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 مخاطب شناسی رسانه از دیدگاه دین:

 مقدمه:

انسان واالترین آفریده خداوند است زیرا موهبتی همچون  فطررت برر او ارزانری داشرته شرده  ره از دو ب رد قلرب و  قر  

تشکی  یافته است. شناخت انسان و ویژگی های او راهی برای رسیدن به سالمت و پس از آن نی  به  ما  او است. از 

بهترین و بی خطاترین راه رسیدن به شناخت صحیح و  ام  انسان و نقشه پیشرفت او رجوع به  لمات آفریننرده طرفی 

 انسان ی نی خداوند مت ا  در قرآن  ریم و تبیین آن توسط م صومین  لیهم السالم است.

ریرزی سخ به ایرن منورور برا پایرهانسان ها، خود از شناخت این مسیر ناتوان و نیازمند هدایت االهی اند. خداوند برای پا

 ب ثت انبیاء از طریق وحی آموزه های ویژه خویش را به انسان رسانیده است.

بر هیچ  س پوشیده نیسرت  ره تراثیر رسرانه هرا برر مخاطرب، تراثیری شرنرا اسرت. ننراه سرازندگان رسرانه اگرر ننراهی 

د. مخاطب رسانه از دیدگاه قررآن برتررین موجرود نامت الی باشد؛ انسان متاثر از رسانه انسانی ض یا و پست خواهد ش

خلقت و صاحب فطرت االهی است. فطرت انسان از دو ب د  ق  و قلب تشکی  یافته است و با شکوفا شدن این فطرت 

انسان به درجاتی از  ما  می رسد. نزاع لشنریان  ق  و جه  بر سر رهبری جران انسران امرروز بریش از هرر چیرزی 

است. ترویج مهمترین ابزار جهر  ی نری شرهوت و زود ارضرایی خواسرته هرای آدمری و  ردم توجره بره متاثر از رسانه ه

 واقب امور، می تواند رهبری انسان را به جهر  بسرپارد و انسران را از هرر جنبنرده ای پسرت ترر بسرازد و یرا آن  ره برا 

 شیده به درجات مت الی برسد.ارتقاء سطح ت ق  افراد، حا میت را به  ق  بسپارد و جه  را در اسارت روح  

، جاودانره، مخلروقی هدفمنرد، برخروردار از  رامرت، -متشرک  از جسرم و جران–انسان در نناه قرآن موجودی دوساحتی 

امانتدار االهی و مسئو  در مقاب  انتخاب ها و صاحب اراده و آزدای است. قررآن برر خرالا برخری از رسرانه هرا تمرام 

داند. چرا  ه هدا آفررینش در قررآن ایجراد بسرتر های انسان میگرو اهداا ت الی ویژگی حیطه استفاده از رسانه را در

 مناسب برای رسیدن انسان به  ما  است.

به طور  لی از آنجا  ه امروزه یکی از  مهمترین تغذیه های روح و روان انسان ها توسط رسانه تامین می شود بحر  

 یر پذیری بسیار مهم است.از مخاطب شناسی رسانه برای درک روند تاث

 

 انسان از منور دین

در رویکرد دینی، به جای وصا انسان سالم بر اساس اب اد شخصیتی مت ارا، نویر دروننرایی، بروننرایی و ماننرد 

ها، به خصوصیاتی اشاره شده است  ه  مدتا جنبه ارزشی و م نوی دارد. بر خالا بیشتر نوریه هرای مطررح شرده آن

، النوی انسان سالم از تجربه ناشی نشده است، بلکه مفهوم انسان سالم و ویژگی های آن به منزله جزئی در روانشناسی

از هسته اصلی م ارا دینی و  امال مبتنی بر داده های وحی است. از این منور، همه دستورهایی  ه در اسرالم، بیران 

 (141است.)شجا ی:  شده، برای رشد سالم شخصیت انسان و رسیدن به مرتبه انسان  ام 

 

 فطرت و اب اد آن

نرروع ویرژه ای از آفرررینش  ره از سرراختار روح و روان انسرران قبر  از قرررار گیرری در شرر اع تراثیر تربیررت قرررار فطررت 

فطرت انسان اساسا مثبت و سالم است و به حرق گررایش دارد و در مقابر  آن طبی رت بره  رار مری رود  ره بنیرد است. 

 (171طبی ی و حیوانی انسان دارد.)جوادی آملی: اشاره به اب اد زیستی، 
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 اب اد فطرت

 فطرت به طور  لی دو حوزه دارد:

 1حوزه ای  ه مربوط به شناخت، آگاهی و م رفت است.  ق  نیز ناور به این بخش است -1

حرروزه ای  ررره مربررروط بررره گررررایش هررا و ویژگررری هرررای  ررراطفی اسرررت و قلررب نیرررز نررراور بررره ایرررن بخرررش  -2

 (153است.)شجا ی: 

 پس به طور  لی می توان فطرت را دارای دو ب د قلب و  ق  دانست.

 قلب مفهوم محوری در روانشناسی انسان .1

واژه قلب در اصطالح روانشناسی دینی: به منزله یکی از ابزارهای شناخت و مر ز  واطا و احساسات ویژه  ه گاه 

چیرزی اسرت  ره گراه از آن بره روح، روان و جران نیرز از آن به حقیقت انسان ت بیر شده است. قلرب در ایرن م نرا همران 

ت بیررر شررده اسررت. در آمرروزه هررای دینرری، قلررب  ررالوه بررر روح و روان برره م ناهررای د ، خرررد و  قرر  برره  ررار رفترره 

 (154است)همان: 

ه این حقیقت  ه اسالم "قلب" را مهمترین بخش وجود انسان م رفی می  ند، در روایات مت ردد بیران شرده اسرت. از جملر

منابع اصرلی تحلیر  ایرن واژه،  تراب ژرا و آسرمانی قررآن  رریم اسرت. ورایفری  ره دربراره قلرب در ایرن  تراب شرریا 

 وجود دارد، چنان  میق و دقیق است  ه تام  گسترده در آن می تواند گویای بسیاری از نکات پوشیده باشد.

 عقل و خردمندی   .2

 تعریف، ماهیت و کارکرد عقل و جهل

ح به م نای ملکه و نیروی ادراک خیر و شر، یا نو ی نیروی اننیزشی اسرت  ره انسران را بره گرزینش  ق  در اصطال

و انجام دادن خوبی و دوری از گناه د وت می  ند.  ق  به این م نا، منشاء غریزی و فطری دارد و با دانش و تجربه 

ا خود را با توجه به نیروهایی دنبا  مری  ق ، اهدا 2توجه  ق  به  ما  و ارزش های اخالقی است.شکوفا می شود. 

نیروی  ق ، د وت  ننرد انسران بره خیرر و  1 ند  ه در روایات از آن ها به لشنریان  ق  )جنود  ق ( ت بیر شده است.

نیکی و س ادت و در جهت رشد و شکوفایی فطرت مت الی اسرت. در مقابر   قر ، جهر  وجرود دارد. جهر  قلمررو غیرر 

منطقی شخصیت انسان است و  رنش هرای آن نابخردانره و نرام قو  اسرت. جهر ، درسرت را از نادرسرت تشرخی  نمری 

  و خواسته های نفسانی و شهوانی است. بدین ترتیرب، جهر  برا فرآینردهای زیسرتی دهد و همواره در صدد ارضای امیا

 ه نیروی خود را از "شهوت" و "هوا" می گیرد، ارتباط نزدیکی دارد فجور نیز در این بخش از شخصریت الهرام شرده 

 رده و در مورد  ار رد  است.  المه طباطبایی در تفسیر المیزان ساختار دو ب دی انسان را بر پایه  ق  و جه  تبیین

: احساساتی  ه در این بخش قرار دارد و در نخستین مراح  زنردگی انسران 4و  نش بُ د ناخردورز شخصیت می نویسد

                                                           

لزاات شاءالط ی اادد و: و ج ااال و:راه ج ( داااال  اا  یل شاال  -. قال  لیاال لیاااال : ااعقل : یزاات ید اازی (ز ال ل ز االت ااال ییل ج : ( ال   لال ( اال  ت 1

 ت11،8،31  و.لو : (ل،
 ت32ید : ح ل ج و  :  یل، و : (ل ص لزت چءمال خاد ج خ ال :ستل(صااف -: یزت  ا اع : خاد .2
 ج  دح حل ث جا و لزت ج جهت، :شلق خماال،وی(د رءد آثل  53ص  1.  کل شحمل ان  یز   کیاال، :ص   کلیل،ج 1
 . .کل (فااد : ماز:ن، ذ ت آ ال هء(ل س  ه  مس 4



 

1 
 

)دوران زندگی( متبلور می شود،  ناشی از قوای شهوی و غضبی است. منطق آن برر منرافع دنیروی اسرتوار اسرت و آن 

  ه همراه با لذت و بهره مادی است. گاه به سوی  م  اننیزش ایجاد می  ند

بُ د ناخردوررز شخصیت باری  ملی  ردن خواسته های خود، به ابزارها و مکانیزم هایی مجهز است  ه در روایرات 

خوانده شده اند. از این منور ریشه همه رفتارهای ناسالم و نا بهنجار، به جه  و ناخردورزی بر مری  جه  لشنریانبه 

 6 5گردد.

 

 7اکمیت عقلالف( ح

بر سر تصاحب فرمانده ای وجود انسان،  ق  و جه  همیشه در نبرد هستند  در صورتی  ره  قر  پیرروز شرود، هروس 

هررا و خررواهش هررای نفسررانی تحررت  نتررر  او در خواهررد آمررد. در ایررن صررورت فرررد از نوررام ویررژه روانرری و شخصرریتی 

مدیریت و  نتر  می  ند. این یک "پدیدآیی" در جهرت برخوردار است  ه  ق ، ا ما  و رفتارش در همه زمینه ها را 

اسرت. ابرن  رسرتناریو  9فرالح، 8فروزو مسیر  "ساخت"اولیه ی نی فطرت است  ه نتیجه ای  ه از آن به دست می آیرد 

به همین جهت در برخی از روایات به مخالفت و مجاهدت برا هروای نفرس  13چنین افرادی از سالمت روان برخوردارند

اسررت. زیرررا راه رسرریدن برره خوشرربختی، سر ادت و  مررا  ایررن اسررت  رره خررردورزی را در خررویش بررارور و توصریه شررده 

 11 شکوفا سازید و با جه  و نا بخردی و هوای نفس مقابله  نید.

 

 ب( حاکمیت جهل و هوای نفس

جهر  ر  حالتی  ه با ریاست   12وض یت دینری  ه ممکن است اتفاق بیفتد حا میت جه  و هوس و اسارت  ق  است

امرا روی آن را   11می دهد یدیدآیی ناسازگار و ناهماهنگ شخصیت با فطررت اسرت. هرر چنرد فطررت از برین نمری رود

دهرد. در ایرن حالرت ساختی مرضی و بیمارگون می پوشاند و در  م  همره رفترار هرای انسران را تحرت تراثیر قررار مری

 قلب به شک  م یوب قاب  تصوراند.شخصیت فرد ناسالم و بیمار می شود. با حا میت جه   ق  و 

                                                           
 ت1،و  :  یل، ص. قل  لیل لیاال : اعقل :  هت :صت کت  د؛ :  هت شیلن کت  د ل(صااف ید  : ح ل ج  3
و جو –یدشل الل :شاد: ما شاان شال -و جو خل: اد :ج االو–. (یلشت لزت ج جهت ج (لثاد آن و  سلخ(ل   خصات :رالن و  : ن  ج: ت آشله :ستل :شلق صلوق  5

 یدش ورلل -خل: اد :ج الو

یَهُ َ خَاْدٌ شِنَ : ْمَیَلئِ َةِ جَ جَ  َکَّبَ یِل : ْبَهَلئِلِ  َهْ َیً اِیَل لَزْتٍ جَ  َکَّبَ یِل اَاِل آوَقَ کِیْ(َاْهِمَل یَمَنْ یَیَبَ لَزْیُالُ  َهْ َ(َالُ إِنَّ : یَّالَ لَزَّ جَ جَتَّ  َکَّبَ یِل : ْمَیَلئِ َةِ لَزْیًل اِیَل  َهْ َیٍ »

ج و  حا :رلت یزط  ه ت ج و  :رالن هل هل لزت ج هال  اه ت  : قاد:  و:و.  خل:جرل ش(یل  و  ید (گلن یزط لزت-شَنْ یَیَبَ  َهْ َ(ُالُ لَزْیَالُ یَهُ َ  َدٌّ شِنَ : ْبَهَلئِلِ

   «(د :ست:رالرل کال  ه (ه یل ب اد لزیه ال ل، :ز حا :رلت هل پات

 ت21452شبل زه ال ه س،  أس خدو :ست.لشاز:ن : ح مة، ح-. :الشلق لیل لیاال : اعق ل  أسُ : یَزتِ شُ لهَلَیُ : هَ د ،

 ت21328اال : اعقل یلز شن ییب ه :ه ج شیک وج:لل رفااللشاز:ن : ح مة،ح . :الشلق لیل لی 8

 ت15199هد کال خدوش اد ه س :ج چاده   و،  س(گل  گدوولهملن.ح -. :إلشلقُ لیىٌّ لیاال : اعق ل شَن یَیَبَ لَزیُالُ هَ :هُ أییَحَ 9
 ت21334: جمال(د ن :شاد:ن، کال :ست کال ه س اد :ج :شاد ربل ل. لهملن،  -لیَاالِ أشاد: . :الشلق لیل لیاال : اعق ل أجَتُّ :الُشَد:طِ شَن  َل  َ ُنِ : هَ د 12
 ت21451لهملن ح  ال ه س شخل فت کن، (ل اال سعشت شلرى –. :الشلق لیل لیاال : اعق ل خل ِفِ : هَ د (َایَلْ  11
 ت2112دج: :ساد :ست.لرهج : بعیال، ح مت چال ااال   خدوهل ل کال و  پا ال ه سِ یدشلر -. کل شن لزت :ساد (حت ه د :شاد 12
 ت12ل جق، .راات : هى آید اه و  وگدگ رى آید له آن اد  : :رالرهل خل:جرل، کال :ست ی د(ى : ن - : یَّالِ  ِخَیْقِ (َبْل تَ ال لَیَاْهل : اَّلسَ یَ َدَ : َّ(ل : یَّالِ . یِ ْدَتَ 11
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با ایجاد هیجان، ترس، خشم، سکس و اموری  ه به زود ارضایی نیازهای انسان منجر می شود، همه و همه بر تسریع 

 و تداوم حا میت جه  و اسارت  ق  منجر می شود 

 جلوه های حاکمیت عقل و جهل بر قلب:

در آیات و روایات  قلب بیشتر به منزلره دسرتناه براز نمرود م رفری شرده اسرت.  قر  و جهر  در ت املشران قلرب را تحرت 

 دهند. تاثیر می

قلب در صورت حا میت  ق ، صفا و نورانیت خود را حفو نموده و خود منبع پراره ای از الهامرات مری شرود و حقرایق 

همچنرین از آیرات و  14ی بره آن هرا از راه هرای دینرر امکران پرذیر نیسرت.و م رارفی بره او القراء مری گرردد  ره دسرت یراب

روایات نیز استفاده می شود  ه حاالت انحرافی و گناه نیز مربروط بره قلرب اسرت. هرر گراه  سری تحرت حا میرت جهر  و 

گسرترش پیردا ای سیاهی ایجاد می شود. به هر مقدار گناه زیاد شود این نقطره شهوت مرتکب گناه شود، در قلب او نقطه

می  ند تا حدی  ه همه قلرب را فررا مری گیررد. اصررار برر گنراه مری توانرد سراخت و سرشرت اولیره قلرب را  ره  رار رد 

بهنجار داشت مخت   ند. در این صورت، قلب نمی تواند  ار خود را  ه شناخت حقایق و گرایش به خوبی هاست انجام 

یت از گناه استوار باشد، رشد  ار ردهرای منفری در قلرب، منب ری وقتی طبق این روایت سالمت بر م یار مصون 15دهد.

مهم و پایدار برای شخصیت ناسالم به حساب می آید. بر اساس این م یار، په بسا افرادی  ه به واهر سالم و بهنجار به 

 16نور می آیند اما ناسالم و ناهنجارند.

ا از دست می دهد "قساوت قلب"، "خرتم قلرب"، " روری در روایات و آیات وض یتی  ه قلب حالت بهنجارو سالم خود ر

  قلب" و "حجاب قلب" نامیده شده است.

تاثیرات رسانه بر ایجاد حجاب قلب و یا قساوت آن بر هر مخاطب و بیننده ای پوشریده نیسرت. ایجراد یرا اصرالح گررایش 

    ی توان از اثرات رسانه نام برد.گرایش به گناه و نافرمانی و... را مهای قلبی، ایمان و ارتقای سطح آن و یا 

 الا: حیات و مرگ قلب ها:

 در نناه  لی انسان دارای چند نوع حیات و مرگ است:

 حیات نباتی:  ه موهر آن نمو، رشد، تغذیه و تولید مث  است و از این نور با همه گیاهان شباهت دارد .1

 ویژگی نیز با همه حیوانات همراه است.حیات حیوانی:  ه نشانه بارز آن حس و حر ت است و در این دو  .2

حیررات انسررانی:  رره مخصررو   انسرران هاسررت و آن هررا را از گیاهرران و حیوانررات دینررر متمررایز مرری  نررد. در  .1

ت بیرر شرده اسرت. ایرن حیرات مسرتلزم اتصرا  بره وحری و نرزو  دیرن و "حیات القلروب"روایات از این حیات به 

 ب  دسترسی نیست. م  به آن است و بدون گزاره های وحیانی قا
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قلررب در آیررات و روایررات مترررادا بررا شخصرریت و حیررات و مرررگ آن نیررز برررای اشرراره برره سررالمت و بیمرراری 

شخصیت به  ار رفته است. بنرابراین حیرات و مررگ قلرب هرا در آیرات و روایرات نراور بره جنبره هرای سرالم و 

 ( 139به نق  از رفسنجانی،  118 1189ناسالم شخصیت انسان است)شجا ی،

 

 اند از:حالت های مثبتی  ه بر اساس رشد و شکوفایی قلب انسان حاص  می شود،  بارت

شرح صدر و تاب آوری باال: انسان هایی با درجه ای از گشادگی سینه  ه پرخاشنر نبوده و روابط اجتما ی  .1

تی تراب آوری و هرای خیابرانی، تصرادفات و ... برآمرده از  اسر. براال رفرتن آمرار جررائم، درگیرریسالمی دارنرد

 شرح صدر انسان هاست.

یکری از مروثرین امروری  ره مری  مری گرردد. هرا انسران اراده با   خمودگی و از پا نشسرتنبود نقدرت اراده:  .2

 تواند در است مار یک ملت و یا خروج از سلطه موثر باشد ایجاد خمودگی و یا شور است.

دینرر همچرون فلسرطین افسررده نمری شروند و یرا  شرتن رقت و نرمی: اینکه انسان ها از قت  و غرارت ممالرک  .1

، حامی جنگ در بسیاری از نقاط شدن زنان و بچه ها برای رسیدن به منابع و منافع آنان را به درد نمی آورد

 نشان از مرض قلب آنان دارد دنیا می شوند و یا ...

را در م نویرت یافتره اسرت. البتره آرامش: گمشده بشر  ه سالیان دوری است از آن فاصله گرفته و امرروزه آن  .4

برا "دسرت خواهرد یافرت چررا  ره  -نه خلسه ای زود گرذر–اگر بتواند م نویت حقیقی را بفهمد به آرامش واق ی 

 .17"یاد خدا انسان آرام می گیرد

 

 -حاکمیت عقل و گرایش های قلب-نقش آگاهی در سالمت روان 

دارد برا آگراهی مسریر  قر  روشرن مری شرود و گررایش هرای قلبری در ارتباط  میق و برادرانه ای بین  ق  و  لم وجود 

مسیر محبت یا نفرت شک  می گیرد. انسان زمانی  ه از خیانت یرا درو  دوسرت خرود آگراهی مری یابرد نسربت بره او د  

منرد مری گرردد. چر ین می شود و زمانی  ه از خدمات او نسربت بره خرودش مطلرع مری شرود بره او بریش از پریش  القره

منرد یرا متنفرر گردانرد و  قالنیرت انسران را ی است  ه رسانه با آگاهی دادن می تواند انسان را نسبت به امری  القهبدیه

زیر سلطه خویش قرار دهد. اخبار و اطالع رسانی می توانرد انسران غربری را بری اهمیرت بره جنایرات صهیونیسرم قررار 

 نرد. منرد مریان را نسبت بره مسراله فلسرطین و قردس دغدغرههای داخلی مردم ایردهد؛ همانطور  ه پینیری خبری شبکه

این ساده ترین نوع اثر گذاری آگاهی بر گرایش هرای قلبری و  ار ردهرای  قر  اسرت. گراهی برا یرک مسرتند ج لری و یرا 

مساله ای حساس  بهنسبت جام ه ای را به هیاهو و جنجا   شیده یا جام ه جهانی را ارائه یک تصویر یا یک موزیک 

   ند.می 

باید توجه داشت  ه انسان هم همیشه به صورت خودآگاه به دریافت اطال ات اقدام نمی  نند بلکه بسیاری از مروارد بره 

صورت ناخودآگاه مسایلی را دریافت می  نند؛ بدون آن  ه متوجه این دریافت و تاثیرپذیری باشند. بر این اسراس نحروه 

  یین  ننده بسیاری از رفتارها و گرایشات افراد جام ه است.بیان مشکالت فردی اجتما ی در رسانه ها ت
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 جلوه های حاکمیت عقل و جهل در رفتار

آثار حا میت  ق  و جه ، در رفتار و حاالت واهری افراد نیز قابر  مشراهده اسرت. برا توجره بره ت امر   قر  و جهر  و 

. رفترار ناخردمندانره. 2. رفترار خردمندانره 1سرت: تاثیر آن در حاالت روانی افراد، دو سبک رفتار از هرم قابر  تمییرز ا

رفتررار خردمندانرره برره رفترراری گفترره مرری شررود  رره مبنررای  قالنرری داشررته باشررد و در چهررارچوب ارزش اخالقرری و رشررد و 

شرود  ره سر ی در زیرر ریزی شود. در مقاب ، رفتار غیرخردمندانره بره نرو ی از رفترار گفتره مریتکام  م نوی فرد پایه

ها و هنجارهای انسانی داشته باشد. نافرمانی مدنی، بی نومی اجتما ی، رفتارهای نابهنجار و بال رفتن رزشپاگذاشتن ا

 آمار جرم و جنایت ثمره حا میت جه  و ازدیاد شهوت است  ه توسط رسانه ها تولید می شود. 

 

 ت ریا سالمت روان

باط دارد. سالمت م نوی به م نای حفو و شکوفایی سالمت روانی و روحی افراد به طور مستقیم با سالمت م نوی ارت

فطرت توحیدی از طریق برقراری روابط استوار با خدا، ایجاد نوام ارزشری قدرتمنرد، داشرتن هردا مت رالی در زنردگی  

 و روابط سالم و سازنده با خود و دینران است  ه در بسیاری از اوقات توسط رسانه ها تهدید می شود. 

 

 

 

 


