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تحلیل نقش اخالقی رسانه ها در تحقق الگوی پیشرفت
دکتر سیدمهدی سلطانی رنانی

1

چکیده
امروزه با توجه به گستردگی نقش رسانه های جمعی در جهان معاصر و کارکرد ویژه آن ها در شکل دهی افکار عمومی و نیز با
توجه به وجود زمینه های مناسب برای انحرافات اخالقی فعاالن این عرصه  ،اهتمام به رعایت ارزش های اخالقی و ارائه شاخصه
های هنجاری و مطلوب اخالقی در حو زه رسانه و سیاست گذاری رسانه ای به جهت تحقق الگوی پیشرفت ضروری به نظر می
رسد.
شاخصه های هنجاری اخالق رسانه در عرصه سیاست گذاری رسانه ای ونقش رسانه ها در تحقق الگوی پیشرفت وامدار اصول
اخالقی گرفته شده از جهان بینی و نظام ارزشی اسالم و شامل بایدها و نبایده ای رفتاری درحوزه مأموریت حرفه ای است که
بحث اصلی این مقاله را تشکیل می دهد.
سعی نگارنده در این مقاله آن است که با تبیین مفهوم و ویژگی های نظریه هنجاری و مفروضات بنیادی نظام هنجاری اسالم،
بایدها و نبایدها (الزامات اخالقی) رسانه ملی در عرصه سیاست گذاری رسانه ای را به مثابه نقش رسانه ها در تحقق الگوی
پیشرفت ذکر نماید .روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و با رویکرد کاربردی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است.
کلید واژه ها  :اخالق ،رسانه ،هنجار ،شاخصه های هنجاری ،فرهنگ ،سیاست گذاری رسانه ای ،الگوی پیشرفت
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.1طرح مسأله
با گسترش ارتباطات و وسایل ارتباطی ،هر روز بیش از پیش به اهمیت استفاده از آن ها در زندگی انسانها افزوده
می شود .ارتباطات جمع ی یکی از عرصه های گسترده ارتباط های انسانی با محوریت فناوریهای رسانهای است .از آن -
جا که رسانهها از جایگاهی واال در اوقات فراغت آدمیان برخوردارند و رسانههای جمع ی به عنوان یک نهاد مهم
اجتماعی محسوب می گردد و نیز به جهت پیچیدگی وچند الیه بودن شکلی ومحتوایی فرآوردههای رسانهای ،تنوع
محصوالت تولیدی در این حوزه ،فعالیت مستمر و تعطیل ناپذیر آن و مصرف مخاطبان انبوه محصوالت این سازمان،
تبیین شاخصه های هنجاری و مطلوب اخالق ی در حوزه رسانه با سیاستگذاری ایدهآل به جهت تحقق الگوی پیشرفت
ضرورتی اجتنابناپذیر است.
آن چه رسانه را به عنوان یکی از برجسته ترین کارگزاران فرهنگی -اجتماعی در تحقق الگوی پیشرفت از سایر
سازمانها متمایز می سازد ،نیاز شدید آن به داشتن یک نظام اخالقی و الگوی هنجاری هدایتگر است؛ زیرا
برخورداری از این نظامنامه ،اوالً می تواند رسانه ها را به ابزاری مفید ودارای نقش پایدار جهت تحقق الگوی پیشرفت در
زندگی انسان ها مبدل سازد تا با استفاده از آخرین پدیدهه ای علمی ،زندگی آرمانی ،پرتالش و سرشار از اخالق
مطلوب انسانی داشته باشند .ثانیاً خسارت ناشی از بیاعتنایی یا غفلت از رعایت این ارزش ها بر ابعاد روحی و
شخصیتی مخاطبان و بنیادهای فرهنگی و اخالقی جامعه کاهش یابد؛ خسارت هایی که بعضاً جبران ناپذیرند .به هر
حال ،رسانه ملی چه به اقتضای شأن رسانهای و چ ه به اعتبار انتساب به نظام والیی و نیز به منظور رسالت و مأموریت
فرهنگیِ عظیمی که در این نظام بدان محول شده ،نیاز و الزام مؤکد و مضاعفی به رعایت ارزش های اخالقی به مثابه
شاخصه های هنجاری مطلوب درگستره فعالیت های حرفهای خود دارد.
مهم ترین سؤاالت بنیادی در این مقاله عبارت است از:
.1
.2

مقصود از نظریه هنجاری رسانه در سیاستگذاری رسانهای چیست؟
مبانی سیاستگذاری رسانهای در فرهنگ اسالمی با شاخصه های مطلوب اخالق ی جهت تحقق الگوی

پیشرفت کدامند؟
.3
چیست؟

مفروضات بنیادین نظام هنجاری اسالم در عرصه سیاستگذاری رسانه به منظور تحقق الگوی پیشرفت

.4

بایدها و نبایدهای هنجاری یک رسانه دینی و اسالمی با رویکرد ایدهآل اخالقی در ارائه تدابیر الزم و عملی

برای دست یابی به الگوی پیشرفت کدامند؟
.2روش تحقیق
اطالعات این مقاله با بررسی و مطالعات کتابخانهای جمعآوری وسپس ،تحلیل شده است.لذا روش تحقیق در این
مقاله توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر رویکرد کاربردی است.

.3پیشینه تحقیق
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بررسی انبوه آثار در ارتباط با اخالق رسانه وسیاست گذاری رسانه ای نشان می دهدکه تا کنون پژوهش مستقل
،راهبردی وکاربردی درباره شاخص های هنجاری اخالق رسانه در عرصه سیاست گذاری رسانه ای که مبتنی بر ارائه
تدابیر الزم و عملی برای تحقق الگوی پیشرفت باشد،انجام نشده است؛هر چند به طور ضمنی  ،پراکنده ومحدود
همراه با موضوعات دیگر وبا رویکرد کلی،مطالبی نوشته شده ویافته می شود.همچنین،جست وجو در تحقیقات انجام
شده درباره این موضوع نشان داد مطلب وموضوعی منسجم با چنین عنوانی موجود نیست .برخی از پژوهش های
انجام شده در ارتباط با این موضوع چنین است:
. 1مجید محمدی در کتاب اخالق رسانه ای به این سؤال پرداخته که آیا اصوالً رسانه ها می توانند اخالقی
باشند؟نتیجه بررسی نویسنده این است که رسانه ها نمی توانند معلم اخالق باشند؛ولی می توانند اصول اخالقی را
رعایت کنند.وی در این بررسی برخی از این اصول را نام برده است که در سیاست گذاری رسانه ای وتبیین نقش
رسانه در تحقق الگوی پیشرفت می توانند قابل توجه باشند (محمدی.)9 :1379،
. 2در کشور سنگاپور،آنا پانگ مطالعه ای را با روش پیمایشی بر روی جوانان انجام داد و مشخص کرد افرادی که در
دوره های آموزش سواد رسانه ای شرکت کرده بودند و از سواد رسانه ای باالتری برخوردار بودند،آگاهی بیشتر وتفکر
انتقادی باالتری نسبت به سایرین داشتند و با سیاست گذاری های رسانه ای با اخالق و بینش عمیق تری برخورد می
نمایند(پانگ.)11 :2005،ت وجه به جایگاه سواد رسانه ای در برخوردهای اخالقی وارزشی با رسانه و سیاست گذاری
های رسانه ای وایفای نقش صحیح آن در تحقق الگوی پیشرفت،نتیجه ای است که می توان از بررسی ومطالعه دقیق
این پژوهش اتخاذ کرد.
.4مفاهیم محوری
شاخصههای هنجاری :به مجموعه بایدها و نبایدهای رفتاری میگویند که متضمن اصول عام عملی در یک جامعه و
سازمان حرفهای است .نیز ،مؤلفه هایی ارزشی است که به عنوان خطوط راهنما ،جهت کلی عمل و سیاستهای عملی
را تعیین میکنند (ر.ک :مک کوایل.)154 :1382 ،
اخالق رسانه :این اصطالح واژهای مرکب است (فوالدی )17 - 18 :1387 ،و شاخهای از اخالق کاربردی ،که در
دایرهالمعارف بینالمللی ارتباطات ،زیرمجموعه اخالق حرفهای معرفی شده است (لبیبی.)5 :1387 ،
در این اصطالح ،اخالق به معنای عام ،همه ارزش ها و هنجارهای راهنمای فکر ،احساس ،عمل و رفتار جوارحی و
جوانجی؛ و به معنای خاص ،همه هنجارها و ارزش های راهنمای عمل و رفتار بیرونی را شامل می شود (فنایی:1384 ،
 .) 51بر این اساس ،مقصود از اخالق رسانه ،مجموعه قواعدی است که باید دستاندرکاران رسانه ها داوطلبانه و مطابق
ندای وجدان و فطرت خویش ،در انجام کار حرفهای رعایت کنند؛ بدون آنکه الزام خارجی داشتهباشند یا در صورت
تخلف ،دچار مجازات های قانونی گردند (اسماعیلی .) 10 :1385 ،برخی نیز گفهاند :به طورکلی ،مقصود از اخالق رسانه
می تواند مجموعه قواعد و احکام اخالقی ناظر بر رفتارهای ناشی از ماهیت رسانهها و اقدامات دستاندرکاران آنها
باشد (اسالمی و دیگران382 :1386 ،؛گرامی.)114- 116 :1390،
سیاستگذاری رسانهای :فعالیت رسانه عموماً به دلیل جنبه ارتباطی ،مستلزم قواعد و برنامهریزی خاص و منطقی،
و مبتنی بر الزامات صحیح اخالقی است که هم به وسعت ارتباطات و گسترش قلمرو آن کمک میکند و هم
تأثیرگذاری آن را بر انسان ها و جامعه انسانی نمایان می سازد .در ادبیات و مدیریت رسانهای به آنها سیاستگذاری
رسانهای میگویند (نیلسن ،1974 ،به نقل از وینسترا.)67- 68 :1375 ،
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به مجموعه اقدامات محتملی که رسانه می تواند در موضوع اخالق اجتماعی ،احوال و عوارض ،احکام و قواعد،
وضعیت های واقعی و مطلوب ،قوتها و ضعف ها و عوامل مؤثر بر آنها و نیز راههای برونرفت از آنها صورت دهد و با
تنظیم منشوری صحیح و منظم جامعه را مدیریت نموده و نقش بنیادی و مطلوب هدایتگریش را در عرصه های
گوناگون و از جمله در تحقق الگوی پیشرفت نمایان سازد ،سیاست گذاری رسانهای گویند (ر.ک:هاولت22 :1380،؛
شرفالدین.)118 :1392 ،
سیاستگذاری رسانهای والزامی در تحقق الگوی پیشرفت عبارت از تدوین مهم ترین اصول و اولویتهای ضروری در
فعالیت رسانهای و ارائه راهکار و دستورالعمل برای تعیین و اجرای آن ها توسط مدیران رسانه و مأموران حرفهای این
حوزه می باشد (ر.ک :نگهدار.)14- 15 :1382 ،

.5نظریه هنجاری رسانه و سیاست گذاری رسانه ای
نظریه هنجاری متضمن مجموعهای از ایدهها ،معیارها ،ارزش ها و بایدها و نبایدهای ناظر به ویژگیهای هویتی،
مناسبات ساختی و قواعد رفتاری کنش گر اجتماعی (اعم از حقیقی یا حقوقی) است .به بیان دیگر هنجارگرایی در
سیاستگذاری رسانه ای ،نوعی جهت گیری نظری است که به موضوعات اخالقی و ارزشی توجه دارد و تحت هدایت
امور اخالقی و ارزشی قرار میگیرد ( شرفالدین136 :1392 ،؛گیدنز.)35 :1374،
هر نظام هنجاری ،الگوی تجویزی ،دستورالعمل ،سیاست های اجرایی ،شرح وظیفه و  ...آشکار و پنهان و آگاهانه و
ناآگاهانه از یک یا چندنظر اَبر هنجاری همخوان ،متأثر و مرتزق است .در تحلیلی نظری ،هر نظام هنجاری در گام
اول ،به یک نظام ارزشی و در گام بعد ،به یک نظام معرفتی و بینشی در ورای خود ،ارجاع دارد .به بیان برخی
اندیشمندان ،هر ایدئولوژی (مجموعه به هم پیوستهای از بایدها و نبایدهای هنجاری و ارزشی) مستقیم و غیرمستقیم
بر یک جهانبینی (مجموعهای از باورها و بینش های هستی شناختی) متناسب ،مبتنی و متکی است (مصباح یزدی،
.)435- 436 :1384
یک نظریه هنجاری ،متضمن اصول عام  -غالباً برگرفته از اقتضائات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی،
نظام های هنجاری کالن ،عرف و شیوه های قومی رایج در جامعه محل فعالیت رسانه و الزامات و انتظارات معطوف به
نحوه عمل رسانه جمعی است و ارتباط رسانه به عنوان یک نهاد اجتماعی را با نهاد سیاست ،اقتصاد ،دین ،تعلیم و
تربیت و به طورکلی ،جامعه و فرهنگ در شبکهای از تعامالت به هم پیوسته تعیین میکند (ر.ک :ویلیامز،20 :1386 ،
شرفالدین .)132 :1392 ،بنابراین ،نظریه هنجاری رسانه یک سازه مفهومی است که از مفروضات عام و زمینهای،
گفتمان های غالب فرهنگی یا فرهنگ عمومی (شیوههای قومی ،عرفیات و آداب و رسوم) ،گرایشها وانتظارات
مشترک ،ایدئولوژیها  ،قوانین اساسی ،قراردادهای اجتماعی و شرایط سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی هر جامعه ،اخذ و
استخراج میشود ( پارسانیا13 - 14 :1382 ،؛بهادری.) 50 :1376،
از آنجا که حوزه فعالیت اکثر رسانه ها ملی و منطقهای است ،گریزی از الگوهای هنجاری اختصاصی نیست و مبنای
سیاست گذاری و تدوین نظام هنجاری نیز برای این رسانه ها فرهنگ ملی خواهد بود .براین اساس نظریه یا نظام
هنجاری رسانهها باید مطابق ویژگی های ذیل سیاستگذاری شود تا در تحقق الگوی پیشرفت بسیار مؤثر باشد :
.1

باید جامعبوده و به گونهای طراحی شود که بتواند رسانه مربوط را در موقعیت های مختلف و متناسب با

ظرفیتها و محدودیت های واقعی عرصه عمل ،هدایت کند؛
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.2

به رشد و هدایت عمومی مطابق با باورها ،ارزشها ،نگرش ها ،الگوها و رفتارها در مسیر نیل به تعالی مطلوب

و تکامل درونی و معنوی بینجامد؛
معطوف به وضعیتهای ایدهآل و تا حدی آرمان شهری ،زمینه محور ،مبین قاعده های صحیح رفتاری،
.3
راهنمای عمل و م عیار ارزیابی کیفیت عمل ،کنترل کیفیت و پیشبینیکننده عمل باشد؛ این رویکردها بدین معناست
که در سیاستگذاریهای رسانهای نظریه هنجاری ی کاربرد دارد که عالوه بر ارائه موارد مذکور ،در تفسیر و تغییر
واقعیت و نیز هدایت در مسیر تبدیل وضعیت موجود به وضعیت مطلوب مؤثر باشد (ر.ک :زرگر61 :1386 ،؛ مک
کوایل153- 159 :1382 ،؛ شرفالدین134 :1392 ،و137؛بهادری)52 :1376،؛
زمینهای را برای فراخوانی دیگران به ارزش های اصیل فرهنگی و رساندن پیام و محتوای مطلوب فرهنگی -
.4
یعنی باورها ،ارزشها و آرمانهای الهی  -به آحاد جامعه ،فراهم نماید؛
به گسترش و ترویج راهکارهای جمعی؛ مانند تحقق دعوت به خیر ،شکلدهی به ارتباطات اجتماعی در
.5
جامعهاسالمی ،اجرای جمعی و گروهی امر به معروف و نهی از منکر ،تالش های گروهی برای احیا و اقامه ارزشهای
الهی ،از طریق رسانه جمعی کمک نماید (ر.ک :ذوعلم)335- 337 :1397 ،؛
موجب تقویت روحیه مسئولیتپذیری در مسئوالن حرفهای رسانه گردد؛ چون کسی که خود را در قبال
.6
وجدان ،جامعه و دین مسئول بداند ،می تواند به حال ملت مفید باشد و کارآمدی فرهنگ رسانه و سیاستگذاری
رسانهای را موجب شود (ر.ک :امامخمینی :1385 ،ج.)368/3
.6مبانی سیاستگذاری رسانهای در فرهنگ اسالمی و تحقق الگوی پیشرفت
در فرهنگ اسالمی ،مبانی سیاستگذاری رسانهای برای تحقق الگوی پیشرفت چنین قابل ترسیم است:


اسالمیکردن سازوکارهای برنامههای رسانهای

باتوجه به جایگاه و اهمیت منابع اسالمی (به ویژه قرآن و سنت نبوی (ص)) و نیز اهمیت عقل ،برنامههای رسانهای
باید براساس آموزه های اسالم صورت پذیرد و وظایف هر یک از بخش های رسانه مطابق آن تعیین و ابالغ گردد .امام
خمینی (ره) تأکید میکند« :اجرای برنامههای رسانهای بر معیار منابع و آموزه های اسالمی ،عامل بسط عدالت فردی
و اجتماعی و منع از فساد و فحشا و انواع کجروی ها و حاکمیت اخالق دینی خواهد بود و راه بردن جامعه به موازین
صحیح اخالقی را موجب میشود .این ها از چیزهایی نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی
کهنه شود (امامخمینی:1385 ،ج «405/21با تصرف و تلخیص»).


توجه به امر فرهنگ در توسعه برنامههای رسانهای

این مسأله به عنوان یک عامل تعیینکننده در توسعه همه جانبه رسانه ها در عرصه ملی و بینالمللی میباشد ،که
روند سیاستگذاری مطلوب رسانهای را در جامعه ایران موجب خواهد شد و برنامهریزی مطلوب فرهنگی در حوزه
رسانه را با ویژگی های ذیل باعث میشود:
سازگار با توانایی های سیستم و امکانات و ظرفیت های موجود جامعه ،منعطف و آیندهنگر ،برخوردار از رویکرد
مشارکتی و مردمی و بهره مند از تنوع فرهنگی و خالقیت در خلق آثار مفید رسانهای (صالحی امیری.)120 :1387 ،
بدیهی است که باید بسترسازی مناسب جهت انجام مطالعات فرهنگ مطلوب رسانهای از سوی مسئولین زیربط با
مشارکت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی فراهم شود و مرکزی خاص جهت تجزیه و تحلیل ،سازماندهی و جهتدهی این
مطالعات صورت پذیرد.


سازماندهی فرهنگ رسانهای مبتنی بر اخالق اسالمی
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در این مبنا و به جهت تحقق آن باید دستورالعمل های ذیل را مورد توجه و اجرا قرارداد:
.1

بررسی آسیب شناسانه از برنامههای رسانهای در زمینه اجرا و نظارت و ارزیابی میزان توجه به فضایل اخالقی

در ساخت و تدوین آنها؛
افزایش توان اطالعرسانی مبتنی بر ارزش های اخالقی در برنامههای رسانه؛
.2
.3

مشخصکردن اولویت های فرهنگی رسانه به جای انبوهگرایی و تولید انبوه و بیهدف برنامهها؛

.4

تقویت نقش بسترساز اخالق اسالمی در سیاستگذاریهای رسانهای؛

.5

ترویج همگرایی در فعالیتهای رسانهای (ر.ک :جمالزاده و آقادادی.)57- 58 :1389 ،

.7مفروضات بنیادین نظام هنجاری اسالم در سیاستگذاری رسانهای جهت تحقق الگوی پیشرفت
الگو و شاخصههای هنجاری رسانه در تحقق الگوی پیشرفت از منظر اسالم ،صراحتاً و تلویحاً متضمن اصول و
مفروضاتی نظری و اخالقی است که منبعث از جهانبینی الهی ،انسان شناسی و نظام ارزشی اسالم خواهد بود.
مهم ترین این مفروضات بنیادین عبارتنداز:
خدامحوری ،اعتقاد به ربوبیت تکوینی و تشریعی و حاکمیت بینش توحیدی در تمام عرصه های حیات فردی

و اجتماعی و از جمله برنامهریزی رسانه؛


توجه به کرامت و شرافت ذاتی انسان؛



توجه به هدفمندی خلقت جهان و انسان ،که همان نیل اختیاری به کمال و تعا لی در پرتو ایمان و عمل

صالح است؛


توجه به برخورداری انسان از قابلیتها ،توانها و سرمایههای فطری و گرایش ها و تمایالت اصیل در زمینه -

های مختلف و تأکید براین زیرساخت در نظام هنجاری اسالم و ر سانه اسالمی(ر.ک:مریجی- 36 :1387،
31؛رامین154 :1391،و) 157؛
توجه به اجتماعی بودن انسان به اقتضای سرشت طبیعیاش (ر.ک :قرآن کریم ،سوره حجرات13 :؛ فرقان:

 ،54زخرف ،)32 :که این مسأله نقش تمهیدی برجستهای در نیل او به سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی دارد و در
تولید برنامه های رسانهای وتدوین سیاستهای رسانه اسالمی مورد توجه قرار میگیرد(مریجی،همان،ص 9و) 17؛


انحصار طریق نیل به هدایت و سعادت مطلوب در ایمان مذهبی و عمل به تعالیم وحیانی و خرد متشرعانه؛

جامعیت محتوایی دین برای پاسخگویی به همه نیازهای ثابت و متغیر انسان در عرصه های مختلف فردی و

اجتماعی و معتبرترین منبع برای اخذ ارزشها و هنجارهای مورد نیاز و برنامهریزی و سیاستگذاری مطلوب و
ساده(ر.ک :جوادی آملی) 93 :1372،؛
تربیت پذیری انسان و نقش و تأثیر تعیینکننده و عمیق محیط فرهنگی -اجتماعی در فرایند رشد و شکوفایی

استعدادهای فردی ،سبک زندگی و نحوه تعامل او با خود ،محیط ،عوالم ماوراء و کلیت نظام هستی؛
لزوم زمینه سازی محیطی و تمهید مقدمات الزم برای شکوفایی هدفمند استعدادها و رشد همه جانبه

قابلیت ها برای تحقق سعادت دنیوی و اخروی انسان؛
توصیه به ایجاد و استقرار حاکمیت والیی به عنوان اصلی ترین عامل تمهیدی برای شکلگیری و شکوفایی

حیات طیب موعود دینی؛
از جمله سوژه های قابل طرح و مؤثر درتحقق عملی مفروضات فوق ،سوژه مهدی شناسی است .به راستی اگر دنیای
مسیحیت می تواند از ابزار رسانه ای ،به ویژه فیلم و سریال و تلویزیون ،بهره گیرد و حضور مسیح را برای بینندگانش
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ملموس کند،ما که در انتظار امام عصر(عج )و دوران ظهور آن حضرت هستیم،چرا سازندگان برنامه های تلویزیونی در
جهت به تصویر کش اندن عنایات آن حضرت بر مسلمین وشیعیان گام بر نمی دارند؟البته ،بسیاری از سازندگان و
تولید کنندگان برنامه ها،عدم اجازه تصویر امام را بهانه کوتاهی وظیفه خود می دانند.مگر در فیلم هایی که حضرت
مسیح را تبلیغ می کنند،تصویری از او ارائه کرده اند؟ هر چند برنامه ها و گفت وگوهایی درباره امام زمان (ع)در سیما
مالحظه می شود،ولی تأثیر هیچ کدام به اندازه فیلم و تصویر نیست .می توان با ساختن نمایش های مناسب و زیبا در
این مسیر تالش کرد.
ضرورت اجتنابناپذیر از برخورداری از رسانه های جمعی مدرن با کارکردهای متنوع برای تأمین نیازها و

ضرورتهای فرهنگی – اجتماعی جامعه اسالمی و مقابله با جریانهای معارض(فرهنگی) 86 :1377،؛


لزوم قانونمندسازی همه عرصههای فعالیت اجتماعی بر پایه معیارهای مورد قبول اکثریت (نهادسازی).

بدیندلیل ،رسانه نیز به عنوان یک نهاد اجتماعی و یک کارگزار فرهنگی ،موظف خواهد بود ،از الگوی هنجاری کالن
جامعه اسالمی تبعیت کند .براین اساس نظام هنجاری جامع و خرده نظام هنجاری مربوط به بخشهای مختلف یک
رسانه ،همسو و منطبق با نظام هنجاری کالن جامعه طراحی و تدوین خواهد شد .دو لت اسالمی نیز مجاز خواهد بود
برای تأمین اهداف تعلیمی و تربیتی ،امنیت اجتماعی ،منافع ملی و مصالح جمعی ،محدودیت هایی را بر کار رسانهها
اعمال نماید( ر.ک:خاشعی)53- 57 :1391،؛
مسئولیت رسانه ملی به عنوان یکی از نهادهای فرهنگی موجود در جامعه اسالمی و یکی از بازوان پرتوان

نظام دینی در تأمین ضرروت های کارکردی جامعه و پاسخدهی به نیازهای آموزشی ،اطالعات هویتی ،عاطفی ،تربیتی،
اخالقی ،فراغتی و ازتباطی آحاد آن متناسب با اهداف و انتظارات (ر.ک :امامخمینی429- 430 ،399/21 :1385 ،؛
مسعودی25- 26 :1387 ،؛ کاظمی اردکانی و کشاورز193 :1385 ،؛ شرفالدین.)138- 139 :1392 ،
.8بایدها و نبایدهای هنجاری در سیاست گذاری رسانه اسالمی
از رسانه ملی به عنوان یک رسانه اسالمی  -ایرانی ،انتظار میرود که در عمل و از رهگذر فعالیتهای حرفهای خویش،
قواعدرفتاری و اخالقی ذیل را در دو عرصه بایدها و نبایدهای هنجاری به صورت آشکار و پنهان و مستقیم و
غیرمستقیم ،در سطوح فردی و اجتماعی جامعه هدف ،عینیت بخشد و در سیاست گذاری رسانه ای خود جهت ایفای
نقش مطلوب برای تحقق الگوی پیشرفت به کار بندد.

الف  -بایدها
 .1تالش برای نشر و تبلیغ فرهنگ اسالمی و ملزومات آن با مؤلفه های شناختی (جهانبینی) ،اعتقادی (متعلقات
ایمان) ،اخالق ی ،فقهی (احکام و شرعیات) و غیره؛
 .2فرهنگ سازی ،بازتولید فرهنگ اسالمی -ایرانی ،پیرایه زدایی ،احیا و ترویج آرمان های فرهنگی و هدایت آنها از
سطح ناخودآگاه به سطح خودآگاه حافظه ملی و حفظ و تقویت هویت اسالمی -ایرانی ؛
 .3تالش برای جامعه پذیری متناسب عموم مردم و رشد و تعالی همه جانبه مخاطبان با محوریت باورها ،ارزشها و
آرمان های اسالمی؛ اهتمام به رعایت شخصیت ،عزت ،مصلحت و نیاز مخاطب و غیره ؛
 .4انعکاس گرایش ها و مواضع اصولی نظام جمهوری اسالمی ،حفظ و تحکیم این نظام و تالش در جهت تحقق اهداف
و آرمان های فرهنگی آن در سطح داخلی و خارجی ،تقویت عزت و اقتدار نظام ،تذکار ضعفها و کاستیهای نظام،
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رفع اتهامات و عیبجوییهای بدخواهان و ابراز انزجار و برائت از مخالفان عنود و معارضات لجوج(ر.ک:اسالمی و
دیگران )384- 386 :1386،؛
 . 5جلب و جذب حداکثری مخاطبان به عنوان متربیان از طریق تولید و عرصه محصوالت فرهنگی متناسب با نیازها،
انتظارات و مصالح آنها(ر.ک:رابرتسون )57 :1374،؛
 .6ارتقای دانش عمومی درباره موضوعات و مسائل سیاسی ،حقوق و تکالیف شهروندی ،فضایل و ارزشهای انسانی
وغیره ؛
 . 7ترغیب و تشویق مخاطبان به معنویت گرایی ،رعایت فضایل اخالقی ،اقدامات خیرخواهانه و نوع دوستانه ،مشارکت
اجتماعی ،پیوندهای خانوادگی و خویشاوندی ،امر به معروف و نهیازمنکر و (...رامین ) 155 :1391،؛
 .8القا و ارتقای حسّ امنیت ،مسئولیتپذیری ،جمعگرایی ،وحدت و همبستگی ،اخوت و برادری ،خودباوری فردی و
م لی ،عزت و کرامت نفسانی ،غرورملی و شور انقالبی ؛
.9تقبیح ضد ارزشها و ناهنجاریهایی همچون قانون شکنی ،قانونگریزی ،ارتشا ،رانت خواری ،تبعیض ،تندخویی،
کینه ورزی ،اشرافیگری ،تجملگرایی ،مظاهر فرهنگ بیگانه و  ...؛
 . 10انتقادپذیری ،ایجاد زمینه برای طرح دیدگاه های انتقاد منصفانه ،شناسایی و برجسته سازی ضعفهای جامعه ،و
تالش برای شناسایی و معرفی راه های اصالح و ترمیم کاستیها (ر.ک :مطهری65- 71 :1374 ،؛ مصباح یزدی:1384 ،
 ،433- 436شرفالدین.)141- 142 :1392 ،
ب  -نبایدها
 .1اجتناب از تضعیف باورهای دینی و ترویج صریح یا ضمنی آموزه های کالمی و اعتقادی ادیان تحریف شده ،مکاتب
و ایدئولوژی های نوظهور انحرافی (سوسیالیسم ،سکوالریسم ،اومانیسم ،فیمینیسم و  )...و فرقه های ضاله و معنویت -
گرایی های صوری ؛
 .2اجتناب از نقض ارزش های اخالقی مانند تهمتزنی ،تمسخر ،عیب جویی ،تحریف حقایق و  ...؛
 . 3اجتناب از ترویج مدها و نمادهای فرهنگی بیگانه و جلوههای رفتاری فرقه های انحرافی و  ...؛
 . 4اجتناب از ترویج و تجویز قانونگریزی ،تجملگرایی ،اشرافیگری ،مصرفگرایی ،بیگانهگرایی و  ...؛
 .5اجتناب از عادی نمودن و نمایاندن ناهنجاری هایی چون طالق ،اختالط غیرمتعارف زن و مرد ،همسریابی خیابانی،
مصرف دخانیات ،زن ساالری ،کودک ساالری و تبعیض های نهادینه شده(ر.ک:رفیع پور)262- 263 :1377،؛
 .6اجتناب از پخش برنامههای مروج رخوت ،بی تفاوتی ،قشری گری و مانند آن ها و نیز برنامه های متضمن مفاهیم و
حرکات مبتذل ،بیمعنا و غیراخالقی ،تکیه کالمهای سخیف و رکیک و موسیقیهای مبتذل (ر.ک :محسنی،بی
تا ) 419- 420،؛
 . 7اجتناب از تحقیر قومیتها ،زبانها ،لهجهها و گویشهای اقوام ایرانی ،اقلیت های دینی و خرده فرهنگهای محلی ؛
 . 8اجتناب از طرح شعارهای ناسیونالیستی بارویکرد باستان گرایی و دامن زدن به تعارضهای فرهنگی ؛
 .9اجتناب از سبک شمردن مقدسات ،مقامات مذهبی ،مفاخر ،میراث فرهنگی اجتماعی ،الگوسازی از شخصیتهای
حقیر و فاقد ویژگیهای ارزشی مطلوب ؛
 .10اجتناب از تضعیف آرمانها و ارزش های نظام اسالمی و برجسته سازی ضعف ها ،فریب و تشویش افکار عمومی،
دامنزدن به اختالفات مسئوالن ،تشدید نارضایتی های عمومی ،دامنزدن بی هدف به مفاسد اخالقی و اجتماعی ،اظهار
محبت و کرنش در مقابل دشمن و بزرگنمایی ویژگی ها ،امکانات و توطئههای آنها (ر.ک:اسالمی ودیگران:1386،
385؛ شرفالدین.)143- 144 :1392 ،
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از جمله سوژه های ارائه و ساخته شده در موضوع بایدها و نبایدهای هنجاری رسانه در سیمای جمهوری اسالمی
ایران،که به نوعی بسیاری از ناهنجاری ها را ترویج نمود،سریال باغ گیالس در سال  1382بود.این سریال یک موضوع
کم وبیش ماجرا جویانه(قاچاق ،قتل  ،تعقیب) را دنبال می کندکه طی آن برخی افراد در فکر کسب پول ودست یابی
به ارزش های مادی و سود جویی از راه های کم وبیش نامشروع (برج سازی در باغات،قاچاق و) ...هستند وگام هایی
در جهت انحراف از ارزش ها و هنجارها .با کاربرد بایدها و نبایدهای مذکور فوق در ساخت مجموعه های نمایشی و
تلویز یونی می توان از ناهنجاری ها و ضد ارزش ها وترویج آن ها در جامعه جلوگیری نمود.
.9نتیجهگیری
جمالت ذیل به عنوان دستاوردها و نتیجه این مقاله قابل طرح و تبیین است:
 .1اخالق گسترده ترین نظام هنجاری و از جمله مؤلفه های رسانه است که متضمن گزاره ها و قضایای ناظر به بایدها و
نبایدهای رفتاری و عملی ارباب رسانه در عرصه تولید محصوالت رسانهای و سیاستگذاری مطلوب رسانه در مسیر
تحقق الگوی پیشرفت است.
 . 2حوزه ارتباطات عموماً و ارتباطات جمعی و رسانهای خصوصاً به عنوان حوزههای فعالیت انسانی ،از شمول
محکومیت قواعد اخالقی مستثنا نیست.
 . 3مقصود از اخالق رسانه ،مجموعه قواعدی است که دستاندرکاران رسانه ها داوطلبانه و براساس ندای وجدان و
فطرت خویش در حوزه اشتغال حرفهای و سازمان ی خود ،به رعایت آن ملزم میشوند ودر تحقق گام های عملی الگوی
پیشرفت از این حیث مؤثر واقع می شوند.
 . 4اخالق به عنوان یکی از مؤلفه های هنجاری رسانه ،در عرصه سیاستگذاری رسانهای و تحقق الگوی پیشرفت تبلور
می یابد.
 . 5رسانه ملی چه به اقتضای شأن رسانهای و چه به اعتبار انتساب به نظام والیی ،نیاز و الزام مؤکد و مضاعفی به
رعایت ارزش های اخالقی در گستره فعالیتهای حرفهای خود دارد؛زیرا از جمله سازمان های مهم در تحقق الزامات
عملی الگوی پیشرفت محسوب می شود.
 .6مبنای سیاستگذاری و تدوین نظام هنجاری مؤثر در تحقق الگوی پیشرفت ،برای رسانهای چون صداوسیمای
جمهوری اسالمی ایران ،فرهنگ ملی خواهد بود؛ زیرا گستره فعالیتش عمدتاً به مرزهای جغرافیایی محدود است.
.10پیشنهادات
 .1تأمین غایت فضیلت جویانه یک رسانه دینی یا تالش برای رشد و تقویت فضایل و کاهش و زدودن رذایل اخالقی از
ساحت مخاطبان رسانه از جمله رسالت ها و مأموریت فرهنگیِ عظیم رسانه ملی در تحقق الگوی پیشرفت است،که در
سندنهایی الگوی پیشرفت ،به عنوان اصل و مؤلفه پیشران باید مورد توجه قرار گیرد.
 . 2اصول هنجاری (بایدها و نبایدها) رسانه ملی از یک سو ،به اعتبارداشتن وصف دینی و اسالمی و تعلق به نظام
والیی ،مبتنی بر اصول برگرفته از جهان بینی و نظام ارزشی و هنجاری اسالم است و از سوی دیگر به دلیل سیاق ملی
و اقتضائات ناشی از حوزه عمل ،برگرفته از قوانین و نظامات هنجاری پایه ،مواضع اعالنی و رهنمودهای رهبری نظام،
الزامات محیطی ،نیازها و انتظارات جمعی ،یافته های تجربی و پژوهشی و ضرورت های تشخیصی نظام اسالمی است و
به همین جهت در ارائه تدابیر الزم وعملی برای رفع چالش ها وحل بحران های اخالقی در جامعه ونیز الزامات تحقق
الگوی پیشرفت از نقش سازنده و کاربردی برخوردار است و در تعیین مالک های رسانه د ینی مطلوب در سند نهایی
الگوی پیشرفت باید لحاظ شده و راهنمای عملی باشد.
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. 3در جامعه ایران و خانواده های ایرانی ،هنگامی که نسل جوان اوضاع را برای حمایت اجتماعی و دلبستگی مناسب
نمی بیند،نقطه ای از یأس ونومیدی را در خود احساس نموده واز ارزش ها و اعتقاداتش دست بر می دارد.لذا ضروری
است در سیاست گذاری رسانه ای به برنامه ها وبرنامه ریزی های منطبق بر اخالق و ارزش های اخالقی برای پر
کردن خألهای عاطفی واجتماعی جوانان وآموزش به خانواده ها در توسعه حمایت پایدار از ای ن نسل توجه الزم
وجدی صورت پذیرد ودر این عرصه ،رسانه ملی ،مرکز الگوی اسالمی –ایرانی پیشرفت را یاری رساند ونقش ایده آل
خود را ایفا نماید.
 .4به نظر نگارنده،توجه به استفاده هدفمند ومنطبق بر اصول اخالقی از رسانه ها ،به ویژه رسانه جمعی ،نظارت
اخالقی بر فرزندان ونیز نظارت اعضای خانواده نسبت به یکدیگر در میزان و روش ا ستفاده از رسانه ها،جلوگیری از
ایجاد تهدیدهای اخالقی در عرصه رسانه ملی برای مخاطبان از سوی صدا وسیمای جمهوری اسالمی،زنده نگه داشتن
یاد خدا وترویج آن در ساخت برنامه ها و اجرای وظایف رسانه ای ،توجه به سالمت جسمی وروحی ونیز اهمیت دادن
به سبک زندگی اسالمی در بر نامه ریزی های رسانه ای وتعهد مسئوالن این عرصه ،از مهم ترین مؤلفه ها ورویکردهای
عملی جهت سیاست گذاری مطلوب رسانه ای در تحقق شاخصه های هنجاری اخالق رسانه و تحقق الگوی پیشرفت
به منظور مقابله با آسیب های ناشی از تهاجم فرهنگی دشمنان و نیز غلبه بر توطئه های آنان در مقابله باجنگ نرم
رسانه ای است.
 .5بر اساس حکم عقل و شرع وتجربه ،در استفاده از رسانه ها و بهره مندی صحیح از آن باید هدفی معقول وجود
داشته باشد و مخاطبان هنگام استفاده از این فضا همواره باید به سالمت جسمی،روحی و اخالقی خود توجه داشته
باشند.همچنین،ضرورتی بایسته وکامالً منطقی وجود دارد که سیاست گذاری های رسانه ای باید متناسب با راهبرد
فرهنگی واخالقی کشور انجام گیرد تا در تحقق الگوی پیشرفت مفید وکارآمد باشند .لذا برای حرکت مطلوب در این
مسیر باید آموزش فرهنگی و مبتنی بر جامعه پذیری سواد رسانه ای ودست یابی به آن  ،در همه قشرهای جامعه و
مخاطبان رسانه و نیز مسئوالن اجرایی این عرصه صورت پذیرد و در ارائه سند راهبردی الگوی پیشرفت وبه عنوان
یکی از راه کارهای الزامی تحقق آن مورد توجه جدی باشد.
. 6تعیین و ساخت سوژه های عملی مطلوب با نمایش ارزش ها وذکر مصادیق آن ها به جهت احیای ارزش های
دینی؛زیرا ارزش ها را می توان در قالب مصادیقش شناخت و شناساند و افراد جامعه را با پی آمدهای مثبت آن آشنا
کرد؛ ارزش هایی چون عدالت ،صداقت ،انفاق جان و مال ،ایثار واز خود گذشتگی که هیچ جامعه ای بدون وجود آن
قدرت استحکام و استمرار ندارد .رسانه ملی می تواند با بهره گیری از خاطرات ناب و زیبای هشت سال دفاع مقدس و
نیز جبهه مقاومت اسالمی دست مایه خوبی در اختیار تولید کنندگان برنامه ها قرار دهد و با داستان های بدیع و
واقعی،ارزش ها را به تصویر بکشد و از این طریق نیز به ایفای صحیح نقش اخالقی خود در تدوین سند نهایی الگوی
پیشرفت پرداخته و یاری رساند .بنابراین در سند نهایی الگوی پیشرفت و ذکر اُفق رسانه متعالی و دست یابی به
رسانه ملی ایده آل ،بدین ارزش ها و گام های عملیِ تحقق و ترویج آن ها ،باید توجه الزم و اساسی صور ت پذیرد.
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