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 رسانه مطلوب دینی از دیدگاه فقه مقارن
 

 3مهسا موالئی پناه 2عابدین مؤمنی، 1مرتضی چیت سازیان،

 (26/9/1399، تاریخ پذیرش: 9/9/1398تاریخ دریافت: )

 
 دهیچک

 دهدهنشود، نشانمی شناخته دینی عنوان با حاضر حال در که هاییرسانه عملکرد بررسی
اقدامات  و مشاهده نتایج بوده اسالمی معارف ارائه در شیوه مرج و هرج و پراکندگی ایگونه
 ینا از یکراستای بهبود وضعیت کنونی، حاکی از آن است که عمالً هیچگرفته در انجام

 آن دقیق ماهیت دینی، شناخت مطلوب رسانه از شاخص و واحد تعریفی ارائه در اقدامات
 ودهمؤثر نب رسانه متناسب با آن فقه تدوین و فقهی مناسب عملی احکام صدور باالخره و
 هایهعرص در واحد فتوایی از پیروی و پذیرش در امیالز به ایجاد در بهترین حالت، تنها و

 چنین بروز اصلی انجامیده است. علت ایرسانه مسائل جمله از مقارن فقه گوناگون
رسانه و عدم توجه به رابطه میان دو واژه مهم  مفهوم و ماهیت شناخت در مشکالتی، خلط

نجام تحلیلی ا-رو که به روش توصیفیهدف از تحقیق پیش . است بوده «دعوة»و « إعالم»
شاخص مطلوبیت رسانه دینی چیست و به »شده، یافتن پاسخهای مناسب برای سؤاالت 

 «دستاورد فقهای مذاهب اسالمی در باب این مسئله چه بوده؟»، «آید؟چه روش به دست می
برای پرسشهای باال به  است. این پژوهش« آیا عمالً دستاوردی حاصل شده یا خیر؟»و 

و انواع « دعوة»و « إعالم». تبیین رابطه میان دو واژه ۱پاسخهای ذیل دست یافت: 
دیدگاههای مرتبط با آن جهت شناخت ماهیت رسانه دینی و سپس بیان مطلوبیت آن، 

. قضایای صادره در زمینه رسانه دینی توسط محققان و فقها، مبتنی بر یکی ۲ضروری است؛ 
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. الزم است پیش از صدور احکام و فتاوای فقهی، 3دیدگاههای موجود است؛  از همین
 تعریفی مشخص و واحد از رسانه دینی استخراج گردد.

 رسانه، رسانه دینی، فقه مقارن، مذاهب اسالمی، دعوة. ها:کلیدواژه
 

 طرح مسئله
 رجه و پراکندگی ایشود، گونهمی شناخته دینی عنوان با حاضر حال در که هاییرسانه در
 عملکرد مطالعه طریق از امر این که است مشاهده قابل اسالمی معارف ارائه در مرج و

 الهایکان تعداد افزایش به توانمثال، می طور به. است تشخیص قابل گوناگون هایرسانه
 یاتنشر در آنان خروجی گسترده انتشار آن تبعبه که اسالمی هایبرنامه مختص ایماهواره

 یلس که ایگونه به نمود؛ اشاره گیردمی صورت مربوطه اجتماعی هایشبکه و سایتهاوب و
 کانالهای در برنامه دهها طریق از مذهبی ناصحیح و صحیح اطالعات و فقهی فتواهای
 و صحیح مطلب تا است ناچار او و ریزدمی عرب بیننده بر تخصصی و عمومی ایماهواره
 نابعم کامل، تعدد طوربه که کسانی حتی. دهد تشخیص و کرده جدا هم از شخصاً را ناصحیح
 صورت در پدیده این عواقب درباره حال عین دانند، درمی مفید ایپدیده را دینی اطالعات

رخداد،  این پی در .(۱۰ق، ۱۴3۰زیدی، : ک.ر) دهندمی آن، هشدار روی خاص کنترل عدم
 منجر «ةالحیر فتاوی» عنوان با فقهی فتاوای از ایگونه ظهور به که یافت انتشار نشریاتی

 از اعم) هیفق مسائل کنندگانپرسش به گوییپاسخ برای رسیدمی نظربه آغاز در آنچه و شد
 هک شده منجر فتوا عرصه در مرج و هرج و تنازع به ،است...( و ای، اقتصادی، سیاسیرسانه

 گردید ادرستن فتواهای نتیجه در مردم بین بسیاردر فکری آشفتگیهای ایجاد سبب نتیجه در
 .(۱۸ق، ۱۴۲۹اشقر، : ک.ر) بود روانی و اجتماعی اساسی مشکالت بروز معنای به که

های بحث اینکه مجمع جمله از گرفت؛ صورت مشکالت، اقداماتی این با مقابله منظور به
 مصر، مرجع داراإلفتاء که نمود خود، اعالم جلسات از یکی اسالمی دانشگاه األزهر، در

 جهر از وسیلهبدین تا خصوصی است و عمومی امور در فتوا صدور برای صالحیت دارای
 صیتخص زمینه این در که ایماهواره هایشبکه شیوخ گسترده نفوذ و فتوا عرصه در مرج و

 این از کدامهیچ ،وجود این (. با۱۰-۱۲ق، ۱۴3۰زیدی، : ک.کند )ر جلوگیری ،ندارند
 تر، شناختو به عبارت دقیق دینی مطلوب رسانه از شاخص و واحد تعریفی ارائه در اقدامات
رسانه متناسب و بر  فقه تدوین و فقهی مناسب عملی احکام صدور باالخره و آن ماهیت
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 فتوای زا پیروی و پذیرش به الزام نهایتاً و در بهترین حالت، به و نیفتاده کارگر اساس آن
 توانمی. انجامید ایرسانه مسائل جمله از مقارن فقه وناگونگ هایعرصه در فقهی واحد
 رسانه و مفهوم و ماهیت شناخت در مشکالتی، خلط چنین بروز اصلی و عمده علت گفت

 امیدهانج فتواهایی چنین صدور نتیجتاً به که است عدم توجه به رابطه میان واژگان مهم آن
 چنین اب بایستمی چنانهم نیاید، فقه دست به دینی رسانه از مطلوب تعریفی چهچنان. است

 . باشد روروبه بزرگی مشکالت
ه وجویی در میان منابع فارسی مرتبط با رساندرباره پیشینه تحقیق باید گفت با جست

دینی و فقه رسانه، اثری در ارتباط با بررسی رسانه دینی از منظر فقه مذاهب اسالمی، یافت 
زمینه که مطلوبیت رسانه دینی را از منظر فقه مورد دقت قرار چنین اثری در این نشد و هم

داده باشد یافت نشد. بلکه عمده موضوعات درباره انعکاس دین در رسانه و پرداخت به 
باشد. های موجود میسنجی تطبیق رسانه دینی با رسانهمبانی و نظریات که در واقع امکان

 توان به آنها اشاره کرد عبارتند از: نه که میچنین از جمله آثار مهم دیگر در این زمیهم
 نوشته آقای احمد مبلغی؛« (شناسیموضوع) رسانه فقه بر درآمدیپیش»مقاله  -۱
 اثر آقای عیسی زارعی؛« ایرسانه دینی، دین رسانه»مقاله  -۲
 الدین آشنا.اثر حسام« رسانه دینی»مقاله  -3

یک، رسانه دینی را از منظر این زمینه که هیچ و البته سایر آثار فارسی محدود موجود در
چنین در میان منابع عربی، در آثار معدودی رسانه دینی از اند. همفقه مقارن بررسی نکرده

منظر فقه مذاهب بررسی شده که به علت عدم یا کمبود شناخت ماهیت رسانه دینی، نارسا 
نها و بیان ایراد و اشکاالت موجود ترین این آثار و بررسی آهستند. در متن مقاله به مهم

زمینه،  پرداخته شده است. تفاوت مقاله حاضر با سایر مقاالت و کتب فارسی و عربی در این
شناساندن ضرورت درک ماهیت و مفهوم رسانه دینی، پیش از صدور حکم درباره 

شود و موضوعات و مسائل گوناگون مربوط به آن است که از دیدگاه فقه مقارن بررسی می
 ضمن اینکه سعی شده تا راهکار و پیشنهاداتی نیز در این زمینه ارائه گردد. 

ن تحلیلی انجام شده آن است که ضمن تبیی-رو که به روش توصیفیهدف از تحقیق پیش 
اهمیت و لزوم شناخت ماهیت و ویژگیهای رسانه دینی از منظر فقه مذاهب اسالمی، برای 

، «آید؟رسانه دینی چیست و به چه روش به دست میشاخص مطلوبیت »سؤاالتی چون 
آیا عمالً دستاوردی حاصل »و « دستاورد فقهای مذاهب اسالمی در باب این مسئله چه بوده»
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، پاسخهای درخور و مناسبی را بیابد. پیش از ورود به متن اصلی مقاله، «شده است یا خیر؟
 شود.ین اسالم ذکر میای از دیدگاه دتوضیحاتی درباره مشروعیت عمل رسانه

 
 ایمشروعیت عمل رسانه

ن و بارزترین ای ترینبرجسته شود کهبا نظر به شرایط زمان و تحوالت آن، دریافت می
ای که محصول رسانه. است آن اشکال همه و ارتباطی در ایرسانه تحوالت، تحوالت

در طول اعصار  ها را در محیطهای مختلف شناخته وای زمان نیست. انسان رسانهلحظه
 ها با توجه به تحوالت جامعهگوناگون با ارتباطات شخصی شروع کرده است، سپس رسانه

(. پس رسانه و ارتباطات از ابتدای آفرینش و با 3۷ق، ۱۴33تدریج تکامل یافتند )کناکر، به
ءا ََ الْأَسْمَ وَعَلَّمَ آدَمَ»فرماید: که خداوند در قرآن کریم میخلقت انسان وجود داشته است چنان

 همه [خدا] : وكُلَّهَءا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَءائِكَةِ فَقَءالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَءا َِ هَؤُلَءا َِ إِنْ كُنْتُمْ صَءادِقِينَ
 راست اگر فرمود و نمود عرضه فرشتگان بر را آنها سپس آموخت آدم به را نامها[ معانى]

که در این « أنبأ»و « علَّم»(. دو لفظ 3۱ )بقره،« دهید رخب من به اینها اسامى از گوییدمى
گرفته شده و دومی « علم»آیه به کار رفته، هر دو مربوط به رسانه است که اولی از ریشه 

ها جایی که بحث درباره سیر و تطور رسانهمربوط به یکی از کارکردهای رسانه است. از آن
مرتبط  توان به آثارجالی برای بسط آن نیست، میو انواع آن گسترده بوده و در این تحقیق م

؛ عجاج الخطیب، ۸ق، ۱۴۰۸؛ ابوهاللة، ۱۲ق، ۱۴۰۴مراجعه نمود )ر.ک: عبدالحلیم، 
 (.۶۱-۲3ق، ۱۴۰۵

توان دریافت که دین اسالم ذاتاً یک دین از مشاهده بسیاری از آیات قرآن کریم می
 (.۱۹م، ۲۰۱۶یین است )ر.ک: دربالة، ای است؛ زیرا بر اساس افشاگری )إفصاح( و تبرسانه

و  ای کامل چون پیامبر اکرماولین رسانه دینی )اسالمی( از وحی به انسان رسانه
: إقرأ...»فعالیتهای ایشان آغاز شد. جایی که خداوند توسط حضرت جبرئیل به ایشان فرمود: 

کریم )به عنوان نخستین ( و یا جایی که خداوند درباره تالوت آیات قرآن ۱)علق، ...« بخوان 
 رَسُولًءا الْأُمِّيِّينَ فِي بَعَثَ الَّذِي هُوَ»فرماید: به بندگانش می رسانه اسالمی( توسط پیامبر

 لَءال ضَ لَفِي قَبْلُ مِنْ كَءانُوا وَإِنْ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَءابَ وَيُعَلِّمُهُمُ وَيُزَكِّيهِمْ آَيَءاتِهِ عَلَيْهِمْ يَتْلُو مِنْهُمْ
اى از خودشان برانگیخت تا آیات او را سوادان فرستادهاوست آن کس که در میان بى: بِين مُ
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ش از آن پی بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد و ]آنان[ قطعاً
 (.۲)جمعه،  «در گمراهى آشکارى بودند

وحی و اسلوب  ای که بر روشسانهای دین اسالم آغاز شد. رگونه بود که مسیر رسانهاین
آن در مخاطب قراردادن مردم نشر حقایق دین اسالم به آنها استوار بود، زیرا وحی به عنوان 

شد، خبری که نه پنهان بود و نه مخفی؛ چرا که ماهیت آن، ترین خبر محسوب میبزرگ
 پیامبران، ابالغ وظیفه ( و3۰۰ق، ۱۴۲۶سازی )إنباء( بوده )ر.ک: بر، آشکارسازی و آگاه

 گونه که خداوند خطاب به پیامبر گرامی اسالمهمان. شدمی محسوب مردم به وحی مفاد
 وَاللَّهُ هُرِسَءالَتَ بَلَّغْتَ فَمَءا تَفْعَلْ لَمْ وَإِنْ رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ مَءا بَلِّغْ الرَّسُولُ أَيُّهَءا يَءا»فرماید: می

 سواداناوست آن کس که در میان بى :الْكَءافِرِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لَءا اللَّهَ إِنَّ النَّءاسِ مِنَ يَعْصِمُكَ
اى از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و فرستاده

(. ۶۷)مائده،  «پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند حکمت بدیشان بیاموزد و ]آنان[ قطعاً
و صحابه و سایر مؤمنان در غالب دعوت )الدعوة(  بیتتوسط اهل بعدها مسیر پیامبر

به اسالم دنبال شد. توسط کسانی که در تبیین اصول اسالم و انتقال پیام حقیقی اسالم تالشها 
و مجاهدتها کردند. ذکر این مطلب، قبل از ورود به بخشهای اصلی مقاله حاضر، الزم و 

 نمود.ضروری می
ها و حکم رسانه دینی در فقه مذاهب پژوهش حاضر، در سه بخش اصلی تعاریف، مؤلفه

 شود. اسالمی دنبال شده و سپس به ارائه راهکاری جهت حل مشکالت موجود پرداخته می
 

 تعاریف
های لغوی )معاجم( عربی و کتب فقهی مذاهب اسالمی، معادل دو نامهواژه رسانه در فرهنگ

به کار رفته است و لذا در این بخش به تعریف این دو « دعوة»و « إعالم»واژه اصلی یعنی 
در « إعالم»واژه و رابطه میان آنها خواهیم پرداخت. الزم به ذکر است که منظور از واژه 

ای جدید، همان رسانه امروزی با در نظرگرفتن اشکال مختلف آن است منابع فقهی و رسانه
کار گرفته شده است؛ چرا که واژه رسانه ز فقهای معاصر بهلذا در آثار و فتاوای معدودی ا

چنین اکثر آثار معاصر اندیشمندان مسلمان، تحت عنوان دعوت در تمامی آثار قدیم و هم
چنین بیان خواهد شد که این دو کار رفته است. در ادامه همبه «اإلسالمیة الدعوة»اسالمی 
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-روند، از نظر روش، هدف و ماهیت متفاوتکار میواژه با اینکه هر دو تحت عنوان رسانه به

کنیم و سپس مقصود از رسانه دینی را اند. در این قسمت ابتدا مفهوم رسانه را تعریف می
 بیان خواهیم کرد.

 
 4. إعالم1

گونه به معنای امروزی خالی هستند، زیرا همان« إعالم»فرهنگ لغات قدیمی، از اصطالح 
 اند وجدید است. اما آنها درباره ریشه کلمه إعالم سخن گفتهکه اشاره شد، این اصطالح 

، تافارس، بیابن)« علما... إعالم از ماده علم است: یعلم»اند. ای را برای آن برشمردهمعانی
و علم صفاتی از صفات خداوند عزوجل است... خداوند عالم، علیم و علّام است ( ۴/۱۰۹

( نیز ۴۱ق، ۱۴3۰به معنای تبلیغ و خبردادن )زیدی، چنین (. هم۲/۱۵۲تا، )فراهیدی، بی
ق، ۱۴۱۴منظور، (، إعالن )ابن۲۱۷ق، ۱۴۲۰هست. معانی دیگری چون إخبار )رازی، 

( و... را ۶۴ق، ۱۴۱۰(، إنذار )مناوی، ۲۶۶و  ۱/۱۷۰م، ۲۰۰۱(، تعریف )ازهری، ۱۲/۴۱۸
 اند.نیز برای آن برشمرده

ح ارائه شده است، از جمله تعریف جامع و کلی تعاریف متعددی برای این واژه در اصطال
 اراألخب نشر»گوید: ابراهیم امام که نزدیک به تعاریف لغوی ذکرشده است، جایی که می

(. ۱۹م، ۱۹۸۰؛ یعنی انتشار اخبار و نظرات به توده مردم )ر.ک: امام، «الجماهیر على واآلراء
در باب تعریف اصطالحی « سالمیمعجم مصطلحات دعوة و اإلعالم اإل»چنین در کتاب هم
یا  روند ارائه اخبار، حقایق و اطالعات صادقانه به مردم از طریق ابزارآمده است: « إعالم»

ا بانتشار اخبار، اطالعات، نظرات، نیازها، احساسات، دانش و تجربیات به طور شفاهی یا 
ق، ۱۴3۰توده مردم )زیدی، به منظور اقناع یا تأثیرگذاری بر رفتار ، استفاده از روشهای دیگر

۴۲-۴۱.) 
 

 5)إعالم اسالمی( . إعالم دینی2
                                           

۴. information 

۵. Islamic information 
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اصطالحی نسبتاً مدرن است، از این رو تعاریف آن در میان ، «اسالمی إعالم»اصطالح 
 بت بهنسمحققان متفاوت است. با توجه به تخصصهای آنها از یک سو، و بینش نظری آنها 

کم تبع آن، حباید چگونه باشند از سوی دیگر، نوع تعاریف و به های اسالمیکه رسانهاین
 مفهوم که تعاریفی جمله فقهی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت متفاوت خواهد شد. از

رسانه اسالمی، »گوید: است. وی می عبدالحلیم دهد، تعریفمی توضیح را اسالمی رسانه
 قرار دممر اختیار است، در پیامبرش سنت و اخد کتاب از برگرفته که را اسالم دین حقایق

ارتباط  شخص وساطت با عمومی هایرسانه طریق از مستقیم، یا طور به ...دهد می
 همان مخاطب که دارد پیامی موضوع در دریافت عمیقی و گسترده زمینه برقرارکننده که

ن گیری از آبهره دینی، و حقایق به همان یعنی صحیح عمومی افکار ایجاد منظور است، به
 (.۱۴۷ق، ۱۴۰۴عبدالحلیم، ) «روشش و در رفتار

 
 6ه. دعو3
: نقول و منه(. الدعوة) مصدره مشتق ثالثی دعا فعل ثالثی مشتق از مصدر دعوة است و فعل»

« الدعوة»(. لفظ ۲۵۸-۱۴/۲۵۹ق، ۱۴۱۴منظور، )ابن« و دعوى دعوت، أدعو، دعوة، و دعاء
(، دعاء، طلب  و... آمده ۲۲۷۵ق، ۱۴۰۸)فراخوان( )سید قطب، در قرآن کریم به معنای نداء 

 که است در اصطالح، یک نوع سخنرانی (. دعوة۱۶-۱۸ق، ۱۴3۵است )ر.ک: سالطنه، 
ق، ۱۴3۰است )زیدی،  شده انجام آنها بر تأثیرگذاری منظور به مردم از گروهی به خطاب

۱۲۰.) 
 

 دعوت اسالمی )الدعوه اإلسالمیه( .4
در اسالم یک چیز است و هر دو در متون شرعی )دعایة(  و تبلیغدعوت )دعوة(  مفهوم کلی

، اصول، ارزشها و آموزهعتقاداپس دعوت اسالمی همان نشر اند. شده واردکتاب و سنت 
 جا(.)همان اسالم در میان مردم است دین های
 

 «دعوه»و « إعالم». رابطه 5
                                           

۶. mission , propaganda 
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ث اثرگذاری مستقیم در صدور فتاوا و احکام فقهی پرداخت به رابطه میان این دو واژه، از حی
، چهار «دعوة» و« إعالم»ای، دارای اهمیت فراوان است. در زمینه بررسی رابطه میان رسانه

 نظر اصلی وجود دارد: 
نند که کگیرند و ابراز میقائلین به این نظر، این دو اصطالح را یکی در نظر مینظر اول: 

 (.۱۲۰ق، ۱۴3۰سانه همان دعوت است )زیدی، دعوت همان رسانه است و ر
بر این باور است که این دو واژه، از جهت روش و هدف متفاوت هستند، به این نظر دوم: 
 صورت که: 

ای )در بهترین حالت( برای واقعیت موجود است، در رسانه )إعالم( ترجمه صادقانه -۱
که از قبل مطابق با  است توسعه واقعیتی دعوت یک تالش جدی و هدفمند برای حالی که

کند تا انسان را وجود دارد که هدف آن خیر است و تالش می دعوتشده در اصول تعریف
 (؛۱۲۱)همان،  خوبی و کمال برساند تمامی بهبه 

، است مردم گیریهایجهت و ها، گرایشهارسانه )إعالم( صرفاً بیان موضوعی اندیشه -۲
و از کرده گرایشهای آنها را حفظ  که است های مردماندیشه هدهندشکلاما دعوت، 

ای که به تعادل و ثبات در جامعه گونهبه ؛رودآنها فراتر میگیری )معمول و متداول( جهت
 ا(؛ جهمانکند )برجسته میدر جامعه  خیرخواهی، سازندگی و صلح را قوایی چونو انجامیده 

یرا هدف ز ثبات و متغیر است؛ی دریافت میکند، بیکنون ایرسانهکه انسان  یمحتوای -3
 دعوتق و اطالعات در مورد واقعیت در حال تغییر است، در حالی که محتوای ئاو ارائه حقا

تعریف کرده  شظهور آغازثابت است و چارچوب آن با اصول اساسی که دین اسالم از 
 همان(.شود )است تعیین می
اسالمی  هایای از انواع رسانهانه اسالمی، یعنی گونهاینکه دعوت، جزئی از رسنظر سوم: 
 جا(.است )همان

آن  تر از رسانه است وقائلین به این نظر معتقدند که: دعوت اسالمی گستردهنظر چهءارم: 
های اسالمی و سایر وسایل تبلیغی و ارتباطی و انتشاراتی )مانند تعلیم، نصیحت، شامل رسانه

 جا(.نهی از منکر( است )همانمحاسبه، امر به معروف و 
شدن به یکی از این نظرات است. روش مقصود این تحقیق از مطلوبیت رسانه دینی، قائل

تحقیق حاضر در بیان مطلوبیت رسانه دینی از منظر فقه مذاهب، به روش قائلین به نظر دوم 
ها و حکم رسانه دینی در فقه مذاهب اسالمی، تر بوده و در ادامه و پس از ذکر مؤلفهنزدیک
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ی به عنوان نظر ارجح به دالیلی که خواهد آمد، نظر دوم جهت تعریف رسانه مطلوب دین
و « إعالم»چه میان دو واژه اصلی رسانه یعنی قرار خواهد گرفت. بدیهی است که چنان

در ماهیت، هدف و روش تفاوت قائل شویم، این تفاوت در صدور احکام و « دعوة»
 های رسانه دینی نیز خواهد آمد.مؤلفه
 

 های رسانه دینیمؤلفه
ها چهار اعم از فقهی و قرآنی، جهت برشمردن مؤلفه در پژوهشهای مرتبط با رسانه دینی

ور طهایی را برای آن ارائه کنند؛ بهاند تا مؤلفهدسته کلی مشاهده شد که هر کدام سعی کرده
 شود: مثال، چهار نمونه پژوهش در این زمینه بررسی شده و اشکال آن بیان می

، طور مثالاند و بهمی پرداختهها و اصول دعوت اسالپژوهشهایی که به مؤلفهدسته اول: 
. تشخیص ۱کند؛ از جمله: زیدان در بیان ویژگیهای اصلی دعوت صحیح مواردی را ذکر می

. شناخت نحوه ۲شونده از جهت روحی چه کمبودهایی دارد(؛ بیماری )اینکه فرد دعوت
رده آن نکشونده را متوجه ضرورت . تأکید بر آن )یعنی اینکه تا مخاطب دعوت3درمان آن؛ 

 شوندگان بیماریکردن شبهاتی که مانع از آن است که دعوت. برطرف۴از دعوت باز نایستد(؛ 
گیری از روشهای . ترغیب مخاطب به بهره۵)روح( خود را ببینند و آن را احساس کنند؛ 

. تربیت و تعلیم ۷گیری از درمان؛ . ترساندن )إنذار( آنان از ترک بهره۶درمانی؛ 
کنندگان به کسب علم و شناخت پیرامون موانعی که . تعهد اجابت۸گان دعوت؛ کننداجابت

شد )ر.ک: سبب عدم وصول ایشان به کماالت )و عدم پذیرش( پس از دعوت به حق می
 به بعد(. ۴۰۴ق، ۱3۹۶زیدان، 

ند. اها و اصول رسانه )إعالم( اسالمی پرداختهپژوهشهایی که صرفاً به مؤلفهدسته دوم: 
. پرهیز از تقلب و ۲. صداقت؛ ۱کند: های رسانه دینی را چنین ذکر میمهندس مؤلفهمثالً 

. عدم ۵. عدم ضرر غیر حق رساندن به دیگران؛ ۴. داشتن قصد و نیتی صحیح؛ 3نیرنگ؛ 
 (.۲۸-3۱تا، افتراء و تهمت )مهندس، بی

در  کندهفتاوای فقها )عموماً در پاسخ به پرسش مخاطب( که به صورت پرادسته سوم: 
سایتهای دانشگاهها و مؤسسات فقهی قابل رؤیت است. برخی از شیوخ مذاهب اسالمی 

یان هایی را برای رسانه دینی بمانند عطیه صقر، مفتی دانشگاه األزهر در قالب فتوایی، مؤلفه
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ای ه. وی مؤلفه..اندگرفته نظر در ایرسانه کار کلی نظارت عنوان به را آنها کرده است که
 نه دینی را چنین برشمرده است: رسا
 عجله عدم تأییدشان، و سپس و درباره آنها اخبار، تحقیق انتقال در صداقت به تعهد -۱

 مسابقات مطبوعاتی؛ در کسب پیروزی منظور به انتشار در
 جتروی از پرهیز و صحیح قوانین و دینی ارزشهای بر حاکم مفید اطالعات انتشار -۲
 انحرافی؛ و غیرعادی افکار
 حدود از دوری و تعصب و عدم نظرات دیگران از انتقاد و اظهارنظر در طرفیبی -3

 اخالقی؛
 سردرگمی و آنها رد به منجر امر این زیرا ،دین احکام ثابتهای از انتقاد از پرهیز -۴

 باره وجود دارد؛شود و نصهای )متون دینی( بسیاری در اینمی آنها مورد در هااندیشه
 محافظت به معنای این ،کنندمی محافظت مطبوعات و بیان آزادی از قوانینی کهچنان -۵

 و آداب و اخالقی ،از شعائر مذهبی آزادی مطلق نیست، بلکه محدود به حدود احکام ثابتی
 شود؛می صحیح رسوم
 انحراف عدم از اطمینان برای ایابزارهای رسانه و مطبوعات شدید بر اعمال کنترل -۶
انتشار  و پراکنیتخلفاتی چون شایعه ویژهبه ،تخلفات از بازدارنده مجازاتهای تعیین وآن، 

 خطرناک جنگی و سیاسی؛ اخبار
 تو چه در نظار انتشار و دینی رسانه چه در تولید محتوا هایجنبه از بسیار مراقبت -۷

 در انکاری مهم و غیرقابل تأثیر دین چرا که مجازات )در صورت عدم عمل به احکام(. و
 رفتار مردم دارد. اصالح و فکر اصالح

 که ار ایفردی اخبار در باورکردن خوانندمی روزنامه که دارد که کسانیاو سپس بیان می
 ویی و ردگپاسخ به و باید باشند داشته عجله نباید است نشده صادر منبع موثق یک توسط

 کامالً را آنها که گویمنمی من دهند وبه خرج  عمل و افکار ناصحیح ابتکار اخبار دروغین
 الترس ،خالصه طور به نیاز از آنها نیستیم(.ضروری هستند )و ما بی زیرا ،کنیم تحریم

-صحت انتشار پیام، توجه: است اساسی پایه چهار مورد بر هارسانه سایر و رادیو ،مطبوعات

در مجازات خاطیان  عدالت و ،نظارت در رساندن پیام، صداقت در سازیدادن و آگاه
 یکی انجام عدم و دارند رسانه مطلوب دینی دخالت به رسیدن در این موارد همه ای.رسانه

 جا(.شود )همانمی آن انحراف به منجر آنها از
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پژوهشهایی که با نظر به رابطه دعوة و إعالم و فهم تمایز میان آنها ارائه دسته چهءارم: 
ه اند. بطور کامل، متناظر با تفاوت میان این دو واژه ارائه نکردهاند و اما ویژگیها را بهشده

ی برای برده دارد که ویژگیهایتری نسبت به سایر آثار نامبندی دقیقعنوان نمونه، زیدی دسته
هایی را ذکر است. وی برای رسانه اسالمی وظایف و مؤلفه رسانه دینی )اسالمی( ذکر کرده

شوند مانند: ها( متمایز میهای اسالمی با ویژگیهایی )از سایر رسانهگوید: رسانهکند و میمی
 اصول و ارزشها به ایمان . تثبیت۱رسانه اعتقادی متعهد و برای آن رسالتی است و از جمله: 

ای خالص از . ارائه3رساندن شخصیت اسالمی؛ . کار در راستای به کمال۲اسالم؛  اخالقی
. تبیین وظایف، حقوق و آزادیهای اساسی اسالم در قبال ۴حقیقت در حدود آداب اسالمی؛ 

 (. ۸۷ق، ۱۴3۰دیگران )زیدی، 
اشکال مشترک میان این چهار دسته پژوهشهایی که تا کنون پیرامون رسانه دینی و ارائه 

عریفی اند متناسب با تاحکام فقهی متناظر با آن انجام شده، این است که اکثرشان نتوانسته
و کاربرد آنها در آثار « دعوة»و « إعالم»و با نظر به تفاوت ماهوی دو واژه واحد از رسانه 

های رسانه دینی را دقیق شناسایی و ارائه کنند. حتی زیدی متقدم و معاصر، ویژگیها و مؤلفه
که از حیث پرداخت به رابطه میان این دو اصطالح و توجه به آن، از سایر پژوهشها بهتر و 

توان گفت که این آثار ضمن وجود پراکندگی بسیاری است. در نتیجه می تر عمل کردهدقیق
های آن از منظر فقه مقارن نیز که در خود دارند، دچار خلط مبحث رسانه دینی و مؤلفه

 هستند. 
، سنتهای رسانه دینی همانند فقهای گروه اول از اهلفقهای امامیه نیز برای بیان مؤلفه

دارند. با این تفاوت مطرح کرده و ویژگیهای آنها را بیان میچهار عنصر اساسی دعوت را 
حث تر بسنت، از غایت این عناصر، بهتر و دقیقای بزرگان اهلکه در منابع فقهی و رسانه

 (.۲۹۵-3۰۱ق، ۱3۹۶شده است )ر.ک: زیدان، 
 معناصر اصلی رسانه نیز شامل چهار عنصر پیام، فرستنده پیام، گیرنده پیام و ابزار پیا

است و فقه رسانه ناظر به همه اینها بوده و مسائل مربوط به هر یک از اینها، مسائل فقه 
 (.3۶-3۷ش، ۱3۹۶باشد )منصوری، رسانه می
چه چه طبق نظر اول، رسانه )إعالم( اسالمی و دعوت یکی دانسته شود و یا چنانچنان

وب شود و یا حتی طبق نظر سوم، دعوت إسالمی جزئی از رسانه )إعالم( اسالمی محس
دعوت اسالمی اعم از آن باشد )نظر چهارم(، پیداست که به تفاوت میان روشها و اهدافی که 
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اند نیز توجهی نخواهد شد و در نتیجه عمالً با یک سری این دو واژه طبق آن پدید آمده
 های پراکنده مواجه خواهیم بود.مؤلفه
 

 7ه مقارن مذاهب خمسهحکم رسانه دینی در فقه مذاهب اسالمی: دیدگا
است که در  «دعوة» و «إعالم»واژگان  بین رابطه ماهیت و تأثیر فهم این مبحث، تحت

 در باب حکم شرعی رسانه خود نظر فقها و محققان قسمت تعاریف بدان اشاره شد. بیشتر
 میان، آن هایگفته اند که با برآوردی درکرده استوار رابطه این مواضع به توجه با دینی را

 بندی نمود:مشخص و دسته را به شرح زیر رأی اصلی سه توان
 

 است واجب عینی یک رسانه دینی: اول . دیدگاه1
جه گوید: با تواند. وی میطور که برخی از محققان مانند ابراهیم امام به این دیدگاه قائلهمان

طرفداران این  (.۱۹م، ۱۹۸۰به میزان توانایی هر مسلمان بر او واجب است )ر.ک: امام، 
اریف اند که در بخش تعدیدگاه معتقدند که رسانه همان دعوت و تبلیغ است )قائل به نظر اول

اجب اش وذکر شد( و عجاج الخطیب، مسئله تبلیغ را بر هر مسلمانی با توجه به توانایی
حنفی نیز  جصاص و راهویهبن  اسحاق چنین(. هم۱۴ه، ۱۴۰۵داند )عجاج الخطیب، می
 ،مصطفی ؛۴/۱۶۵ق، ۱3۸۴قرطبی،  ؛۲/3۱۵ق، ۱۴۰۵جصاص، ) هستند دیدگاه این به قدمعت
  .(۲/۲۰۲تا، بی

 دالیل آنها عبارت است از: 
 ةِالْحَسَنَ وَالْمَوْعِظَةِ بِءالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلِ إِلَى ادْعُ»فرماید: قول خداوند متعال که می -۱

 آنان با و کن دعوت پروردگارت راه به نیکو اندرز و حکمت : باأَحْسَنُ هِيَ بِءالَّتِي وَجَءادِلْهُمْ
                                           

چنینی یعنی رسانه مطلوب دینی از منظر فقه مقارن، آراء فقها و مفتیهای از آنجایی که در مسائل این. ۷
ردد گاهب به شکل سنتی نیست و در گذشته هم باب فقهی در این زمینه در سایر کتب فقهی مشاهده نمیمذ

ت توان تعریفات مشخصی یافتک مذاهب نمیو مسئله رسانه از مسائل مستحدثه و جدید است، لذا برای تک
اضح نظر طور وتوان بهت میکه بتوان آنها را تفکیک کرد. مثالً در باب طالق که یکی از بابهای فقهی مهم اس

چنین موضوع مورد بحث در آثار فقهی هممذاهب حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی و شیعه را بیان نمود ولی 
مبتالبه سابقی نبوده است و به نحو خاص به این مسئله پرداخته نشده و در استفتائات راجع به این موضوع 

سنت به نحو عام هست نه اینکه پیروان رات علمای اهلاظهارنظراتی صورت گرفته است که در مجموع، نظ
 مذهب خاصی مثل حنفیه و شافعیه مثالً به عنوان حنفی و شافعی اظهارنظر کرده باشند. 
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(. فعل امر در این آیه اقتضای ۱۲۵)نحل، « نماى... مجادله است نیکوتر که[ اىشیوه] به
ای بیاید که در وجوب تصرف کرده و آن را مثالً به استحباب وجوب دارد، مگر اینکه قرینه

 (.۷۱ق، ۱۴3۰؛ زیدی، ۹3ق، ۱۴۰۸و... تبدیل سازد )ر.ک: فتیانی، 
يَءا أَيُّهَءا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَءا »فرماید: می قول خداوند متعال که به رسول گرامی اسالم -۲

 گارتپرورد جانب از آنچه پیامبر : اى.أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَءا بَلَّغْتَ رِسَءالَتَهُ..
 به (. تکلیف۶۷اى...( )مائده، نرسانده را پیامش نکنى اگر و کن ابالغ شده نازل تو سوى به

 كَءانَ قَدْلَ»کند: به آن تصریح می کریم قرآن کهچنانایشان است، هم امت ، تکلیف بهپیامبر
 سرمشقى خدا رسول[ به اقتدا] در شما براى : قطعاً...حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فِي لَكُمْ

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى »فرماید: می ( و خطاب به رسول اکرم۲۱)احزاب، .« ..نیکوست
با  ام کردبگو این است راه من که من و هر کس پیروى: .اللَّهِ عَلَى بَصِيرَة  أَنَءا وَمَنِ اتَّبَعَنِي..

 (. ۱۰۸)یوسف، « کنیمبینایى به سوى خدا دعوت مى
 الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِءالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةٌ كُمْمِنْ وَلْتَكُنْ»آیه  -3

و باید از میان شما گروهى ]مردم را[ به نیکى دعوت کنند و به کار : الْمُفْلِحُونَ هُمُ وَأُولَئِكَ
این آیه (. ۱۰۴عمران، )آل«  اندشایسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگاران

  «ولتکن»وجوب دعوت توسط مسلمانان دارد به دلیل وجود الم امر در عبارت داللت بر 
جا(. وجوب امر به معروف و نهی از منکر و به عبارتی وجوب دعوت اسالمی در کتب )همان

( و... 33۰ م،۱۹۹۹کثیر، کثیر )ر.ک: ابن( و ابن۴/۵۱م، ۲۰۰۱تفسیر طبری )ر.ک: طبری، 
 آمده است. 

د آیة: تبلیغ کنی ولو عنی بلغوا»در صحیح بخاری آمده است:  حدیثی از قول پیامبر -۴
امری  (؛ یعنی این3۲۷۴، حدیث شماره 3/۱۲۷۵م، ۱۹۸۷)بخاری، « ای رااز من ولو آیه

 است )زیدی، واجب ایآیه توسط تبلیغ )اسالم( حتی که او امت همه برای پیامبر از است
گوید: تبلیغ بر هر مسلمان به اندازه توانایی و در این مورد می خطیب (. عجاج۷3ق، ۱۴3۰

 (.۱۴ق، ۱۴۰۵طاقتش واجب است )عجاج خطیب، 
 

 . دیدگاه دوم: رسانه واجب کفایی است2
ای از انواع رسانه است و برخی از محققان، از جمله محمد سید معتقد است که دعوت، گونه

به عبارتی دعوت جزئی از رسانه است و نتیجه این باور )که در نظر سوم در تعاریف ذکر 



 18فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

18 

آید و در میان فقها نیز کسانی هستند که معتقدند دعوت از واجبات کفایی شد( در حکم می
 زا یکی اسالمی فقه در اسالمی گوید: دعوتسنت در این مورد مییه اهلاست. ابوزهره فق

 امانج را خدا دین به دعوت مسلمانان از گروهی اگر که معنی این به است؛ کفایی واجبات
(. از دیگر ۴3م، ۱۹۷۲گردد )ابوزهره، ساقط می مسلمانان )ذمه( بقیه دهند؛ این تکلیف از

تیمیه، شوکانی و محمد سید طنطاوی را نام برد قرطبی، ابن توانفقهای قائل به این نظر می
(. نووی نیز قائل به این است که امر به معروف و نهی از منکر )که ۴/۱۶۵ق، ۱3۸۴)قرطبی، 

 .(۲/۲3ق، ۱3۹۲از مصادیق مهم دعوت اسالمی است( واجب کفایی است )نووی، 
 از جمله دالیل این گروه عبارت است از: 

 فِرْقَة  لِّكُ مِنْ نَفَرَ فَلَوْلَءا كَءافَّةً لِيَنْفِرُوا الْمُؤْمِنُونَ كَءانَ وَمَءا»فرماید: ال که میقول خداوند متع
 ستهشای : ويَحْذَرُونَ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِمْ رَجَعُوا إِذَا قَوْمَهُمْ وَلِيُنْذِرُوا الدِّينِ فِي لِيَتَفَقَّهُوا طَءائِفَةٌ مِنْهُمْ

 کوچ اى دسته آنان از اىفرقه هر از چرا پس کنند. کوچ[ جهاد براى] همگى مؤمنان نیست
 نانآ سوى به وقتى را خود قوم و کنند پیدا آگاهى دین در[ و بمانند اىدسته] تا کنندنمى

(. درباره این آیه شریفه، ۱۲۲)توبه، « بترسند[ الهى کیفر از] آنان که باشد دهندهبیم بازگشتند
 سلمانانم از گروهی تبلیغ و إنذار به منحصرکردن»تفسیرش آورده است: سعدی حنبلی در 

 اصخ فرقه یک برای زیرا ،کفایی است بلکه نیست واجب عینی یک این که دهدمی نشان
 (.3۵۵ق، ۱۴۲3)ر.ک: سعدی، « است واجب
 

 جمع میان واجب کفایی و عینی دانستن رسانه: سوم . دیدگاه3
 ،عینی و واجب کفایی است خدا، واجب به دعوت که است امام ابراهیم از سخن دیگری این

 نآ موجب است که به عام دعوت به آورد: تکلیفوی برای توجیه این قول چنین دلیل می
آن را انجام  ،است داده او به استعداد و علم از خداوند آنچه و خود به اندازه توانایی کس هر
 ،کندنمی خالص دین مورد در رسانیاطالع و دعوت مسئولیت از را خود فرد پس ،دهدمی

با این حال امت  ،کندبه سوی خداوند دعوت می داندمی که حدی در مسلمان هر بلکه
 تواندمی آنچه دین به هدایت و حق به دعوت با فرد هر که . اول۱اسالمی دو وظیفه دارد: 

دعوت اسالمی و در . اینکه گروهی از علما در ۲(؛ ۲۴-۲۵م، ۱۹۸۰دهد )امام،  انجام
رسانی و ارتباط با مردم متخصص شوند تا قیام کنند به واجباتی چون ارشاد، تبلیغ و اطالع

 جا(.اقناع به شرطی که با علم و بصیرت همراه باشد )همان
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 هیچ هم با حکم دو این که است این دیدگاه ترینگوید: صحیحفتیانی نیز در این راستا می
ترک مش فردی است )عینی(، تکلیفی تکلیف یک گونهدعوت همان زیرا ،ندارند تعارضی

 انمیز به توجه مسلمانی موظف است با هر که است این آن توجیح و هست )کفایی( نیز
 ورط به اسالم اصول شناخت از کمتر چیزی که خود، دعوت به اسالم نماید دانش و توانایی

 تاس موظف دیگری زمان هر از بیش آن، امروز اعضای تمام با اسالمی جامعه و نیست کلی
 و اگر برای تبلیغ باشد واجب عینی است مسئولیت این دهد و انجام را خود این مسئولیت

 (.۹۵ق، ۱۴۰۸چه به منظور تفقه در دین باشد، واجب کفایی است )فتیانی، چنان
جا ایندر گونه که مشاهده شد، سه نظر اصلی پیرامون حکم رسانه دینی وجود دارد. همان

« إعالم»و « دعوة»طور که ضرورت دارد اشاره شود به اینکه در زمینه رسانه دینی، همان
عه نیز در آثار شی« کتب ضالل»سنت و در آثار آنها موضوعیت دارد، مسئله برای فقهای اهل

 از چنین اهمیتی برخوردار است.
 

 مسئله کتب ضالل در منابع فقهی مذهب امامیه
کننده یک بحث فقهی است، الزم است ن کتب ضاله یا انتقال پیام گمراهجا که عنوااز آن

رسد که در مورد اصل حکم حرمت نظر میپای این بحث را در کتابهای فقهی بجوییم. بهرد
حفظ کتب ضالل و... و دیگر کارهایی که به نوعی موجب انتقال ضالل و گمراهی است، 

 (.۱۰۷ش، ۱3۸۲وجود دارد )قانع، نظر میان فقها تقریباً اجماع و اتفاق
آنچه در این بحث حائز اهمیت است این است که لفظ کتاب موضوعیتی ندارد و حکم 

شود. مؤید این فقهای عظام اعم از متقدمین و متأخرین، هر وسیله انتقال پیام را شامل می
 سخن گفتار برخی از فقهاست: 

دارد: کتاب خصوصیتی ندارد پس طباطبایی یزدی در حاشیه مکاسب چنین بیان می -
حفظ غیر کتاب از آنچه شأنیت گمراهی داشته باشد، حرام خواهد بود. مزار، مقبره، مدرسه 

اند. بنابراین بهتر است که عنوان را اعم بگیریم. اگر فقها عنوان کتاب را و امثال آن این گونه
ت وان وسیله انتقال پیام اساند به خاطر این است که کتاب از مصادیق غالب عنانتخاب کرده

 (.۱/۲3ق، ۱3۷۸)طباطبایی یزدی، 
شود دارد: حکم حرمت، هر وسیله تعلیم گمراهی را شامل میگلپایگانی چنین بیان می -

 (.۱/3۴۱ق، ۱۴۱3گیرد )گلپایگانی، و کتب مهاجم به شیعه را نیز در بر می
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ها و بلکه عکسها و فیلمگوید: کتب ضالل اختصاص به کتاب ندارد مکارم شیرازی می -
 (.۲۴۲ق، ۱۴۱۵شود )مکارم شیرازی، رادیوها و... را نیز شامل می

 
 منشأ پراکندگی اقوال فقها و محققان در زمینه رسانه دینی

ه گفت« دعوة»و « إعالم»گونه که در بخش تعاریف و ذیل نظر دوم درباره رابطه میان همان
و « إعالم إسالمی»چه به این نظر قائل باشیم که شد، در بررسی رسانه دینی )اسالمی( چنان

رسیم که برای از نظر اهداف و روش متفاوت هستند، الجرم به این امر می« دعوت اسالمی»
حل معضل عدم شناخت صحیح رسانه دینی، بایستی به شناخت ماهیت و سپس مقایسه این 

هرچند که اثری پیرامون دو لفظ مراجعه کرد و اینکه منشأ هر یک از این الفاظ کجاست. 
لی در ای خالصه به تبیین مشکل اصجز اثر سلطانی عاتری که به گونهاین نظر یافت نشد، به

پردازد، اما با این زمینه خلط اصطالحات در عرصه رسانه دینی و توجه به پیامدهای آن می
این مسئله چنان نیازمند تدوین دقیق و عمیق آثار پیرامون حال، عرصه رسانه دینی، هم

 است. 
ها در تغییر امروزه در یک جنگ ناگزیر و واضح میان دو تمدن غرب و اسالم، رسانه

اصطالحات دینی و مذهبی، به طرقی از قبیل استفاده مکرر الفاظ در معانی دیگری غیر از 
 (. 3۰۶م، ۲۰۱۶کنند )ر.ک: سلطانی عاتری، شان، نقش بسیار مهمی را ایفا میمعنی اصلی

 زیرا ظرفیتغییر اصطالحات از جمله ابزار مهمی برای مبارزه و محاربه دشمن است، 
است  اصلی دشمنان ، هدفبنابراین شکستن آن کند،را بیان می نظرست که عقیده، فکر یا ا

تاریخچه نزاع فکری بین اسالم شود. حفظ وحدت امت محسوب میکه خطری بزرگ برای 
دهد که غرب اصطالحات مختلفی را معرفی کرده ، نشان میرمعاصویژه در دوران و غرب، به

 انشاند و با اختالف زیادی بین دین و مذهبمتولد شده متناسب با آن تمدناست که در محیط 
های بارز )اإلعالم( از نمونه رسانه. خاص غربی هستند دارای معانی و مفاهیم و تاریخشان

 جا(.این اصطالحات است )همان
مقایسه دقیق واژگان این اصطالح بین تاریخ اسالمی و تاریخ اروپا کافی است تا نشان 

. تمدن اسالمی بر شودآثار علمای اسالمی اجتناب میدهد که تا چه حد از این اصطالح در 
های با ابزار خاص خودش رسانهیافته است  و تکاملایجاد شده  دعوت به اسالماساس 

الم چون اذان، مسجد، نماز جمعه و... که فقه ائمه مذاهب اسالمی مورد استفاده در صدر اس
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در حالی اند. مبسوطاً به احکامشان پرداخته به جهت اهمیت فراوان آنها، بیتو فقه اهل
های )پروتستانی( با آموزه مبارزه مردان مسیحی ی چوندر واقعیت، که تمدن مدرن اروپا

قارن م قرون وسطی( از لحاظ زمانیتمدن ک اروپا )متولد شد. عصر تاری کلیساهای کاتولیک
ر.ک: سلطانی عاتری، د )یدرخشمی در جهانچراغ تمدن اسالمی  است که هاییهمان دوره با

 (.3۰۷م، ۲۰۱۶
د، در شدر تمدن اسالمی برای انتقال پیام اسالم به همه مردم استفاده می «دعوة» اصطالح

علیه اسالم در تمدن مدرن اروپا متولد شد.  در واقعیت جنگ «إعالم» حالی که اصطالح
هوم مفغرب، است، اما  «مبادله اطالعات، عقاید و نظرات بین افراد»، اصطالح رسانهحقیقت 

 جا(. همانمحدود کرد ) «دعوة»رسانه و غفلت از  «فرآیند تبادل اطالعات»رسانه را به 
اند غ( از آن محیط اخذ شده)تبلی« دعایة»)رسانه( و « إعالم»در واقع اصطالحاتی چون 

که در غایت خود « دعوة»هستند برخالف اصطالح  و با فرهنگ و اهداف خاص خود همراه
دادند. پس در صدور احکام شرعی، انجام می است که پیامبر« دعوة إلی اهلل»همان 

زم به بایست به این مهم نظر نمود تا از اختالفاتی که بدانها اشاره شد، جلوگیری شود. المی
 به صورت– بیگانگان سیطره تحت هایشرسانه که اگر دارد حق کشور ذکر است، یک

 است شده ادهد نشان روشنیبه باشد، داعیه استقالل داشته باشد، زیرا –غیرمستقیم یا مستقیم
 این زا بتوانند که ملی مستقل ارتباطی ابزار وجود بدون جامعی و واقعی استقالل هیچ که

(. در حقیقت در ۵۵م، ۱۹۸۴ندارد )عبدالرحمن،  وجود ،کند تقویت و محافظت استقالل
ها که دشمن در پی واردآوردن ضربات گوناگون از عرصه رسانه دینی همانند سایر عرصه

هر جهت است، شناخت صحیح مسئله و برطرف کردن مشکالت و موانع ذکرشده، ضروری 
 نماید. می

 
 نتیجه

ها و احکام رسانه دینی، نتایجی مهم شده در بخش تعاریف، مؤلفهبیاناز بررسی دیدگاههای 
 آید که شامل موارد زیر است: دست میبه

. در قسمت تعاریف مشاهده شد که چهار دیدگاه متفاوت و اختالفی در باب ماهیت ۱
 رسانه دینی وجود دارد؛ 
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واژه  رابطه میان دو. شناخت ماهیت رسانه دینی و سپس بیان مطلوبیت آن، به تبیین ۲
 بستگی دارد؛« رسانه»و « إعالم»

. احکام صادرشده جهت رسانه دینی توسط محققان و فقها، با قائلیت به یکی از 3
 دیدگاههای موجود در تبیین این رابطه صادر شده است؛

. اشکال و اختالف موجود در ماهیت و ارائه تعریفی واحد و صحیح از رسانه دینی، به ۴
م نیز سرایت کرده و عمالً مکلف را در پذیرش قطعی یکی از این احکام، دچار این احکا

 سردرگمی کرده است؛
بودن به دیدگاه جمع میان دو وجوب که توسط چندی از محققان بهترین . با وجود قائل۵

آید زیرا حدود اجرای این دو واجب در جامعه قول دانسته شده، ثمره عملی به دست نمی
 نشده است؛عمالً تبیین 

تنهایی کافی نبوده و تدوین فقه رسانه توسط فقهای مذاهب اسالمی . صدور این احکام به۶
 نماید؛ضروری می

های رسانه را به عنوان تعریف آن در نظر . بسیاری از محققان و فقها کارکردها و مؤلفه۷
 اند؛گرفته و تعاریف متعددی از رسانه دینی ارائه کرده

جانبه رسانه مطلوب دینی از منظر فقه مقارن، رهای مهم بررسی همه. یکی از راهکا۸
و توجه به تفاوت این دو اصطالح در « دعوة»و « إعالم»شناخت دقیق ماهیت دو اصطالح 

 روش و اهداف است؛
. از جمله دستاوردهای مهم این پژوهش، فهم ضرورت استخراج تعریفی مشخص و ۹

 احکام و فتاوای فقهی است؛واحد از رسانه دینی، قبل از صدور 
، های رسانه به عنوان تعریف. بررسی اصطالحات اصلی رسانه، با در نظرگرفتن مؤلفه۱۰

عمالً متفاوت بوده و ثمره آن در صدور حکم و تدوین منظم فقه رسانه قابل رؤیت خواهد 
 بود.
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