
 

 

 بازتولید علم ارتباطات دینی در تمدن نوین اسالمی

 1داود رحیمی سجاسی

 چکیده :
ای در نیاز نیست و مساعدت وافر رسانهشک جهت تأسیس و استمرار حیات  از مقوله ارتباطات بیهر تمدنی بی

ه تأسیس تمدن ب استیالی تمدن غرب برجهان بر کسی پوشیده نیست .با توجه به داعیه تمدنی انقالب اسالمی نسبت
نوین اسالمی توجه به مقوله ارتباطات دینی جهت تأسیس الگوی علم ارتباطات دینی ذیل علوم انسانی اسالمی ضروری 

تمدنی به سیره ارتباطی حضرت رسول )ص( اصول و مبانی  –رسد . لذا در این نوشتار با نگاهی تاریخی به نظر می
های گو استخراج شد. تمهیدات ساختاری حضرت در رفع و دفع پارازیتهای این الپارادایمیک استنتاج و مؤلفه

گرایی ،حمایت گری و گشودگی در کنش ارتباطی حضرت مواردی هستند ارتباطی و همچنین رعایت تساوی ،مثبت
آوری عممنزله اصول و مبانی علم ارتباطات دینی در تمدن نوین اسالمی مورد مداقه قرار گیرند. روش جتوانند بهکه می

 باشد .تحلیلی می -تحلیل به شکل اسنادی و توصیفی–ها و تجزیه داده
 ارتباطات دینی ، علم ارتباطات دینی ،علم دینی ،تمدن نوین اسالمی ،سیره ارتباطی  کلیدواژه :

 تنقیح مسئله:
 ز رویکردای  غرب و همچنین رویکرد اسالم شناسان غربی و شرق شناسان عمدتًا متفاوت ارویکرد رسانه

گرایان به حوزه  تمدن اسالمی است ..همچنین تفکیک بنیادگرایان و احیاگران مسلمان  در نیمه دوم قرن بیستم سنت
کید بر تفوق تمدن اسالمی بر تمدن غربی بازنمایی کنند ، در  ، که در تالش بودند ابعاد منفی تمدن غرب را  با تأ

فیری انجامید و های تکدن غرب را جاهلیت قرن بیستم نامید و به اندیشهاستمرار به افکار سید قطب منتهی شد که تم
این در حالی بود که مسلمانان برای چندین قرن، متولیان تمدنی بودند که در سطح جهانی خودنمایی کرده و زبان 

ی گفتگویی المللنمثابه زبان علمی در جهان توسعه داده و حتی شهرهایی مثل بغداد و نیشابور مرکز  بیعربی  را به
های  موجود  در آن عصر به اشاعه فرهنگ و تمدنی همت گمارده علمی و ادیان شده بود . به عبارتی تمامی رسانه

 ها در رویکردی استراتژیک به اهداف معین نائل آیند.اگرچه اینبودند که با تساهل و تسامح ارتباطی با سایر تمدن
جهت  نشینی از مواضع مسلم اعتقادی نبود و بلکه تاکتیکی استراتژیکا عقبگرایی یتواضع علمی به معنای نسبیت
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استمرار حیات تمدنی بود که در نص سنت و قرآن به آن سفارش شده بود .این رویکرد گشودگی  تمدن اسالمی به 
یس نهادهای سگشت . در همین فرایند تأهای دینی ، مذهبی و تاریخی ،اجتماعی و حتی تأثیر فتوحات بازمیچارچوب

علمی و انتقال آن با مکانیزم های سنتی و شفاهی و مکتوب ادامه داشت .فارابی فیلسوف فرهنگ به مدنیت و ابوریحان 
ها را کشف اند .بعد از افول تمدنی ، ابن خلدون در تالش بود علل زوال تمدنهای تمدنی توجه داشتهبیرونی به حوزه

 لت ارائه کرد . ای درباره مدنیت و دو کند و نظریه
هرحال جهت شناخت زمان معاصر ،عالوه بر تاریخ گذشته به حیث همسانی ایدئولوژیک،  به تجدد نیز باید به

یم دینی های آن ریشه در تعالدهد اما برخی از مؤلفهتوجه کرد. اگرچه تجدد به جهت مبانی ما را  در تنگناهایی قرار می
ه تفاسیر کلکرد متولیان آن، جهان اسالم را در حالت تدافعی قرار داده است ،همچناندارد و احتمااًل موانع سیاسی یا عم

دگم و متحجر از دین در جهان سنت نیز در بین سایر ملل وجود داشته است و لکن تجدد بدون مشارکت سنت اسالمی 
سم و درنهایت  این مدرنیدفاع منجر شد شده، رشد یافت و به  پیامدهایی غیرقابلو در دامان غرب مسیحی تحریف

مدرنیسم داد.  تجدد با استعمار خارجی و استبداد داخلی تفسیرهایی از سنت و دین را رواج داد جای خود را به پست
که موضع فعال و تفسیری مناسب با تجدد و نسبت ما با آن را ،به محاق برد . بنابراین ضرورت طرح تمدن نوین اسالمی 

 های معاند باشد، ضروری است .عاری از هرگونه تحریف و غلبه هژمونیک غرب و رسانهمنبعث از سیره نبوی که 
ر عناصر رود که سایای کلیدی و محوری به شمار میشناختی در هر تمدنی ،الیههای معرفتتوجه به دانش و زمینه

اسالمی  خواهد داشت .بنابراین شود .این دقت معرفتی و دانشی در استمرار ،غنای هویتی را به همراهذیل آن تعریف می
نوین  معرفتی  در تحقق تمدن -های فکری عنوان مبنایی استعالیی از زمینهسازی آن بهسازی علوم انسانی و بومی

سازی )اسالمی سازی ( و مخالفان آن از سویی به منابع ارزشی متمایز و از سویی در اسالمی است. چالش بین بومی
های اسالمی و سکوالر را در پی دارد .درواقع چنین تالشی در راستای بازتولید تمدن نوین یها و کرسادامه ، آموزش

اسالمی در ابعاد علمی و معرفتی واکنشی به ذات سکوالر آموزش در جامعه ایران است که خاستگاهی غیر اسالمی 
ته های علوم انسانی ،یعنی رشاخهدارد.  عطف به مطالب فوق در این مقاله به دنبال بازتولید و بازسازی یکی از ش

باشیم  و سؤال اصلی ما این است که آیا علم ارتباطات دینی با ارتباطات در بستری اسالمی و رویکردی تمدنی می
 الگو گیری از سیره نبوی قابل تحقق است؟

تاریخ و  و شدن ناظر به فرایندهایی است که در تالش است، نوعی تعامل بین فرهنگ و زبانبومی یا اسالمی
های ظریهشناسی معرفت بوده و کلیه نهای معرفتی ایجاد کنند و به عبارتی تنفسی در بستر جامعهجامعه با زمینه

ساز ای مضاف ؛ زمینههمدرنیستی و پسااستعماری و مباحث رشته مطالعات فرهنگی و مباحث فلسفه علم و فلسفهپست
 شدن هستند  .اگرچه استقرار در این نظریات و تأییدارض با جهانیهای بومی متعو بستری مناسب جهت طرح نظریه
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 ها نسبیت است که با هویتهای دیگری را در پی دارد که یکی از آنها در موضوع علوم انسانی اسالمی ،آسیبآن
تمدنی  –تی رفطور خاص بعد از انقالب اسالمی ایران و در پی بحران مععلم دینی ناسازگار است .درواقع این مباحث به

مثابه گفتمانی تر شده است و تمام نگرانی جهان غرب ، همین داعیه تمدنی انقالب اسالمی بهغرب پررنگ
شدن و  منزله حلقه وصل تمدن اسالمی و تمدن نوین اسالمی است که سیطره جهانیایدئولوژیک و فرهنگی و به

 نظریه دهکده جهانی را به چالش کشیده است .
افزاری در عرصه دانش مولد علوم افزاری و سختدانش خود در دو مؤلفه نرم –می در گفتمان قدرت انقالب اسال

ها برای تولید یا بازتولید نظام بومی دانش است که ای از اقدامات و تالشانسانی اسالمی یا بومی است که مجموعه
ی مبتنی شناسشناسی و معرفتهای روشیمدر زاویه تمدنی ، کوششی است جهت احیای تراث اسالمی و ترویج پارادا

گی که امام خمینی )ره( وابستبینی توحیدی که از پیامدهای آن هویت و استقالل فرهنگی است  ، هم چنانبر جهان
 (80-81ص، 8،ج1378کرد .)الموسوی الخمینی ، ترین وابستگی قلمداد میفکری را بزرگ

 ات دینی تمدن نوین اسالمی : علم دینی و علم ارتباط
هر سؤالی راجع به تمدن اسالمی و علم دینی نیازمند دیالوگی غیر جانبدارنه با تاریخ است . شرایط فعلی علوم 

ومی ها علومی هستند با خاستگاه غیربانسانی در ایران حواشی متضادی دارد . از طرفی علوم انسانی موجود در دانشگاه
که با اغماض عمدی و شبه ساده لوحانه از رویکرد ؛ درحالیکه آبشخور فلسفه و فرهنگ و تمدن غرب است 

ای را برای استراتژیک و نیت مندانه و ضد متافیزیک آن چشم بپوشیم ؛عقالنیت سکوالر در این علوم ،تجربه زیسته
ی دیگر یاند . از سو دانشجویان ما به وجود آورده است ،که مشتاقانه و بدون رویکردهای انتقادی خود را به آن سپرده

ته ای دوران گذشخانههای مکتبهای علمیه و آموزشعطف به عقبه تمدنی ایران و همچنین علوم دینی جاری در حوزه
اسب و های منتواند، میوههای فرهنگی و تمدنی آن میرسد که ریشهاسالمی به مشام می–،رایحه علم بومی و ایرانی 

اوی امروز باشد ،واکد. بر این مبنا که گذشته بخشی از هویت ملی ما میپرثمرتری با ذائقه ایران اسالمی فراهم آور 
جز با بازخوانی دیروز محقق نخواهد شد . بنابراین در حوزه علوم نیز نیازمند بازگشت به همان تمدن شکوفا و تمهید به

 انقالبی ،جهت غربالگری در ساخت اندیشه و علم هستیم .
مختلف آن مبنی بر اینکه علم  مدرن یکی از تفسیرهای ممکن از جهان است  هایمدرنیسم و نحلهبا ظهور پست

حضور  هایو با فروریختن هیمنه علم مدرن سیطره رویکردهای غیر کمی  در همه علوم ازجمله علم ارتباطات ، زمینه
م دینی باید از علشد ،فراهم گردید.اگرچه برای تحقق ازاین با برچسب غیرعلمی بودن طرد میعلم دینی که تا پیش

 مدرن علم عبور کرد ؛زیرا علم دینی با تفسیر دیگری از جهان ارتباط دارد .های مدرن و پستمفروضه
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خصوصیت  علم مدرن ،استقالل آن از حوزه دین و معرفت است و این استقالل هرگز مانع آن نبوده که دین و  
مطالعاتی که مردم شناسان ،جامعه شناسان یا روان  ر گیرد.عنوان یکی از موضوعات مطالعاتی موردنظر قرامعنویت به

های علم مدرن در این زمینه است .پرداختن علم به اند  بخشی از فعالیتشناسان درباره دین و امور قدسی انجام داده
باطات طور پرداختن علم ارت( همین26،ص 1387موضوعات معنوی و دینی به معنای دینی بودن علم نیست )پارسا نیا،

ی برای این های خاصها و زمینهفرضتواند به معنای ارتباطات دینی باشد . بلکه پیشبه موضوعات دینی ،الزامًا نمی
نتیجه این  بساتواند ارتباطات دینی قلمداد شود ،زیرا چهغایت الزم است .طرح یک موضوع دینی در تلویزیون نمی

شناس غیرمسلمان با اهداف صرفًا علمی درباره دین بحث ین اگر دو دینای بیانجامد و همچندینی عدهمباحثه به بی
توان مدعی ارتباطات دینی شد؟ توجه به هویت فرهنگی دانش مدرن ،امکان حرکت معکوسی را فراهم کنند ،آیا می

 آورد که همان بازسازی معرفت علمی بر اساس مبانی ،اصول و یا متافیزیک دینی است .می
های غربی ، به بازخوانی فرهنگ و تمدن اسالمی و جای بازخوانی و رجوع مجدد به نظریهبه در این رویکرد

حولی شود تا از این طریق معرفت علمی دینی در تهای عمیق آن نظیر فلسفه ،عرفان،کالم و تاریخ و... پرداخته میالیه
هد های تمدن نوین اسالمی خوارساختساختاری بازسازی شود و البته رهاورد این حرکت جدید پیدایش یکی از زی

ع معرفتی فرهنگ گیرد ، از منابشناسی دینی شکل میشناسی و انسانبود .علم و دانشی که بر اساس متافیزیک و هستی
پذیر تقلیل جای اینکه هستی را به افق طبیعت و امور حسی و آزمونبرد .این افق تمدنی بهو تمدن اسالمی بهره می

 صورت آیات الهیبخشد و بهامور حسی و تجربی را در ذیل اصول دینی یا عقلی خود تعالی میدهد ،طبیعت و 
 (26،صکند.)همان بازخوانی می

در سیری منطقی ارتباطات دینی ذیل علم دینی معنادار خواهد بود . الگوی ارتباطات اسالمی با الگوی متداول  
ز است . در ریزی شده است ،متمایانسانی و اجتماعی سکوالر پیارتباطات که بر پایه علوم ریاضی ،تجربی یا حتی 

 ت.هایی که در پارادایم علم ارتباطات دینی بدان نیاز است دسترسی  یافتوان به مبانی و مؤلفهپرتو ارتباطات دینی می
اکم باشد.در ن بر آن حای باشد که اصول دیگونههای دینی و بهارتباطات دینی باید بر مبنای اعتقادات ،باورها و ارزش

سازمانی،عمومی و جمعی غیردینی خواهد بود. پس  غیر این صورت هرگونه ارتباطات فردی ،میان فردی ،گروهی،
وجه تمایز ارتباطات دینی از غیردینی در جنبه حاکم بودن یا نبودن چارچوب اصول دین در جریان ارتباطات است . 

بسا ضد دینی اما در کلیت ارتباطاتی غیردینی و چه تویات آن دینی باشد،ارتباطات بدون رعایت این اصول هرچند مح
ز گونه که مخاطب و فرستنده پیام نیارزش وجود ندارد، همانباشد . در ارتباطات دینی پیام و اطالعات خنثی و بی

که چگونه  این سؤال ای دارند. ارتباطات دینی تفکری است که در زندگی ما جریان دارد و پاسخی است بهاحکام ویژه
باایمان زندگی کنیم؟دین ماهیتی فرهنگی و ارتباطاتی دارد و هدفش آفریدن فرهنگی است که در پرتو آن ،ارتباط 
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انسان باخدا و با انسان و با طبیعت و حتی  با اشیا  و همچنین ارتباط دنیا با عقبی بر محور ارتباطات توحیدی شکل 
وریت ردیابی است. محرتباطات  روزمره و هم ادبیات  فاخر تمدنی مثل معماری قابلگیرد. این توحید محوری هم در ا

طور خاص و علم ارتباطات به شکل اخص معیار مناسبی جهت توحید در مطلق هستی و ازجمله علم و علوم انسانی به
ده و متناسب ششناختهتمایز وجه سکوالریستی و دینی علم است .در ارتباطات دینی نیازهای معنوی و دینی مخاطب 

ت: هر نوع ارتباطی تعریف اسدیگر ارتباطات دینی بدین گونه قابلعبارتکنیم .بهبا آن پیامی را به مخاطب منتقل می
گاهیکه  باواسطه یا بی غ و های دینی و ایجاد گرایش و نگرش مثبت به دین و تبلیواسطه ،باهدف گسترش دانش و آ

ارتباطات دینی نام دارد. در ارتباطات دینی اثرگذاری مثبت در مخاطب و  ذیرد،ترویج رفتارهای دینی صورت پ
کننده کلیدی است و هدف از این ارتباط ایجاد نگرش و گرایش مثبت به باورها و اعتقادات به شکلی که در دریافت

دامه سیره ارتباطی ی است. در اداری و رفتار دینباوری و دینتقویت دین باشد و ارتباط دینی،زندگی عینی تجلی یابد می
د تا لوازم منطقی گیر ای موفق مؤثر در تمدن اسالمی مورد واکاوی قرار میمثابه نمونهعنوان اسوه حسنه بهپیامبر اکرم به

 تمدن نوین اسالمی ناظر به آن در حوزه ارتباطات بازیابی شود.

 :1ارتباطی در سیره نبوی  -تمهیدات ساختاری 
بست .مروری یاندیشید و به کار مرای بهبود فرایند ارتباط در میدان کنش ارتباطی ،تمهیداتی را میپیامبر اکرم ب

میان فردی  های ارتباط دینیفهم اصول و قواعد ارتباطات میان فردی پیامبر را تسهیل و آسیب گذرا بر این تمهیدات،
ه طات جمعی و یا تأسیس علم ارتباطات دینی استفادتوان از این اصول مشترک در ارتباکند و میمعاصر را آشکار می

 کنیم.

 های ارتباطی :( دفع و رفع پارازیت1

رتی که هرگز از صو کرد .  بهپیامبر اکرم از عواملی که ممکن بود در کنش ارتباطی پارازیت ایجاد کند ،پرهیز می
ضرت رسول از همه غذاهای در ( ح 123،ص 1ق،ج 1379ایشان بوی بد به مشام کسی نرسید.) ابن شهرآشوب ،

کرد، حضرت بااینکه خوردن پیاز و اما از خوردن غذاهایی که دهان را بدبو کند ،امتناع می فرمود،دسترس میل می
فرمود ها به هنگام حضور در محافل عمومی پرهیز داشت و به اصحاب توصیه میدانست اما از میل آنسیر را مفید می

( حضرت  وقتی مشاهده  377،ص 3ق،ج 1408خوردید به مسجد وارد نشوید. ) محدث نوری ،اگر سیر یا پیاز یا تره 
کند ،برای ایام عید و جمعه ،شست شوی مقدس فرمودند بوی بد دهان جریان ارتباطی در مسجد را مخدوش می

                                                                                                                                                          
ه و دکتر خان محمدی انتشار از نگارند 91سال  ،181منابع و مباحث مفصل در این موضوع در مقاله ارتباطات در جامعه دینی در فصلنامه معرفت شماره  1

 یافته است.
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ته به ر در طول هف،یعنی غسل را ترغیب نمودند . امام صادق )ع( فرمودند : علت تشریع غسل جمعه این بود که انصا
احت ها نار شدند و مردم از بوی بدن آنکار شتران و حیوانات سرگرم بودند و روز جمعه بدون نظافت وارد مسجد می

( و به همین شکل غسل روز  285،ص1ق ،ج1413شدند ، لذا حضرت غسل روز جمعه را امر فرمودند . )صدوق،می
 ( 279،ص  1367)سیدبن طاووس ، 1تجمع دارند ،استحباب دارد . های ماه مبارک که مردم در مسجدعید فطر و شب

 ( تمهیدات ایجابی پیامبر اکرم )ص(در ارتباطات 2

پوشید و های سفیدرنگ میرو بیشتر لباسساخت . ازاینهای ارتباط مؤثر را نیز فراهم میهمچنین پیامبر زمینه
 2ق، ج  1408)محدث نوری ، فرمود لباس سفید بپوشند.میبرای روز جمعه لباس ویژه داشت و به دیگران نیز توصیه 

( پیامبر اسالم عالوه بر رنگ لباس ،به ساختار لباس ،یعنی تناسب آن با بدن خویش نیز توجه داشت .  223،ص 
 کرد.کردند ،رنگ سبز آن با سپیدی صورت آن حضرت ،زیبا جلوه میحضرت قبایی حریر داشت که وقتی به تن می

)  پیچید.شد بوی عطر وی در گذرگاه می( پیامبر پیوسته معطر بود و وقتی از منزل خارج می 167، 1385، )طباطبایی
( همچنین امام صادق فرمودند رسول خدا بیش از خوراک برای عطر هزینه  495-505( ص  6،ج 1365کلینی ،

تقید داشت و همواره مسواک (حضرت به شانه زدن سر و محاسن  512، ص 6ق، ج  1409کردند.)حر عاملی ،می
 وبرگشت پیامبر معمواًل متغیر بود تا در معرض ارتباط با افراد بیشتر و متفاوتی قرار بگیرد . سکونیزد . مسیر رفتمی

،ص  1ق،ج 1413گشتند.)صدوق،رفت و برای برگشت از راهی دیگر برمیکند پیامبر برای نماز از راهی میروایت می
گوید از امام رضا علت این رویه را سؤال کردم حضرت همیشگی حضرت بود. موسی بن بزیع می (و این امر سیره 511

 (  314،ص 5،ج 1365کنم و این کار سودمندتر است.)کلینی ،گونه عمل میفرمود من هم همین
ی از اصول طبنا بر شواهد فوق پیامبر عدالت ارتباطی میان فردی را رعایت کرده و به تعبیری مدرن دمکراسی ارتبا

 مهم مورد رعایت حضرت بوده است .

 اصول و مبانی حاکم بر کنش ارتباطی حضرت رسول )ص (

 الف : تساوی 

شد و هیچ فردی به لحاظ جلوس بر دیگری امتیازی نداشت ای تشکیل میصورت حلقهمجالس حضرت معمواًل به
طور شد . امام صادق فرمودند: رسول خدا بهیع میتساوی توز (حتی نگاه پیامبر هم به 751،ص  2م،ج 1992)عبدالبر ،

                                                                                                                                                          
تواند در یشماری مهای بیها از مناسک و احکام به معنای تقلیل دین به کارکردهای آشکار آن نیست و کارکردهای پنهان و یا حکمتاین نوع برداشت 1

 مناسک و احکام خمسه وجود داشته باشد که به عقل بشری خطور نکند. 
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 ( بنابراین متغیرهایی همانند جنس ،سن، 671،ص  2،ج  1365کرد .)کلینی ،مساوی و یکنواخت به یارانش نگاه می
 ثروت  و قدرت بر ارتباط میان فردی حضرت تأثیرگذار نبودند .

ر مرکبی که سوار بکرد . هنگامیدست اتخاذ نمیحضرت هرگز در مواجهه با دیگران ،برای خویش موقعیتی فرا
کرد و یا اگر شخص امتناع داد که کسی پیاده همراه او حرکت کند و یا او را همراه خود سوار میبود ،اجازه نمی

،ص  8ق،ج  1408)محدث نوری ،فرمود شما جلوتر بروید و در فالن منطقه منتظر من باشید .کرد ،حضرت میمی
ترسید میکرد و از هیچ سلطانی به خاطر ملکش ناش تحقیر نمیگاه فقیری را به خاطر فقر یا بیمارییچپیامبر ه( 273

( پیامبر همچنین به خاطر بزرگسال منتظر و کودک گریان  74،ص 1385و این و آن در نظرش یکسان بود . )طباطبایی ،
کند رسول خدا به طب راوندی نقل می(ق 34،ص  8ق، ج 1408کرد .)محدث نوری ،،نماز خویش را کوتاه می
 ( 860، ص 1369داد )واقدی ،بزرگ و کوچک سالم می

 گرایی ب: مثبت

فرمودند ،جواب شد ،اگر اراده میکه از رسول خدا چیزی درخواست میبه فرمایش حضرت علی )ع( هنگامی
کلمه نه را بر زبان جاری گاه فرمود ،اما هیچدادند و اگر قصد انجام آن را نداشت ،سکوت میمثبت می

دار گرایی را خدشه( حضرت در ارتباطات میان فردی از عواملی که مثبت 23ق، ص 1412ساخت.)طبرسی ،نمی
های خودتان را نزد من بازگو نکنید؛ چراکه من دوست دارم فرمود بدیکرد پرهیز داشت. حضرت به یارانش میمی

( پیامبر اکرم همواره فال بد  230،ص  16ق،ج  1404) مجلسی ، .میبیای بادلی آرام و عاری از هر کدورتی نزد شما
 ( 374،ص 19ق، ج  1404داشت و اما فال زدن به خیر را دوست داشت. )ابن ابی الحدید، زدن را ناخوش می

 ج : حمایتگری 

پیامبر ، های خویش نزد حضرت هراسی نداشتکس از بیان خواستهای بود که هیچگونهارتباطات حضرت به
خواست با پیامبر گوید مردی می( ابن مسعود می 118ص  ،43ق، ج  1404جالل و هیبت خاصی نداشت.) مجلسی،

لکه پسر ب من پادشاه نیستم، بر خودت آسان بگیر، سخن بگوید ولی مرعوب حضرت شد و لرزید ،حضرت فرمود؛
فرمود از رأفت و مهربانی (امام صادق می 229ص  ،16م،ج 1983خورد.) مجلسی،زنی هستم که گوشت خشکیده می

کنند.  ها را نگیرد و بتوانند نیازهای خود را بازگواش آنکرد تا عظمت و بزرگیپیامبر این بود که با یاران خود مزاح می
 ( 407،ص  8ق،ج 1408) محدث نوری ،
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 د: همدلی 

ل تأمل است. زیدبن ثابت نققابل سازگاری با مردم و قدرت انطباقی حضرت رسول در ارتباطات میان فردی
شدیم، اگر صحبت از آخرت بود، پیامبر هم همراه با ما، راجع به آن صحبت نشین میکند؛ هرگاه با رسول خدا هممی
ق، 1404کرد. )مجلسی،فرمود و اگر صحبت از دنیا و خوردنی وآشامیدنی ها به میان می آمد باز با ما صحبت میمی
 ( 235،ص  16ج 

 ودگیو: گش

سالم، مصافحه و مجالسه در اسالم نماد گشودگی است در "حالی که بی تفاوتی مدنی نماد تجدد است". 
 ( 96،ص 1377)گیدنز،

.)مجلسی کردداد و مصافحه میرسید، ابتدا با وی دست میکه پیامبر به مسلمانی میالف : مصافحه: هنگامی
بر که طرف مقابل دست پیامکرد تا آنگاهف مقابل قطع نمی(حضرت مصافحه را قبل از طر  226،ص  16ق،ج  1404،

 ( 182،ص  2،ج 1365کرد. ) کلینی ،را رها می
(و اگر هم  364،ص 8ق، ج 1408داد ) محدث نوری ،ب: سالم : رسول خدا به کوچک و بزرگ سالم می

 ( 371، صداد. )همان تر میکرد ، رسول خدا جواب را اضافهدستی میکسی پیش
یش از طرف کرد ،بلکه هرگز پدستی میتنها در شروع گفتگو با سالم و مصافحه پیشجالست : پیامبر نهج: م

شد و نزد پیامبر (. هرگاه شخصی وارد می236ص ،16ق،ج 1404کرد .) مجلسی،مقابل گفتگو را قطع نمی
 ق،1408 . )محدث نوری،خاست، تا  زمانی که خود آن شخص برخیزدنشست،پیامبر هرگز از جای خویش برنمیمی
 رد.کشد و یا با  به کسی با چشم و ابرو یا دست اشاره نمی( همچنین حضرت به کسی خیره نمی438ص ،8ج

 (. 332و  236ص  ق،1404 )مجلسی،

 ها در جامعه معاصر:سازی یافتهبومی

خص که شادرحالی شود ،سازی زمانی و مکانی در علوم متفاوت امری بدیهی محسوب میشاخص سازی  و بومی
رسد . اصول و مبانی جاری در های عملیاتی منجر شود ،کمی غامض به نظر میحلسازی تمدنی به شقی که به راه

مدن غربی های تعنوان مؤسس تمدن اسالمی  در بستری باید خودنمایی کند که مشوب از آموزهسیره پیامبر خاتم به
شی مستمر بین حق و باطل استمرار خواهد داشت. شاخص سازی بر است و لذا احیای تمدن نوین اسالمی در چال

 ازد.سمبنای سیره عملی پیامبر اعظم ،هم شناخت وضعیت موجود و هم دستیابی به وضع مطلوب را ممکن می
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تمان های دو گفتردیدهایی که در علوم انسانی مستقر در کشور وجود دارد به تفاوت در اصول و مبانی و ارزش
گردد و به عبارتی نیازهای تمدن نوین اسالمی به علوم انسانی اسالمی اقتضائات خاص خود را غربی بازمیاسالمی و 

هه حق بلکه فروپاشی جبهه کفر در مواجه با جب دارد. در نگاه اسالم پایان تاریخ ،کمونیسم یا لیبرالیسم نیست،
ت از نظام معنایی سکوالر است که صرفًا به ساح تبع آن علم ارتباطات مدرن برخاستهاست.علوم انسانی معاصر و به
 بسا توجه به امور متافیزیکی مانعی بر سر راه این علوم تلقی شود.دنیایی انسان توجه دارند و چه

ی تواند بر ارتباطات دوره معاصر به شکل کلی و ارتباطات جمعاصول حاکم بر ارتباطات اسالمی پیامبر اسالم، می
شد و همچنین بستری جهت تولید علم ارتباطات اسالمی ذیل علوم انسانی اسالمی در تمدن صورت خاص حاکم بابه

ت. در ادامه تأمل اسکند که قابلنوین اسالمی باشد . این اصول که کلی هستند فروعاتی را به جامعه علمی القا می
 کنیم که عبارتند از :برخی از این اصول را بازخوانی می

ترین نگرش نسبت به ارتباطات در اسالم که بشر را از قید عبودیت غیر خدا بنیادی اصل توحید محوری: (1
. هرگونه شودرهاند در این مفهوم نهفته است .نفی سلطه غیر و حاکمیت مطلق غید خداوند با این مؤلفه طرد میمی

ابل استنتاج است از این اصل ق جویی از فروعاتی است کهگرایی، خویشاوندی و سلطهارتباط مبتنی بر نژادپرستی، قوم
ها و افکار الحادی . به عبارتی در انواع مختلف ارتباطات باید این اصل حاکم باشد تا به از بین بردن خرافات و اسطوره

 بینجامد.
معروف و نهی از منکر قابل انتزاع است به مسئولیت فردی و گروهی برای اصل دعوت که از فریضه امربه (2

 سوی توحید در راستای هدفمند بودن ارتباطات اسالمی اشاره دارد .دی بههدایت و ارشا
( در حوزه مخاطبین نیز ارتباطات دینی مفهوم امت را تأسیس نموده است که در تمدن نوین اسالمی باید احیا 3

 دهد.یخود قرار م گردد. این مفهوم فراتر از مرزهای جغرافیایی و نژادی و تاریخی  و بلکه جامعه  اعتقادی را مخاطب
های  علم مایهبن عنوانذکر است که توجه به اصول و مبانی حاکم بر سیره  ارتباطی پیامبر اکرم، بهدر پایان قابل

سپس  های کالن وگذاریساز تمدن نوین اسالمی خواهد بود که اواًل در سیاستارتباطات اسالمی ، در صورتی زمینه
اختارهای رسمی و اداری وزارت علوم و صداوسیما و.. تعبیه شود و در ادامه در سطح ها و سنامهدر قوانین و آیین

ردی شده و از سطوح ارتباطات جمعی تا ارتباطات فمرور زمان نهادینهعامه ترویج شود تا بهفرهنگ نخبگانی و فرهنگ
 را در بربگیرد .  
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 گیری :نتیجه
زمند واکاوی تمدن اسالمی  در دوران اوج خود و همچنین تمدن نوین اسالمی جهت بازتولید و بازسازی نیا (1

 باشد .عوامل افول آن تمدن می
گیری در تولید علوم انسانی اسالمی ناظر های معرفتی و علمی تمدن اسالمی  جهت وامتوجه به ابعاد و الیه (2

 به تمدن نوین اسالمی ضروری است.

می عه فرهنگی در تمدن نوین اسالمی باید بر مبنای اسالارتباطات و علم ارتباطات به جهت تأثیرگذاری و اشا (3
 که فرهنگ و تمدن غربی با این علم و ابزار برهای فرهنگی و تاریخی و تمدنی تولید شود ،هم چنانو عقبه

 جهان غلبه پیداکرده است.

گاهی دیارتباطات دینی بر مبنای اعتقادات ،باورها ،ارزش (4 و ایجاد  نیهای دینی و باهدف گسترش دانش و آ
  .شودگرایش مثبت به دین و ترویج رفتارهای دینی تعریف و عملیاتی می

بنیان علم ارتباطات دینی  توحیدمحوری است که از ارتباطات میان فردی پیامبر اکرم اصول و مبانی آن قابل  (5
 استنتاج است. 

 منابع :
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