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چکیده

نگاه اجمالی به سپهر رسانهای که جامعه ایرانی و جامعه بینالملل را در برگرفته است ،به عالوه امکانات و
نوآوریهای فنی ،شرایط جدیدی در این سپهر ایجاد کرده است .این تغییرات مهم از یک طرف و از طرف
دیگر تا حدی اشباع فضای رسانه از انواع گوناگون شبکههای رادیویی و تلویزیونی و گسترش فضای
مجازی ،برنامهریزان و تصمیمگیران را وادار میکند تا برای گسترش و توسعه انواع رسانهها ،در پی الگویی
کارآمد مناسب با این شرایط باشند .بر اساس چنین نگاهی است که پژوهش حاضر این سؤال را طرح کرده
است که الگوی مطلوب برای سیاستگذاری رسانه در جمهوری اسالمی ایران چیست و چه مشخصاتی
دارد؟ برای اینکه رسانهای در جامعه اسالمی به عنوان الگوی مطلوب شناخته شود ،با رجوع به مبانی اندیشه
سیاسی اسالم و استخراخ شاخصهها به توصیف و سپس تبیین آنها در الگودهی به رسانههای جامعه
اسالمی پرداخته شد .بر این اساس رسانه در جامعه اسالمی باید از یک سری اصول اساسی تبعیت کند.
در این نگاه ،اولین ویژگی رسانه مطلوب در اسالم «دینمداری» است ،اهمیت دینمداری در این است که
وقتی دین باشد ،بصیرت ،امنیت و آرامش هم به وجود خواهد آمد ،لذا باید رسانه در محور دین بچرخد.
«اخالقمداری» ،امیدبخشی و «آگاهی بخشی» از دیگر شاخصههای اصیل در طراحی و سیاستگذاری
رسانه مطلوب در جامعه اسالمی است که عناوین فوق باید برای موضوعات زندگی ایرانی و اسالمی،
استحکام درونی خانواده ،ایجاد تمدن نوین اسالمی ،افزایش جمعیت ،حفظ هویت ملی ،دشمنشناسی،
تشویق برای ازدواج ،آگاهی در خصوص چالشهای کشور و تبیین بحرانهای غرب  ...برنامهریزیهای
عقالنی و جدی اتخاذ کنند.
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مقدمه

در م یان رساااا نه های ارت باط جمعی ،کمتر میتوان رساااا نهای را پ یدا کرد که دارای
محدودیتها و خطمشاای مشااخد درونسااازمانی نباشااد .زیرا که این رسااانهها برای
ان سانها و تو سط ای شان ساخته و مدیریت می شوند .امروزه برای همه ثابت شده که
رسااانههای جمعی ،افزون بر آنکه ابزاری برای ساارگرمی افراد جامعه هسااتند ،وساایله
مناسبی برای پرورش اندیشهها و بارور کردن امور معنوی جامعه بهشمار میآیند .رسانه
و از جمله رادیو و تلویزیون در کشااور ما به عنوان مهمترین و پُرمخاطبترین رسااانه
حاکم بر فضاااای ارتباطی کشاااور ،اگر چه به عنوان رساااانهای جمعی ،از این امتیاز در
شااکلدهی و تأثیرگذاری بر فرهنگ جامعه برخوردار اساات ،اما به دلیل پیچیدگیهای
خاص فرآیندهای ارتباط جمعی و مهندسااای و مدیریت پیام ،هزمه تحقق چنین امری،
دقت ،تفکر و تأملی عمیق و باز شنا سی مبانی آن میبا شد .چه اینکه ر سانه در را ستای
تحقق م صداقی ر سانه دینی یعنی ر سانهای که عملکردش به گ سترش ارزشهای دین و
انقالب ،خردافزایی و اخالقمداری در فرد و جامعه منجر شده و بسترساز بندگی فردی
و اجتماعی در جهت تقرب الهی باشااد ،نیازمند مشااخد شاادن افقهای جدیدی در
طراحی و مدیریت پیام و بازتعریف مجددی از یک الگوی معیار است.
 .1بیان مسئله

امروزه سازمانهای رسانهای در محیط رقابتی شدید فعالیت دارند .الگوهای توسعه آنها
مبتنی بر بازار ویژگیهای صنعت رسانهای پیرامونی است .از مهمترین اختصاصات یک
صنعت ،وجود رقابت است .بنابر آنچه گفته شد ،میتوان و ضعیت عمومی سپهر رسانه
را اینگونه توصاایف کرد که یک محیط رقابتی اساات مملو از شاابکههای گوناگون که
نا شی از رقابت در صنعت ر سانه ا ست (خج سته باقر زاده ،1393 ،ص  .)9ر سانهها در
این ساااپهر درگیر دو رقابت جدی هساااتند  -1رقابت در پیامرساااانی به مخاطب -2
شااابکههای مشاااتریمدار .رساااانهها یکی از عوامل و نیروهای مهم در ایجاد تغییرات
اجتماعی در جوامع هستند .تجربه نشان داده است ،این نهادهای تأثیرگذار در ایجاد و یا
از میان بردن جنبشهای اجتماعی و فرهنگی بساایار مؤثرند .ازاینرو بایسااتی برای این
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نهادهای تأثیرگذار ،سیاستهایی در سطح کالن تدوین کرد تا بتوان بیشترین بهرهبرداری
را از آنها نمود (اربطانی ،1394 ،ص  .)8امروزه محیط سازمانهای رسانهای به اندازهای
دارای ماه یت پیچ یده و چ ند ب عدی اسااات که بدون م طال عه علمی آن نمیتوان راه هایی
(ساایاسااتهایی) برای حل مسااا ل آن پیدا کرد .این مساایر علمی و روشاامند الگوی
ساایاسااتگذاری در سااازمانها اساات که روند تصاامیمگیری در هر نهاد عمومی در
چارچوب این الگو صااورت میگیرد .ساایاسااتگذاری راهی برای فکر در مورد اینکه
جهان چی ست و چه باید باشد را فراهم میکند .میتوان گفت موفقیت یک رسانه نیز به
عنوان یک نهاد عمومی بسااتگی به ساایاسااتگذاری آن رسااانه دارد (روشااندل اربطانی،
 ،1394ص.)1
بر ا ساس چنین نگاهی ،پر سش ا صلی این پژوهش این ا ست که الگوی مطلوب
برای سیاستگذاری رسانه در جمهوری اسالمی ایران چی ست و چه م شخصاتی دارد؟
فرضاایه مطرح شااده این اساات که بهترین راه پیدا کردن مختصااات و مشااخصااات یک
جدول رسااانه اساات که در این صااورت در جدول رسااانه سااه محور را مورد بحث و
بررسی قرار میدهیم  -1وضعیت رسانه در جامعه هدف  -2نیازهای فردی و اجتماعی
مخاطبان یا مخاطب هدف  -3اهداف و مأموریت و راهبردها.
 .2سیاستگذاری

تحوهتی که در حوزه ر سانهها طی سالهای گذ شته بوجود آمده سیا ستگذاری را به
امری ضروری برای سازمانهای ر سانهای تبدیل کرده ا ست .سیا ستگذاری ر سانه
مجموعهای از اصااول و هنجارهاساات که برای راهبری رفتار نظامهای رسااانهای تدوین
میشود (بهرامپور ،1383 ،ص .)14باید توجه داشت که سیاستگذاری رسانه یک حوزه
میانرشتهای محسوب می شود و مفاهیم آن بایستی برگرفته از آموزههای سیاستگذاری
عمومی و همچنین خصااالتهای ویژه رساااانه باشاااد .سااایاساااتگذاری عمومی و
خطمشیگذاری عمومی یکی از شاخههای علم مدیریت در شاخه مدیریت دولتی است
و مسااتقیماب با مباحث حاکمیت و دولت ارتباط دارد و در نظریات جدید «دولت مدرن»
از جایگاه ویژهای برخوردار شده است.
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ساایاساات روش کلی ،رهنمود و تدبیر برای نیل به اهداف و اداره امور میباشااد و
چارچوبی ذهنی است که راهبرد (استراتژی) در قالب آن شکل میگیرد .در ادبیات رایج
سیا ست به دو معنای کلی ا ستعمال می شود اول به معنای علم سیا ست ( )POLITICSو
دوم به معنای تدبیر ،مهارت ،راهحل م سئله ،و م شکل برای ر سیدن به هدف و،)Policy( ...
در بحث سیا ستگذاری مفهوم ( )Policyمدنظر ما ا ست .همچنین ضرورت دارد توجه
کنیم که وقتی «سیاست» در قالب فرآیند در میآید «سیاستگذاری» شکل میگیرد .کلمه
فرآی ند از وجود مرا حل و گام ها و تقدم و تأخر بین آن ها حکا یت میک ند .بیان این
مراحل و گامها با رعایت تقدم و تأخر و اولویت منطقی و الگو یا مدل سیا ستگذاری
را به وجود میآورد (.)www.saramad.ir
 .3ادبیات پژوهش

سیا ستگذاری نظامهای اطالعاتی و ارتباطی به دهیل متعدد برای دولتها و سازمانها
ضااروری اساات .نخساات آنکه نظامهای ارتباطی نقشاای مهم و تأثیرگذار در فرآیندهای
سیا سی دارند .دوم آنکه فناوریهای جهانی اطالعات و ارتباطات بر م سا ل اجتماعی و
فرهنگی ملتها تأثیرگذار هسااتند .سااومین دلیلی در این مورد که چرا ساایاسااتگذاری
ر سانه مطلوب برای دولتها مهماند ،تفکیکناپذیری کامل ف ضاهای واقعی و مجازی از

یکدیگر ا ست ( )leah and livingstone, 2002, p.67م شخد کردن ا صول ا سا سی در

سیا ستگذاری ر سانه فواید متعددی دارد .نخ ست اینکه ا صول میتوانند بر ارزشهایی
تأکید کنند که ک شورها در زمینه تحریم خ صو صی مالکیت خ صو صی ،مالکیت معنوی،
حق بیان و سایر حوزههای سیاسی ،خواهان برتری دادن به آنها هستند .اصول میتوانند
به ک شورها کمک کنند تا د ستر سی به نظامهای ارتباطی و محتوا را حفظ کنند و حداقل
ا ستانداردهای اجرا را در میان پژوه شگران و گردآورندگان اطالعات ایجاد کنند .ا صول
میتوانند هماهنگی ساایاسااتها ،قوانین و تحوهت فناوری ملی و بینالمللی را تقویت
کنند .سارانجام ،کشاورهای که به اصاول سایاساتگذاری رساانهای تعهد دارند ،دارای
مالکهای روشاانتری برای ارزیابی این هسااتند که آیا ساایاسااتها در حوزه رسااانه به
اهداف مورد نظرشان رسیدهاند یا خیر ( .)leah and livingstone, 2006, p.46سه اصل مهم در
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حوزه سااایاسااات گذاری رساااانهای عبارتند از محتوا ،سااااختار و زیرسااااخت ها

(.)Napoli, 2007, p.51

 .1-3پیشینه پژوهش

بهرغم اهمیت حوزه ساایاسااتگذاری در مدیریت سااازمانهای رسااانهای ،این حوزه از
جمله حوزههای میانرشااتهای در مدیریت رسااانه محسااوب میشااود که تاکنون بهطور
جدی به آن پرداخته نشاااده اسااات .ضاااعف ادبیات و همچنین پراکندگی مطالعاتی که
تاکنون در این خصااوص صااورت گرفته باعث شااده محققان به این حوزه علمی روی
نیاورند و یا به صورت گذرا در خالل دیگر مباحث به آن اشاره کنند .در جستجویی که
در رابطه با تحقیقات صااورت گرفته در حوزه ساایاسااتگذاری رسااانهای انجام گرفت
محققان به مطالعاتی دسااات یافتند که هرکدام به تعریف ،توضااایح و تبیین عناصااار
تشکیلدهنده فرآیند سیاستگذاری رسانهای پرداخته است .با این حال در ایران پژوهش
م ستقل و جامع در خ صوص سیا ستگذاری ر سانه و طراحی الگوی مطلوب صورت
نگرفته است.
 .1رسانه ،توسعه و سیاستگذاری رسانه ( ،)1386این دارای دو بخش اصلی است.
بخش اول که مروری بر ادبیات تو سعه رو ستایی نام دارد شامل دو ف صل ا ست ف صل
اول توسااعه و فصاال دوم توسااعه روسااتایی .بخش دوم کتاب تحت عنوان رسااانه و
توسعه ،سه فصل دارد که فصل سوم آن مستقیماب به بحث رسانه ،توسعه و سیاستگذاری
رسااانه میپردازد .آن چیزی که در این فصاال قابل اهمیت و توجه اساات اینکه در آخر
فصاال بحث ارتباطات و ساایاسااتگذاری فرهنگی ،ساایاسااتگذاریهای رسااانهای و
پارادیمهای توسعه و نسبت دولت و رسانهها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.2 .
الگوی مطلوب سرگرمی در یک ر سانه دینی (با تأکید بر ر سانه ملی) ( )1390در این
پژوهش از یکی از شاااخدهای مهم برای ساایاسااتگذاری در طراحی الگوی مطلوب
سخن گفته شده است .رسانه ملی به عن اوان ی اک رس اانه دین ای ،با دارای جهتگیری
دینی ،چگونه باید به مقوله سرگرمیها بپردازد .این نوشتار در صدد اس ات ب اا اله اام از
مناااابع اصااایل اسالمی ،به عنوان تنها مرجع و الگوی هنجاری معتبر ،برای هااادایت
نظ اری و عمل ای نهاده اای اجتم ااعی کشور ،قواعد رفتاری و منطق عملی رسانه ملی
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در ایفای کارکردهای حرف های عموماب ،و کارکرد سااارگرمی به عنوان برجساااتهترین
کارکرد این رسانه ،خصوصاب ،در قالاااب طااارح مجموعاااهای از اصاااول راهباااردی و
خطوط راهبری عملی به مثابه بنیادهای هنجاری هدایتگر رساااانه در تأمین این مهم
بهدساات دهد .3 .ساایاسااتگذاری رسااانهای حوزه میانرشااتهای ( )1394در این مقاله
سعی شد در ابتدا به معرفی تعاریف گوناگون از سیاستگذاری عمومی و مدلهایی که
در این حوزه وجود دارد مطرح و ساااپس به معرفی م فاهیم و الگو های موجود از
سیاستگذاری رسانه پرداخته شود .مقاله حاضر با جمعآوری ادبیات پراکنده مربوط به
حوزه سیاستگذاری رسانه توانسته چارچوبی از بحثها و مفاهیم موجود در این حوزه
را ارا ه د هد .بدینمنظور پیشااای نه تحقی قات ان جام شاااده در این حوزه ،الگو های
سیاستگذاری رسانهای ،اصول تعیینکننده این الگوها و همچنین پارادایم در حال ظهور
سیاستگذاری رسانهای به عنوان یک میانرشتهای جدید ارا ه شده است .4 .ج ستاری
نظری پیرامون نسبت دین و رسانه از دین رسانهای تا رسانه دینی ( )1392نویسنده در
این پژوهش به دنبال برر سی دین و ر سانه مبتنی بر دو مفهوم و ا صطالح دین ر سانهای
یا ر سانه دینی ا ست .در همین زمینه ،با تأمل نظری میتوان با نگاه تعاملگرایانه ،دین را
به مثابه یک نظام متکامل برای زندگی انسااان در نظر گرفت که هدف و غایت آن تأمین
سعادت اخروی و سامانبخشی به سالمت معنوی و مادی بشر است .نتایج حاکی از این
پژوهش این ا ست که دین ر سانهای نمایش منا سک و آیینهای دینی مرتبط با مجراهای
ارتباطات سنتی در ر سانههای مدرن میبا شد ،اما ر سانه دینی سه سطح مورد نظر در
حوزه دین بهویژه حیطه ا هداف و غا یات را مدنظر قرار مید هد .تو جه به ا هداف و
غایات دین نهتنها در فرآیند تولید پیام و محتوای ر سانه مهم تلقی می شود بلکه باید در
تمام سازوکارهای حاکم بر رسانه جاری باشد.
 .4روش پژوهش

این پژوهش کاربردی اسااات که بر اسااااس روش کتابخانهای به جمعآوری اطالعات
پرداخته و سااپس بر اساااس روش توصاایفی ااااا تحلیلی به تجزیه و تحلیل مطالب در
راستای سیاستگذاری رسانه مطلوب پرداخته خواهد شد.
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الف .رسانه مطلوب در اسالم

رسانه مطلوب چیست؟ از کجا ناشی می شود؟ این پرسش میتواند پاسخهای گوناگونی
دریافت کند .ممکن ا ست گفته شود من شأ مطلوبیت ر سانه جامعه و یا خوا ست جمعی
اساات .خواساات جمعی میتواند در نظام اجتماعی و قوانین حاکم بر رسااانهها متبلور
شااود .در این صااورت معیار مطلوب بودن رسااانه به انطباق آن با قانون بر میگردد .به
میزانی که رساااانهها قوانین موجود درباره رساااانهها را رعایت کنند مطلوبیت خواهند
داشت (موهنا ،1388 ،ص .)35در هر صورت این جامعه است که میتواند در خصوص
میزان انطباق عملکرد یک ر سانه یا خوا ست جمعی به داوری بن شیند .ا صوهب ت صور بر
این است که رسانههای جمعی از یک سو وحدت اجتماعی را تهدید میکنند و از سوی
دیگر پادزهری برای تهدیداتی هساااتند که از طرف ساااایر نیروهای اجتماعی ،از قبیل
تحریک و دگرگونی سریع ،متوجه همین وحدت میشود .بیشتر پرسشها متضمن نوعی
قضاااوت ارزشاای هم هسااتند که مطلوب و نامطلوب در پرتو آن دیده میشااوند .کنترل
اجتماعی مطلوب برای یکی ،در نزد دیگری زیر پا گذاردن آزادی محسااوب میشااود و
اعمال سااالیقه فردی نزد کسااای ،برای دیگری شااااهدی اسااات بر تجزیه اجتماعی یا
خ صو صی شدن (مک کوایل ،1383 ،ص .)132بدینترتیب ،مفهوم مطلوبیت با مفهوم
نظم اجت ماعی پیو ندی نزد یک دارد .ا ما مشاااکلی که در مفهوم نظم وجود دارد تلقی
مت فاوت از نظم مطلوب اجت ماعی .رف تاری که برای هر یک نفر به ل حاظ اجت ماعی
مطلوب اساات ،ممکن اساات در نظر دیگری سااازگاری و اطاعت جلوه کند (همان .)7
ازاینرو برای فرار از این پر سش ب سیار ا سا سی ،مباحثی مانند منافع ملی ،هویت ملی،
ارزشهای موجود در جامعه و مانند آن را طرح میکنند .همه نظریههای هنجاری درباره
رسانه مطلوب سخن میگویند .نظریه رسانههای شوروی رسانهای را مطلوب میداند که
در خدمت اهداف سوسیالیستی باشد .نظریه رسانههای توسعهبخش رسانهای را مطلوب
میداند که در خدمت اهداف توسااعه اقتصااادی باشااد و البته به فرهنگ و زبان ملی نیز
اهمیت بدهد .نظریه م شارکت مک کوایل ،مطلوبیت را با میزانهای د ستر سی مخاطبان
به ر سانهها پیوند میزند .معیار عالی گونهگونی این خواهد بود که همه صداها شانس
مساااوی برای ارا ه و عرضااه پیدا کنند (همان ،ص .)188نظریه مطبوعات آزاد مطلوبیت
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را در میزان آزادی بیان و آزادی اظهار عقیده جسااتجو میکند .خالصااه اینکه هرکدام از
این نظریهها معیارهای را برای برر سی میزان عملکرد در ست ر سانهها در نظر میگیرند
که در ذیل چهار اصل مهم آزادی ،نظم ،گونهگونی و کیفیت فرهنگی جای میگیرند.
در اینجا میتوان پرسید که آیا جامعه اسالمی در این خصوص با جوامع غیراسالمی
تفاوت دارد؟ بدینمعنی که آیا ممکن اساات رسااانه مطلوب در جامعه اسااالمی معنای
متفاوتی با آنچه گفته شااد داشااته باشااد؟ پاسااخ به این پرسااش مثبت اساات در جامعه
ا سالمی مطلوبیت با ا سالمیت مرتبط ا ست .به این معنی که ر سانه در جامعه ا سالمی
نقشی را ایفا میکند که در راستای اهداف کلی جامعه اسالمی است .میزان مطلوب بودن
ر سانهها با میزان کمک آنها به پی شبرد اهداف تعریف شده سنجیده می شود .در این
صورت میتوان از رسانه مطلوب با عناوینی چون رسانه اسالمی ،رسانه قرآنی ،و رسانه
ارزشی هم یاد کرد (موهنا ،1388 ،ص.)67
درباره اینکه یک رسانه را به چه اعتباری و در صورت داشتن کدام نوع ویژگیهای
ذاتی و فعلی میتوان دینی یا اسالمی تلقی کرد ،اختالفنظرهایی وجود دارد که در آرای
منقول از اندیشمندان و اصحاب رسانه انعکاس یافته است .رسانه دارای هدف و غایت
دینی ،کارکرد دینی (فعال در عر صه گ سترش و انت شار فرهنگ دینی) ،پایبند به رعایت
ارزشها و هنجارهای دینی در عرصه سیاستگذاری ،برنامهریزی ،برنامهسازی و پخش
دارای دغدغه ،حسااااسااایت ،جهتگیری و موضاااع دینی انعکاسدهنده مساااتقیم و
غیرمساااتقیم مفاهیم و مضاااامین دینی برخوردار از کارگزاران و عوامل اجرایی متعهد
دارای انگیزه دینی و پایبند به بایدها و نبایدهای شرعی ،ا صلیترین دیدگاههایی ا ست
که تاکنون در این باره ارا ه شده است .معیارهای معرّف «دینی» بودن یا نبودن یک رسانه
تا اندازه زیاد متنی و زمینهای اساات و به سااختی میتوان معیاری عام و جهانشاامول از
این پدیده بهدست داد .ازاینرو ،تلقیهای موجود از عنوان «رسانه دینی» در ایران بهویژه
به دلیل موقعیت فرانهادی دین در کشااور و شاارایط خاص ناشاای از انقالب اسااالمی و
اساااتقرار حکومت دینی با تلقیهای رایج در جوامع ساااکوهر از همین عنوان در مقام
معرفی رسانههای مسیحی ،انطباق و همسویی تام و تمامی وجود ندارد .نکته دیگر اینکه
برداشاااتهای ارا ه شاااده از یک رساااانه دینی را میتوان در قالب طیفی از حداقلی تا
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حداکثری مندرج ساخت .یک ر سانه گاه به صورت کامل و تمام عیار بی شتر به دهیل
کارکردی ،فرادینی شاامرده میشااود و گاه تنها از برخی جهتها و به دلیل ایفای برخی
کارکردها دینی خواهد بود.
ب .جدول رسانه
 -1وضعیت رسانه در جامعه هدف (ایران)

امروزه از رسانهها با عنوان ابزار و نهاد اجتماعی یاد میشود ولی وضعیت در ایران شاید
کمی با جهان متفاوت باشد چرا که با وجود همپایی ایران با ک شورهای توسعهیافته ،در
ب سیاری از عر صههای ر سانهای نتوان ستهایم چنانکه باید و شاید عمل کنیم و همین امر
سبب شده از حرکت جهانی باز بمانیم و م سا لی مانند بومی نبودن فناوری ر سانهای ما
را دچار برخوردی چندگانه کرده ا ست .بهویژه اینکه ورود و ا ستفاده فنآوری ر سانهای
با قبح اجتماعی و محدودیتهای دولتی همراه بوده است .با این حال ،این محدودیتها
نتوانسااته از پیشاارفت رسااانهها جلوگیری کند .زاده شاادن رسااانههای نوین در جامعه
کنونی ،زندگی مردم را دچار تحوهتی گ سترده کرده و در سرعت بخ شیدن به زندگی و
تندتر کردن ریتم زی ستن ،ب سیار مؤثر بوده ا ست .در کنار ر سانههای جمعی ،امروزه در کنار
غولهای رسااانهای و امپراتوریهای خبری باید از ریزرسااانههایی مانند ایمیل و وبالگ و...
که زیر مجموعه اینترنت به شمار میآیند و نیز رسانههای نوین مانند تلگرام ،واتساپ ،فیس
بوک و ...به علت همراه بودن و دسترسی لحظهای به خبرها ،نقش بسیار پررنگتری ن سبت
به رسانههای دیگر در جامعه پیدا کردهاند.
 -2نیازهای فردی و اجتماعي مخاطبان یا مخاطب هدف

هر فعالیت در رسانه معطوف به مخاطب است .اگر مورد استقبال واقع شود ،موفق است
و اگر نتواند مخاطب را جذب نماید ،باید آن را شکستخورده دانست ،اگر چه برای آن
هزینههای بسیاری شده باشد یا بر خالف انتظار برنامهریزان باشد .مخاطب را از جهات
گوناگون میتوان تصور کرد و بر آن اساس روابط رسانه را سازمان داد .در اکثر کشورها،
صنعت ر سانه در چارچوب قواعد حاکم بر بازار عمل میکند ،به همین دلیل ا ست که
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در ادبیات جدید ارتباطات ،بهجای مخاطب بی شتر از واژه م شتری ا ستفاده می شود و از
مصاارف رسااانهها بحث میشااود .این نوع رسااانهها تحت الگوی هنجاری بازار عمل
میکنند و رقابت برای جلب مشتری ،راهبرد مبنایی فعالیت واقع می شود .اساساب ،روابط
رسانهها با (1)Audienceرا میتوان به سهگونه یا سه الگوی اصلی و البته رایج تقسیم کرد
(ترکاشوند ،1389 ،ص.)23
 .1-2مخاطب 2در برخی ر سانهها ،رابطه میان ر سانه و ( )Audienceیک سویه و از
باه به پایین اسااات ،یعنی همواره طرف خطاب قرار دارد ،ازاینرو ،میتواند مخاطب
نامیده شود .مدعای این ر سانهها ،توجه به خیر و م صلحت ا ست تا پا سخ به نیازهای
 .Audienceهنجار این ر سانهها در ادبیات ارتباطات به هنجار ا ستبدادی دیکتاتوری تعبیر
شااده اساات .البته این هنجار ،قادر به تفساایر کامل این الگو نیساات ،زیرا رسااانههای
پدر ساهر نیز از همین رابطه ا ستفاده میکنند اما با نیت و دلیلی متفاوت با نوع اول .زیرا
در هنجار ا ستبدادی شخد و م صالح و منافع او مورد نظر ا ست ،در صورتی که در
الگوی پدرساهر خیر و مصلحت نظام وحتی مخاطب 3مورد نظر قرار میگیرد (خجسته
باقر زاده ،1393 ،صد.)234-233
 .2-2الگوی م شتریمدار در این الگو )Audience( ،یک م شتری ا ست و ر سانه از
الگوی هنجاری بازار تبعیت میکند .در این الگو کسااب رضااایت (گاهی به هر شااکل)
مبنای ارتباط اساات ازاینرو ،کشااف نیازهای ( )Audienceو پاسااخ به آنها برای جلب
ر ضایت ،د ستمایه ا صلی فعالیت ر سانه ا ست .متفکران مکتب فرانکفورت و مکتب
انتقادی از نیازهای کاذب ،صاانعت فرهنگ و عوامانهسااازی فرهنگ به وساایله این نوع
رسانهها بحث میکنند (همان ،ص.)234
 .3-2دوستمداری در این الگو رابطه میان رسانه و ( )Audienceاز نوع دیگر است.
این رابطه بر خالف دو الگوی قبلی فقط به یک بعد توجه ندارد ،بلکه هر دو بعد و هر
دو وجه را در نظر دارد ،یعنی هم به مصااالحت توجه دارد و هم به رفع نیازها و از این
نظر کسب رضایت ( )Audienceدر عین تأمین مصلحتهایش مدنظر قرار دارد و این دو
را با هم در تولیدات رسااانه مورد توجه قرار میدهد .کار و فعالیت در این رسااانهها به
سهولت و سادگی دو گروه اول نی ست ،زیرا ب سیار م سئوهنه و متعهدانه ا ست و نباید
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پاسااخ به نیاز را فدای خیر و مصاالحت کرد و یا تأمین مصاالحت ،فدای رفع نیاز کرد
(همانجا) .رابطه رسانهها در اندیشه اسالمی با انواع ( )Audienceاز نوع سوم است .حال
بر اساس آنچه مطرح شد ،میتوانیم الزامات رسانه مطلوب اسالمی را بیان کنیم.
 .3الزامات رسانه مطلوب اسالمي
 .1-3نیاز به شناسایي و افزایش میزان مخاطب

نیاز به مخاطب موجب میشود دستاندرکاران رسانه ،بهجای پرداختن به رسالت اصلی
خود که روز اول باید برای خود تعریف میکردند ،به مو ضوعات متنوع و حا شیهای رو
آورند .موضااوعاتی که آن رسااانه را به ساامت «زرد» شاادن سااوق میدهد و به مباحث
غیر ضروری میپردازد .اما در رسانه مطلوب اسالمی ،شکل دادن به روابط ایمان مؤمنان،
وظیفه اصلی آن رسانه است و بیگمان عمده مخاطبان یک رسانه اسالمی ،انسان مؤمن
و آزاده هسااتند و کارکردهای این رسااانه هم باید در راسااتای نیازهای این افراد شااکل
بگیرد و مهندسی و مدیریت پیام نیز بر اساس مطالبات ایشان تدوین گردد (آشنا،1389 ،
 .)87به نظر میرسد ،برای تحقق این امر باید یک سازمان و یا نهادی مؤلف و نظارتگر
در ر سانه وجود دا شته با شد که دارای ضمانتنامه اجرایی برای به زوال نرفتن و التزام
ر سانه دینی با شد .سازمانی که مت ضمن جلوگیری از تأثیرهای منفی و سوء ر سانه بر
مردم باشد (نهاوندی ،1391 ،ص.)28
اما در کنار آن باید مجموعهای از نیازهای مخاطبان که به رساااانه مراجعه میکنند،
شااناسااایی شااود تا بر اساااس آن نیازمندیها ،برنامهریزیهای هزم برای تهیه و تدوین
برنامهها صورت گیرد .توجه به این نکته ضرورت دارد که در دنیای امروزی که اخبار و
اطالعات در لحظه در اختیار مخاطب قرار میگیرد ،ر سانههای ا سالمی باید تالش کنند
ضمن سرعت در عمل ،با دقت و اطمینان بی شتر اخبار را در اختیار مخاطب قرار دهند.
بنابراین سریع و آنی بودن ارتباطات جمعی معاصر ،وسعت جهانی حوزه انتشار ،فراوانی
و گوناگونی محتوا و مداومت انتشاااار از جمله مباحثی اسااات که در نیازسااانجیهای
مخاطب باید بدان توجه ویژه داشت (معتمدنژاد ،1386 ،ص.)179-162

 116دین و ارتباطات ،سال بیست و چهارم ،شمارة دوم (پیاپي )52پاییز و زمستان 1396

 .2-3نیاز به درآمد

شااارط بقای رساااانه ها در دنیای امروز ،داشاااتن توانایی مالی برای صااارف حداقلی
هزینههاست .اما در فرهنگ اسالمی ،رسانه را نمیتوان به حوزه رقابتهای تجاری وارد
کرد .بنابراین ر سانه در اندی شه ا سالمی باید با وقف ،نذر و حمایتهای مالی مؤمنان و
خیّران و یا از محل درآمدهای عمومی ،یا بخشی از وجوهات شرعی اداره شود تا وامدار
هیچ جریان ،گروه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نباشد .به همین دلیل در قانون
ا سا سی جمهوری ا سالمی ایران ر سانه ملی ،حاکمیتی دیده شده و زیر نظر وهیت فقیه
تعریف شده ا ست (همان .)29 ،در حقیقت این یکی از شاخدهای ا صلی ر سانه در
جوامع اسالمی است که اوهب به رسانه اجازه میدهد بدون هیچگونه وابستگی سیاسی و
جناحی به برر سی چالشها و م شکالت روز جامعه بپردازد و در این نگاه بتواند حقایق
موجود را به مخاطب انتقال دهد .از ساااوی دیگر هیچ گروه و یا جریانی نمیتواند از
رسانه توقع برآورده کردن انتظارات آنها را داشته باشد ،بنابراین رسانه میتواند م ستقل
و آزاد ولی تحت چارچوبهای دینی عمل کرده و حق هیچ فرد و یا گروهی را ضااایع
نکند.
 .3-3نیاز به متخصص

پرداختن به م سا ل تخ ص صی در یک ر سانه ا سالمی ،یکی از مهمترین الزامات فعالیت
رسااانه اسااالمی محسااوب میگردد .اگر عادت کنیم که بهطور تخصااصاای به مسااا ل
بپردازیم ،از عوامزدگی نیز به دور می مانیم .ازاینرو ،در رساااانه های جامعه اساااالمی،
ن یازم ند عق به های تئور یک و ح ما یت از طرف سااااز مان های مؤلف ،ا یدهپردازان،
اندیشااههای اسااتراتژیکی و مراکز پژوهشاای هسااتیم .یک رسااانه برای جذب عوام و
خواص ،باید بتواند مو ضوعات را بهطور تخ ص صی برای سطوح مختلف مردم جامعه
بیان کند .این نیاز ،موجب می شود تا ر سانه از متخ ص صان ا ستفاده نماید .البته انتخاب
متخصصی متعهد ،بسیار مهم است.
ر سانههای جامعه ا سالمی باید از حالت تقلیدی صرف خارج شده و در مقابل از
نیروهای متخصااد و حرفهای برای تولید برنامههایش بهرهمند شااود چیزی که امروزه
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برای نمونه در ر سانههای ایران دیده می شود این ا ست که در تولید یک برنامه فقهی با
ح ضور یک شخد همانطور در بحث مانیتورینگ ،طراحی صحنه و بکگراند برنامه
عمل میکنیم که در برنامههای ا ستندآپ کمدی که بیدلیل رواج زیادی یافته عمل کرده
و در نتیجه با واکنش منفی مخاطب مواجه شده و نتیجه معکو سی از تولید این برنامهها
دریافت میکنیم .اما در کنار آن ،در رسانه جامعه اسالمی لزوم حضور سازمانی نظارهگر
که فهر ستی از انحرافهای اخالقی ،رفتاری و اعتقادی را به شکل تخ ص صی در اختیار
دا شته با شد ،تا حدود زیادی اح ساس می شود .سازمانی که بتواند به طریقی بر نحوه
تولید و پخش برنامهها ،دستکم نقشی تعدیلکننده ایفا کند (سلیمی ،1386 ،ص.)245
 .4اهداف و مأموریت و راهبردها

سومین مو ضوع یا محوری که میتواند خواص جدول ر سانه را کامل نماید ،د ستیابی
به اهداف ر سانه در اندی شه ا سالمی ا ست .اکثر ر سانهها در این سپهر برای ر سیدن به
اهداف ،مأموریت و راهبردهای خود از سه مو ضوع پرجاذبه سکس ،خشونت و هیجان
استفاده میکند .درحالیکه چنین الگوهای در رسانه اسالمی مجاز نیست.
مفروضااات نظری الگوی رسااانه مطلوب در قلمرو جامعه اسااالمی ،صااراحتاب و تلویحاب
متضاامن اصااول و مفروضااات نظری ذیل میباشااد که در دو بخش انتظارات و آساایبها بیان
میگردد.
 .1-4انتظارات از رسانه مطلوب
 .1-1-4تولید محتوا

گروهی از متفکران با حس غمگنانه و نوساااتالژیک به فرهنگ دیرینه مینگرند و آنچه
امروزه تولید شده مقای سه میکنند و تهی از معنایش میخوانند .از دیدگاه آنها محتوای
رسااانههای امروزی ذاتاب بد اساات و هدفشااان اغوای مخاطب برای پذیرش اندیشااههای
طبقه حاکم ا ست .از نظر «پیر سورلین» این دیدگاه بدبینانه ا ست و جامعه شنا سی ارتباط
جمعی باید نه خوشبینانه با شد و نه بدبین (ر سولی چیذری ،1388 ،ص .)20امروزه ما
شاهد مبادهت اجتماعی ب سیاری در پی ا ستفاده جمعی از ر سانهها ه ستیم .به هر شکل
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رسانه ها فقط اشیا ی نیستند که در این سو یا آن سو پراکنده شده باشند آنها محتوایی
دارند و به ما چیزی میگوی ند .آنچه در این میان قا بل اهمیت و تأ مل اسااات این که
جامعه شنا سان و پژوه شگران ر سانهها بدانند مردم از آنچه در روزنامه میخوانند یا در
تلویزیون میبینند ،چه برداشاااتی دارند .جهان رساااانههای انبوهی بخش واساااطه میان
عرصههایی ملموس ،مادی و معین است که مردم به شکل روزمره در آن عمل میکنند و
مسا ل ،دغدغهها و نگرانیهایی است که برابر آنها حاضر و برای شان مهم است و فقط
به شکلی غیرم ستقیم به آن د ست مییابند ر سانه معرف گذار از یک ف ضا ( )sphereبه
دیگری اسااات ،تجربه دیدن و خواندنی را فراهم میکنند که آن نیز غیرمساااتقیم و با
طبیعتی خیالی است (همان ،ص .)21همه این موارد گویای آن است که اصل محتواست
که باید در روند تحوهت جدید در همه زمان ها و مکان ها و تمام دساااتگاه ها برای
بینهایت بار ا ستفاده از آن ،سازماندهی شود .تحوهت جدید به دنبال تو سعه ،پیدایی و
کاربرد سااایساااتمهای گوناگون دیجیتالی رساااانهای ،مخابراتی و اقتصاااادی مربوط به
فشردهسازی تصویرهای دیجیتال ارسال پر سرعت اطالعات ( )ADSLپدید آمده و سبب
گشااته اساات که به تعبیر ساانتی دیگر اساایر رسااانه نباشاایم و بهطور ثابت پای گیرنده
تلویزیونی بن شینیم و در یک تجربه گروهی تما شا ،منتظر زمان فرا ر سیدن برنامه مورد
نظر خود در زمان از پیش تعیین شده از سوی مدیریت رسانه باشیم (همان ،ص )24در
تولید محتوا ،ا صول بی شماری مدنظر ا سالم میبا شد که یکی از مهمترین این ا صول،
ا صل صداقت ا ست .رعایت ا صل صداقت در کارها همواره مورد تأکید دین ما قرار
گرفته ا ست ( .)Napoli, 2007, p.49خداوند به پیامبر ا سالم میفرماید که در راه ر ساندن
اخبار حق به ان سانها اگر نظرهای خود را دخالت دهی و بخواهی از خودت سخنی به
اخبار و الهامات ما بیفزایی رگ تو را قطع خواهیم کرد
ين ،ث ُ َّم لَقَ َ
ط ْع نَا ِم ْنهُ ْال َوتِينَ ( حاقه:
َولَ ْو تَقَ َّو َل َعلَ ْي نَا بَ ْع َ
ض ْاْل َ َقا ِو ي ِلَْ ،ل َخَ ْذ نَا ِم ْنهُ ِب ْاليَ ِم ِ
« )44-46و اگر او پارهای گفتهها بر ما ب سته بود ،د ست را ستش را سخت میگرفتیم،
سپس قلبش را پاره میکردیم .در واقع خداوند بزرگ با این سخن میخواهد صداقت،
و اصلی بودن آیات را به مردم بفهماند».
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 .2-1-4سبک توحیدی

بیشک اولین و بنیادیترین اصل عقیدتی و ارزشی اسالم نظریه توحید است .این نظریه
در حقیقت بیانگر جهانبینی انسان مسلمان و هستی شناسی جامعه اسالمی است .نظریه
توحید که ا صل بنیادین همه ادیان الهی ا ست .در دیدگاه ا سالمی هم نظریهای زیربنایی
درباره ان سان و جهان ا ست و هم یک دکترین اجتماعی ،اقت صادی و سیا سی و ناظر به
ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی و تاریخی انسااان .توحید تنها نظریهای فلساافی و ذهنی
درباره خداشناسی نیست بلکه دهلتهای جهانشناسی و انسانشناختی و جامعهشناختی
فراوانی دارد و به مثابه هسااته مرکزی نظام معنایی اسااالم و بیانگر و هدایتگر الگوی
ارتباطات ان سان با خدا ،ان سان ،طبیعت و سایر موجودات ا ست (یو سف زاده،1394 ،
ص  .)159جامعه دینی ،جامعهای «دینمدار»« ،دینباور» و «دینداور» و جامعه «مطلوب
دینی» است .شاخد چنین جامعهای مدينةالنبی و جامعه علوی است .این جامعه آنگاه
ام کان تحقق دارد که مؤل فه هایی همچون خدامحوری ،هدف مداری ،اخالق مداری،
مسااائولیت پذیری ،تکلیفگرایی ،حفظ حرمت و کرامت انساااانی در آن تحقق یابد.
بنابراین باید توجه دا شت که ر سانه جامعه ا سالمی به عنوان ر سانهای فرهنگ ساز باید
مبنا و اساس همه فعالیتهای حرفهای خود را بر خدامحوری بنا نهد .اگر چنانچه خللی
در این زمینه صااورت گرفت با توجه به اینکه رسااانههای جمعی و فضاااهای مجازی
نقشااای اسااااسااای در زندگی مردم جامعه ایفا میکنند ،جامعه احسااااس خساااارت
جبرانناپذیری در پیشرفت و تعالی خود خواهند کرد.
 .3-1-4هدایتگری

در نظام اساااالمی بزرگترین رساااالت رساااانه ،به ویژه سااایمای جمهوری اساااالمی
هدایت گری مخاطبان به سوی دین و معارف اخالقی و دینی است .این اصلی بنیادین و
حاکم بر همه اصول دیگر است .در اندی شه دینی ،هدف از خلقت انسان نیل به کمال و
سعادت است .به نظر میرسد هدایت به عنوان مهمترین رسالت پیشوایان دین و فلسفه
بعثت انبیاء ،مهمترین رساااالت رساااانه جامعه اساااالمی نیز هسااات .به عبارت دیگر،
همچنانکه رسالت انبیا تبلیغ ،ابالغ ،شرح ،تبیین و بیان آموزههای دینی و اخالقی است،
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رسااالت نظام اسااالمی نیز به دلیل ماهیت تبلیغی آن ،هدایتگری مخاطبان اساات .قرآن
کریم در همین زمینه میفرماید «و آنان را پیشاااوای مردم سااااختیم تا خلق را به امر ما
هدایت کنند» (نساااء  .)73به عبارت دیگر ،وظیفه اصاالی و رسااالت دینی رسااانهها در
جامعه اسالمی هدایت مردم است.
 .4-1-4خدا و دینمحوری

خدا و دینمحوری و اعتقاد به ربوبیت تکوینی و ت شریعی خداوند و لزوم اطاعت مطلق
از اوامر و نواهی او ،به عنوان شااااخدترین ویژگی فرد مسااالمان و جامعه اساااالمی
مح سوب می شود .بدون شک در بینش ا سالمی ،خداوند هم سرچ شمه من شاء همه
«بایدها و نبایدها» اساات و همه اصااول و مبانی و قوانین و قواعد و دسااتورالعملها هم

باید در ذیل آن قرار بگیرند .بر همین ا ساس ر سانه نیز جامعه ا سالمی باید از ساحت
دین و آموزههای آن دفاع کند و محور فعالیتهای خود را بر همین مبنا اساااتوار
ت ّ
اّللِ َو يَ ْخش َْونَهُ
سازد .خداوند متعال در این باره میفرماید «الّذينَ يُبَ ِلّغُونَ ِرساال ِ
َو ال يَ ْخش َْونَ أ َ َحدًا ِإالّ ّ
اّللَ» (احزاب « .)39کسانی که پیامهای خدا را میرسانند و
از او میهراسند و از هیچ کس جز خدا نمیهراسند» .این پیامرسانی بر محور دین
دقیقاب از آن جایی اهمیت می یابد که جبهه باطل نیز به تبلیغ و ترویج آموزه های
ض يَم ْ ُم ُوونَ بِ ْال ُم ْنر َِو
ضد دینی میپردازد « ْال ُمنافِقُونَ َو ْال ُمنافِقاتُ بَ ْع ُ
ض ُ ُم ْم ِم ْن بَ ْع ي
وف» (توبه.)67:
ع ِن ْال َم ْع ُو ِ
َو يَ ْن َم ْونَ َ
 .5-1-4مستدل بودن

یک ر سانه باید م ستدل سخن بگوید تا بتواند با سخن گفتن بر محور حق و ا ستدهل،
رسانههای منحرف را به چالش کشانیده ،مخاطبان خود را آگاهی بیشتری ببخشد .قرآن
کریم در این باره تأک ید میک ند که « ُقُ ْل اُاتُوا ب ُْواُانَ ُر ْم اُذا ِر ْ ُو َم ْن َم ِع َ » (بقوه:
.)111
«بگو برهانتان را بیاورید .این سخن کسانی است که با من هستند».
«قُ ْل ِإنّ َعل بَ ِيّنَ ية ِم ْن َربّ » (انعام.)57 :
«بگو من از جانب پروردگارم دلیل آشکاری دارم».
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البته رسانههای جمعی در ایران همه سعی و تالش خود را بر مستدل بودن اخبار به
کار میبرند ولی در حوزه رسانههای نوین جمعی کمتر این مسئله دیده می شود که خود
نهتنها در اندی شه ا سالمی تحت عنوان «ن شر اکاذیب» مطرح شده و قابل پیگرد میبا شد
بلکه موجب آسیب زدن به فرد یا افرادی میشود که میتواند صدمات جبرانناپذیری در
برداشته باشد.
 .5آسیبهای رسانه

در کنار انتظاراتی که از ر سانه مطلوب میرود ،ر سانهها با برخی از آ سیبها نیز مواجه
ه ستند که یک ر سانه مطلوب در جامعه ا سالمی باید از این آ سیبها مبرا با شد (لبافی،
 ،1390ص.)82
 .1-5دروغ پراکني

شاید بتوان مهمترین آ سیب پیش روی ر سانه را دروغپراکنی و ن شر اکاذیب دان ست.
اهمیت این مسااائله تا آنجایی اسااات که خداوند متعال میفرماید هیچ خبری را بدون

فاسُُُُُ َن بِنَبَت ي فََّبَيّنُوا أ َ ْن تُاُُُُُيبُوا
تحقیق قبول نکنید «يا أَيّ َما الّذينَ آ َمنُوا إِ ْن جا َء ُ ْم ِ
عل ما فَعَ ْلّ ُ ْم نادِمينَ » (حجوات.)6 :
قَ ْو ًما بِ َجمالَ ية فَّ ُ ْ
ابِ ُحوا َ
«ای ک سانی که ایمان آوردهاید! اگر شخد فا سقی خبری برای شما آورد ،درباره آن
تحقیق کنید مبادا در صااورت عمل کردن بدون تحقیق ،به گروهی از روی نادانی آساایب
برسانید و از کرده خود پشیمان شوید» .در آیات دیگر ،بر این نکته تأکید میشود کسی که
ت َّ
اّللِ َو
ِب َّالذينَ اليؤْ ِمنُونَ ِبآيا ِ
دروغ میگوید به خداوند ایمان ندارد « ِإ َّن ما ي ْفّ َِوی ْال رذ َ
أُول ِئک ُا ُم ْالرا ِربُونَ » تنها کساااانی دروغ میبندند که به آیات خدا ایمان ندارند( .آری)،
دروغگویان واقعی آنها هسااتند (نحل  .)107امام خمینی ( )در این باره توصاایه بساایار
مهمی را مطرح میکنند «من ارباب جراید و ر سانهها و گویندگان را ن صیحت میکنم که
دساات از این شااایعهافکنیها بردارند و مسااا ل بیهوده و مطالب دروغ را برای زیاد شاادن
تیراژ پخش نکنند که اگر اح ساس توطئه و اف ساد شود ،ملت با آنها بهطوری دیگر عمل
میکنند .از آزادی سوءاستفاده نکنید و مسیر ملت را رها ننمایید ،و از بزرگ نمایش دادن
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وقایع کوچک بپرهیزید که صاااالح ملک و ملت در آن اسااات» (صاااحیفه امام ،ج ،12
ص.)343
 .2-5شایعهپراکني

شایعهپراکنی از آفات ر سانههای غیر مطلوب در جامعه ا سالمی مح سوب می شود که
میتواند صاادمات مادی و معنوی بساایاری در جامعه برای افراد و گروهها در برداشااته
باشد ازاینرو از آفات خطرناک رسانهها ،ابتال به بیماری تخریب و مسخره است که در
صورت شیوع آن در میان ا صحاب ر سانه ،ممکن ا ست حتی کارآیی خود را از د ست
داده و اعتماد عمومی از آنان سلب شود .این گناه نابخ شودنی شدیداب مورد نفرت قرآن
کریم میباشد .ازاینرو در اندیشه سیاسی اسالم در خصوص پیام و پیامرسانی تأکید بر
م ستدل بودن پیام به منابع موثق ا ست و حتی تأکید می شود با وجود آگاهی به صحت
خبر ،دقت هزم در این خصوص صورت پذیرد و از هرگونه گمانهزنی در خبررسانی به
شدت پرهیز شود .چنانکه قرآن کریم به عنوان مهمترین پیام از سوی خدا مصداق است

عواْ ِبُه َو لَ ْو
ف أَرَا ُ
که خداو ند میفر ما ید « َو إِرَا َجُا َء ُا ْم أ َ ْم َو ِ ّمنَ ْاْل َ ْم ِن أ َ ِو ْالخ َْو ِ
لى ْاْل َ ْم ِو ِمنم ْم لَعَ ِل َمهُ الَّذِينَ يَ ْنُُُُّ َنبِ ُ
طونَهُ ِمن ْمم َو لَ ْو َال
الو ُ
لى َّ
لى أ ُ ْو ِ
سُُُُو ِل َو إِ َ
َردُّوهُ إِ َ
الشُُُُ ْي َ
علَ ْي ُ ْم َو َرحْ َمُّهُ الَت َّ َب ْعّ ُ ُم َّ
َّ
طنَ ِإ َّال قَ ِلي ً » (ننُُُُاء« .)83 :و چون از
اّلل
فَ ْ
ضُُُُ ُل ِ َ
ناحیه کفار خبرى از امن و یا خوف به این ُس ستایمانها بر سد آن را منت شر سازند،
درحالىکه اگر قبل از انتشار ،آن را به اطالع رسول و کارداران خویش رسانده ،درستى و
نادرستى آن را از آنان بخواهند ،ایشان که قدرت استنباط دارند ،حقیقت مطلب را فهمیده،
به ای شان مىگویند و اگر ف ضل و رحمت خدا بر شما نبود ،جز مواردى انگ شت شمار هر
لحظه شیطان را پیروى مىکردید».
 .3-5اهانت به دیگران

یکی از آسیبهای رسانهای و بهویژه رسانههای نوین جمعی ،اهانت به دیگران است که
به راحتی بدون در نظر گرفتن اقتضااا ات زمانی و مکانی و شااخصاایت فردی افراد در
قالب جمالت رکیک و گاهاب طنز بیان میگردد .این مو ضوع نهتنها در اندی شه سیا سی
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اسالم هیچ جایگاهی ندارد و هیچکس در هیچ مقام و جایگاهی حق اهانت به دیگری را
ندارد ،چنانکه این م سئله به شدت از سوی قرآن کریم نهی شده ا ست «يا أَيّ َما الّذينَ
آ َمنُوا ال َي ُْنُخ َْو قَ ْو َم ِم ْن قَ ْو يم َعنُ أ َ ْن َي ُرونُوا َخي ًْوا ِم ْن ُم ْم َو ال ِننُُا َء ِم ْن ِننُُاءي َعنُ أ َ ْن
يَ ُر ّن َخي ًْوا ِم ْن ُم ّن» (حجوات« )11 :ای کسانی که ایمان آوردهاید! نباید گروهی از مردان
شما گروه دیگر را م سخره کنند ،شاید آنها از اینها بهتر با شند و نه زنانی زنان دیگر
را ،شاید آنان بهتر از اینان باشند».
 .4-5گسترش فحشا و منکرات

از دیگر آسیبهای فضای رسانهای و مجازی ،دعوت به بدی و فحشا است .رسانهها به
ساابب گسااترش فراوان و نفوذ در زندگی مردم ،در صااورت اشاااعه فحشااا و منکرات،
میتوانند نقش بسااایار برجساااتهای در راه انحراف جامعه ایفا کنند .خداوند یکی از
ُاء َو
خ صا د جبهه باطل را نیز همین مو ضوع میداند «انَّما يَم ْ ُم ُو ُك ْم بِ ُّ
وء َو ْال َفحْ شُ ِ
الن ُ ِ
أ َ ْن تَقُولُوا َعلَى َّ
اّللِ ما ال ت َ ْعلَ ُمونَ » (بقره « .)169او[شیطان] تنها شما را به بدى و فحشاء
و گفتن سخنان بىدلیل و نسبت دادن آن به خدا وامیدارد».
بر ا ساس آنچه گذ شت میتوان نتیجه گرفت که ر سانه مطلوب در جامعه ا سالمی
خود را در م قا بل خداو ند مسااائول ،و تبلیغ و ترویج پ یام های خداو ند مت عال را به
مخاطبان ،وظیفه اصااالی خود میداند ( .)Byrne, 2000, p.5در جامعه اساااالمی میتوان
ر سانهها را به دو گروه تق سیم کرد ر سانههایی که هنجارهای جامعه ا سالمی را رعایت
میکنند و رسااانههای که هنجارها را رعایت نمیکنند .رسااانهای مجاز برای فعالیت در
جامعه اسالمی است که هنجارها ،قوانین ،و ارزشهای دینی و اخالقی جامعه اسالمی را
رعایت کند .در این میان برخی از رسانهها صرفاب رسانههای دینی هستند که این رسانهها
با دیگر رسانههای عمومی تفاوتهای خاصی دارند.
در کنار ر سانههای معمول و مر سوم جامعه ا سالمی ،ر سانه خاص دینی عالوه بر
کارکردهای عمومی ،که همه ر سانهها باید از آن برخوردار با شند ،از کارکردهای ویژهای
برخوردارند .در جامعه ا سالمی ،ر سانه دینی میتواند بهترین ابزار برای امر به معروف و
نهی از منکر با شد .با ا ستفاده از قابلیتهای خود میتواند معروف را ب سازد ،به ت صویر
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بک شد ،معروف کند و حتی امر به آن را نیز انجام بدهد یعنی هر دو نقش ساخته شدن
و م شهور شدن و همچنین نقش اعمال کنترل غیر ر سمی را در کنار هم ایفا کند .با این
نگاه ،رسااانه ،رسااانه دینی خواهد بود (فوهدی ،1393 ،ص .)131در این معنا ،رسااانه
دینی ،رسانهای اخالقمدار ،دینمدار و اخالقمحور است.
در رساااانه مطلوب جامعه اساااالمی ،قدرتطلبی ،انساااانمحوری ،منفعتطلبی و
سودگرایی ،سانسور و فرهنگسوزی ،تقدسزدایی و قداستشکنی ،برهنگی ،شهوترانی،
ایجاد یاس و ناامیدی در مخاطبان ،ترویج خشااونت و رذایل اخالقی ،فحشااا و منکرات،
خد شهدار کردن ارزشهای ان سانی و ف ضایل اخالقی ،قوممداری ،هابالیگری و ...چون با
مبانی پذیرفته شده آنان ناهمسو است ،هرگز معنا و مفهومی ندارد (همان ،ص.)134
از سوی دیگر جامعه ا سالمی که مهمترین شاخ صه آن دینمداری ا ست ،نهتنها از
رسانه برای ترویج ارزشهای دینی و اخالقی خود بهره میبرد ،بلکه بر سایر کارکردهای
رسانه و شیوه رفتار آن نیز تأثیر میگذارد .زیرا دین در جامعه اسالمی مدعی نیل بشر به
سعادت دنیوی و اخروی است ،و خود را مسئول تنظیم روابط زندگی فردی و اجتماعی
ب شر میداند .ازاینرو برای جهتدهی به عملکرد ر سانه ،قواعد ،ا صول اخالق و بایدها
و نبایدهایی را برای آن و ضع نماید .بنابراین ،جامعه ا سالمی با دخالت در ر سانه به آن
قالب ،روح و محتوای دینی میبخ شد .به همین دلیل در نظام ا سالمی ،ر سانهها به ویژه
سیمای جمهوری ا سالمی ایران باید دینی و در خدمت ترویج دین ،اخالق و آموزههای
اخالقی باشند .در تأیید همین مدعا ،در قانون خطمشی کلی و اصول برنامههای سازمان
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران آمده است
«صادا و سایمای جمهوری اساالمی ایران میباید زمینه را برای رشاد و شاکوفایی
ا ستعدادها و باروری خالقیتهای ان سان تا مرز خلیفه اللهی آماده نماید ...ر سالت دیگر
این رسانه ،پاسخگویی به نیازهای تفریحی جامعه و بارور ساختن اوقات فراغت عمومی
از طریق اجرای برنامههای سالم و تفریحی است تا در سایه شادابی تن و روان ،سالمت
و آرامش فکری جامعه تأمین گردد» (روشندل اربطانی ،1391 ،ص.)56
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.6کارکردهای رسانه مطلوب در جامعه اسالمي

ر سانهها با کارکردهای متفاوت ،در حوزههای مختلف دارای تأثیر میبا شند که از جمله
مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد
 .1-6کارکرد فرهنگي

اگر فرهنگ را به مجموع روشها ،آداب و رسوم ،ارزشهای یک اجتماع معین ،متضمن
نظام اقتصاااد اجتماعی ،ساااخت ساایاساای ،علم ،دین ،تربیت و هنر اطالق کنیم ،ارا ه
مباحث نظری پیرامون هر یک از این موارد را میتوان کارکرد فرهنگی رسانهها محسوب
داشت و از این نظر سهم ویژهای برای آنها در توسعه فرهنگی و باه بردن سطح دانش
و معلومات افراد جامعه قا ل شاااد .امروزه مردم عادی ،بخش عمده معلومات خود را
مرهون اوقاتی ه ستند که برای تما شا و ا ستماع ر سانههای صوتی و ت صویری یا مطالعه
ر سانههای نو شتاری صرف میکنند و این حقیقت آنگاه برج ستگی و نمود مییابد که
مشاااهده اکثریت کودکان ،نوجوانان و جوانان و حتی میانساااهن کشااور خود ما ایران
معلومات مذهبی خود را نیز بیشااتر ،از همین رسااانهها میگیرند (فخار طوساای،1385 ،
صد 6-5معتمدنژاد ،1385 ،ص.)8
 .1-1-6ایجاد زمینه برای معنویت

تجربه دینی ،نوعی احساااس و دریافت شااهودی اساات که تحت تأثیر ارتباط و جذب
مستمر پیامهای قدسی ،تجربه حضور در مکانها و زمانهای خاص و مشارکت فعال در
انجام عبادی و معنوی برای مؤمنان حاصل میشود (دویل ،1385 ،ص .)92در این زمینه
نمایشهای معنوی رسانهها در ایجاد و تشدید همنوایی و همدلی مخاطب نقش محوری
دارند .مخاطب گاه در صورت وجود ف ضای روحی منا سب و عطف توجه عمیق پا به
پای مراساام عزاداری در حال پخش از یک رسااانه میگرید ،سااینه میزند ،احساااس
همرأیی و حضور در جمع همکیشان معتقد خود را از طریق تماشای برنامه درک میکند
و از م شارکت با وا سطه خویش ،اح ساس خر سندی ،آرامش و ک سب ثواب میکند و
همچنین از مستند علمی بهرههای مادی و معنوی میبرد (نهاوندی ،1391 ،ص.)30
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 .2-1-6تقویت روح جمعي

مالک وحدت اجتماعی ،فرهنگ واحد است نه رنگ ،زبان ،پوشش و گویش ،قرآن کریم
میفرماید «ای انسااانها ما شااما را از یک مرد و زن آفریدیم و به صااورت ملتها و
قبیلهها [با اسااتعدادهای گوناگون] قرار دادیم تا یکدیگر را بشااناسااید[ .و از کماهت و
فضااا ل هم اسااتفاده کنید] مساالماب گرامیترین شااما نزد خدا با تقواترین شااماساات»
(حجرات  .)13هو یت اجت ماعی بساااتگی به فره نگ حاکم جام عه دارد .ما معت قدیم
فرهنگ عبارت از نظام پ سندها و ناپ سندهای اجتماعی ا ست و این نظام ،فرهنگ جامعه
را شااکل میبخشااد و روح جمعی را تقویت میکند .امروزه با توجه به پخش دیجیتال
اکثر شبکههای صدا و سیما ،اعم از شبکههای استانی ،ملی و برونمرزی و قابلیت پخش
این بر نا مه ها از طریق امواج ماهواره و فضاااای م جازی ،میتوان ند و جدان جمعی و
احساااس تعلق مشااترک مؤمنان ساااکن در مناطق گوناگون و پراکنده در گوشااه و کنار
جهان را تقویت کرده و به بازیابی هویت دینی آنها فراساااوی هویت های متنوع دیگر
کمک کنند .همچنین وحدت و پیو ستگی آنها بر پایه ا صول مذهبی م شترک را بهرغم
فاصاالههای مر ی و نامر ی تشاادید کنند و امکان تأثیرگذاری آنها بر فرآیندهای موجد
جامعه جهانی را افزایش دهند .بنابراین و سایل ارتباط جمعی ،موجب نزدیکی سلیقهها،
خواستها و انتظارات تمامی ساکنان یک جامعه شده و جوامع را از عصر محدودههای
جدا خارج میگردان ند .ورود وساااا یل ارت باط جمعی به جام عه ،خردهفره نگ ها و
فرهنگ های خاص و مجزا را ناپدید کرده و بهنوعی تشاااابه میان تمامی سااااکنان یک
جامعه بهوجود میآورد و مردم آن جامعه ،از سبک زندگی و عالیق و خوا ستههایی که
رسانههای جمعی ارا ه میدهند ،پیروی میکنند (ساروخانی ،1385 ،صد.)88-87
 .3-1-6بستر سازی تحول روحي

برنامههای ر سانهای در صورت بهرهگیری از جاذبههای معنوی و عرفانی ،پردازشهای
رساااانهای مناساااب و پخش در اوقات ویژه ،قدرت زیادی برای ایجاد تکانههای روانی
مثبت و زمینه سازی برای تحول روحی در افراد دارند .به بیان کالرک و ام هوور ،فیلم و
سایر ر سانهها افراد را وارد مرحله آ ستانهای میکنند که طی آن از زندگی روزمره خود

سیاستگذاری رسانه مطلوب در جمهوری اسالمي ایران 127

فاصاله گرفته و برای تحول آمادگی مییابند .این امر موجب میشاود مراسام عبادی در
جامعه نه نقش محافظهکارانه ،که نقش خالق ایفا کنند (کالرک و ام هوور ،1385 ،ص.)40
 .4-1-6ایجاد همبستگي و حفظ انسجام گروهي

یکی دیگر از کارکردهای ظاهراب مشاااابه و جایگزین پذیر دین و رساااانه ،نقش مهم و
مشترک آنها در ایجاد همبستگی و حفظ انسجام گروهی جامعه دینی است .معتقدان به
دین و متدینان ،به لحاظ التزامات اعتقادی و عملی و الگوهای زیسااتی ،وضااعیتی نساابت با
مشاااابه دارند و از مناساااک ،آیینها ،قواعد رفتاری و شااایوههای عملی معینی تبعیت
میکنند .این ا شتراک زیر ساختی بهطور طبیعی ،یکپارچگی ،ان سجام و همب ستگی میان
آنها را موجب میگردد .رسااانهها نیز در عملکردی مشااابه سااعی دارد ،با ارا ه مسااتمر
پیامهای یک سنخ برای انبوه مخاطبان پراکنده و دارای ویژگیهای شخصیتی ،فرهنگی و
اجتماعی گوناگون ،آن ها را به تدریج در باورها ،ارزش ها ،نگرش ها ،رفتارها ،نمادها،
ترجیحات و  ...به هم نزدیک ساخته و زمینه یکپارچگی ،انسجام و همبستگی میان آنها
را فراهم سااازد .برخی نویسااندگان این اشااتراک کارکردی را به آنچه منطق ادیان به نام
هدایت از آن یاد میشاااود ،نیز تعمیم دادهاند .به عبارت دیگر ،همانگونه که هدف دین
هدایت مردم هسااتند ،رسااانهها نیز به دنبال هدایت مخاطب هسااتند ،اگر چه مصااادیق
هدایت در این متفاوت است (نهاوندی ،1391 ،ص 33کریمی ،1382 ،صد122و.124
آشنا ،1380 ،ص 20ساروخانی ،1385 ،ص.)88
 .2-6کارکرد سیاسي

به مدد قدرت تأثیر فوقالعاده ،امروزه رسانهها میتوانند جریانات و گرایشهای سیاسی
را برای مخاطبین خود ،هدایت و راهبری یا تبیین و تحلیل نمایند .آنچه م سلم میبا شد
این اساات که ملموسترین و عینیترین کارکرد رسااانههای گروهی در جهان معاصاار ا
بسته به بافت اجتماعی خاستگاه رسانه اااا در همین بخش متبلور می شود .با یک نگاه
گذرا به تاریخ سااایاسااای معاصااار به خوبی میتوان دید که بسااایاری از منازعات و
کشاامکشهای ساایاساای با یاری و یا هدایت و پرچمداری رسااانهها تبدیل به جریانات
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قوی سیاسی شده و یا تعدیل و حتی خاموش گردیدهاند (نهاوندی ،1391 ،ص.)5
 .3-6کارکرد اطالعاتي

امروزه قسااامت عمدهای از انتظارات مخاطبین رساااانه ها ،دریافت اخبار و اطالعات
روزمره ا ست و از این جهت ر سانههای گروهی را دارای ح ضور ب سیار جدی و مؤکد
در متن زندگی خود میدانند .قابل انکار نیسات که خوانندهای که روزنامهای را پیش رو
میگ شاید ،در وهله نخ ست خوا ستار مطالعه آخرین اخبار مربوط به جامعهای ا ست که
در آن زندگی میکند .او از هبالی همین اخبار و اطالعات اساات که از محیط زندگی و
تعامل خود با دیگران در ذهن خویش ،تصویر میسازد (تانکارد ،1386 ،ص.)451
 .4-6کارکرد تفریحي

نیاز به سرگرمی به عنوان یکی از خوا ستههای ا صیل ان سانی یا مقدمهای برای ح صول
برخااای غایاااات ،مطلوب همچون آرامشجویی ،ماللتزدایی ،رهایی از روز سااابب
نشااااط و شکوفایی ،یا ارضای تمایالتی همچون لذتجویی ،تنوعطلبی و ...مورد تأکید
یک ر سانه مطلوب دینی ا ست .ا سالم به عنوان یک دین با سرگرمی و تفریح به عنوان
یک نیاز یا خواسته فطری و غریازی ،یاا یاک ضرورت ناشی از جهان زیست اجتماعی
انسان ،به صورت مشروط و مقید ،نهتنهاااا مخاااالفتی نااادارد که به اشکالی از آن نیز
توصیه و ترغیب نموده است .روشن است که مبنای داوری در خصاوص اصال نیاز به
ساارگرمی و تفریح یا مصااادیق خاص و نیز کم و کیف ارضااای آن ،نظام ارزشاای و
هنجاری (فقهیی و اخالقی) و معیارهای تربیتی اسااالم خواهد بود .ساارگرمی حتی اگر
مصداق لهو هم باشد ،تنها ماواردی از آن ،که طبق معیارهای دینی «لهو محرم» تشخید
داده شااده ،ممنوع خواهد بود .شااواهد موجود در متاااااون دینی ،ساایره بزرگان ،عرف
متشرعه و دیدگاه غال اب فقه اا و مفس اران اس االم ب ار تأیید مشروط و مقید سرگرمی
دهلت صریح دارد (شرف الدین ،1390 ،ص.)98
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نتیجهگیری

رساااانه مطلوب در جامعه اساااالمی زمانی جریان پیدا خواهد نمود که چارچوب آن بر
مبنای اعتقادات ،باورها و ارزشهای دینی نهاده شده باشد و به نحوی اصول دین بر آن
حاکم باشااد .وجه تمایز رسااانههای دینمحور از رسااانههای غیر دینی ،در جنبه حاکم
بودن یا نبودن چارچوب اصاااول دین در جریان ارتباطات اسااات .رساااانههای جامعه
اسالمی ،بدون رعایت این اصول ،هر چند محتویات آن دینی باشد ،در مجموع ارتباطات
غیردینی و چهبسااا ضااد دینی اساات ...الگوی ارتباطات اسااالم ،به ربوبیت اعتقاد دارد.
دومین اصاال تعیینکننده مرزهای اخالقی و ارتباطات اسااالمی ،مساائله امر به معروف و
نهی از منکر ا ست .مفهوم ضمنی و آ شکار این ا صل ،م سئولیت فردی و گروهی برای
آماده ساااختن نساال آینده برای پذیرش احکام اسااالمی و اِعمال آنهاساات .رسااانههای
جمعی جامعه اسااالمی در اینجا و الگوی آن در اسااالم با مساائولیت هدایت و ارشاااد،
همراه است .هدایت و ارشاد یکی از اصول ارتباطات است .بدون این اصل ،در اسالم،
ارتباطات ،مفهوم خود را از د ست میدهد . ...عن صر دیگر ،مفهوم «تقوا» ست .به عنوان
فضاایلت و به عنوان یک عنصاار مهم در چارچوب ارتباطات دینی ،تقوا چه در سااطح
فردی و چه در سااطح اجتماعی ،تقریباب در همه اَعمال یک مساالمان ،عنصااری اساات
اساسی .الگوی ارتباطات و جامعه اسالمی ،الگوی وحی و تقواست».

4

یادداشتها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1از واژه انگلينُُی  Audienceبه علت تشُُابه نام يری از سُُه الگو با توجمه راير فارسُُی آن
اسّفاده شده است.
 .2در اينجا ،اين واژه به معنی اسُُُم مفعول يعنی وف خطاب ،به ار گوفّه شُُُده اسُُُت و
دارای تشابه ظااوی با معنای راير  Audienceيعنی مخا ب است.
3. Audience
 .4موالنا ،سايت اينّونّی آفّاب ايو ،بازبينی1389/6/15 :
منابع

قرآن کریم
آشُُُُُنا ،حنُُُُُامالدين (« ،)1389به سُُُُُوی الگوی انجاری مطلوب بوای رسُُُُُانهاای جديد
اسُُُُ می» مجموعه مقاالت الگوی هنجاری رسااااا ه ملی (از دیدگاه رهبران جمهوری
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اسالمی ایران) ،تموان ،دانشگاه امام صادق (.)
 ،)1380(---------مقاله مخا بشناسی رسانه ،شریه پژوهش و سنجش ،ش26بموام پور ،شُُُُعبانعلی ( ،)1383ضُُُُوورت تجديد نرو در سُُُُياسُُُُتگذاری رسُُُُانهای و
مطبوعاتی ،تموان ،فصلنامه رسا ه ،س ،15ش.2
تانرارد ،جيمز و سُُُورين ،ورنو ()1386؛ ظریههای ارتباطات ،عليوضُُُا داقان ،تموان،
انّشارات دانشگاه تموان ،چ.3
تو اشوند ،علیا صغو ( ،)1389الگوی هنجاری رسا ه ملی (از دیدگاه رهبران جمهوری
اسالمی ایران) ،تموان ،دانشگاه امام صادق (.)
حنُُينی ،سُُيده صُُديقه ( ) 1391قش رسااا ه در ارتقای توليد ملی و توس ا ه یاف گی ،جلد
اول ،انّشارات موكز پژواشاای اس می صدا و سيمای جمموری اس می ايوان.
خجنّه باقو زاده ،حنن ( ،)1393مدیریت رسا ه ،تموان ،تينا.
دادگوان ،محمد ()1385؛ مبا ی ارتباطات جم ی ،تموان ،موواريد ،چ.9
دويل ،وينُُُُُُّينا ( ،)1385سااااااواد اطالعاتی در جاما اطالعاتی ،توجمه فويده خش تواش
پننديده ،فالنامه ّاب.
رسولی چيذری ( ،)1388سعيد ،رسا ه در حرکت ،تموان ،سووش.
روشُُندل اربطانی ،ااو و ،)1391( ...بورسُُی آسُُيبشُُناسُُانه فوآيند سُُياسُُتگذاری در
سازمان صدا و سيمای جمموری اس می ايوان ،فصلنامه مدیریت دول ی ،ش.10
)1394( ،-----------؛ سُُُُُياسُُُُُتگذاری رسُُُُُانهای؛ حوزه ميان رشُُُُُّهای ،در سُُُُُامانهتخاای ا عرس ـ ـانی در حوزه رس ـانه و ارت ـبا ات تخاای ا عرس ـ ـانی در
حوزه رسـانه و ارتـبا ات.
ساروخانی ،باقو ()1385؛ جام هشناسی ارتباطات ،تموان ،ا عات.
سُُليمی،محمد ( ،)1386فرهنگ ،رسااا ه و فرآیند ساایوالریواساايون؛ در مجموعه مقاالت
امايش سواسوی رسانه تلويزيون و سروالرينم.
شُُُوف الدين ،حنُُُين ( )1390الگوی مطلوب سُُُوگومی در يک رسُُُانه دينی )با تم يد بو
رسانه ملی) ،مجله م رفت فرهنگی اج ماعی ،س ،2ش.4
فخار وسُُُُُُی ،جواد ( ،)1385امام خمينی و رسااااااا هها گروهی (مبانی فقمی و حقوقی)،
تموان ،عووج.
فوخی،ميثم (،)1393جنُُُُّاری نروی پيوامون ننُُُُبت دين و رسُُُُانه از دين رسُُُُانهای تا
رسانه دينی ،م رفت ،س ،23ش.198
فوالدی وندا ،محمد ( ،)1393اصااااوال اخالقی حاکم سر رسااااا ه از دیدگاه اسااااالم سا تاکيد سر
سيمای جمهوری اسالمی ایران ،قم ،موسنه آموزشی و پژواشی امام خمينی
ويمی ،سعيد ()1382؛ رسا هها و راههای تقویت مشارکت مردم در صحنههای سياسی
و اج ماعی ،قم ،بوسّان ّاب.
لبافی ،سميه ( ،)1394ر ساله د ّوی با عنوان طراحی مدال سيا ستگذاری خبری اثرسخش
ويژه انّخابات رياسُُُُُُت جمموری ايوان ،به راانمايی د ّو ااو روشُُُُُُندل اربطانی،
دانشگاه تموان.
لين اسرافيلد رک و اسّوارت ام اوور ( ،)1383فصل مش رک رسا ه ،فوانگ و دين،
در؛بازانديشُُُُُُی درباره رسُُُُُُانه ،دين و فوانگ ،توجمه منُُُُُُعود آريايی نيا ،تموان،
سووش.
معّمدنژاد  ،اظم ( )1386وساااااااایل ارتباط جم ی ،تموان ،انّشُُُُُُُارات دانشُُُُُُگاه ع مه
با بايی (.)
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معّمدنژاد ،اظم ()1385؛ وسایل ارتباط جم ی ،تموان ،دانشگاه ع مه با بايی ،چ.5
مُُک وايُُل،دني ( ،)1383درآماادی سر ظریااه ارتباااطااات جم ی ،توجمُُه پوويز اج لی،
تموان ،وزارت فوانگ و ارشاد اس می ،مو ز مطالعات و تحقيقات رسانهاا.
موالنا ،حميد ( ،)1388الگوی مطبوعات و رسا ههای اسالمی ،تموان :سازمان انّشارات
پژواشگاه فوانگ و انديشه اس می.
 ،---------سایت این ر ی آف اب ایر ،بازبينی.1389/6/15 :نماوندی ،علی ( ،)1391تأمالتی در ساب دین ،فرهنگ و رسااااا ه،مشُُُُمد ،انّشُُُُارات قدس
رضوی.
يوسف زاده ،حنن ( ،)1394ارتباطات جم ی از منظر اسالمی الگوی رسا ه مطلوب ،قم،
مؤسنه آموزشی پژواشی امام خمينی (.)
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