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 هاي اخالقي در رسانهسازي ارزشجستاري در نهادينه
 *محمد فوالدي

 چكيده
در  اين مقاله با رويكرد تحليلي و توصيفي به بررسي راهكارهاا  هااديهاه سااا  ا ا  

 پردااد.رساهه مي

ها و ههجارهاا  ااا م و ترين ابزار اشاعه فرههگ، اراشها در هر هظام سياسي مامرساهه

ها در يا  ساااد. رسااههپذيرفته است  ه موجبات ثبات سياسي در جامعاه را فاراهم مي

ها  رقيبب بتواههد باه اياات  اود اداماه دههاد، و جامعه برا  ايهكه در رقابت با رساهه

 ها  گوهااگوناا شگردها و شيوهگير  ا  جز بارهمايهد، چارهرضايت مخاطبان را  سب ه

برا  هفاو  در مياان مخاطباان  اود  ،ها  شكلي، تبليغي، روان شها تيجذابيتو  ههر 

رغم بر وردار  اا محتواها  غهي، به دليل علي ،ها در هظام اس ميرساههمتأسفاهه هدارهد. 

ال اقبها  رقيب، ساههرهسبت به پسهد، خاطبها  الاِم مضعف سا تار  و فقدان جذابيت

 له، در ت ش است تا راهكارهاايي رااا اين رو، اين مقا شود.ها  آن هميچهداهي اا برهامه

 ها  ا  قي در رساهه بيان  هد.ساا  اراشبرا  هااديهه

 ساا  ا   .وسائل ارتباط جمعي، اراش ا  قي، هااديهه: ها ليدواژه

  

                                              
  fooladi@qabas.netاستاديار موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني *

 7/8/1391ـ پذيرش:  24/2/1391دريافت: 
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 پيش درآمد
جامعـه در هاي اخالقي و ارزشدر تعميق و گسترش اخالق هاي ارتباط جمعي رسانهنقش 

ها در ايجـاد نشـاط، شـور، شـوق، رسانهاين زندگي شهروندان بسيار حائز اهميت است. و 
 مشاركت و بسيج همگاني در مسائل اجتماعي، سياسـي، اخالقـي و وارد كـردن اخـالق در

اي كه با پايبندي ايـن كنند. به گونهبديل ايفا ميقشي بيترين محيط زندگي افراد نخصوصي
به اخـالق مذوب  و سپسمخاطبان عالقمند  هاي ديني،ها و آموزهبه اخالق، ارزش هارسانه

ري، ايثـار، هميـا فضـائل اخالقـي همنـون گذشـت، ؛هاي اخالقـي خواهنـد شـدو ارزش
ــت ــداكاري، راســتگويي، حقيق ــه آن در قجويي و... و انوعدوســتي، ف ــو  البرائ ــاي متن ه

 كند.اي، مخاطبان را جذب ميرسانه
اخـالق »يـا « اخـالق سياسـي» ت ديگر نظيـرهمنون بسياري از مقوال ،«اخالق رسانه»

هـا و زشبه اين معناست كه اصحاب رسانه، سياست و اقتصاد، پايبنـد بـه ار و...،« اقتصادي
از ها دارد، ري كه ارتبـاط نزدييـي بـا رسـانهياستمداهاي اخالقي باشند. براي مثال، سآموزه

ردي فتوان بسيج عمومي بااليي براي كسب آراي سياسي مردم برخوردار خواهد بود. چنين 
كنـد و از كند و ادب و اخـالق را رعايـت ميزماني كه در يك برنامه تلويزيوني شركت مي

داد؛ زيـرا  ي را نويـداخالقـوعـده رسـانه  توان از اين طريق،كند، ميبداخالقي اجتناب مي
كند. بـه عيـس، سياسـتمداراني ترويج ميرسانه مستقيم اخالق اسالمي را در غير صورتبه

تـوان از ميزنند، هاي اجتماعي دامن ميها و بداخالقيها، به ناهنجاريكه با ارتباط با رسانه
اي بـه زيرا چنين رسانه اي غيرپايبند به اخالق اسالمي بود؛اين طريق، شاهدِ جامعه و رسانه

 زند.هاي اخالقي در جامعه دامن ميناهنجاري
ا مسـائل اجتمـاعي، بـ، بايد آنقدر هااصحاب و متوليان آنها و رسانه بنابراين از يك سو،

هـا و هـا و اخـالق اسـالمي و اجتمـاعي آشـنا باشـند كـه ناهنجاريآداب، ارزشفرهنگي، 
بـه ها ايـن رسـانهبايد  از سوي ديگر، منتشر نينند و هاهاي اجتماعي را در رسانهبداخالقي

نـد. بـدين اي خود را حفـ  كند تا اعتبار و منزلت حرفهنطرف باشاندازه كافي مستقل و بي
م هاي خود، پايبند به اخالق اسالمي باشد، به حريدر برنامهاي سبكِ كلي ترتيب، اگر رسانه

بـه كنـد، هـا رعايـت نزاكـت را در محاورهخصوصي ديگران تجاوز نيند، اخـالق، ادب و 
كنـد، از تـرويج خشـونت، و شيسـتن يـاري عمـومي تشـويق انوعدوستي، همياري و هم

دينـي و  رسانةاين رسانه، جتناب نمايد، و...، بند و باري اخطوط قرمز و ترويج ابتذال و بي
 اخالقي خواهد بود.
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رسـانه در هـاي و ارزشسازي اخالق به ارائه برخي راهيارها براي نهادينهپژوهش اين 

هاي گوناگوني بهره گيرد تا بتواند توان بايد از شگردها و شيوهرسانه است. نيته مهم اينيه 

هـا و هاي رقيب را داشته باشـد. اصـوال ، در عرصـه اخـالق، ديـن و ارزشرقابت با رسانه

ي ايجـاد رغبـت و هنجارهاي ديني، جذابيت شيل و ظاهر برنامه و محتواي غنـي آن، بـرا

هاي سيوالر غربـي، هاي رسانهها ضروري است. معموال  محتواي برنامهسازي ارزشنهادينه
هاي شـيلي، تبلييـي، روان گيري از جـذابيتهر چند فاقد غناي الزم است، اما آنان با بهره

ا ههمين مهم نيز بايد در رسـانه كنند.شناختي، همين محتواهاي ضعيف را مخاطب پسند مي

رغم علـي ،هاي مـا در نظـام اسـالميرسانهمتأسفانه در نظام اسالمي مورد توجه قرار گيرد. 

هاي الزمِ برخورداري از محتواهـاي غنـي، بـه دليـل ضـعف سـاختاري و فقـدان جـذابيت

ــهمخاطب ــداني از برنام ــال چن ــند، اقب ــود.هاي آن نميپس ــه ش ــي برنام ــدي حت هاي تولي
رغم ضـعف علـي شـود،هايي كـه در كـره و يـا ناپـن توليـد ميغيرهاليوودي، نظير برنامه

 1هاي الزم، با اقبال فراواني مواجه شده است.محتوايي، به دليل جاذبيت

 نهادينه سازيراهكارهاي 
رسد، پرداختن به حوادث تاريخي، بويژه تاريخ اسالم و ارائـه الگوهـاي دينـي و به نظر مي

اي، پرداختن به موضوعات گيري از سازوكارهاي رسانهبهرهاخالقي، البته با شيل جذاب و 
هـاي سازي اخـالق و ارزشنهادينه روز جامعه اسالمي، بهترين شيوه براي جذب مخاطب،

 واخالقي و معارف ديني در رسانه است. اصـوال  بايـد بـا رصـد مسـائل جامعـه اسـالمي، 

سازي نمـود و سازي و فرهنگجرياناي، اقدام به هاي گوناگون رسانهپردازش آنها در قالب

هاي اخالقي و ديني، دين، اخالق و فرهنگ ناب ديني را در جامعه نهادينـه با ترويج ارزش

تـوان رسـانه را ميهـاي اخالقـي در نهادينه سـازي ارزشترين راهيارهاي مهماما  ساخت.
 چنين برشمرد:

هـا، رويـدادهاي سياسـي، رشد، از جمله گزاهاي گوناگون خوكه در برنامهاي رسانه. 1

دهـد، از اخالقـي نشـان ميهاي و ارزشندي خود را به اصول سريال، اخبار و...، پايب فيلم،

 شود.و اخالقي محسوب ميرسانه ديني نظر اكثر مخاطبان، شهروندان و نخبگان سياسي 
 گـزارش، اي تحليـل،هاي رسانههاي گوناگون و قالبگاهي به شيوهها، معموال  رسانه. 2

و... و نيز موضوعات خاص اخالقي را تـرويج و  ، مقالهگووگفتسريال، فيلم، خبر، تفسير، 
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هاي اخالقي و دينـي د. همننين برخي شخصيتنسازيا سونه خاص اخالقي را برجسته مي

سـازي د، گـاهي نيـز بـا برجستهنـدهو يا ارزشي را بيشتر از ديگران مورد توجـه قـرار مي

ص اخالقي و يا رخـدادي خـاص، آن را در راسـتاي يـك نيتـه اخالقـي و موضوعات خا

سـازي د. تأكيد بر اصول اخالقـي و برجستهنكنارزشي برجسته ساخته، در جامعه ترويج مي

ها و يـا بيـان حـوادث خـاص بـا يا گفتگو و مصـاحبه بـا برخـي شخصـيتو ترويج آن، 
 ياخالقـهـاي ارزشو يا ترويج  رسانهگيري خاص، موجب نهادينه سازي اخالق در جهت

 هاست.در رسانه

رد، در بــاب موضــوعات و يــا در بســياري مــواها، بــويژه از نــو  تصــويري رســانه .3
 عنوانبـه د و موضـ  خـود رانـكنگيري ميرويدادهاي سياسـي و مباحـا اخالقـي جهـت

گيري در قبـال يـك رويـداد يـا حاد ـه د. موضـ نكنخواست و مطالبات عمومي مطرح مي
فرهنگي يا اجتماعي، و يا در خصوص يك رفتار ضـداخالقي از جملـه ايـن مـوارد اسـت. 

داند و گاهي نيز نسبت به بعضـي موضـوعات خود را ناظر و نگهبان جامعه ميرسانه گاهي 
گاهي هم در نقـش گيرد. البته، اجتماعي و حتي سياسي موض  منفي مي ،اخالقي يا فرهنگي

 كند.خود مباليه مي

ها، منطق تجاري و صنعتي ها از سوي رسانهها، و شيوه ارائه برنامه. منطق غالب رسانه4
هـاي تجـاري را بـا اهـداف رايـج فعاليت ارتبـاط رسـانههاي سـاختاري، است. محدوديت

ه اخالق تحريـك توان عواطف و احساسات را در عرصميآميزد. البته، در منطق تجاري مي
 كرد يا حداكثر سود مـادي را در عرصـه سياسـت مـورد توجـه قـرار داد. آننـه در قلمـرو

شـود، مهـارت برقـراري ارتبـاط بـا عمومي، اجتماعي، فرهنگي و يا اخالقي مهم تلقـي مي
بـا مخاطـب واحساسـات او و نهادينـه كـردن اخـالق، آشـنايي  تحريك عواطف مخاطب،

نمـايش، اي، از جمله سـخنراني، هاي گوناگون رسانهي در قالبمقوالت فرهنگي و اجتماع
هـاي معمـولي زبـان خبر و ... است. همه اينهـا ويژگيگزارش، طنز، داستان، تصوير، فيلم، 

 پي ترويج اخالق در رسانه است. هاي تجاري است كه دررسانه

ها و... در پي جذب الها و سريگونه كه هنرپيشگان با هنرنمايي خويش در فيلم. همان5
مخاطب و نيز كسب شهرت هستند، و همانگونه كه بازيگران سياسي رويدادي را به وجـود 

و در نتيجه جامعه را  هارسانه كنند تا به كمك آن، توجهآورند و يا موضوعي را طرح ميمي
به خود جلب نموده، افيار عمومي را به سـمت خـود جلـب نماينـد، و پيـام و شخصـيت 
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 ها،پـر مخاطـب قـرار دهنـد، بايـد در سـريال هايي خويش را در كانون توجه رسانهسياس
.. بتوان با تحريك عواطف و احساسات، و .ها وگزارشحوادث تاريخي،  ها،ها، داستانفيلم

هاي نــاب اخالقــي، مخاطبــان را بــه خــود جلــب و در خصــوص رفتارهــاي ارائــه ســونه
اجما  عمومي را بـه سان، گيري منفي نمود. بدينوض ضداخالقي و نابهنجار و ناشايست م

سمت و سوي اخالق اسالمي تحريـك و حسـان نمـود. در واقـ ، مميـن اسـت برخـي 
اهـداف سياسـي خاصـي ها، ها با اسـتفاده ابـزاري از رسـانهسياستمداران يا احزاب و گروه

ي به موق ، تأ ير آن را گيري منفبايد با موض ها رسانهخويش را تعقيب نمايند. اما اصحاب 
هاي مطلـوب در ارتقـاي سـط  گيـري از شـيوهتوان با بهرهگونه كه ميخنثي نمايند. همان

در پسـند جـذاب و مخاطباخالق و عفت عمومي تالش نمود و از شـگردهاي گونـاگون 
 راستاي نهادينه كردن اخالق در رسانه گام برداشت.

سـازي اخـالق و مخاطب و نيـز نهادينه حداكثري ها و جذببخشي به برنامه. براي عمق6
هاي و ابعـاد شخصـيتي هاي توليدي در رسانه، توجه به اليهمحتواي ديني و فرهنگي برنامه

 هاي شخصيتي افراد عبارتند از:سازي امري ضروري است. اين اليهمخاطبان در برنامه
 كند.مين ميسالمت ما را تضمين و تأهاي فيزييي كه نبهجهاي زيستي و جسمي: شامل همه ـ اليه

گرايي، لــذت طلبــي، حــس پرســتش، هاي فطــري: شــامل حقيقــت جــويي، كمــالـــ اليــه
 گذاري به همنوعان و حس اخالقي.خواهي، خدمتزيبايي

 گانه كه مبادي ورودي و دريافت اطالعات است.هاي حوان: شامل تجربه ما از حوان پنجـ اليه
كنيم. مثل احسـان گنـاه، يـأن، هيجاناتي است كه ما تجربه مي هاي عواطف: شاملـ اليه

 اضطراب، خشم، شادي، غم و نفرت.
هاي شنيداري و هاي تجسم ذهني: شامل تفير دربارة تصوير و زؤياهاي ذهني، تجسمـ اليه

 هاي گفتاري و...تحليل
ام، ديـد و هاي روابط بين فردي: شامل تعامل اجتمـاعي فـرد بـا ديگـران، صـله ارحــ اليه

 بيماران و.. بازديدها، سركشي به افراد مستمند،
 ق و...ها، عقايد، فرهنگ، اخالها، ارزشهاي شناختي: شامل افيار، ايدهـ اليه
هـا بـه افـراد و هـا، واكنشدهيم، عادتگوييم، انجام مـيهاي رفتاري: شامل آننه ميـ اليه

 2ها و...ها، خندهوقاي ، گريه
ق و توجه به اصـولي چنـد در تا يرگـذاري بيشـتر و نهادينـه شـدن اخـالين، ا. عالوه بر 7

 هاي تربيتي ضروري است:ها، بويژه برنامهبرنامه
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 ـ توجه به اصل تأ يرگذاري بيشتر تبليغ غيرمستقيم نسبت به تبليغ مستقيم؛

هـاي هاي فـردي، اختيـار و اراده وي، ظرفيتـ توجه به اصل محوريت مخاطب و سـرمايه

پذيري، كرامت انساني، اصل توانايي در تييير شخصـيت اختي و عاطفي او، اصل مسئوليتشن

 ذات و... مال طلبي، حبضررگريزي، ك و لذت طلبي، جويي، تشويق،او، اصل حقيقت

هايي كه بستر مناسـبي را جلـب ييد اجتماعي و تالش براي تدوين برنامهأـ توجه به اصل ت
 .ردان را به دنبال دارضايت و تاييد اجتماعي مخاطب

 ؛هاـ نگاه مثبت به مخاطبان و نقدها و بازخوردهاي برنامه

  ،بخش اعظم شخصيت انساني عنوانبهـ توجه به اهميت ضمير ناخودآگاه 

 ، عمل و زبان بدن مؤ رتر از كالم؛ـ توجه به اصل رفتار

از وسـائل و افـراد و كنيد و عدم استفاده ابزاري ـ توجه به اصل هدف وسيله را توجيه نمي
 3ها؛برنامه

 مداري، راستگويي، همنوايي، و... گرايي، ارزشحق اصلِـ توجه به 

مادهـاي نـ توجه به اصل تصوير، معادل هزار وانه است. زبان هنـر، نمـايش، تصـوير، تمثيـل، كنايـه، 

 باشد.تصويري و... ماندگارترين و رساترين ابزار براي تا رگذاري بر مخاطب مي
تر از همزبـاني اسـت. تناسـب ـ توجه به اصل همدلي و همزباني و اينيـه همـدلي شـيرين

 .ها و باورهاي پذيرفته شده مخاطببا سط  فهم، ارزشها برنامه

ات مثبت مخاطب و تقويت و كرامت و صف ،هاي فطريمايهـ توجه به اصل تمركز بر درون

 جهت دهي آنها با هدف تييير صفات ناپسند اخالقي.

 گردد:سازي اخالق در رسانه، بيان ميعالوه بر آننه گذشت، برخي محورهاي مهم جهت نهادينه

 يمخاطب شناس .1

و در نظر گـرفتن سـط  مخاطبان هاى فردى عقالنى و تفاوتفيري، هاى توجه به ظرفيت

ي و اخالقـهـاى و انتقـال پياماو ارتباط با ارائه نو  برنامه و پيام و درك و فهم مخاطب در 

نقـش  تناسب محتواى كالمى با گنجينه فهـم مخاطـب در پـذيرش پيـاممالحظه تربيتى، و 
تـا  گيـردمخاطـب صـورت مير نگـرش ييهدف تي اام بيپ؛ زيرا ارسال اى داردتعيين كننده

 ،نيشـود. بنـابرايان ميـها بامين پيكند كه در ا يرويپاصولي ش از يخو يمخاطب در زندگ

ام يـپمخاطـب نش و نگرش يب يسازدگرگونتييير و ، ييك پيام دين رويج و ارائههدف از ت
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بنابراين، توجه ويژه به مخاطب امري ضروري اسـت. از ايـن رو، اگـر برنامـه و يـا پيـامي است. 

 ماند. متناسب با سط  فهم مخاطب نباشد، عمال  نه تنها تا يرگذار نخواهد بود، بليه ابتر خواهد

قدر عقولهم؛ مـا  ياء امرنا ان نيلم النان علينحن معاشر االنب»د: نفرماييم پيامبر اكرم

مطهـرى شـهيد اسـتاد  4«مييشان سخن گـواي يهام كه با مردم به اندازه عقليمورأامبران ميپ

اگر در مورد يك آدم تحصيل كرده به كـار  ،كندمنطقى كه يك پيرزن را مؤمن مى»گويد: مى
ب در يك زمان، مناسـب ذوق عصـر و سـط  فيـر زمـان كند. يك كتابرده شود، او را گمراه مى

  5«است. همان كتاب در زمان ديگر اسباب گمراهى .بوده و وسيله هدايت مردم بوده است

در حـوزه  يجـد يهابياز آسـ يييدهد كه ين هشدار را ميرسانان ا اميالبته قرآن به پ

رسـانان بـه علـت اميپي اوقـات اريام اسـت. بسـيـپمخاطبـان  ييجوترن از بهانـهرسانه، 

ا ن ريـمعـارف و احيـام د ،اميـاز پ يبخشـ ،آنـان ييمخاطبان و بهانه جو يمنف يهاواكنش
ت و يـعتوجـه بـه موق ،گـريدعبـارت به . (12:ورزند)هودينهند و به ابالغ آن اقدام نميوام

باشد  يابه اندازهد ينبان توجه و اهتمام يا يول .است حائز اهميتت مخاطبان مهم و يوضع

جـدي  يهابياز آسـ ييـيقـرآن  ،ن رويـشعا  خود قرار دهد. از االام را تحت يكه اصل پ

 را اگـر ازيـ؛ زداندميالت مخاطبان يش از اندازه به خواسته و تمايرا توجه بپيام دين غ يتبل
ر نگـرش آن چنـان كـه مقصـد و هـدف ييهرگز تي ،شود يرويالت آنان پيها و تماخواسته

 يياجمخاطبان تا  يستارهايازها و ايتوجه به ن .(15 :يرفت)شوريهد پذصورت نخوا ،است

 و تيييري در محتواي پيام صورت نگيرد.  ام دچار خدشه نشوديدرست است كه اصل پ

 اصـحاب و ام رسـانيـبـه پ ،مخاطبان يمنف يهابا توجه به واكنش كريمن قرآن يهمنن

ان مخاطبـ يا اسـتهزايـز و يتمسخرآم يهار واكنشيتحت تا  دينبادهد كه يهشدار مرسانه 
را خـوش  در آورد كه مخاطب يا آن را به شيلير داد و ييتي يام را به شيليو پفت قرار گر

نگ ست در قساوت قلب و سـيبامي سرد را يهان واكنشيا ،نظر قرآناز م .(56 :د)كهفيآ

ود خـعقيده مخالف  يهااميپ ستنديمخاطبان حاضر نگاهي را يمخاطبان جستجو كرد؛ ز يدل

از اين  (.151:عمرانر نگرش دهند)آلييرفته و تيييه آن را پذبه اينچه رسد  ،را گوش دهند

شناسي، تناسب محتواي پيـام بـا سـط  فهـم مخاطـب و اصـل قـرار نگـرفتن رو، مخاطب
هـاي سازي ارزشدر نهادينهها رسانهمخاطب و تاب  او نبودن، از جمله راهيارهاي موفقيت 

 است.جامعه قي در اخال
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ات، اقتضــاءات، نيازهــا و بايــد بــا رصــد انتظــارها در نظــام اســالمي رســانه بنــابراين،

هاي اقشار گوناگون جامعه، براي هر قشر خاصي بر اسان سط  فهم و درك آنـان خواست

هاي دينـي و اخالقـي شفيري مناسب، در عرصه ارز سازي و تهيه خوراكنسبت به برنامه

آسـيب  نمايد. توجه بيش از حد به خواست مخاطب و تييير محتواي پيام نيـزاقدام بايسته 

 شود.محسوب مي

 ها برنامه تعاملي بودندوسويه و . 2

گـزينش  آوري زمينـهراهمدر رسانه، في اخالقي هاديگر راهيارهاي نهادينه سازي ارزشاز 

ت بايـد در دسـ مجـال گـزينش، همـواره عرصه و اما ،استها فطرت انسان و شيوفاسازي

ستگار شـد كسـي ربه درستي  «من زكّيها قدافل »فرمايد: مي . قرآن كريمشدبامخاطب خود 
را و اخـالق تربيـت درونـي شـدن آننه (.يعني 9. )شمس:كه جان خويش را پيراسته نمود

قـط فدر واق ، رسـانه  شود.انجام ميفرد هايي است كه از جانب خود كند، تالشهموار مي

رشد رفتن در مسير اما گام زدن و پيش ،تالش كندبايد هاي شيوفايي ردن زمينهدر فراهم ك

مشـاركت گري ونقـش ديگر، اصل گزينشبيان است. به خاطب كار خود م ،سازيو پيراسته
خـود بـار خاطـب م .است فرد وظيفه ها،سازي اخالق و ارزشنهادينهفعّال و نه انفعالي در 

 .كشدميرا بر دوش رشديابي و كمال يافتگي اصلي 
گيـري از روش موعظـه اسـت. هاي متربي محوري و تعاملي بـودن، بهرهاز جمله روش

خودپنـدي و خـود  صـورتبهو  درونـييا  بيروني و از جانب مربي وممين است  موعظه
نداشـته گري موعظـهآن كسـي كـه از درون خـود » فرماينـد:مي . امام باقرگوشزدي باشد

موعظه درونـي ايـن  6«.ديگران براي او سودي نخواهد بخشيد موعظه باشد، مطمئن باشد كه
و ها ارزش تلقين كند و را به خود القا واي ، روش و يا پيام و ايدهاست كه فرد، خودش راه

شـناختي و هـاي روانكـار، درحقيقـت تثبيـت جنبـهاين .را به خود بقبوالندپايبندي به آنها 
در  انگيزشـي و در ساختارِ شناختي و ،براي راهيابي خودحق دارد كه آدمي انگيزشي است. 

ايـن روش  .استفاده كندمهاري خودروش تربيتي تثبيت و سازوكار ساختار عاطفي خود، از 
 فراينـد گـاههاي ميتب تربيتي اسالم است كه هيچ. اين از ويژگياستهمان مبارزه با نفس 

ال در تربيت اسالمي، نقـش فعّـ دهد.نمي مربي بيروني قراردوش باره بر را يكافراد تربيت 
درونـي خـود و حالـت  بر عهـده گـرفتن موعظـه پافشاري،برعهده متربي است. الزمه اين 

 خودمهاري، و تثبيت دروني است.
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و موعظه مبتني بر بيدار سـازي اگر توصيه، تربيت،. استتربيت و موعظه ميمل ييديگر

گرفته و عمال  ارتباط دوسويه و تعاملي خواهد فطري آدميان باشد، مورد توجه خاطب قرار 

 ييـك روش تربيتـ عنوانبهمداري باشد، موعظه ، فطرتنبويوقتي كه اصل در تربيت بود. 

 7اسـت.خـود هـاي فطـري زدايي و باز گرداندن فرد به مسير فطرت و داشتهبه معناي غفلت

 :فرماينـدمـين خطبـه در نخسـتيدر نهـج البالغـه هم در تاكيـد ايـن روش  نااميرالمؤمن
كه بـا ها را به اداي پيمان فطري انسان؛ «لِيَسْتَأدُوهُمْ ميثاقَ فِطْرَتِهِ؛ وَ يُثيرُوا لَهُمْ دَفائِنَ العُقُول»

ها انسانرا در آنان برانگيزانند. تا خردورزي هاي شناختي گنجينه و دنفراخوان اند،خدا داشته

دو گـرايش فجـور و تقـوا، راه ميـان د از نـانبتوبه كمك فطرت و خرد شيوفا شـده خـود 

 د.نكنبي دغدغه گزينش خود را درست وزندگي 

رهنگ قرآني و معـارف اهـل فدر ترويج ها در نظام اسالمي رسالت مهم رسانهبنابراين، 
هاي اخالقي، توجه به نقش مخاطب و تعاملي بودن و فـراهم سـازي بسـتر و آموزه بيت

مناسب براي شيوفا شدن و بيدار شدن فطرت انساني است تـا خـود مخاطبـان دسـت بـه 

 .گزينش بزنند و بهترين را انتخاب نموده، بدان عمل كنند

  ي. نفوذ و مقبوليت اجتماع3

سخن مقبوليت اجتماعي رسانه است. ق و رسانه، عرصه تعامل اخالدر مهم ييى از مباحا 

اي در يك جامعه از نفوذ و مقبوليت عام اجتماعي برخوردار بود در اين است كه اگر رسانه

بـه دسـت آوردنـد، آن و مردم با مراجعه به آن، اطالعات و دانش و آگـاهي خـويش را از 

هاي آن ها و محتـواي برنامـههاي آن واق  شده، به توصيهطبيعي است كه تحت تأ ير برنامه
كننـد و شود، عمل ميهاي اخالقي كه از اين رسانه منتشر ميعمل كرده، سرانجام به ارزش

هاي رسـانه در سـط  رسـانه و جامعـه نهادينـه خواهـد شـد. در در نهايت، محتواي برنامه

يـا گـروه از تحت تأ ير قرار گرفتن رفتار فرد »نفوذ اجتماعى مراد از اجتماعى  يشناسروان

. 3 ؛همانندسـازى .2؛. متابعـت1 :را به سه دسته تقسيم مى كننـد است و آن« سوى ديگران

 8.ندرونى كرد
كند كه به منظور كسـب پـاداش و يـا اجتنـاب از ، رفتار فردى را توصيف مى«متابعت»

 ، فردى فرد ديگرى را براى خود سرمشق قـرار«همانندسازى»تنبيه برانگيخته شده باشد. در 

براى كسب پاداش و يا اجتنـاب از تنبيـه نيسـت، بليـه  ،دهدكه انجام مىرا دهد، عملى مى
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يا هاى معلم مثل اينيه جوانى خود را با ارزش .براى اين است كه با آن شخص همانند شود

اسـت كـه آن  «درونى كردن»هنرپيشه يا ورزشيار مورد عالقه خود هماهنگ سازد. اما مقصود از 

ى كـه نقـآ آن ارزش نـزد شـخص طبيعـى، ابه گونـه ،وجدان شخصى شودآن جزيى از 

 9.احسان خطا و شرم برانگيزد و شخص تعهد وجدانى دارد كه آن را محترم شمارد
زيـرا مبتنـى بـر انگيـزه  ؛از متابعت و همانندسازى پايدارتر استهمواره  ،سازينه ينهاد

بسـتگى بـه نظـارت مـداوم عـامالن  ،«متابعت»نون مشخص براى صحي  بودن است و ه
ط به احترام مداوم براى شـخص يـا شروم «همانندسازى»پاداش يا تنبيه ندارد و يا همنون 
ن اسـت كـه يـن سـه مفهـوم در ايـتفـاوت ا 10نيست. ،كندگروهى كه با آن همانندسازى مى

 جبـر و يگـر، در متابعـت نـوعي. به عبـارت دقدرت استداشتن ، «متابعت»ن ركن يترمهم
در رسـانه براي مثـال،  .جاذبه و كشش است همانندسازى،اجبار نهفته است. اما عنصر مهم 

افتـد. امـا ياتفاق م ياز هنر باشد، همانندساز يريگها همراه با جاذبه و بهره، اگر برنامهيمل
 ياز سـوقابليـت رش و ينـه كـردن، پـذيو بـه اصـطالح، نهاد درونى كردنن عنصر يمهمتر

نـه يواقـ  شـد، نهادقبـول مخاطـب م ياز سـو يدر رسانه ملـ يامخاطب است. اگر برنامه
 يـيرش افراد واق  شد، خود مخاطبان بدان عمل كـرده، جزياگر مورد پذ يعنيخواهد شد؛ 

حرمت افراد و حف  آبرو و رعايت مثال،  يآنان خواهد شد. برا يو رفتار اجتماع ياز زندگ
كـه در  يكسان يلم و سرانجام آن برايا فيال و يك سريدر قالب  يت آنان در رسانه مليثيح
خ و يل تـرن تـوبيبه دل يكه در رسانه مل ين است: كسيكنند، چنيم ينه هنجارشينين زميا
دارد، و رفتـار يافراد را نگه مـ يزند و آبرويطعنه نم يا اخراج و حف  شيل خود، به كسي

كسى  .پيروى از قانون استو  «متابعت»انگر يبكند، رفتارش متعادل مىنه ين زمياخود را در 
پـدر ا يهمسر، دوست مورد عالقه، و كند كه همواره ين دليل پيروى مىه اكه از اين قانون ب

كه با ديـدن  يفرداما  .است «همانندسازى»كردند، اين رفتار فرد، اين قانون اطاعت مىاز او 
حفـ  كه  است قان  شده و به اين باور رسيدهمحتواي آن وني، از يزياي تلوفيلم و يا برنامه
، افرادت و حرمت يشخصو براى حف   باشدميخوب و درست  سته،يبا يحرمت افراد، امر

ا يـو « نـه شـدنينهاد» يو د، ايـن كـارمايـنت يـگران را رعاياحترام قائل شود و حرمت د
 است. «درونى كردن»

أكيـد دارد و بـر مخاطـب تر فعـال كـردن بـ ،درونـى كـردننـه شـدن و ين، نهاديبنابرا
 يهـاارزشورزد. اگـر خودجوشى، خودانگيختگى، خوديـابى و خـود رهبـرى اصـرار مـى
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شـاهد رونـق د، ديگـر ندرونـى شـو يدر نظـام اسـالم يدر رسـانه ملـ يو اسـالم ياخالق
م بـود. يش نخواهيان جوانان خويدر م يو اسالم يگانه با فضائل انسانيب يفرهنگ يهاارزش

هاى جوانان مـا را تواند دلها، نمىماهوارهگانه و يب يهارحم رسانهيبامواج  يگر به راحتيد
شـاهد بـه يـك بـاره ان جوانان خود، يش و در ميخو يما در جامعه اسالماگر  .تسخير كند
همه اينها گويـاى كنند، ين الگوها همانند ميم كه جوانان ما خود را با ايگانه هستيبالگوهاى 

ژه يـها، بـه ورسـانههاى دينـى در اخالقى و ارزشها و فضائل ارزشواقعيت است كه اين 
 .درونى نشده استنه و يان جوانان ما نهاديجه، در ميما و در نت يرسانه مل
شـود كـه شـرايطى فـراهم مى، هادر رسانه ياخالق يهاارزشو نه شدن اخالق ينهادبا 

 صــورتبهو تبهيــارى ندارنــد و  يســازعهي، شاگــويىنيــازى بــه دروغها صــحاب رســانها
د يـتأكطلبى خواهى، كمـالجويى، حقيقـتهاى فطرى چون فضيلتخودجوش، بر گرايش
 ليـن يو بـرا كنندرنگ عوض نمى يبحران يو حت يط گوناگون عاديخواهند نمود. در شرا

بـه تبـ  افـراد جامعـه و . نـديجويتوسـل نم يش، به رذائل اخالقيخو يبه اغراض شخص
و  يســازيجــه، دروني، و در نتيز كــم كــم بـه متابعــت، همانندســازيــن هاخاطبـان رســانهم

 گمارند.يدر خود همت م ياخالق يهافضائل و ارزش يسازنهينهاد
برخوردارى از واعـ  درونـى يـاد  عنوانبه ،روايات از اين حالتو در  ينيشه ديانددر 

 شده است كه بدون آن، پيمـودن راه تيامـل اخالقـى مشـيل خواهـد بـود. امـام سـجاد
كه واعظـى  يتا زماناى فرزند آدم، تو همواره در مسير خير و خوبى قراردارى، »د: نفرمايمى

مـام ا 11.و مادام كـه حسابرسـيِ خويشـتن از كارهـاى اصـلى تـو باشـد از درون داشته باشى
تـا واعـ  و مـانعى از  آگاه باشيد آن كس كه به خويش كمك نيند»د: نفرماينيز مى على

 12«درون جانش براى او فراهم گردد، موعظه و اندرز ديگران در او ا ر نخواهد داشت.

 ي. فطرت مدار4

از آغـاز ها و فضائل اخالقي ريشه در فطرت پاك انسـاني دارد كـه در انديشه ديني، برخي ارزش

ايـن گونـه مطـرح شـده در قرآن كريم ها اين ارزشبودن است. فطرى و همزاد تولد با او همراه 

آن را الهـام  آنگـاه خداونـد بـه نفـس انسـان، فجـور و تقـواى؛ فَألهَمَها فُجُورَها وَتَقْويها» است:

خداوند با فـيآ الهـام خـود، »د: نفرمايآيه مىن يادر تفسير  امام صادق (.8شمس: «)كرد

باشـى و خود طبيـب خـود مى»فرمايد: مىا يو  13«نيك و بدها را بر بشر آشيار فرموده است.
 14«دارى.درد و درمان براى تو تبيين شده است، بنگر كه چگونه براى خود گام برمى
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شناسـان ات روانيـ، در ادبينـيشـه ديدر اند يها و فضـائل اخالقـارزش« بودن يفطر»

به تمام ملل دنيا نظـر بيندازيـد، تمـام » گويد:ن ناك روسو مىنانام دارد. « يوجدان اخالق»

هاى عجيب و غريب و ظالمانه، در بـين تمـام ها را ورق بزنيد، در بين تمام اين كيشتاريخ

نهايت متنو ، همه جا همان اصول عدالت و درسـتى، همـان قـوانين اين عادات و رسوم بى

هـا يـك در اعماق همـه روح ،يافت. بنابراين اخالقى، همان مفاهيم نييى و بدى را خواهيد
شود كه ما على رغم قـوانين و عـادات، اعمـال خـود و اصل فطرى عدالت و تقوا يافت مى

كنيم. اين همان است نماييم و خوب و بد آن را معلوم مىديگران را از روى آن قضاوت مى

 15«نامم.كه من وجدان مى
هـاى را تتمـيم و تثبيـت ارزشخود مأموريت آسمانى  اسالم يامبر گراميپ ،رواين از 

بُعِثْـتُ ُُتممـمَ مَيـارِمَ » فرمايـد:مى ه،ها برشمردنو ايجاد آ ، القاءاخالقى و نه آموزش، انتقال
ايـن  «تتمـيم»معنـاى  16«به پيامبرى برانگيخته شدم تا ميارم اخالق را تتمـيم كـنم. ؛اُخْالقِ

امـام  .داشته و هدف از بعثت، تيميـل آنهـا بـوده اسـتاست كه ميارم اخالق قبال  وجود 
پيـامبران  ؛لِيُثيـروا لَهُـمْ دَفـائِنَ العُقُـول» كند:هدف از بعثت انبيا را چنين بيان مىز ين على

بـه منظـور درونـى  ،يـن اسـانابـر  17«هاى خرد را در ايشان شيوفا سازند.آمدند تا گنجينه
 يمترب يبرااخالقى، بايد شرايط رشد و شيوفايى قابليت فطرى را ها و فضائل ارزشكردن 

هـاي اخالقـي، . بايد در انتقال مفـاهيم، فضـائل و ارزشفراهم كردو در بحا ما، مخاطب 
اي كه خود مخاطب واقعيـت اقدام به بيداركردن كردن فطرت خفته مخاطبان نمود. به گونه

تربيت نظام تعليم و هاي ييي از شاخصدهد.  را شناخته، پايبندي عملي خود را بدان نشان
محتويـاتي كـه  ها وتوجه به داشتهاهميت يعني . فطرت مداري است «مداري فطرت»نبوي 

تربيـت عبـارت اسـت از:  فرايندكه بر اين باورند  در فطرت انسان است. بسياري از مربيان
 فراينـددر يعنـي رسـانه  ؛فراگيـران پـذيريسازي يا جامعـهاجتماعيهاي سازي زمينهفراهم

رسـانه، نبايدهايي را كـه توسـط  بايد و ، هنجارها وهاارزشكه  دكنتربيت به فرد كمك مي
پذيرفته هنجارها جتماعي  عنوانبهافراد، در جامعه عرضه شده و توسط كه يا گروهي  و فرد

يـا  «ازيسـدرونـي»همـان پذيرش و پايبنـدي، اين  .شده است، بپذيرد و به آنها ملتزم شود
 است.ي هاي ارزشها ونظامها، آرمانايده، هنجارهاي اجتماعيدروني شدن 

هــاي اصــلي ييــي از شــاخص عنوانبــهمــداري اصــل فطــرتدر منطــق قــرآن كــريم، 
سـازي پذيري يـا اجتمـاعيپذيري يا اجتما جامعه نو از نبوي تربيت است.  شناختيانسان
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 هـاي فطـريداشـتهيا هموارسازي بستر شـيوفايي شيوفاسازيِ  فرايندبليه ، نيستصرف 

(، ايـن فطرتـي اسـت كـه 30)روم:« فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّانَ عَلَيْهَا» فرمايد:مي قرآن .است

پيش  حاكي از اين است كه ،االهي بودن فطرتها را بر پايه آن آفريده است. خداوند انسان

كشش و گـرايش بـه سـمت ديـن، خداونـد و ناخت، شنوعي و تربيتي، از هر نو  آموزش 

شـيوفا شـود. روايـت نبـوي  تواند پرورش يابد ووجود دارد كه ميآدميان توحيد در نهاد 
زاده يـا بـر فطرتـي االهـي فطـرت  اهر نوزادي بـ؛ «هكل مولود يولد علي الفطر» فرمايد:مي

رِفَـةُ بِـأنَّ اللَّـهَ عَزَّوَجَـلَّ اَلْمَعْ» فرمـود:در توصـيف ايـن فطـرت االهـي  امام باقر 18.شودمي

بنـابراين، ييـي از  19ها به اينيه خداونـد آفريننـده آنـان اسـت.، شناخت فطري انسان«خالِقُه

ها و اخالق در رسانه، شيوه بيدار كزدن فطرت خفتـه هاي نهادينه سازي،ارزشبهترين شيوه

مخاطبان و تاكيد بر فطرت  هايي در جهت بيدارسازاي فطرت پاكها، و ساختن برنامهانسان
 مداري است.

 هشداردهي و بيدارسازي .5

هاي اخالقي و قرآني براي مخاطبان خـود سازي ارزشدرونيدر پيامبران گامي كه نخستين 
شناسي اسـالمي، در انساناست. االهي بيدارسازي و متوجه كردن مردم به آيات  ،دارندبرمي

هاي فيزيولونيك، مظهـر، اعم از بعد رواني يا جنبه ،كليّت آفرينش انسان و ابعاد وجودي او

كساني پيامبران،  انمخاطب ذات باري جلّ و عال است.حيمت و قدرت اي از تجلّي و جلوه

و بـه موهبـت تربيـت  شـوندمربيان و آموزشگران االهـي از اينيه مخاطب پيش هستند كه 

يافتن راه زندگي ردرگمي در اند. سشدگي و سردرگمي داشته، يك نو  گمنبوي دست يابند
 پيـامبرانهـا. ها و قابليتاز ياد بردن توانش ، يعني سردرگمي در مسير فطرت وو رشديابي

. كننـدميخود هاي فطرت قابليت ن خود را متوجه محتوا واتالوت آيات، مخاطب در مرحله

ات خداونـد تالوت آيـ ها اخالقي و ديني،سازي ارزشپيامبران در دروني كار نخستين پس

. چيـزي است ها به مسير خداونددهي و هدايت انسان؛ يعني جهت«يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ»:است

 30زيـرا در آيـه  ؛سازد، فطرت اسـتشدگي متوجه خداوند ميها را در حالت گمكه انسان
در درونـي  نخسـتپـس، گـام  روم، فطرت هم ييي از آيات االهي تلقي شده است. سوره

دهي مردم به سمت فطرت خدايي است، بيدارسازي و جهتها از منظر اسالم، ارزش سازي

ترين، و نخسـتين گـام مهمبنابراين،  يابي به سمت خداوند.اي است براي راهكه نشانه و آيه
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ولـي  ، هشداردهي، و بيدارسـازي.آگاهي بخشي :عبارت است ازها، دروني سازي ارزشدر 

و  ،اول، خـارج شـدن از ضـالل و سـرگرداني دارد: مرحلـهدو مرحلـه خود آگاهي بخشي 

. به عبـارت ديگـر، پيراسـتن از رذائـل اخالقـي و بازگشت به هدايت و مسير فطرت است

 20آراستن به فضائل اخالقي.

 آراسته سازيو سازي . پيراسته6
رذائل  ازپيراستن و ه ، تزكي، بويژه در اخالق اسالميهاسازي ارزشدرونيدر ديگر م مهگام 

دها را از رذائل و نبايـارزشي، نظام دو ميان از اگير و مخاطب فر يهاز اينپس است.  اخالقي
ولي اين  .رودكرد، در مسير رشد و تزكيه پيش ميگزينش مسير درست را خود پيراست، و 

هـاي ، تعارض درونـي خـود را بـه نفـ  ارزشوياست كه پيراستگي هنگامي يا يابي رشد
ي  در سازي، پيامد طبيعي گزينش صحپس تزكيه و پيراسته .حل كرده باشد اخالقياالهي و 

و تزكيـه  حلـهزيرا مر ها است؛و عبور موفقيت آميز از سنگالخ نبرد گرايشتعارض دروني 
فضــائل و عبــارت اســت از: تثبيــت و اســتقرار شخصــيت انســان در جهــت ســازي پاكيزه
هُ آياتنـا فانسـلخ واتل عليهم نبـأ الـذي آتينـا» فرمايد:قرآن ميهمننان كه  .هاي مثبتارزش
ود رانجام خ، و بر آنان بخوان سرگذشت كسي را كه آيات خود را به او داديم، اما او س«منها

 (.175را از آنها تهي كرد)اعراف: 

 ذرد و به مرحلهتالوت آيات بگ اگر فردي از مرحلهآيد، بنابر آننه از قرآن به دست مي

قـوا ترا به نف  خود  هاي هدايت برسد، اگر موفق نشود تعارض درونينهبرخورداري از نشا
بـر سـر ز راه در آغـاپـس انسـان  ، شيست خواهد خـورد.حل كنداي تثبيت شده به گونه

و اسـت؛ (27فجر:«)رَبمك جِعِي إِلَينَّةُ، ارْيَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِ»و ،«أَخْلَدَ إِلَي الْأَرْضِ»دوراهي 

زينش گـخطاب به كسي اسـت كـه راه هـدايت را پـس از (، 27فجر:«)فَادْخُلِي فِي عِبَادِي»

 .و به مرتبه عبوديت دست يافته است پيموده است
اي زمينـه را بـراي تـرويج و پـذيرش فضـائل اخالقـي و به گونهها رسانهبنابراين، بايد 

 از رذائل، به مرحله آراسـتنزد كه مخاطبان خود، پس از پيراستن هاي ديني فراهم ساآموزه
ذيرش مسير و راه را به روشني تشخيص داده، راه فطرت و خـداداي و پـ فضائل نائل آيند؛

 الگوهاي اخالقي و فضائل را در پيش گيرند.

  سازي و الگوسازيدهي، اسوه. الگو7
ــه از هــاي مــؤ ر در تربيــت انســان، روش الگــويي اســت. همننــين از جملــه روش جمل
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افـراد و ، فراهم كردن شرايطى است كه اخالقي هاى متعالىارزشسازي درونى  هاىارهيرا
د و بـه طـور نو از روى نياز، الگوهاى مورد نظر خود را كشف كنو انگيزه با ميل مخاطبان 

د. روش الگـويى از ايـن نـ، همانندسازى كنندستهبا آننه كه خواهان ارائه آن  ،خودانگيخته
صـورت ايـن زيـرا در  ؛داردزرگ را از فرا روى انسـان برمـىان  بوجهت اهميت دارد كه م

، بـراى او هر شـدوامههمننان كه براى افراد مورد قبول او  ،فهمد وصول به هدفانسان مى
روش الگويي از اين جهت  يابد.او از ترديد و سرگردانى نجات مىخواهد بود و نيز ممين 

ذاتــا  در  ياســت. هــر انســان يخواهانســان، كمــال يهــااز ويژگي ياهميــت دارد كــه ييــ
هاست. از اين رو، انسان براي نيـل كمـال هرچيـزي، از جملـه كمـال برترين يوجوجست

 يفنـ يهـاعلم و دانش و كسـب مهارت يخويش، هميشه به دنبال تعليم وتربيت و فراگير
را بـه خـود  يمـتا خويشتن را از احسان نقص و نياز، كه همواره توجـه آد 21است. يو عمل
 ، كـه در سراسـر وجـود انسـان سـايه افينـده اسـت،ياين ميل فطر كند، برهاند.يجلب م

 هـاي يـادگيري وخوانـد. ييـي از بهتـرين روشيفرام يرا به الگـوگير يو يبه طور طبيع
 تعليم و تربيت، روش الگويي است. ايـن شـيوه در زنـدگي انسـان از اوان كـودكي شـرو 

 ياز ايـن ويژگـ يادامه دارد. رفتار تقليدگونة كودك نمونه بسيار روشـنشده و تا پايان عمر 
 22بشر است. يروان

 ديـاب ناسـنا هـا اسـت.گوالنـه االمو ع هنـاهاگآ بخـانتاست، ا مهمنه يزمن ر ايد آننه

 الگـو، موجـب نآ نـد كـه تأسـي بـهزيگرزندگي ب را در ييكامل، الگو و آگاهيخت ناشبا 

 جـام  وي لگـوا ينچنـ .دگـردخـرت ا و آدنيـ درو ا لنديو مايه عزت و سرب يكمال واقع

است. مقصود از اسوه حسنه، دهرياد ك« نهسه حسوا» عنوانبه آندر قرمتعال  يخداا ر آليدها

باشـد. در مي ي، بدون هيچ نو  نقص و كاسـتيام عيار در همه ابعاد زندگمو و تيين وييالگ
 عرفـيم دممـر هه بـسـنح هاسو عنوانبه ارگ ريت بزشخص وسبحان د ايخدهمين ارتباط، 

 :ستا هدنمو

ني ساو ك أسي نييويي است در زندگي ابراهيمت ابراي شم: »يلليم خهابررت احض. 1

 ، در گذشـته و حـال،يپرسـتآنان، در صبر و استقامت و مبارزه بـا بت يكه با او بودند؛ يعن
 (.4ممتحنه:«)اندموحدان وخدا پرستان بوده يبرا يشايسته ومناسب يالگو

ييـو الگوي ن ربيامپهاي رفتاري( ها و روششما را به حق در )خصلت»اكرم ربپيام. 2

 (.21احزاب:«)اي است. و پسنديده
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 يبخش برانجات يهايترين الگوآن حضرت، كامل بيت، اهل پس از رسول خدا

دايت ه به شخص رسول هلل يران همانند تأسَبه آن بزرگوا يهستند و اقتدا يبشر جامعه

 . كننده و سعادت آفرين است
 ،دارنـدكسب كماالت انسانى قدم برمىمسير قرآن كريم در اين باره براى كسانى كه در 

رسول خدا بـراى شـما اسـوه نييـويى  ؛لَقَد كانَ لَيُم فى رَسولِ اهللِ أُسوَةُ حَسَنَةٌ»فرمايد: مى
ترين الگوى جهـت دهنـده دانسـته و ، سيره نبوى را كليدىم علىاما .(33:احزاب«)است

، قلمـداد نمـوده راهيابى خود به ميارم اخالق را رهين همراهـى و همگرايـى بـا پيـامبر
اى من هماره با پيامبر بودم بسان فرزندى كه هميشه با مادر است. هر روز نشـان تـازه»: فرمايدمي

  23«نمايم. دادند كه به ايشان اقتدافرمودند و به من فرمان مىاز اخالق نييو برايم آشيار مى
، بر نقش الگويى زندگى و سيره سازى نقش الگويى پيامبرپس از برجسته امام على
اى مردم، به اهل بيت پيامبرتان بنگريـد. از »فرمايد: آنجا كه مى. ورزدتأكيد مى اهل البيت

پاى در جاى پاى آنان بگذاريد كه هرگز آنان شـما را  دارند برويد،آن سو كه آنان گام برمى
كشانند. اگر سيوت كردند، سـيوت برند و به پستى و هالكت نمىاز راه هدايت بيرون نمى

شـويد و از كنيد و اگر قيام كردند، همراه ايشان قيام كنيد. از آنان پيشى نگيريد كه گمراه مى
 24«گرديد.آنان عقب نمانيد كه نابود مى

براي تو كـافي اسـت كـه »در نهج البالغه بر اين روش تأكيد بسيار دارند:  م علياما
پاكيزه و پاكـت  را الگوي خود قرار دهي ... پس به پيامبر  راه و رسم زندگي پيامبر 

تربيـت و  امـام  25 «اقتدا كن كه راه و رسم زندگي او الگويي اسـت بـراي الگـو طلبـان.
دارند. اين همان استفاده از روش الگـويي اسـت: تأديب با عمل را بر تربيت زباني مقدم مي

آن كه خود را پيشواي مردم سازد... پيش از آن كه به گفتار تعليم فرمايـد، بايـد بـه كـردار »
 26«ادب نمايد.

طبـ  انسـان  در درجة اول مربي بايد با افعال پسنديدة خود، متربي را تربيت كند؛ زيـرا
پـذيرد، تـا بـا گفتـار، و فعـل تر تأ ير مياين گونه است كه با مشاهدة اعمال و افعال سري 

لذا اگر بـا عمـل امـري را تبليـغ  27انسان بيشتر از قول انسان، دال بر احواالت دروني اوست،

فرهنگي متوليان امور  كرد، ا رش بيشتر از اين است كه صرفا  با زبان به آن امر دعوت نمايد.

هاي رسـانهو تربيتي، و كساني كه مسئوليت تربيت و ارشاد ديگران را بر عهده دارد، بـويژه 
الزم است ابتدا خود، از آداب و تعاليم دين و اخـالق آگـاهي كـافي داشـته، ارتباط جمعي 
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هـاي تربيتـي فـراهم شـود. پايبندي عملي خود را بدان نشان دهند، تا زمينه پـذيرش آموزه

ترند تا گفتار آنان. آنها براي پيروي از آننه از رفتار و حاالت پيشوايان ببينند، آمادهمخاطبان 

شـوند، هـر ها بـدگمان ميوقتي كه در رفتارها خالف آن گفتار را مشاهده كنند، به آن گفته

 28چند كه اين گفتار درست و صحي  باشد.

ت. در حـديا اسـت كـه بنابراين ارشاد و راهنمايي قبل از هر چيز نيازمنـد عمـل اسـ
ابتدا خودت را موعظه كن، اگـر پندپـذير و » فرمود: خداوند سبحان به حضرت عيسي 

اصالح شدي، آن گاه مردم را موعظه كن، و اال بايد از من شرم كنـي كـه خـودت پندپـذير 

عالمـان ، نقـش الگـويى پس از حضـرات معصـومان 29«نباشي ولي ديگران را موعظه كني.

مربيان و معلمان نيز بسيار مهم و درخـور توجـه اسـت. اسـتفاده  ،والدينن، ديني، رهيافتگا

تـرين وسـيله بـراى انتقـال روش الگـويى، مـؤ رترين و طبيعىاز ها در نظام اسالمي رسانه
ها، در قالـب سـريال ندتوانميها رسانه است.سط  جامعه هاى اخالقى و فرهنگى در ارزش

هاي گونـاگون الگوهـاي اخالقـي و قي جذاب، در عرصههاي گفتگوي تربيتي و اخالبرنامه

. طبيعـي اسـت كـه بهتـرين و اينـدتربيتي را شناسايي و اقدام بـه تبليـغ و تـرويج آنـان نم

هاي اخالقـي اسـت: به فضائل و ارزشها رسانهكارآمدترين شيوه، عمل و پايبندي اصحاب 
نّـانِ بِأَعْمـالِيُمْ وَالتَيُونـوا دُعـاة  كُونـوا دُعـاةَ ال»فرمايـد: مى امام صادق ،ين اسانهمبر 

ها شـويد و تنهـا به وسيله عمل خود، راهنما و راهبـر مـردم بـه سـوى فضـيلت ؛بِألْسِنَتِيُمْ

هرگـاه شـخص عـالم بـه مقتضـاى علـم »د: نفرمايمى امام صادق 30«دعوتگر زبانى نباشيد.

هاى مـردم صاف از قلباش همنون آب باران بر روى سنگ خويش عمل نيند، ا ر موعظه

بايـد، خـود بـيش از همـه مقيـد و ها در نظـام اسـالمي رسانهاز اين رو،  31محو خواهد شد.
 د.نپايبند به فضائل اخالقي باش

 يشناسزمان .8

توجـه بـه تيييـرات و ، رسانههاي اخالقي در سازي ارزشنهادينههاى ياراز راهديگر ييى 

است. وقتى فرهنگ و ادبيات يـك ملـت در گردونـه مفاهيم اين مقتضيات زمانى در انتقال 
ساز فرهنگعوامل  عنوانبهها رسانهشود، الزم است جامعه دستخوش تحول و دگرگونى مى

ها عرضـهوارد عرصه شده، رسالت ديني خويش را بـر اسـان مقتضـيات زمـان در  هفعاالن

در همـين . دنرسان و خواست جامعه به انجامشعور سط  فهم و متناسب با گوناگون جامعه 
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كـه سـط  فيـرش  ،در هدايت و رهبرى نسـل قـديم»گويد: مطهرى مىشهيد استاد زمينه، 

كـه  ،هـاتر بود، ما احتياج داشتيم به يك طرز خاص بيان و تبليـغ و يـك جـور كتابپايين

بايد و الزم است رفـورم و اصـالح  .خوردها به درد نمىامروز آن طرز بيان و آن طرز كتاب

ها به عمل آيد، بايد با منطق روز و زبان روز و افيار روز آشنا شـد و عميقى در اين قسمت

 32«از همان راه به هدايت و رهبرى مردم پرداخت.
است. امام فراوان رهبران ديني ما شناسى مورد تأكيد ، زمانو اخالقي هاى دينىدر آموزه

رُوا أَوْالدَكُـمْ عَلـى آدابِيُـمْ فَـأنَّهُمْ مَخْلُوقـونَ لِزَمـانز غَيرِزَمـانِيُمْ» فرمايد:مى على  ؛التَقْسـِ

مجبـور نسـازيد كـه آنـان  )آنگونه كـه خـود تربيـت شـده ايـد(فرزندانتان را به ادب خود

بايد با آشنايي كامـل بـا هاي ارتباط جمعي رسانهبنابراين،  33«.هاى زمان ديگرى هستندپديده

 د.ندار شواين نسل را عهدههدايت و، و نيازها و انتظارات آنان، نسل ن
وز جهـاني ربايد با آگاهي و شناخت كافي از مقتضيات ها نهسارعالوه بر اين، اصحاب 

شـناختي بـراي جـذابيت گيـري از سـازوكارهاي روانهاي نوين تربيتـي، و بهرهو نيز شيوه

هاي سـيوالر ش توان رقابت با رسانهراي افزايهاي خود، و مهارت افزايي ببخشي به برنامه

 .دننه باشجهاني و... همواره با لحاظ كردن عنصر زمان، در پي نهادينه سازي اخالق در رسا

 يگرايجاد روحيه پرسشو حوري ممسئله .9

اين اميان و بستر را فراهم ، بايد هارسانهسازي فضائل و طرد رذائل اخالقي در نهادينهبراى 

در ها رسانهاصحاب . سهيم باشند خويش افراد خود شخصا  در شيوفايى استعدادساخت تا 

بايـد تـالش وافـر بـراي افـزايش  هاي خويش، و...ها و تهيه گزارشها، فيلمساخت برنامه
د تـا سط  علم، دانش و معرفت مخاطبان نموده، روحيه پرسشگري را در آنان تقويت نماين

را بـراي مخاطبـان فرصـتى يك رسانه آموزشي و تربيتي جلـوه نمـوده و  عنوانبهها رسانه

 اند. پدرنهاى منطقى مجهز شوخود به كشف و درك استداللافراد د تا نفراهم سازخويش 

اخالقى و تمرد دانـش آمـوزان و فرزنـدان خـود فضائل و يا معلمان از ناپايدارى  انو مادر

نصـيحت كـردن و تحميـل كـردن  نمشيل اين جاست كه كار اغلب آنـاكنند، شيايت مى
صرفا  جنبـه برونـى و ظـاهرى دارد  ،نظرات خودشان است. روش نصيحت مستقيم و لفظى

در يـادگيرى، مـؤ ر و پايـدار  هـاىييـى از راه .ودكه هر لحظه بايد منتظر فروپاشيدن آن بـ

مخمصه و ايجاد شور كشف و شـوقِ استفاده از سبك طرح معما و سؤال و ايجاد بحران و 
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بـه ايـن موضـو   حضرت ابراهيمداستان در واقعه كريم دستيابى به حقيقت است. قرآن 

با معما و سؤال، مردم را به پـوچى باورهـا و مخاطب كند و از طريق مواجه كردن اشاره مى

آنها به فير فرو رفتنـد ؛فَرَجَعُوا إلى اَنفُسِهِمْ»فرمايد: مى. آنجا كه سازدعقايدشان رهنمون مى

 (. 64:انبياء«)و به حقيقت خود بازگشتند

تا خـود  شودبه فير كردن تشويق مىمخاطب سؤال و معما اين است كه طرح خاصيت 
بايـد نخويش سهيم باشـد. البتـه كشف واقعيت، تفهيم، اقنا ، پذيرش منطقي  شناسي،در باز

ح حالى كه بـا شـيوه اكتشـافى و طـردر  بود.منير نقش موعظه و نصيحت و تذكر مستقيم 

ود، به با يك عامل درونى مواجه است كه با آشنايى با علت رفتار خخاطب سؤال و معما، م

رگيـر اى مؤ ر براى دپرسش و طرح سؤال، وسيلهاستفاده از شيوه  برد.اعمال درست پى مى

ى سـازنده، هاها است. از طريق پرسـشكشف و ابدا  پديده فراينددر مخاطب كردن ذهن 
ا بايسته است سيماي ج.ا.ا. بـ يابد.پرورش مىمخاطب هاى خودآموزى و خودفهمى مهارت

ها و فضائل اخالقي، و طـرد و سازي ارزشگيري از اين شگرد، در پي نهادينه و درونيبهره

 اجتناب از رذائل اخالقي برآيد.

 مخاطبانه سازي آمادسازي و بستر. 10
با  ،، مرتبط بودن نياز درونىانهسر در اخالقسازي نهادينه فرايندهاى مهم در مؤلفهجمله از 

هاى تحميلـى ، روشو اخالقي ارزشى ،و تقويت رفتارهاى مطلوب شياديپيام است. براى پ
ها و الگوهاى سـاختگى بايسته و شايسته مؤ ر واق  شود. قالب تواند به گونهو اجبارى نمى

بدون در نظـر امر و نهي  ، زور و اجبار،كردن و واداشتن و بازداشتنو فرمان دادن و تحميل 
هـاى مسـتقيم، دخالت ،افـراد و در نهايـتو ظرفيت و نيز منزلت آگاهى  ،اراده ،گرفتن ميل

عالمـه جعفـرى در همـين زمينـه، شـود. يهـاى درونـى مخوديابىمان  كشف حقيقـت و 
كه از راه آگاهى صحي  از وضـ  روانـى وظيفه اساسى تعليم و تربيت اين است » گويد:مى

كـه بـراى فراگيـرى يـا گرويـدن القـا  ،هاى مورد تعليم و تربيت، هر حقيقتى شايستهانسان
 ،هاى فطرت خود احسان كندشود، انسان متعلم و مورد تربيت بايد آن را ييى از پديدهمى

 34«.نه اينيه چيزى از بيرون به او تحميل كنيم
. ولى هدايت غير از دخالت اسـت .دارد پيام اخالقيمى در انتقال البته هدايت، نقش مه

فَذَكمرْ إنمما أنْـتَ مُ ُ َذَكم ّرٌ »كند: گوشزد مىچنين اين همان چيزى است كه خداوند به پيامبرش 
اى، تـو مسـلط بـر آنهـا نيسـتى كـه تذكر ده كه تو فقط تذكردهنـده ؛لَ َسْتَ عَلَيْهِ ِ ْم بِمُصَيْطِرز
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هـا و انتقـال و نهادينـه سـازي ارزش فراينـد(. بنـابراين، در 22-21:غاشيه«)ىمجبورشان كن

و اگر مخاطب آمادگي الزم را پيـدا  اگر تمايل درونى و قلبى به وجود نيايدفضائل اخالقي، 

و پيـام نيـز اوقـ  فـي الـنفس  با مخاطب پايدار نخواهـد بـودمنطقي هرگونه ارتباط نيند، 

بيان شـده اسـت و گوناگون هاى به شيل اين موضو  در كالم اميرالمؤمنين نخواهد شد.

رغبت و گرايش نقش مهمى در پذيرش و ،كانون ميل عنوانبهنشان دهنده آن است كه قلب 
إِنَّ لِلْقُلُوب شَهْوَة  وإِقْبَاال  وَإِدْبارا  فَأتُوهَا مِنْ »فرمايد:هاى تربيتى دارد. آن حضرت مىباور پيام

ها را روى آوردنى و پشت كردنـى اسـت، دل ؛بَِ إذَا أُكْرِهَ عَمِيَلقَالبَلِ شَهْوَتِهَا وَإِقْبالِهَا فَأنَّ قِ

زيـرا اگـر دل را بـه  ؛ها را آنگاه به كار واداريد كه خواهشى دارنـد و روى آوردنـىپس دل

يـز چنـين ضـمون از آن حضـرت نهمين مكالمي به  35«.شوداجبار به كارى وادارى، كور مى

همـان طـورى  ؛إِنَّ هذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ اَُبْدَانُ فَابْتَيُوا لَهَا طَرَائفَ الْحِيَمْ»آمده است: 
بـراى رفـ  خسـتگى آن،  ؛شـودشود، دل هـم گـاهى خسـته مىها ملول و خسته مىكه تن

 36«هاى شگفت آور را بطلبيد.ها و دانشحيمت

هاى تربيتى بايـد بـا است كه ميزان و اندازه پيام ن واقعيتانگر اي، بيگهرباراين حيمت 

باشد. اگـر رغبـت درونـى را در  سازگار و همسونياز و ميل باطنى او  ،كشش و ظرفيت مخاطب
هاى اخالقى و تربيتى، مقدن و ضرورى باشند، چـون خـارج پيام ميزان هربه نظر نگيريم، 

رغبـت و  ، نقـش. امـام علـىداداست، نتيجه مناسـبى نخواهـد خاطب ظرفيت و حوصله م از

ترين اعمـال يعنـى عبـادات مـورد عنايـت قـرار داده و پذيرش درونى را حتـى در مقـدن

رُوا إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْباال  وَإِدْبَارا  فَاذا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى النَّوافِلِ وَإِذَا أَدْبَرَ تْ فَاقْتَصِ»فرمايد: مى

ها ميلى است و انزجارى، پس اگر دل تمايل داشت، او ها و دلبراى قلب ؛بِهَا عَلَى الْفَرائآِ
 37«را بر انجام مستحبات واداريد و هرگاه اقبالى نداشت، به انجام واجبات اكتفا كنيد.

، هــاى روحــى را در انجــام تيــاليف الزم دانســتهمراعــات ظرفيتنيــز  اكــرم پيــامبر

اين دين، محيم و متين است، پس با ماليمت در آن درآييد و عبـادت خـدا را » فرمايند:مي

اى باشيد كه نه مسافت پيمـوده به بندگان خدا با كراهت تحميل نينيد تا مانند سوار درمانده

آننـه اسـالم از انسـان »گويـد: مطهـرى مىشـهيد اسـتاد  38«و نه مركبى به جا گذاشته است.
يه ايمـان داشـته باشـد يـا نداشـته باشـد. نتميين مطلق، اعم از ايخواهد ايمان است نه مى

 39«.خورد و پايدار نيست. ايمان زوربردار نيستتميين مطلق و ايمان با زور به درد نمى
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هاي ديني و انسـاني را بـا هاي اخالقي، فضائل و ارزشالزم است پيامها رسانهبنابراين، 
و پـس از حصـول اطمينـان از آمـادگي  غيرمسـتقيم صـورتبهشگرد و مهـارت خـاص و 

اي ارائه هاي گوناگون رسانهمخاطب و نيز متناسب با سط  فهم و درك مخاطب و در قالب
ي د تا در ذهن، وجدان و نفس مخاطب مورد پذيرش واق  شـده، و بـا پـذيرش از روننماي

 مليه درآيد و سرانجام براي او دروني شود. صورتبهطيب نفس، براي او 

 هاو تنوع شيوه اميکرار پت. 11
م و  يرگذاري پيام بر مخاطب و تييير نگرش او، ارسـال ميـرر پيـاأشرط اصلي و اساسي ت

در الگوهـاى يـادگيرى در  يشواهد عملـجلب توجه مخاطب، با لحاظ ساير شرايط است. 
و نيـز مخاطبان جه ، جلب تويك پيامتأ يرگذارى بيشتر  دهد كه براىتييير نگرش نشان مى

هاى تبليياتى نيـز برد. از اين رو، در آگهىرا بسيار باال مىآن ا ربخشى ميزان يرار آن پيام، ت
ه اسـتفاداز اين روش و اصول يادگيرى و تييير نگرش در مخاطبـان بـه خـوبى و فراوانـى 

برجسـته، هاى از شخصيت ،يك پيامبيشتر براى هر چه تأ يرگذارى  ،در اين روششود. مي
. شـودشـوند، بهـره گرفتـه مىاى الگو شناخته مىاعتماد و كسانى كه به گونهمقبول و مورد 

ا جـذابيت اين است تا با استفاده از مقبوليت و محبوبيت و مورد اعتماد بودن و يـتالش بر 
 سازي، تييير نگرش، اقنا  و پذيرش مخاطب نمود.متقاعداقدام به  ،پيام

و يـا . تعـدد 2. تيرار پيـام، 1مهم است: يته دو نزمينه توجه به در اين ، رسدبه نظر مى

هـاي اخالقـي و در تـرويج اخـالق و آموزههاي همگـاني رسـانه ي.پيـام رسـانتنو  شيوه 
با تيرار پيام خاصى در فواصـل زمـانى الزم است ها رسانهسازي فضائل اخالقي در نهادينه

كـامال  جـاذب و  صـورتبههـاي گونـاگون و ها و قالبشـيوهگيـرى از مشخص و با بهره

بـه بـراى تيييـر نگـرش، بايد  د.نهاي اخالقي در اين رسانه نمايغيرمستقيم به ترويج آموزه

بـراي  .كه عبارتند از: توجه، ادراك و پـذيرش توجه ويژه نموداى مدل يادگيرى سه مرحله

سط  هوشي و فهم متفاوتي هستند: برخي كه داراي داراى مخاطبان در سنين مختلف  ال،مث
تر درك ممين است يك پيام پينيده را زودتر از افراد داراى هوش كم ،هستندبااليي وش ه

تر مستعد متقاعد شدن و پذيرش و يـا تسـليم ممين است كم ،با اينيه افراد با هوش .كنند

پيام وقتي از غناي  هاى خود اطمينان بيشترى دارند.شدن باشند؛ زيرا به استعدادها و توانايى

هاي عقلـي و منطقـي نيـز دار و داراي محتواي قوي باشد و به وسـيله اسـتداللالزم برخور

هـاي ها و در قالبترويج شـود و بـه شـيوهاي رسانهميرر در  صورتبهحمايت شود، البته 
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گوناگون فيلم، سريال، گزارش، مستند و... ارائه شود، بهتر مورد پذيرش قرار گرفته، نهادينه 

و يا جـاذب  ضعيف و يا با استدالل قوى پشتيبانى نشود يتى پياموقخواهد شد. از اين رو، 

قـرار تحـت تـأ ير پيـام نباشد و يا به يك شيوه و يا قالب خاص ارائه شود، افـراد كمتـري 

نگرش خود را تييير دهند. البته اين گونه نيست كـه مخاطـب تنهـا گرفته، آن را پذيرفته و 

له تيييـر نگـرش ماننـد ارتباطـات، يـك ئمسـ ،اق منفعل باشد، بليه او نيز فعال است. در و
توانند به طـور متقابـل و مخاطبان مى منب  پيامرسانه و ه است. يدوسو وفعال و پويا  فرايند

 در ييديگر تأ ير داشته باشند.

وليـت بايد در پـي سـط  فهـم مخاطبـان و ميـزان مقبها همواره رسانهطبيعي است كه 

 د تـا ميـزان رضـايتنـره تالش نمايد و همواني از آنان برآيهاي خود و نيز نياز سنجبرنامه

ايش فـزدر جهت تييير پيـام )تعـديل در محتـوا و اا كنند تتالش  د.نمخاطب را افزايش ده

و اطبان نسبت به يك پيـام اگر مخد. نگام بردار( سازي محتواي آن...كميت و كيفيت و غني

خاص پرهيز  مقط  زمانى پيام دراز بيان آن رسانه بايد واكنش منفى نشان دهند، اي يا برنامه

ائـه پيـام از اين رو، توجه به عنصر زمان ار د.نگذاروا يط مناسب تريد و به وقت و شرانكن

ي دينه سازخاص، عالوه بر تيرار و تنو  شيوه و قالب ارائه پيام نيز از جمله شگردهاي نها

 است. هارسانه اخالقي درهاي و ارزش فضائل

 هاتوجه به عوامل تاثيرگذار در جذابيت برنامه .12

فراتـر  از ارتباط يـك سـويه و تلقينـىبايد توجه داشت كه در عصر ارتباطات مقوله تبليغ، 
 ه اسـت تـاام تبديل شديپ گانو فرستند گاندو سويه و تعاملى، ميان گيرند فرايندرفته و به 

شناسـى، ورى ارتباطـات، روانار پهنـه فنـمقوله، متأ ر از روييردهاى نـوين داين كه  ييجا

ى فراينـد رصه رسانهعبه ويژه در  تبليغ،و... شده است. در واق   شناسىشناسى، مردمجامعه

 ارسـالستى و چگونگى آن در تعامل با دو قطـب سـيال ياست كه محتوا، روش، ابزار و چ

يـده و چنـد املى پيندر چنين تعـ شود.ام( تعيين مىيرنده پي)گمخاطبام رسان( و ي)پكننده
ا، به چه ر يچه كسى، چه چيز :فعال دخالت دارند صورتبهدست كم پنج عامل  ،اىجانبه

 كند؟مىارسال كسى، از چه طريقى، و در چه موقعيتى 

 تبليغ پيام، توجه به چند عنصر بسيار ضروري است: فراينددر  ،بنابراين

كنـد. اينيـه نقـش مـؤ رى ايفـا مىاي رسـانهدر تبليغ رسان و پيام. شخصيت گوينده 1
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باشد و نشـان و خاسـتگاه اجتمـاعى او در چـه برخوردار مىاجتماعي گوينده از چه پايگاه 

ي كليدي و تا يرگذار در ارسال پيام ديني و اخالقـي در عصـر است، عنصر ياحدّ و اندازه

اسـت.  در آيات قـرآن نيـز بـه ايـن موضـو  اشـاره شـدهت. در همين زمينه، ارتباطات اس

پايگـاه و بودند كـه از نظـر  ياز كسان ،افتندييت ميمورأش ميقوم خو يبه سو پيامبراني كه

 يهاانسان عنوانبهشان را يبوده و مردمان ا يگاه معتبريدر جا ،يتيو شخص ياجتماعمنزلت 
 پيـام االهـي، غيـب كنندگان دعـوت و تبليشناختند. در اعتراضات مخالفان و تيذيمصال  

 يامبران اعتراضـيـپ يت اجتمـاعيـشود كه در آنجا بـه موقعيبرخورد نم يبه موردنگاه يه

نـزد قـوم  ياجتمـاعمقبـول گـاه يت و جايـاز موقع ميصورت گرفته باشد. حضرت ابراه

ت يـگـاه و موقعيله با جايقوم و قب يدارا بين حضرت شعيهمنن. برخوردار بودخويش 

در برابـر  ين بودنـد. حتـيز چنـين  و صال هودحضرت برتر در جامعه حضور داشت. 
برخوردار اسـت و  يمناسبمنزلت اجتماعي ت و يابد كه از موقعييت ميمورأم يكس ،فرعون

 يبـه سـو يدارد. در داستان حضـرت موسـ ييآشناعصر خويش با آداب و رسوم دربار 

 ييات مخاطب آشـنايآن حضرت با روح :له از دو جنبه توجه شده استئن مسيبه ا ،فرعون

و شـناخت ت يـشـناخت. پبـامبران بـا رعايشـان را خـوب ميات و فرهنـگ ايداشته و ادب
 .(30و 29:كردنـد)نجميرا ابـالغ ماالهـي ام يـپمخاطبان خـويش،  يهاتياستعدادها و قابل

 .(125:جستند)نحليسود م يانيمختلف ب يهااز روش ،يشناست به مخاطبيبا عناايشان 
رود كـه انتظـار مـين نيتـه يـامخاطـب و جاذبيـت پيـام،  براي اقنا رسان اميپب با در

در  ينـيو د ياخالقـ يهـاش باشد و بـه ارزشيام خويبند پيخود پا، در رسانهفرستنده پيام 
ميزان اعتقـاد و رسان، اميت پيشخص ،نيبنابرا. (33 :خود جامه عمل بپوشاند.)فصلت يزندگ

ام خود ينسبت به پها رسانهاصحاب عمليرد  يو چگونگ ،فرستديكه م ياميبه پپايبندي او 
از منظـر  كنـد.يفا ميااي برجستهام نقش ير پيتا جاذب بودن و ، در آنان يهايژگيوساير و 

، اعم از افراد حقيقـي همنـون مبليـان دينـي و يـا افـراد حقـوقي و ام رسانيپقران كريم، 
چـون  يها و صفاتيژگيوراي داست يبايمهاي جمعي ها و متوليان فرهنگ و رسانهسازمان
، (72 :ونسيـ؛ 90:(، اخالص)انعام108:وسفي؛43:ميمر ؛62:اعراف ؛122:و علم)توبه يآگاه
 (، شـجاعت12:هـود؛ 14:سي(، صـبر و اسـتمرار)86 :ص ؛187:تعهـد)آل عمـران و يراست

(، 159 :)آل عمــراني(، خــوش خلقــ42:مي(، ادب )مــر34:(، فصاحت)قصــص39:)احــزاب
و اخالق داراي عرصه ن يغ ديتبلزيرا ؛ ... باشند( و93و  79و  68و  62:)اعراف يرخواهيخ
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فرد و يا نهـاد هر از اين رو، . ستو نوشتار ا  ،گفتار كردار،رفتار،  شاملاست كه  ايگسترده
د بـه يـخود با يزيش از هر چياست، پهاي اخالقي ، بويژه آموزهنيكه مبلغ دو يا سازماني 
 .(57و 56:هود؛ 39:داشته باشد و بدان متخلق باشد)احزاب ام، باوريپ يمتن و محتوا

ز نظـر ين معنا كه گروه هدف ادب. است «مخاطب»،  يرگذاري پيامأدر ت . دومين عنصر2
از م سن، جنس، قشر و طبقه اجتماعى و فرهنگى چه كسانى هستند و گيرنده و شنونده پيـا

چگونـه  مخاطـب و پيـام رسـانگر، موقعيـت يدعبارت به  ؟چه قشر و تيپ افرادي هستند

و  ياست؟ زيرا وضعيت روحى و روانى و شرايط عاطفى و احساسى مخاطب و فضاى ذهن

 م دارد.پيامو ر در انتقال نرفي تأ ير و ارسال و دريافت پيام،  هر دو طرف تبليغمحيطي 

 يهـاروشها و در تبليـغ پيـام االهـي از شـيوهن عنصر، يهمبا توجه به االهي امبران يپ
وجوانان ن. امروزه كردنديه مدبرهان و منطق استفا ،پند ،موعظه ،ليتمث ،چون قصهگوناگوني 

 يهـااميتر پشيب ،ل كردهيتحص يسن يهال هستند و گروهيشناخت از راه تمث يتر در پشيب

 ياركردهـابا توجه به ككريم قرآن  ،ن رويدهند. از ايرا مورد توجه قرار م يو عقالن يمنطق

 يهـاتيبلو اسـتعداد و قا يط سـنيخواهد كه با توجه به شرايماالهي امبران ياز پ ،چندگانه

در  نآجدل و موعظه و ماننـد  ،چون برهان يمختلف يهااز روش ،اميرندگان پيمخاطبان و گ
 (.30و 29:نجم ؛125 :رند)نحليبهره گانتقال پيام ديني 

جلـب مخاطـب كليـدي از عناصـر آن، و ماهيت پيام و نيز جـذابيت ، چيستي . محتوا3
 يازهـايمخاطبان چـون ن يازهايباشد كه به ن ياست از نظر محتوا به گونهيبايام مياست. پ
ن يـاارزش باشـد. قـرآن در  يشان پاسخ دهد و از نظر مخاطب دارايا يا نگرشيو  يشناخت

از  ،رو نيـام اشـاره كنـد. از ايـپ يكوشد تـا بـه ارزش محتـوايم ياسهيمقا يباره با پرسش
 يكنـد و كارهـاييو دعوت ميده و نيپسند يزهايكه به چ يا كسيپرسد آيمخاطبان خود م

رنـد و كـه چنـين دعـوتي را ندا يسـتنداز نظر مخاطبان بهتر از كسـاني ن ،كندخوب را تشويق مي
 وقـرآن بـه ارزش  ،در حقيقـت (؟33 :هايشان حاوي چنين مطالبي نيست)فصلتها و دعوتپيام

اهتمـام ي يهـاپيامداده، بـه شـود توجـه هايي كه به سوي مخاطبان فرستاده ميپياممحتواي 
 اشد.برخوردار ب يخوب و نگرش ،نشيب نييي،چون دعوت به  ييهايژگيكه از و ورزدمي

در جاذبيت پيـام عامل اصلى و تأ يرگذار  عنوانبهنيز هاى پيام رسانى روشتوجه به . 4
نيز براي تبليغ هر پيامى با پيام ديگر و بيان و كند؛ زيرا روش نقش مهمى ايفا مىو درك آن 

ابزار انتقـال توجه به از اين رو،  .داردفاوت تپيام واحد هر مخاطبي نسبت به مخاطب ديگر 
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رسانى از جهـت هاى پيامز روشيهاى درونى و بيرونى و ن، رهيافتنظررسانه مورد در پيام 

پيـام گـذاري تأ يرجاذبيت و هاى روش مستقيم و غيرمستقيم بودن، از ديگر عناصر و مؤلفه

و  يروانـ ،سالسـت ،يهمـراه بـا نرمـ يو گفتارهـا يچون سخنور ييهااست. روشديني 

د بـر يـتاك ،(227و 224:شعر و نظم )شـعراء ،(35:نحل ؛44و 28و  27:طه ؛63:)نساءيروشن

( و بشـارت و 44و  43 :ز)طـهيبرخورد محبـت آم ،(46 :عنيبوت ؛64:نمشتركات)آل عمرا
ج عواطـف و يـيته ،(4:ميبا مخاطبان)ابراه يهمزبان ،(54:خوش)انعام يامدهايبه پ يدواريام

گـر عوامـل ي( از د58 :دخـان ؛ 97:مي)مرييسـاده گـو ،(21و 20:مائده؛ 54:احساسات)بقره

همننـين  كه در قرآن به آنها اشاره شده است. ام استيمخاطبان پ يرگذار در متقاعدسازيتا 

نترنت يان در گذشته و ماهواره و ايان و جارچيروز مانند مناد يوراابزارها و فنگيري از بهره

ــك در يو پ ــرام ــر حاض ــعراء ؛112و  111:)اعرافعص ــه37و  36 :ش ــيال ( و نام ها در اش
 .د دارديكأبر آن تكريم است كه قرآن  ييابزارهاجمله از ، (31و 28:آن )نمل گوناگون

رد خـاص ي اطال  رساني و ابـالغ پيـام بـه ايـن مـواابزارهاي انحصار معنابه ن ياالبته 

 درشـده  شـناخته يبا توجه به اميانات و ابزارها ،كنديان ميكه قرآن ب يرا موارديز نيست؛

در  فـوقهاى ديگـر، هـر يـك از مؤلفـهعبارت به  نمونه بوده است. عنوانبهو عصر نزول 
هـاى توان بر حسب ساختار عناصـر فعاليترا مىجاذبيت بخشي به پيام اخالقي و يا ديني 

 ؛. نيازشناسـى2 ؛شناسى. مخاطب1 :گونه بيان كرددينمخاطبان بارسال و دريافت پيام براي 

 ؛. پيامدشناسى7 ؛شناسى. زمان6 ؛شناسى. زبان5 ؛شناسى. موقعيت4 ؛شناسى. روش3

توجه  ها،مهفوق، از منظر دين و در زبان قرآن كريم، در جاذب بودن برنا عالوه بر موارد

 به محورهاي زير ضروري است:

 پيام يو روشن يپيرايگ بى .1

 كـرده اسـت مبران بياناپي يا از زبان و ،مستقيما  روش و متد تبليغ را خود ،قرآن كريم سبك

؛ ه اسـت( را به كـار بـرد189:يبوتعن«)البالغ المبين»وانه راج  به سبك و روش تبليغ، و 

و مطلـوب بـودن، سـادگى،  آن،آشـيار. مقصـود از  و ابالغ و تبليـغ واضـ ، روشـن يعنى
و  دفهمـبسـادگى آن را  در كمـال سـهولت ومخاطـب پيرايگى پيام است، به طورى كه بى

 بـى پـرده دنيست. بايـپيامبران بودن، شيوه تبليغ قرآن و پينيده در لفافه، ميلق و  كنددرك 

 و با مردم رو راست بود. ،سخن گفت
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 وصلنصح و خ.2

مْ ساالتِ رَبمي وَ أَنَـا لَيُـرِ يُمْأُبَلميُ» ناب و بدون غش باشد:ص، فرمايد: پيام بايد خالقرآن مي
دعوا »شد. و ناص  بودن يعني از روي خيرخواهي و خلوص با نص (. 68)انعام:ناصِ ٌ أَمِينٌ 

النه را پاكد ن لئن انجيناه من هذه لنيونن من الشاكرين؛ در آن حال خدااهلل مخلصين له الدي
(. 22يـونس:«)خوانند كه اگر ما را از اين ورطه برهاني، قطعا  از سپاسگزاران خواهيم شدمي

 .ناص  واقعى كسى است كه خلوص كامل داشته باشد. توبـه نصـوح؛ يعنـى توبـه خـالص
خالص  ،ناص بايد  سازي اخالقهاي خود، بوسيله درونيدر بيان پبام و ارسال پيامها رسانه

 سوز دل باشد.و برخاسته از خيرخواهى بدون غش باشد و هدف آن و 

 يفروتن .3
واضـ  و ت ، در سبك قرآني و دينـي،رسانه يرگذار بر جاذب بودن پيام در أاز ديگر عوامل ت

بـل مـردم، در مقا يد درباشد، باهدايتگر مردم خواهد كه مىاي فرد و يا رسانه .فروتنى است
تحقيـر  نينـد، مـردم را باشد؛ يعنى پر مدعايى نيند، اظهار انانيـت و منيـت ينهايت فروتن

  و (. پيـامبر در اوج تواضـ63 :در نهايت خضـو  و فروتنـى باشـد)عراف، بليه بايد نيند
شـما ى مثـل بگـو بـه مـردم، مـن هـم بشـر قل انمـا انـا بشـر مـثليم؛»فرمايد: فروتني مي

هـاي آنـان، رمـز و راز (. مردمي بودن، احترام به مردم، احترام بـه ارزش110:كهف)«هستم،
 هاي اخالقي است.سازي ارزشدر دروني ايهر رسانهموفقيت 

 رفق و نرمش .4

وسـى و است. خداونـد مدر ارسال و بيان پيام نرمش، يعنى پرهيز از خشونت ، مدارا و رفق

 كه ادعاي خـدايي داشـت، بـا ايـن وجـودد اثل فرعون فرستهارون را براى دعوت فردى م

با  ،يبر به تمام معنامت ردف( با اين 44)طه:وْ يَخْشى فَقُوال لَهُ قَوْال  لَيمنا  لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَ »فرمايد:مي
 قـرآن كـريم دربـاره .خـودش بترسـد نرمى سخن بگوييد باشد كه متذكر بشود و از خداى

مـن  نفضـواال من اهلل لنت لهم ولوكنت فظا غلي  القلب حمةر فبما»: فرمايدمىمبر اكرماپي

 وو اگـر تنـدخو  يپس به ]بركت[ رحمت االهي با آنان نرمخو ]و پرمهـر[ شـد...؛ حولك

 .(159:آل عمران)شدندياز پيرامون تو پراكنده م قطعا  ي،دل بودسخت

 تبشير و انذار.5

شود، روش انذار و تبشير است. ايـن نهج البالغه استفاده ميهاي تربيت ديني كه از ييي از روش

ر  عنوانبـه شده است. چنان كه از آنها در قرآنروش همواره توسط پيامبران الهي اعمال مي مبشـّ
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هاي پيامبر گرامي اسالم براي تربيت ييي از روش و منذر ياد شده است. حضرت علي

اي قرار داد براي قيامت و را نشانه خداوند محمدهمانا »دانند: مردم را انذار و تبشير مي

امـين وحـي  محمـد»فرمايند: همننين مي 40«مژده دهنده به بهشت و ترساننده از عقوبت.

 41«اوست و خاتم فرستادگانش، مژده دهنده به رحمت او و ترساننده از كيفر او.

اخالقي و دينـي انذار و تبشير)خوف و رجاء( نقش مهمي در فراهم كردن زمينة تربيت 
از خدا در آن چه اعالم خطر كرده اسـت بـر »فرمايند: مي: مخاطب و متربي دارد. امام علي

فرماينـد: بـاز مي 42«.حذر باشيد! از خدا آن گونه بترسيد كه نيـازي بـه عـذرخواهي نداشـته باشـيد

گونـه كـه يعنـي اگـر آن  43«.براي رسيدن به بهشت جاويدان رفتاري متناسب بـا آن انجـام دهيـد»

 هاي بهشتي در انتظار شماست.خداوند امر فرموده رفتار كنيد، به بهشت خواهيد رسيد و نعمت

سـنديده پبنابراين، شيوه تشويق و بشارت و نيز تنبيه و ترساندن و متنبـه كـردن، شـيوه 
أسـي بـه آن نسـبت بـه بـا تهاي ارتباط جمعـي هتربيت ديني و اخالقي است كه بايد رسان

 زي اخالق در رسانه، گام مؤ ري بردارد.سانهادينه
و  و مبشـرا  يا ايهـا النبـى انـا ارسـلناك شـاهدا»: فرمود مبر اكرمادرباره پي قرآن كريم

نويـد  ر وتاديم مبشـاى پيـامبر! مـا تـو را فرسـ؛ منيرا  الى اهلل باذنه و سراجا  * و داعيا  نذيرا 
ى چراغـ بـه سـوى خـدا بـه اذن او، ودهنده، و منذر و اعالم خطر كننده، و دعوت كننـده 

د . بايـد تـالش شـواز مقولـه تشـويق اسـتومـژده دادن « ريبشت(. »46و 45:احزاب)نورانى
هـاي اخالقـي و همواره عالوه بر تشويق و تبشير، از روش انذار نيز بهره گرفـت تـا ارزش

 ديني بهتر در نفون افراد جاي گرفته، دروني شوند.

 ماستفاده از روش غيرمستقي.6

تربيتي و انسان سـازي دارد، ها، كه نقش هدايت گري، هاي اخالقي و ديني در رسانهدر ارائه پيام

 ست.امؤ ر  كاراترين روش، بهره گيري از روش تربيتي غيرمستيقم است كه روشي تا يرگذار و

 تلقين و القا. 7

 نگرش فرد و مخاطب اسـت. تيييرپذيرش يك رفتار و يا عمل و يا انديشه، مبتني بر اصل 

بايد اميان تيييـر  ،هرگاه بخواهيم تييير و تحولي در باطن كسي پديد آوريم ،طبق اين اصل

آيد، پديد تحوالتي و مخاطب  فردنگرش اگر در ديگر،  عبارتبه .آوريمنگرش او را فراهم 
هـايي از روش .ايجاد خواهد شـداو هاي مطلوبي در درون گيريافيار و تصميم ،احساسات
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كـه از طريـق  ،صورت قوليتلقين به است. روش تلقين به نفس ،كه ناظر به اين اصل است

وجـود ه تأ ير در درون فرد بـ ،به زبان آوردن قولي معين و فعلي كه با آشيار ساختن عملي

تـأ يري دوچنـدان بـه بـار  ،هـم آميزنـدبـا هرگاه دو گونه تلقـين قـولي و فعلـي  44.آوردمي

تواند جذب يم ،تلقين در اخالق» .دنشوها جذب ميهيجانات و نگرش ،با تلقين .دآورنمي

عادات خوب شخصي و رسوم جامعه را تسهيل كنـد و غالبـا  ابـزار نيرومنـدي در تقويـت 
برجسته سازي فضائل اخالقي در رسانه از طريق القا و تلقـين، نمونـه بـارز  45«.وجدان است

ر در سريال تلويزيوني و يا كارشنان در گفتگوي علمي و يا بازيگ .آميختگي استهمبهاين 

بـر زبـان زيبـاي اخالقـي سخنان هنرپيشنه در برنامه كودك و يا مجري در برنامه راديويي، 

و  اي تناسـب داردبا حاالت باطني ويـژه ،دهد كه هريكراند و حركات معيني انجام ميمي

در رسـانه از طريـق نشـان دادن ند. كمخاطب را مجذب پذيرش فضائل اخالقي خاصي مي
بـه نمـايش و بركات فضائل اخالقـي  هاييزيبا ،اين تلقين قولي و فعلي و به روش مستقيم

 .كندخود را القا ميژة يوشود و تأ ير گذاشته مي

 ين کالميآراستن ظاهر و تز.8

هاي اخالقي به آن پرداختـه شـده، سازي ارزشو درونياصل ديگري كه در تربيت اسالمي 

آننـه  هـا،سـازي ارزشدروني فراينداين اصل بيانگر آن است كه در  .اصل آراستگي است

هـايي كـه از روش 46.هـا برانگيختـه شـودتـا رغبتشود خوبي آراسته شود بايد بهعرضه مي

ين كـالم. يتـز ظـاهر و روشروش آرسـتن  :از نـدتعبارشود يمطريق آنها آراستگي تأمين 

 غالبا  از شيوه نخست بايد بهره گرفته شود. ،رسانهطبيعي است كه در 
نه زمي ،شياربايد به آراستگي ظاهر پرداخت تا با زيبايي آ خاطب،ارتباط با مي در برقرار

است كـه انسان هاي فطري خواهي ييي از خواستهزيباييشود. براي آراستگي باطني فراهم 
جلـب و  مـؤ ر در يعـاملمنزلـة  بـه ،نوجواني و جـواني ،رشد كودكيگوناگون حل در مرا

براي اي زمينهمثابة هاي مادي بهتوان از توجه دادن به زيبايييم .كندجذب افراد دخالت مي
الم زيبـا و بـا اسـتفاده از كـ ،ين كـالميتـز در روش .گرايش به زيبايي معنوي استفاده كـرد

نـي، ديكالم همراه با مضامين در پرداختن به اشعار حماسي و وانگان و خصوص هب ،جذاب
ي در توان براي تهييج احساسات مثبـت اخالقـيممورد فضائل اخالقي تربيتي در اخالقي و 

 فضائل ديني و اخالقي بهره برد.جهت يادگيري و توجه به 



  163 هاي اخالقي در رسانهسازي ارزشجستاري در نهادينه

 گيرينتيجه
سـازي اخـالق در ي نهادينهبر اسان آننه گذشت، اين پژوهش با هـدف تبيـين راهيارهـا

هـاي مـورد ها، و ارزشرسانه تدوين شده است. هر نظام سياسي براي تحقق اهداف، آرمان

 طالعـات وانظر خويش، نيازمند ابزارها و سازوكارهاي الزم در اين زمينه است. در عصر انفجـار 

ترين ابزارها در ايـن ينههز وعي كمماندگارترين و به ن ها مهمترين، پرنفوذترين،ارتباطات، رسانه

ها در جامعـه سازي ارزشبديلي در نهادينهانند نقش بيتوها ميباشند. امروزه رسانهعرصه مي

 از: ها در رسانه عبارتندسازي ارزشايفا نمايند. راهيارهاي نهادينه

« شـنانمخاطب»فق خواهد بود كه هاي مورد نظر مواي در تحقق اهداف و برنامهرسانه .1
رصد كـرده، متناسـب بـا « شناسيزمان»وبي باشد؛ انتظارات و نيازهاي مخاطبان را با چاشني خ

 هاي آنان باشد.استپاسخگوي نيازها و خو سط  فهم مخاطبان،

بديل به مخاطب و بـه اي ارتباط با مخاطب و دادن نقش بيرمز و راز موفقيت هر رسانه .2

نفـوذ و »توانـد بـا اسـت. از ايـن طريـق رسـانه مي« اهبرنامه تعاملي بودندوسويه و »اصطالح 

 در جامعه ترويج نمايد. هاي مورد نظر را، ارزش«يمقبوليت اجتماع
كـه  ها،هاي رسـانهبودن برنامـه« يارفطرت مد»ها بر فطرت خداداي بشر و . ابتناي برنامه3

« آراسـته سـازيو سازي پيراسته»و نيز  هاي خفته،جان« بيدارسازي»و  «هشداردهي»همزمان بر 
هـاي ها در يك نظام دينـي بـراي تـرويج ارزشآن تاكيد دارد، از ديگر راهيارهاي توفق رسانه

 ديني است.

تاكيـد دارد و در  ،«يگرايجاد روحيـه پرسـشحوري و ممسئله»اي كه بر . همننين رسانه4
ه آمـاد»هاي مورد نظر ها و ارزشمخاطبان را براي پذيرش برنامه ،«سازيبستر»تالش است تا با 

 اي موفق خواهد بود. ، رسانه«دساز

 يرگذار عوامل تا»توجه به و با  ،«هاو تنو  شيوه اميتيرار پ»اي كه با . باالخره اينيه، رسانه5
كند، براحتي قادر خواهـد مي« سازي و الگوسازيدهي، اسوهالگو»اقدام به ،«هادر جذابيت برنامه

ز طريـق اي مورد نظر را در جامعه ديني تـرويج نمـوده، الگوهـاي مـورد نظـر را اهبود، ارزش
 ه سازد.ها در قالب روش الگويي برجستجذابيت برنامه
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سيماي ج.ا.ا.، بـه دليـل داشـتن موضـو  جـذاب و بـه روز و مخاطـب ها، بويژه رسانه هاي توليديبرخي برنامه .1
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