این مسئله در تبیین سبک زندگی دینی تهیه برنامههای جذابی
را در دستور کار خو یش قرار دهند.

از موضویات موردتوجه و از الزامات تبیین سبک زندگی دینی ،ریایات اولو یاتبنادی
مباحث است .بهینواننمونه ،ایمان و باورهای دینای از مباانی و منشااء تأثیرگاذار در رفتاار و
سبک و سیره انسان است .باورهای یمیق ،تحول و تغییر جدی در شیوه زندگی را بهدنبال دارد
و میتواند سرچشمه پدیدار شدن آثار فراوانی در حوزههای فردی ،اجتماایی و حتای محایط
زیست شود ،زیرا ایمان به خداوند ،وحی و رسالت ،و ایمان به یالم قیامت ،سابب تغییار در
نگرش انسان به جهان هستی و فلسفه وجودی تماام موجاودات یاالم ازجملاه خاود انساان
میشود .همین تغییر نگرش است ،که زمینه تعیین اهداف زندگی انسانها را فراهم میآورد که
درنتیجه ،آن هدف مشخصشده میتواند شیوه و سبک تعامل انسان با خود و خدا و تعامل با
دیگران و محیط زیست را تعیین کند.

ْ
ْ
َّ
ُ
قرآن کریم در تأیید این م لب آورده است« :و البل ُد الطی ُب یخ ُر ُُ نبات ُه ب ْذن ر ِّب ه و
َّ
َّ
الذی خ ُبث ال یخ ُر ُُ ِال ن دا»؛ سرزمین پاکیزه (حاصلخیز) گیاهش به فرمان پروردگارش

الزامات نقش رسانه در تبیین سبک زندگی مبتنی بر آموزههای دینی

 .12رعایت اولویتها
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میرو ید و سرزمین ناپاک (و شورهزار) جز گیاه اندک بیارزش از آن نمیرو یاد» (ایاراف:
آیه .)68
امیرمومنان یلی نیز در این که نوع رفتارهای انسان متأثر از باورهاای قلبای اوسات و

میتوان بهوسیله سبک و شیوه رفتار به س ح ایمان افراد دست یافت ،فرموده است« :فباالیمان
ُّ
ُّ
الصالحات و ّ
ستدل علی ّ
بالصالحات یس تدل عل ی االیم ان»؛ ایماان را بار کردههاای نیاک
ی

میتوان دلیل گرفت و از کردار نیک هم میتوان ایمان را تشخیص داد (سلیم بن قیس هاللی،
 ،9391ج )911 :1بنابراین ضرورت دارد موضوع تبیین ریشهها و مبانی جلوههای رفتااری و
سبک زندگی بر دیگر موضویات اولو یت داده شود.
 .13پرهیز از موانع تأثیرگذار
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یکی از الزامات تبیین سبک زندگی دینی ،پرهیز از اموری است که مانع تأثیرگذاری تبیین
در مخاطبان میشود بهینواننمونه یمل نکردن تبیینکنندگان باه آموزههاای دینای در سابک
زندگی خو یش مانع پذیرش مخاطبان میشود ،ازهمینرو رسول خدا خ اب به اباذر فرود:
َّ
ُ َّ
«یا أباذر ،مثل الذی ی ْد ُعو بغیر عمل ،کمثل الذی ی ْرمی بغیر وتر؛ ای اباذر مثل کسی که مردم را
به دین دیوت میکند اما خود اهل یمل نیست ،مانند کسی است که تیراندازی میکند ،بدون
این که کمانی داشته باشد» (طوسی .)693 :9393 ،و همچناین اماام صاادق درایانبااره
فرمودِ« :ن ْالعالم ِذا ل ْم ی ْعم ْل بع ْلمه ،ز َّل ْت م ْوعظ ُت ُه عن ْال ُق ُلوب کما ی ُّل ْالمط ُر عن َّ
الصفا؛ یالم
اگر به یلم و دانش خود یمل نکند ،مویره او از دلها میلغزد ،همانطورکه بااران از سانگ
صاف و غیرقابل نفوذ میلغزد» (کلینای ،9916 ،ج .)33 :9همچناین یکای دیگار از مواناع
تأثیرگذاری در تبیین سبک زندگی دینی ،اسالمی نبودن سبک زندگی مسئولین و مدیران نراام
است زیرا چشم اکثر افراد جامعه به شیوه زندگی دستاندرکاران حکومت است .ایان مسائله
یک واقعیت اجتمایی انکارناپذیری است که هم در قرآن و هم در سخنان اهل بیت به آن
اشاره شده است ،آنجاکه میفرماید« :و (در قیامت) همه آنها در برابر خدا ظاهر میشاوند،
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در این هنگام ،ضعفا (پیرویکنندگان نادان) به مستکبران (و رهبران گمراه) میگو یند :ما پیروان

شما بودیم ،آیا اکنون که به خاطر پیروی از شما گرفتار مجازات الهی شدهایم ،شما حاضارید
سهمی از یذاب الهی را بپذیرید و از ما بردارید؟ (ابراهیم :آیه 19و غافر :آیه.)31

در سخنان امیر مومنان یلی نیز در این ماورد آماده اسات کاه فرماودهانادَّ « :الْ ُ
اُ
ُ
ْ
بأمرائه ْم أشب ُه م ْْ ُه ْم بآبائهم؛ مردم به امیران و حاکمان شابیهترناد تاا باه پدرانشاان» (حرانای،

 .)118 :9919همانگونه که مقام معرم نیز در تأیید این م

لب به کالم امیر مومنان یلای

استناد کرده و فرمودند :ریختوپاش ما (حاکمان و مسئوالن) ُم ِّ
شوق ریخاتوپااش دیگاران
ُ
است .واقعا « ُ
الْاُ علی دین ُملوکهم» (ابن بابو یه ،9911 ،ج .)96 :9ایشان در بیان دیگاری
درباره نقش حاکمان و مسئولین در زیادهروی مردم در مصرف گفتند :بسیاری از زیادهرویها
و ریختوپاشها در رفتار مردم ،بهخاطر نگاه کردن باه رفتاار آن کساانی اسات کاه آنهاا را
«بزرگترها» میدانند ،اگر اسراف در س وح باال (مدیران) نباشد در بین مردم هم اساراف کام
خواهد شد» (بیانات .)9919 /9/9 ،یکی دیگر از موانع تأثیرگذار در تبیین سبک زندگی دینی
امکانات ضروری برای ازدواج و اشتغال جواناان ،بناابراین تبیاین و تشاو یق اقادام باه ازدواج
براساس آموزههای دینی زمانی در مخاطبان اثرگذار خواهد بود که امکانات ضروری برای افراد
موردنرر فراهم شود.
 .14رعایت اخالق رسانهای

از الزامات و نکات موردتوجه در تبیین سبک زندگی اسالمی بهوسایله رساانه ،ریایات
اخااالق رسااانهای اساات .مقصااود از اخااالق رسااانهای مجمویااه قوایاادی اساات کااه بایاد
دستاندرکاران رسانهها داوطالبانه و باراساس ندای وجدان و ف رت خاو یش در انجاام کاار
حرفهای ریایت کنند؛ بدون آنکه الزام خارجی داشاته باشاند یاا در صاورت تخلاف دچاار
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بر مخاطبان ،فراهم نبودن امکانات الزم برای تحقق سبک زنادگی دینای مثال فاراهم نباودن

مجازاتهای قانونی شوند.
اخالق رسانه به میزان زیادی به رسانهها کمک میکند تا اصول و قواید کلی باه وجاود
آورند ،بهطوریکه این اصول با یملکرد اخالقی افراد م ابقت داشته باشد .بنابراین ،منرور از 65

«اخالق رسانه» ،معرفی چارچوب نرری است کاه اصاحاب رساانهها ملازم باه ریایات آن
هستند ،بهطوریکه ریایت آن ،درنهایت منجر به اخاالق یملای شاود .چاهبساا بسایاری از
شگردهای رسانهای ،که به ظاهر با هیچ اصل ،بند و تبصرهای از حقوق و قانون تنافی نداشاته
باشند ،اما ممکن است با اصول اخالق منافات داشته باشند .ازسویدیگر ،اخالق رسانهای با
ارزشها و هنجارها سروکار دارد .ارزشهاا و هنجارهاایی کاه از درون فرهناگ جامعاه و در
جامعه اسالمی ،از درون فرهنگ اسالمی سر بر میآورد .ازاینرو ،اخالق رسانهای اگرچه تابع
اصول و قواید کلی و جهانشمول است ،اما به سبب نشأت گرفتن آن از مجمویه ارزشهای
ب ن جامعه ،میتواند از جامعه و فرهنگی به جامعه و فرهنگ دیگر متفاوت و متغیر باشد.
رسانهها موظند که اصول دینی ،اخالقی و مذهبی ،آداب و سنن قومی و ملی را ریایات
کنند .در حفظ امنیت ،نرم یمومی ،سالمت و آرامش روانی جامعه کوشا باشند .برای حیثیت

مطالعات دینی رسانه | سال سوم| مشاره هنم و دهم| هبار و تابستان 0011

و حریم خصوصی افراد ارزش قاهل باشند .از ترو یج شایعات و خبرهای غیرموثق خاودداری
کنند .در ادبیات گفتاری و نوشتاری خود دقات کنناد .باا تفکاری آزاد و اصاولی قادم در راه
پیشرفت کشور بردارند .به تقو یت نرام کمک کنند .از ترو یج خشونت ،بیایتمادی ،تهمات
و… جلوگیری کنند ،نباید بایث ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه شوند ،نباید غارضورزاناه
کاخ آرزوهای خود را بر و یرانههای شخصیت و زحمات دیگران بنا کنند .بهتر است با افزودن
نکات مثبت در خو یش به آمال خود برسند.
یدم توجه به این وظایف گاه ،صدمات جبرانناپذیری به فرد ،افراد و یا کل جامعه خواهد
زد .نشر هیجانات کاذب ،دامن زدن به اختالف ،ل مه به امنیت روانی جامعه ،ترو یج تهمت و
افترا نسب به شخص یا اشخا

خا  ،ایجاد تنش در جامعه و … ازجمله آسیبهای این

امر است که گاه جبران آن حتی پس از سالهای متمادی ممکن نیست (سایت رصد رساانه،
ُ
 .)9319/9/11امیرالمؤمنین نیز دراینباره خ اب به مردم میفرمایاد« :ال أری ِ ْص اَ ْم
ْ
ْ
بْفساد نفسی» (نهج البالغه ،خ به)11:؛ من بنا ندارم که شما را به مسیر درست بکشانم باه
ً
قیمت آنکه خودم از مسیر نادرستی حرکات کانم» .اصاال ممکان نیسات از راه بایاخالقای

 68نتیجهی حق در گرفت .شاید بهظاهر اتفاق حقی هم بیفتد ،اما درنهایت آسیبهای خودش را

در جایی نشان خواهد داد .بنابراین در بهرهبرداری از رسانه برای تبیین سبک زندگی اساالمی
ضرورت دارد تا تمام آهیننامههای اخالقی مربوط به رسانه ریایت شود.
نتیجهگیری

بهرهبرداری از رسانه برای تبیین سبک زندگی مبتنیبر آموزههای دینای در یصار حاضار
ضرورتی انکارناپذیر است اما آنچه که باید در یملیاتی کردن این امر موردتوجه تولیدکنندگان
محتوای سبک زندگی و اهالی رسانه قرار گیرد ،دقت در الزامات و اقتضااهات مارتبط باا ایان
مسئله و ریایت آنها است .باتوجهبه م البی که دراینباره بیان شد میتوان به نتایج ذیل اشاره
کرد:
 .9رسانه دارای قابلیتهای فوق العادهای است که میتواند در هر دو جهات اصاالح و
تخریب در فرهنگها و تمدنها و دیگر موضویات نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
بیشتر متدینان به اسالم یا گروه مؤثری از جامعه اسالمی به آن یمل مایکنناد و در رفتارشاان
منعکس میشود.
 .9بازخوانی آموزههای دینی و ژرفاندیشی در آن ،ظرفیت باالی ایان آموزههاا را بارای
فرهنگسازی و اراهه الگوهای رفتاری مناسب نشان میدهد.
 .3تبیین سبک زندگی براساس آموزههای دینی ازطریق رسانه ،زمانی به نتیجاه م لاوب
خواهد رسید که الزامات آن به شرح ذیل موردتوجه دست اندرکاران قرار گیرد:
الف) برخورداری از یک نقشه راهبردی؛
ب) جامعیت محتوای سبک زندگی اسالمی؛
ج) توجه به تفاوتها و ظرفیتهای رسانه؛
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 .1سبک زندگی مبتنیبر آموزههای دینی ،شیوه زندگی فردی و اجتمایی است که همه یا

د) بهره جستن از قالبهای جذاب هنری؛
و) تربیت و بهکارگیری هنرمندان متعهد؛
ھ) توجه به شرایط زمان حاضر؛
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ی) ارتقای سواد رسانهای مخاطبان؛
ر) توجه به ذاهقه مخاطبان؛
ز) فراهم نمودن زمینه ایجاد گفتمان غالب؛
س) توجه به اقدام جمعی و فراگیر؛
ش) توجه به اندیشمندان مستبصر؛
) ریایت اولو یتها؛
ض) پرهیز از موانع تأثیرگذار؛
ط) ریایت اخالق رسانهای.
پیشنهادات
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باتوجهبه م العاتی که درباره الزامات و اقتضاهات تبیین سبک زندگی دینی ازطریق رسانه
ازسوی راقم این س ور انجام گرفته است ،پیشانهاد مایشاود تاا دربااره هریاک از الزاماات
چهاردهگانه م رحشده پژوهش مستقلی اراهه انجام شود .زیرا تبیین دقیق هر یاک از ینااو ین
اراهه شده نقش تعیینکنندهای در ارتقای سبک زندگی دینی در جامعه دارد.
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The requirements of the role of the media
in explaining the lifestyle based on religious teachings


Eisa Eisazadeh

Abstract
Purpose: The media can play a decisive role in changing people's
lifestyle due to its significant progress and the provision of access to it for
most people, Using it to explain the religious lifestyle has requirements and
requirements, the attention of which has an influencing role in achieving the
desired result, the purpose of the leading research is to examine and analyze
those requirements and requirements.
Methodology: This research is descriptive-analytical and data collection
is based on the library method.

Conclusion: Achieving goals in any work depends on meeting the
requirements of that work. Explaining religious lifestyle through media also
has its own requirements that if it is observed, a desirable explanation can be
achieved.
Keywords: media, lifestyle, religious teachings.
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Findings: The findings indicate that explaining the lifestyle based on
religious teachings through the media will be effective when the requirements
and requirements of this work such as (preparing a strategic plan, producing
comprehensive content of the religious lifestyle, paying attention to the
differences and capacities of the media, taking advantage of Attractive art
forms, training and employing committed artists, paying attention to the
conditions of the time, improving the audience's media literacy, paying
attention to the audience's taste, providing the context for creating dominant
discourse, paying attention to opinionated thinkers, avoiding influential
obstacles, respecting priorities, respecting media ethics) be noted
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