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Abstract
Nowadays, due to the extent of the role of mass media and its specific function in
shaping public opinion as well as in the context of the ethical deviations of the
activists in this field, providing a proper framework for media research based on
ethical honesty and realizing media health seems essential. In addition, the media
affects not only affect individual people, but also their doctrines and practices also
affect the relationships among individuals. The normative attributes of the media
for promoting ethical honesty, lend themselves to ethical principles derived from
the worldview and value system of Islam, including the must-do's and don'ts of
professional mission that outline the mainstream media charter for media scholars.
In addition to explaining the concept and importance of the ethical integrity and
fundamental assumptions of the normative system of Islam in media health, the
author of this paper intends to incorporate national media's must and should (or
ethical requirements) into the integrity and fulfillment of media health as a formal
prerequisite for research. Enumerate. The research method in this paper is
descriptive-analytical, with an applied approach based on library studies. The most
important result of this study is that attention to the use of the correct media charter
indicates that first of all, there must be a reasonable purpose in using and utilizing
the media properly and the audience must always be mindful of their physical,
mental and moral health. Secondly, it is logically imperative that media policymaking must be in line with the country's cultural and ethical strategy in order to
be effective and efficient in achieving sustainable moral integrity. Therefore,
cultural literacy-based media literacy and social literacy education is needed for all
segments of the community, media audiences, and executives in this field.
Keywords: Ethics, Ethical Integrity, Media, Norm, Normative Indicators, Media
Health.
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چکیده
امهروکه بهها توجهه بههه گنههتردگی نقهخ رسههانههای جماههی و کهارکرد ویههژش آنههها در
شکلدهی افکار عمومی و بهتبفا تصمیمگیری و تصمیمساکی منئوالن و نیز با توجهه
تحقیقات رسهانه ایا براسهاس رعایهت صهدامت اخ مهی و تحقهق سه مت رسهانهایا
ضروری بهنظرمیرسد .افزونبرای ا رسانهها نهتنها بر تکتک مردم تأمیر میگذارنهدا
بلکه آموکهها و عملکرد آنها بر رواب میان افراد جاماه نیز مؤمر است .در ای مقالهها
شاخصههای هنجاری رسانه برای گنترز صهدامت اخ مهیا وامهدار اصهول اخ مهی
برگرفته اک جههانبینی و نظهام ارکشهی اسه م و شهامل بایهدها و نبایهدهای رفتهاری در
حوکش مأموریت حرفهای است که رویکرد اصهلی منشهور رسهانهای را بهرای محققهان
عرصۀ رسانه نمودار میساکد.
نگارنده در ای مقاله بهر آن اسهت تها عه وه بهر تبیهی مفههوم و اهمیهت صهدامت
اخ می و مفروضات بنیادی نظام هنجاری اس م در سه مت رسهانها بایهدها و نبایهدها
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وژوهشگر و دانخ آموخته دکتری علوم مرآن و حدیثا مدرس گروه ماارف و تربیت اسه می دانشهگاه فرهنگیهانا
وردیس شهید باهنر اصفهان.
Smahdi.soltani224@gmail.com

تاری دریافت1398/05/28 :

تاری تأیید1398/08/01 :

83

(یههها الزامهههات اخ مهههی) رسهههانۀ ملهههی را در رعایهههت صهههدامت و تحقهههق سههه مت
رسانهای بهشکل منشوری صحی برای تحقیقات رسانهای برشهمارد .روز تحقیهق در
ای مقاله توصیفی – تحلیلیا با رویکرد کهاربردی و مبتنهی بهر م الاهات کتابصانههای
اسهت .مهمتههری نتیجههۀ ایه تحقیهق آن اسههت کههه توجههه بهه کههاربرد منشههور صههحی
رسانهای نشان میدهد که اوالًا در اسهتفاده اک رسهانهها و بهرهمنهدی صهحی اک آنهها
بایههد هههدف ماقههولی وجههود داشههته باشههد و مصاربههان هنگههام اسههتفاده اک ایهه فضهها
همواره باید به س مت جنمیا روحی و اخ می خود توجه داشهته باشهند؛ مانیهاًا بنهابر
ضهههرورتی کههههام ً من قههههیا سیاسههههتگذاریهای رسههههانهای بایههههد بهههها راهبههههرد
فرهنگههی و اخ مههی کشههور متناسههب باشههند تهها در تحقههق صههدامت وایههدار اخ مههی
سههودمند و کارآمههد باشههند .بنههابرای ا آمههوکز فرهنگههی و مبتنههی بههر جاماهوههذیری
سههواد رسههانهای بههرای همههۀ مشههرهای جاماههها مصاربههان رسههانه و منههئوالن اجرایههی
ای عرصه الکم است.
کلیدواژهها
اخ قا صدامت اخ میا رسانها هنجارا شاخصههای هنجاریا س مت رسانهای.
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طرح مسئله
امروکه با گنهترز ارتبارهات و ویشهرفت وسهایل ارتبهاریا اسهتفاده اک آنهها اهمیهت
روکافزونی یافته است .ارتبارات جمای یکی اک عرصههای گنتردش ارتبارهات اننهانی
با محوریت فناوریهای رسانهای است.
اکآنرو که رسانهها جایگاه مهمی در ورکهردن اومهات فراغهت افهراد جاماهه دارنهد و
رسانههای جمای اک نهادهای مهم اجتماعی محنوِّ میشوند و نیز بههدلیل ویچیهدگی
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و چندالیهبودن شکلی و محتوایی فرآوردههای رسهانهایا تنهوع محصهوالت تولیهدی

در ای حوکها فاالیت منتمر رسانه و مصاربان انبوه محصوالت ای ساکمانا توجهه بهه
صدامت اخ می رسانه و تحقق س مت رسانهای ضروری است.
آنچه رسانه را بهمنزلۀ یکهی اک برجنهتهتهری کهارگزاران فرهنگهی -اجتمهاعی در
تحقق س مت عمومی جاماه اک دیگر ساکمانها متمایز میکندا لزوم رعایت صهدامت
و دوری اک فریبکاری عملی با داشت یک نظام اخ مهی و الگهوی هنجهاری ههدایتگر
است؛ کیرا برخهورداری اک ایه نظهامنامهها اوالً رسهانههها را بهه ابهزاری مفیهد و دارای
نقخ وایدار در تحقق سبک کندگی الگومدار تبدیل میکند تا بها اسهتفاده اک آخهری
ودیده های علمی به کندگی آرمانیا ورت ز و سرشار اک فضایل اخ می دست یابند.
مانیاً خنارتهای ناشی اک بیاعتنهایی یها غفلهت اک رعایهت ایه ارکزهها بهر اباهاد
روحهههی و شصصهههیتی مصاربهههان و بنیادههههای فرهنگهههی و اخ مهههی جاماهههه کهههاهخ
شههأن رسههانهای و چههه بههه اعتبههار انتنههاِّ بههه نظههام والیههی و نیههز بههرای عمههل بههه
ل
فرهنگی عظیمی که در ای نظام به او محهول شهده اسهتا بههرور
رسالت و مأموریت
مؤکههدا بههه رعایههت صههدامت اخ مههی بهمثابههۀ یکههی اک شاخصههههههای هنجههاری
درگنترش فاالیتههای حرفههای خهود ملهزم اسهت؛ اکایه روا ارائهه منشهوری صهحی
برای تحقیقات رسانهای ضروری به نظر میرسد .مههمتهری سهؤاالت بنیهادی در ایه
مقاله عبارتند اک:
 .1مقصود اک صدامت اخ می رسانه چینت؟
 .2اهمیت صدامت اخ مهی و منشهور صهحی آن در سه مت رسهانه و تحقیقهات
رسانهای چینت؟
 .3در فرهنه

منشررخ حیح بیاخ سحالیالا رسانهاخ با سأ یر بی راقت اخالقر

مییابد (خنارتهایی که باضاً جبرانناوذیرند) .بههرحالا رسانۀ ملی چهه بهه امتضهای

اسه میا مبههانی سیاسههتگذاری رسههانهای بههرای تحقههق صههدامت و

دوری اک فریبکاری رسانه کداماند؟
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 .4مفروضهات بنیههادی نظههام هنجههاری اسه م در رسههانهها -کههه بصههخ گنههترده و
مهمی اک منشور رسانه ای را فرا روی محققان ای عرصه مهرار میدههد  -بهرای تحقهق
صدامت اخ می و واکی محی رسانه اک فریبکاری چینت؟
 .5بایدها و نبایدهای یک رسانۀ دینیا با رویکرد م لوِّ عملهیا در ارائهه تهدابیر
الکم برای دستیابی به صدامت اخ می چینت؟
روش تحقیق
دادههای ای مقاله با بررسی و م الاات کتابصانههای جمهفآوری و باهدا تحلیهل شهده
است .بنهابرای ا روز تحقیهق در ایه مقالهها توصهیفی_تحلیلی و مبتنهی بهر رویکهرد
کاربردی است.
پیشینه تحقیق
بررسی آمار انبوه دربارش صدامت اخ می رسانها تحقق سه مت رسهانهای در ورتهو آن
و ارائه منشور صحی عملی برای تحقیقات رسانهای نشهان میدههد تهاکنون وژوهشهی
منتقلا راهبردیا کاربردی و مبتنی بر ارائه تدابیر الکم و عملی بهرای تحقهق سه مت
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رسانه دربارش ای موضوع انجام نشده است؛ هرچند م البی ضمنیا وراکنهدها محهدود
و با رویکردی کلی نوشته شده است .همچنهی ا جنهتجو در ایه تحقیقهات نشهان داد
وژوهشی مننجم با چنی عنهوانی موجهود نینهت .شهماری اک وژوهخههای انجامشهده
درای باره عبارتند اک:
 .1مجیهد محمههدی در کتههاِّ «اخه ق رسههانهای» بههه ایه سهؤال ورداختههه کههه آیهها
رسانهها اصوالً میتوانند اخ می باشند تا صدامت اخ مهی در سه مت آنهها اهمیهت
داشته باشد؟ نتیجۀ بررسی نوینهنده ایه اسهت کهه رسهانهها نمیتواننهد مالهم اخه ق
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باشندا اما می توانند اصول اخ مهی را رعایهت کننهد .وی باضهی اک اصهولی را کهه در

تبیی نقخ صدامت اخ می در تحقق سه مت رسهانه اهمیهت دارنهدا نهام بهرده اسهت
(محمدیا  :1379ا.)9
 . 2در کشور سنگاوورا آنا وان

تحقیقی بها روز ویمایشهی انجهام داد و نشهان داد

کنههانیکه در دورههههای آمههوکز سههواد رسههانهای شههرکت کههرده بودنههد و اک سههواد
رسانهای بیشتری برخوردار بودندا آگاهی و تفکر انتقادی بیشهتری ننهبت بهه دیگهران
داشهتند و دربرابههر سیاسهتگذاریهای رسههانهای بها اخه قا صهدامت اخ مههی و بیههنخ
عمیقتری رفتار میکردند ( .)phang, 2005: p11بررسی تأمیر میزان سهواد رسهانهای
بر رفتارهای صادمانه و ارکشی با رسهانه و سیاسهتگذاریهای رسهانهای و ایفهای نقهخ
صحی آن در تحقق س مت رسانها اک نتایر ای وژوهخ بود.

نقخ برجنتۀ رسانهها در کنهدگی امهروکی بها انهدکی دمهت و تأمهل بههخوبی روشه
میشود .به تابیر باضی اک جاماهشناسانا رسانهها خواسته یا ناخواسهته وفیفهۀ ههدایت
جاماه را بر عههده دارنهد (سهنیمانا  :1375ا .)82اگهر بهه نقهخ ویهژش رسهانهها در
دنیای کنونی و کندگی اننانها بنگریما به اهمیت و جایگاه صدامت و رعایهت آن در
ای عرصه ویمیبریم .رسانهها جهان اننانها را میساکند و توجه به صدامت اخ مهی
در حوکش رسانه میتواند کنهدگی اننهانها را وامایتهرا اخ میتهر و هدفمنهدتر کنهد.
واض است که دروغگویی و انتشار اخبار کذِّ یا متایر با اصول ارکشی بهر کنهدگی
اننان تأمیر منفی میگذارد و س مت رسانه را تهدید میکند.
بههرحالا رسانهها در س

گنتردهای با اننان و جاماه ارتباط برمهرار میکننهد و ههر

عمههل اخ مههی دربرگیرنههدش یههک التههزام اخ مههی اسههت (ویننههتراا  :1375ا66؛

منشررخ حیح بیاخ سحالیالا رسانهاخ با سأ یر بی راقت اخالقر

اهمیت صداقت اخالقی و منشور صحیح آن در سالمت رسانه و تحقیقات رسانهای

گرامههیا :1390ا .)116بنههابرای ا بههرای حفههو سه مت رسههانه بایههد همههۀ فاههاالن و
محققان حوکش رسانه به صدامت اخ میا بهمثابۀ یکهی اک مهوانی رسهانه و یهک ارکز
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اخ مههی توجههه کننههد؛ کیههرا شههرط برمههراری ارتبارههات سههالما رعایههت هنجارههها و
ارکزهای اخ می (اک جمله صدامت) است و فرمی نمیکند کهارگزار رسهانهای چهه
دی و مذهبی داشته باشد.
مفاهیم محوری
اخالق رسانه

ایه اصه

ح واههای مرکهب و شهاخهای اک اخه ق کهاربردی اسهت کهه در دایهرة-

الماههارف بی المللههی ارتبارههاتا کیرمجموعههۀ اخ ه ق حرفهههای مارفههی شههده اسههت
(فوالدیا  :1387ا17 -18؛ لبیبیا  :1387ا.)5
در ای اص

حا اخ ق به مانای عاما همۀ ارکزها و هنجارههای راهنمهای فکهرا

احنهاسا عمههل و رفتههار جهوارحی و جههوانجی و بههه مانهای خههااا همههۀ هنجارههها و
ارکزهای راهنمای عمل و رفتهار بیرونهی را شهامل مهیشهود (فنهاییا  :1384ا.)51
برای اساسا مقصود اک اخ ق رسانها مجموعهه مواعهدی اسهت کهه دسهتانهدرکاران
رسانه ها باید داورلبانه و م ابق با ندای وجدان و ف رت خویخ رعایهت کننهد؛ بهدون
آنکه الزام خارجی داشته باشند یها در صهورت تصلهفا دچهار مجهاکاتههای مهانونی
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گردند (اسماعیلیا  :1385ا .)10باضی نیز گفتهاند :بهرورکلیا مقصهود اک اخه ق
رسانه میتواند مجموعه مواعد و احکام اخ مهی نهافر بهر رفتارههای ناشهی اک ماهیهت
رسانهها و امدامات دستاندرکاران آنها باشهد (اسه می و دیگهرانا  :1386ا382؛
گرامیا :1390ا.)114-116
صداقت اخالقی رسانه

فاالیت رسانها بهدلیل جنبۀ ارتبهاریا عمومهاً منهتلزم مواعهد و برنامههریهزی خهاا و
88

من قی و مبتنی بر الزامات صحی اخ می است که هم به گنترز ارتبارات و ملمهرو

آن کمههک مههیکنههد و هههم تأمیرگههذاری آن را بههر اننههان و جاماههه نمایههان مههیسههاکد
(ویننتراا  :1375ا67-68ا نقل اک نیلن ا 1974م).
به مجموعهه امهداماتی کهه ممکه اسهت در موضهوع اخه ق اجتمهاعیا احهوال و
عههواریا احکههام و مواعههدا وضههایتهای واماههی و م لههوِّا مههوتههها و ضههافههها
و عوامههل مههؤمر بههر آنههها و راههههای بههرونرفههت اک آنهههاا در عرصههۀ رسههانه صههورت
وذیرد و اصحاِّ رسانه به کمک آنها بها تنظهیم منشهوری صهحی و مهنظم جاماهه را
مدیریت کنند و نقخ بنیادی و م لوِّ ههدایتگریاز را در عرصههههای گونهاگون و
اکجملهههه در تحقهههق سههه مت رسهههانه نمایهههان سهههاکندا صهههدامت اخ مهههی رسهههانه
میگوینهههد (ر : .هاولهههتا :1380ا22؛ شهههرفالهههدی ا  :1392ا .)118الکمهههۀ
صههدامت رسههانها ورهیههز اک دروغگههویی اسههت؛ اگههر صههدامت اخ مههی در رسههانه

سیاسههتگذاری رسههانهای بهها هههدف سههالمسههاکی رسههانه در ورتههو صههدامت اخ مههی
عبارت است اک :تدوی مهمتری اصول حقیقهی و اولویهتههای ضهروری در فاالیهت
رسهههانه ایا ارائهههه راهکهههار الکم و من بهههق بهههر نیاکههههای واماهههی اننهههان و جاماهههه و
اجههرای صههادمانۀ آن توس ه مههدیران رسههانه و مههأموران حرفهههای ای ه حههوکه (ر: .
نگهدارا  :1382ا.)14-15
برای آنکه مفههوم صهدامت اخ مهی آشهکار شهودا الکم اسهت مفههوم فریبکهاری
رسانه را _ که نق ۀ مقابل آن است _ تبیی کنیم :فریبکاری رسانها اک حیث اخ مهیا
رفتههاری انتقههالی و غیرحقیقههی اسههت کههه اغلههب بههه ایجههاد درو ا احنههاس خیانههت و

منشررخ حیح بیاخ سحالیالا رسانهاخ با سأ یر بی راقت اخالقر

تحقق نیابدا س مت آن بهه مصهارره میافتهد و بنیهان ماهارف صهحی در انظهار مهردم
سنت و منهدم میگردد و جاماه اک ملبَل آن بهه فنهاد و جهور کشهیده میشهود (ر: .
ربارباییا 1362ا ج16ا ا.) 313

بیاعتمادی میان شرکای ارتباری و رسانهای منجر میشود و مهوانی هنجهاری در ایه
راب ه و س مت وایدار رسانه را نقض و کمینههای دعوی مدنی را دربارش نقض حقهوق

89

و موانی رسانهای فراهم میکند (تقیوهورا  :1397ا85؛ اسهپنس و دیگهرانا :1393
ا .)27باضی اک اشکال درو و فریبکاری رسانهای عبارتند اک:
 .1تهیۀ ار عاتی که مصالف یا بنیار متفاوت با حقیقت است؛
 .2تنظیم بیانیهای غیرمنتقیما مبهم یا متنامض که موجهب اصهرار غیرمن قهی بهرای
ترویر موضوعی درو و غیرحقیقی میشود ()Griffith, 2011: p72؛
 .3حذف ار عاتی که مهما صادمانه یها مهرتب بها موضهوع اسهت و بهه مشهارکت
در رفتهههاری منجهههر میشهههود کهههه بهههه ونههههانکردن ار عهههات کمهههک میکنهههد
(تقیوورا  :1397ا)85-86؛
 .4دادن ار عات غل یها منحرفکهردن حقیقهت بهسهوی موضهوعات فرعهی یها
مبانی غیرحرفهای؛
 .5بههه حههدامل رسههاندن یهها نادیههدهگرفت جنبههههای حقیقههت در یههک موضههوع
(.)Lee, 2003: p14
نظریۀ هنجاری رسانه و صداقت اخالقی رسانهای
نظریههۀ هنجههاریا دربردارنههدش مجموعهههای اک نظرهههاا مایارهههاا ارکزههها و بایههدها و
اخالق /سر و چهارل /سابسیان 1398

نبایههدهای نههافر بههه ویژگههیههههای هههویتیا مناسههبات سههاختی و مواعههد رفتهههاری
کنشگر اجتماعی (اعم اک حقیقهی یها حقهومی) اسهت کهه موجهب گنهترز صهدامت
اخ می در رسانه و درنتیجهها سه مت رسهانه میشهود .بههبیاندیگرا هنجهارگرایی در
سیاسههتگذاری رسهههانهای نهههوعی جههههتگیهههری نظهههری و صهههادمانه اسهههت کهههه بهههه
موضهههوعات اخ مهههی و ارکشهههی توجهههه داردا اک سهههوی امهههور اخ مهههی و ارکشهههی
هدایت میشود و با فریبکهاری رسهانه مقابلهه میکنهد (شهرفالهدی ا  :1392ا136؛
گیدنزا  :1374ا.)35
هر نظام هنجاریا الگوی تجویزیا دستورالاملا سیاسهت اجرایهیا شهرح وفیفهه
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و ...بهرور آشهکار و ونههان و آگاهانهه و ناآگاهانهه اک یهک یها چنهد نظهر اَبرهنجهاری

همصوان متأمر است .در تحلیلی نظریا هر نظام هنجهاری در گهام اولا بهه یهک نظهام
ارکشی و مبتنی بر حقیقتگویی و در گهام باهدا بهه یهک نظهام مارفتهی و بینشهی (در
ورای خود) ارجاع دارد .به اعتقاد شماری اک اندیشهمندانا ههر ایهدئولوهی (مجموعهۀ
بههمویوسته ای اک بایدها و نبایدهای هنجاری و ارکشی)ا منتقیم و غیرمنتقیما بر یهک
جهانبینی (مجموعهای اک باورها و بینخههای هنتیشهناختی) مبتنهی و بها آن متناسهب
است (مصباحیزدیا  :1384ا.)435-436
یک نظریۀ هنجهاریا متضهم اصهول عهام -غالبهاً برگرفتهه اک امتضهائات سیاسهیا
امتصادیا اجتماعیا فرهنگی و مذهبیا نظامهای هنجاری ک نا عهرف و شهیوهههای
مومی رایر  -در جاماۀ محل فاالیهت رسهانه و الزامهات و انتظهارات حقیقهی و کهام ً
صادق و ما وف به نحوش عمل رسانه جمای است و ارتباط وامایا بیورده و بیشهائبه
بهرورکلیا جاماه و فرهن

در شبکهای اک تاهام ت ویوسهته تایهی مهیکنهد (ر: .

ویلیامزا  :1386ا20؛ شرفالدی ا  :1392ا .)132بنابرای ا نظریۀ هنجهاری رسهانه
یههک سههاکش مفهههومی و واماههی و من بههق بههر حقیقههت اسههت کههه اک مفروضههات عههام و
کمینهایا گفتمانهای غالب فرهنگی یا فرهن

عمهومی (شهیوهههای مهومیا عهرف و

آداِّ و رسههوم)ا گههرایخههها و انتظههارات مشههتر ا ایههدئولوهیهههاا مههوانی اساسههیا
مراردادهای اجتماعی و اوضاع سیاسیا اجتماعی و امتصادی هر جاماه گرفته میشهود
(وارسانیاا  :1382ا13 -14؛ بهادریا  :1376ا.)50
بدان دلیل که حوکش فاالیهت بیشهتر رسهانههها ملهی و من قههای اسهتا اک الگوههای
هنجاری اختصاصی گریزی نینت و مبنای سیاستگذاری و تدوی نظام هنجاری بهرای
ای رسانههاا فرهن

ملی است .برای اساسا نظریهه یها نظهام هنجهاری رسهانههها بایهد

منشررخ حیح بیاخ سحالیالا رسانهاخ با سأ یر بی راقت اخالقر

رسانه را بهمنزلۀ یک نهاد اجتماعی با نههاد سیاسهتا امتصهادا دیه ا تالهیم و تربیهت و

م ابق با ویژگیهای کیر تدوی شود تا در تحقق و ترویر صدامت اخ می و مقابله بها
فریبکاری رسانهای مؤمر باشد:
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 .1جامف باشد و به گونهای رراحی شود کهه رسهانه را در مومایهتههای مصتلهفا
متناسب با فرفیتها و محدودیتهای وامای عرصۀ عملا هدایت کند؛
 .2به رشد و ههدایت عمهومی م هابق بها باورههاا ارکزههاا نگهرزههاا الگوهها و
رفتارها در منیر نیل به تاالی م لوِّ و تکامل درونی و مانوی بینجامد؛
 .3به وضایتهای م لوِّ و تها حهدی آرمهانیا کمینههمحهور و مبهی ماعهدهههای
صحی رفتاری توجه داشهته باشهد و راهنمها و ویخبینیکننهدش عمهل و مایهار ارکیهابی
کیفیت آن باشد .ای رویکردها بیانگر آن است کهه در سیاسهتگذاریههای رسهانهایا
نظریۀ هنجاری ای کاربرد دارد که عه وه بهر ارائهه مهوارد یادشهدها در تفنهیر و تابیهر
وامایت و کوشخ برای تبدیل وضایت موجود به وضایت م لوِّ مؤمر باشهد (ر: .
کرگهههرا  :1386ا61؛ مککوایهههلا  :1382ا153-159؛ شهههرفالهههدی ا :1392
صص 134و 137؛ بهادریا  :1376ا)52؛
 .4کمین ههای را بههرای فراخههوانی دیگههران بهسههوی ارکزهههای اصههیل فرهنگههی و
رساندن ویام و محتوای م لوِّ فرهنگی -یانی باورهاا ارکزها و آرمهانههای الههی-
به آحاد جاماه فراهم کند؛
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 .5بههه گنههترز و تههرویر راهکارهههای جماههیا ماننههد تحقههق دعههوت بههه خیههرا
شکلدهی به ارتبارات اجتمهاعی در جاماهۀ اسه میا اجهرای جماهی امربههماروف و
نهیاکمنکرا ت زهای گروهی برای احیا و امامۀ ارکزهای الهی کمک کنهد (ر: .
ذوعلما  :1397ا)335-337؛
 .6موجب تقویت روحیۀ منئولیتوذیری در منئوالن حرفهای رسانه گردد؛ کیهرا
کنیکه خود را در مبال وجدانا جاماه و دی منئول بداندا میتواند برای ملت مفیهد
باشد و موجب کارآمدی فرهن
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رسهانه و سیاسهتگذاری رسهانهای و تحقهق صهدامت

اخ می در ای حوکه شود (ر : .امامخمینیا 1385ا ج :3ا.)368

مبانی سیاستگذاری رسانهای در فرهنگ اسالمی و تحقق صداقت اخالقی
در فرهن

اس میا مبانی سیاستگذاری رسانهای را بهرای تحقهق صهدامت اخ مهی و

تأمی س مت رسانهای چنی میتوان ترسیم کرد:
الف) اسالمیکردن سازکارهای برنامههای رسانهای

باتوجه به اهمیت منابف اس می (بهویژه مرآن و سنت نبوی) و جایگاه عقلا برنامهههای
رسانهای باید براساس آموکههای اس می تهیه شهود و وفهایف هریهک اک بصهخههای
رسانه م ابق با آن تایی و اب

گهردد .امهام خمینهی

تأکیهد مهیکنهد کهه اجهرای

برنامههای رسانهای بر مایار منابف و آموکههای اسه میا عامهل بنه عهدالت فهردی و
اجتماعی و منف اک فناد و فحشا و انواع کررویها و فریبکاریهها و موجهب برمهراری
حاکمیت اخ ق دینی میشود و جاماهه را بهسهوی مهواکی صهحی اخ مهی ههدایت
اجتماعی کهنه شود (ر : .امامخمینیا 1385ا ج :21ا.)405
ب) توجه به امر فرهنگ در توسعۀ برنامههای رسانهای

ای اصل که در توساۀ همهجانبۀ رسانههها در عرصهۀ ملهی و بهی المللهیا یهک عامهل
تایی کننده استا موجب سیاستگذاری م لهوِّ رسهانهای در جاماهه ایهران میشهود.
رعایههت ای ه اصههل بههه برنامهههریههزی م لههوِّ فرهنگههی در حههوکش رسههانه میانجامههد.
ویژگیهای چنی برنامهریزی م لوبی عبارتند اک :سهاکگار بها توانهاییههاا امکانهات و
فرفیتهای موجود جاماها منا ف و آینهدهنگهرا برخهوردار اک رویکهرد مشهارکتی و
مردمی و بهرهمند اک تنوع فرهنگی و خ میت در خلق آمار وامای و سودمند رسهانهای
(صالحی امیریا  :1387ا.)120
بدیهی است که منئوالن باید با مشهارکت دانشهگاههها و مراکهز تحقیقهاتیا کمینهۀ
م الاات فرهن

منشررخ حیح بیاخ سحالیالا رسانهاخ با سأ یر بی راقت اخالقر

میکند .ای هها اک چیزههایی نینهت کهه بها مهرور کمهان و رهی تهاری بشهر و کنهدگی

م لوِّ رسهانهای را فهراهم کننهد و نههادی بهرای تجزیهه و تحلیهلا

ساکماندهی و جهتدهی به ای م الاات در نظر بگیرند.
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ج) سازماندهی فرهنگ رسانهای مبتنی بر اخالق اسالمی و صداقت اخالقی

برای تحقق ای مبنا باید راهکارهای کیر اجرا شوند:
 .1بررسی آسیبشناسانۀ برنامههای رسانهای در مرحلۀ اجهرا و نظهارت و ارکیهابی
میزان توجه به فضایل اخ می در ساخت و تدوی آنها؛
 .2افزایخ توان ار عرسانی مبتنی بر ارکزهای اخ می در برنامههای رسانه؛
 .3مشهههصصکهههردن اولویهههتههههای فرهنگهههی رسهههانه بههههجای تولیهههد انبهههوه و
بیهدف برنامهها؛
 .4تقویت نقخ اخ ق اس می و صدامت اخ می در سیاستگذاریهای رسانهای؛
 .5ترویر همگرایی در فاالیتهای رسانهای (ر : .جمالزاده و آمهادادیا :1389
ا.)57-58
مفروضات بنیادی نظام هنجاری اسالم در سیاستتگذاری رستانهای بترای
تحقق صداقت اخالقی
الگو و شاخصهههای هنجهاری رسهانه بهرای تحقهق صهدامت اخ مهی اک منظهر اسه ما
صراحتاً و تلویحاً متضم اصول و مفروضاتی نظری و اخ می است که اک جههانبینهی
اخالق /سر و چهارل /سابسیان 1398

الهیا اننانشناسی و نظام ارکشی اس م برآمده است و توجه به آنهها سه مت رسهانه
را در وی دارد .مهمتری ای مفروضات بنیادی عبارتند اک:
 خههدامحوریا اعتقههاد بههه ربوبیههت تکههوینی و تشههریای و حاکمیههت بیههنخ
توحیدی در تمام عرصههای حیات فردی و اجتماعی (اک جملهه برنامههریهزی رسهانه و
عملکرد رسانهای)؛
 توجه به کرامت و شرافت ذاتی اننان؛
 توجه به هدفمندی خلقت جهان و اننهان کهه همهان نیهل اختیهاری بهه کمهال و
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تاالی در ورتو ایمان و عمل صال است؛

 توجه به برخورداری اننان اک مابلیتا تهوان و سهرمایهههای ف هری و تمهای ت
اصیل در کمینههای مصتلهف و تأکیهد بهر ایه کیرسهاخت در نظهام هنجهاری اسه م و
رسانۀ اس می (ر : .مریجیا  :1387ا31-36؛ رامی ا  :1391صص 154و )157؛
 توجه به اجتماعیبودن اننان به امتضهای سرشهت ربیاهیاز (ر : .حجهرات:
13؛ فرمان 54 :و کخرف .)32 :ای موضوعا نقخ تمهیهدی برجنهتهای در التفهات بهه
صدامت اخ می و حرکت بهسهوی سهاادت یها شهقاوت دنیهوی و اخهروی دارد و در
تولید برنامههای رسانهای و تدوی سیاستههای رسهانۀ اسه می بهه آن توجهه میشهود
(مریجیا  :11387صص 9و )17؛

 هدایت و ساادت در گرو ایمهان و عمهل بهه تاهالیم وحیهانی و خهرد متشهرعانه

است و ای یکی اک کمینههای مهم توجه به صدامت اخ می است؛

عرصههای مصتلف فردی و اجتماعی و ماتبرتری منبف برای اخذ ارکزهها و هنجارهها
و برنامهریزی و سیاستگذاری م لوِّا ساده و صادمانۀ رسانهای (ر : .جوادیآملیا
 :1372ا)93؛

 تربیتوذیری اننان و نقخ تایی کننده و عمیق محی فرهنگهی -اجتمهاعی در

فرایند رشد و شکوفایی استادادهای فردیا سبک کندگی و نحوش تاامهل او بها خهودا
محی ا عوالم ماورا و کل نظام هنتی؛

 لههزوم کمینهههسههاکی محی ههی و تمهیههد مقههدمات الکم بههرای شههکوفایی هدفمنههد

استادادها و رشد همهجانبۀ مابلیتها برای تحقق ساادت دنیوی و اخروی اننان؛

 توصیه به ایجاد و استقرار حاکمیت والیی بهمنزلۀ اصهلیتهری عامهل تمهیهدی

برای شکلگیری و شکوفایی حیات ریب موعود دینی؛
 ضرورت بهرهگیری اک رسانههای جمای مدرن بها کارکردههای متنهوعی ماننهد

منشررخ حیح بیاخ سحالیالا رسانهاخ با سأ یر بی راقت اخالقر

 جامایت محتوایی دی برای واسصگویی به همۀ نیاکهای مابت و متتیر اننهان در

ترویر صدامت اخ میا برای تأمی نیاکها و ضرورتهای فرهنگی -اجتماعی جاماهۀ
اس می و مقابله با جریانهای مااری (فرهنگیا  :1377ا)86؛
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 لزوم مانونمندی همۀ عرصههای فاالیت اجتماعی بروایۀ مایارهای وذیرفتهشهدش
اکثریت جاماه (نهادسهاکی) .رسهانه نیهز در جایگهاه یهک نههاد اجتمهاعی و کهارگزار
فرهنگههیا موفههف اسههت اک الگههوی هنجههاری ک ه ن جاماههۀ اس ه می تبایههت کنههد.
برای اساسا نظام هنجاری جامف و خردهنظام هنجاری مربوط بهه بصهخههای مصتلهف
یک رسانها همنو و من بق با نظام هنجهاری که ن جاماهه رراحهی و تهدوی خواههد
شد .دولهت اسه می نیهز مجهاک اسهت بهرای تهأمی اههداف تالیمهی و تربیتهیا امنیهت
اجتماعیا منافف ملی و مصال جماهی و سه مت رسهانها محهدودیتههایی را بهر کهار
رسانهها اعمال کند (ر : .خاشایا  :1391ا)53-57؛

 منئولیت رسانۀ ملی بهمنزلۀ یکی اک نهادهای فرهنگی جاماۀ اس می و یکی اک

باکوان ورتوان نظام دینی در تأمی صدامت اخ می وایدار و ضرروتههای کهارکردی
جاماه و واس دهی به نیاکهای آموکشیا ار عات هویتیا عهارفیا تربیتهیا اخ مهیا
فراغتی و ارتباری آحاد آن متناسب با اهداف و انتظارات (ر : .امامخمینهیا 1385ا
ج :21صههص 399و 429-430؛ منههاودیا  :1387ا25-26؛ کههافمی اردکهههانی و
کشاورکا  :1385ا193؛ شرفالدی ا  :1392ا.)138-139
بایدها و نبایدهای هنجاری در سیاستگذاری رسانۀ اسالمی و تحقق صداقت اخالقی
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اک رسانۀ ملی بهمنزلۀ یک رسانه م لهوِّ و سهالم اسه می -ایرانهی انتظهار مهیرود در
فاالیتههای حرفههای خهود مواعهد رفتهاری و اخ مهی کیهر را در دو عرصهۀ بایهدها و
نبایدهای هنجاریا بههرور آشهکار و ونههان و منهتقیم و غیرمنهتقیما در همهۀ سه وح
فردی و اجتماعی جاماه عینیت بصشد و برای تحقق صدامت اخ می و حفو سه مت
محی خویخ بهکار بندد.
الف -بایدها

 .1ت ز برای نشهر و تبلیهد فرهنه
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اسه می و ملزومهات آن بها مؤلفههههای شهناختی

(جهانبینی)ا اعتقادی (متالقات ایمان)ا اخ میا فقهی (احکام و شرعیات) و غیره؛

 .2فرهن

ساکیا باکتولید فرهن

اس می -ایرانهیا ویرایههکداییا احیها و تهرویر

آرمانهای فرهنگی و هدایت آنها اک سه

ناخودآگهاه بهه سه

خودآگهاه حافظهۀ

ملی و حفو و تقویت هویت اس می -ایرانی؛
 .3کوشههخ بههرای جاماهههوههذیری مههردم و رشههد و تاههالی مصاربههان متناسههب بهها
محوریههت باورهههاا ارکزههها و آرمانهههای اس ه می و توجههه بههه شصصههیتا عههزتا
مصلحت و نیاک مصارب؛
 .4باکتاِّ گرایخ ها و مواضف اصولی نظام جمهوری اس میا حفو و تحکیم ای
نظام و کوشهخ بهرای تحقهق اههداف و آرمانههای فرهنگهی آن در سه

داخلهی و

خارجیا تقویت عهزت و امتهدار نظهاما تهذکار ضهافهها و کاسهتیههای نظهاما رفهف
اتهامات و عیهبجهوییههای بهدخواهان و ابهراک انزجهار و برائهت اک مصالفهان عنهود و
ماارضان لجوج (ر : .اس می و دیگرانا  :1386ا)384-386؛
محصهههوالت فرهنگهههی متناسهههب بههها نیاکههههاا انتظهههارات و مصهههال آنهههها (ر: .
رابرتنونا  :1374ا)57؛
 .6ارتقای دانخ عمومی دربارش موضهوعات و منهائل سیاسهیا حقهوق و تکهالیف
شهروندیا فضایل و ارکزهای اننانی و...؛
 .7ترغیههب مصاربههان بههه مانویههتا فضههایل اخ مههیا امههدامات خیرخواهانههه و
نوعدوستانها مشارکت اجتماعیا ویوندهای خانوادگی و خویشاوندیا امربههماروف و
نهیاکمنکر و( ...رامی ا  :1391ا)155؛
 .8القا و ارتقای حس امنیتا منهئولیتوهذیریا جمهفگرایهیا وحهدتا بهرادریا
خودباوری فردی و ملیا عزت و کرامت نفنانیا غرور ملی و شور انق بی؛
 .9تقبی ضدارکزها و ناهنجاریهایی همچون دروغگوییا فریبکاری رسهانهایا

منشررخ حیح بیاخ سحالیالا رسانهاخ با سأ یر بی راقت اخالقر

 .5جهههذِّ حهههداکثری مصاربهههان (بههههعنوان متربیهههان) بههها تولیهههد و عرضهههۀ

مانونشکنیا مانونگریهزیا ارتشهاا رانهتخهواریا تباهیضا تنهدخوییا کینههورکیا
اشرافیگریا تجملگراییا مظاهر فرهن

بیگانه و...؛
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 .10انتقادوذیریا ایجاد کمینه برای ررح دیدگاههای انتقادی منصهفانها شناسهایی و
برجنتهساکی ضافهای جاماه و کوشخ برای شناسایی و مارفی راهههای اصه ح و
ترمیم کاستیهها (ر : .م ههریا  :1374ا65-71؛ مصهباحیزدیا  :1384ا-436
433ا شرفالدی ا  :1392ا.)141-142
ب -نبایدها

 .1ورهیز اک تضایف باورهای دینی و ترویر صهری یها ضهمنی آمهوکهههای ک مهی و
اعتقادی ادیهان تحریفشهدها مکاتهب نوفههور انحرافهی (سوسیالینهما سکوالرینهما
اومانینما فیمینینم و)...ا فرمههای ضاله و مانویتگراییهای صوری؛
 .2ورهیههز اک نقههض ارکزهههای اخ مههی ماننههد تهمههتا تمنههصرا عیههبجههویی و
تحریف حقایق؛
 .3ورهیههز اک تههرویر مههدها و نمادهههای فرهنگههی بیگانههه و جلههوههههای رفتههاری
فرمههای انحرافی؛
 .4ورهیههز اک تههرویر و تجههویز مههانونگریههزیا تجمههلگرایههیا اشههرافیگههریا
مصرفگرایی و بیگانهگرایی؛
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 .5ورهیههز اک عههادیسههاکی و نمایانههدن ناهنجههاریهههایی چههون رهه قا اخههت ط
غیرمتاهههارف کن و مهههردا همنهههریابی خیابهههانیا مصهههرف دخانیهههاتا کنسهههاالریا
کود ساالری و تبایضهای نهادینهشده (ر : .رفیفوورا  :1377ا)262-263؛
 .6ورهیز اک وصخ برنامههای مروج رخوتا بیاعتناییا مشهریگری و برنامههههای
متضم مفاهیم و حرکات مبتهذلا بهیمانها و غیراخ مهیا تکیههک مههای سهصیف و
رکیک و موسیقیهای مبتذل (ر : .محننیا بیتاا ا)419-420؛
 .7ورهیز اک تحقیر مومیتهاا کبانهاا لهجهها و گویخههای امهوام ایرانهیا املیهت-
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های دینی و خرده فرهن

های محلی؛

 .8ورهیز اک ررح شاارهای ناسیونالینتی بها رویکهرد باسهتانگرایی و دامه کدن بهه
تااریهای فرهنگی؛
 .9ورهیز اک سبکشمردن مقدسهاتا مقامهات مهذهبیا مفهاخرا میهراث فرهنگهی-
اجتماعیا الگوساکی اک شصصیتهای حقیر و فامد ویژگیهای ارکشی م لوِّ؛
 .10ورهیههز اک تضههایف آرمههانههها و ارکزهههای نظههام اس ه می و برجنههتهسههاکی
ضافهاا فریب و تشویخ افکار عمومیا دامه کدن بهه اخت فهات منهئوالنا تشهدید
نارضایتیهای عمهومیا برجنهتهکردن مفاسهد اخ مهی و اجتمهاعیا افههار محبهت و
کرنخ دربرابر دشم و بزرگنمایی ویژگیهاا امکانهات و تورئههههای آنهان (ر: .
اس می و دیگرانا  :1386ا385؛ شرفالدی ا  :1392ا.)143-144
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نتیجهگیری
برای تبیی دستاوردها و نتایر ای مقاله میتوان به موارد کیر اشاره کرد:
 .1اخههه قا گنهههتردهتهههری نظهههام هنجهههاری و اک جملهههه مؤلفههههههههای رسهههانه
اسهت کهه گهزارههها و مضهایای نههافر بهه بایهدها و نبایهدهای رفتهاری و عملهی اربههاِّ
رسهههههانه را در عرصهههههۀ تولیهههههد محصهههههوالت سهههههالم رسهههههانهایا تحقیقهههههات و
سیاستگذاری م لوِّ رسانه در منیر تحقق ارکزها و هنجارههای اسه می (اک جملهه
صدامت) دربردارد.
 .2حوکش ارتبارات عموماً و ارتبارات جمای و رسانهای خصوصاًا بهمنزلهۀ حهوکه-
های فاالیت اننهانیا اک شهمول محکومیهت مواعهد اخ مهی و اک همهه مهمترصهدامت
اخ می منتثنا نینت.
 .3مقصود اک اخ ق رسانها مجموعه مواعدی است که دسهتانهدرکاران رسهانههها
داورلبانهه و براسهاس نهدای وجهدان و ف هرت خهویخا در حهوکش اشهتتال حرفهههای و
ساکمانی خودا به رعایت آن ملزم و در تحقق وجهه عملهیا اک ایه حیهث مهؤمر وامهف
میشوند.
 .4اخ قا بهمنزلۀ یکهی اک مؤلفههههای هنجهاری رسهانها در عرصهۀ سیاسهتگذاری
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رسانهای و تحقق صدامت در عملکرد م لوِّ آن تبلور مییابد و به حفهو و وایهداری
س مت رسانه یاری میرساند.
 .5رسههانۀ ملههیا چههه بههه امتضههای شههأن رسههانهای و چههه بههه اعتبههار انتنههاِّ بههه
نظام والیهیا بههرور مؤکهد بهه رعایهت صهدامت اخ مهی (بهمثابهۀ یکهی اک مهمتهری
ارکزهههای اخ مههی در گنههترش فاالیههتهههای حرفهههای خههود) و داشههت منشههوری
صههحی بههرای تحقیقههات رسههانهای و تولیههد محصههوالت ملههزم اسههت؛ کیههرا یکههی اک
سهههاکمانهای مههههم در تحقهههق الزامهههات عملهههی الگهههوی متاهههالی سهههبک کنهههدگی
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محنوِّ میشود.

پیشنهادهای عملی (برپایۀ یافتههای پژوهشی)
 .1تأمی غایت فضیلتجویانۀ یک رسانۀ دینی یا ت ز برای رشد و تقویت فضهایل و
کههاهخ و کدودن رذایههل اخ مههی اک سههاحت مصاربههان رسههانه اکجملههه رسههالتههها و
مأموریت فرهنگی رسانۀ ملی در تحقهق صهدامت اخ مهی اسهت .در توسهاۀ فرهنه
اس میا ای رسالت باید بهعنوان اصل و مؤلفه ویشران موردتوجه مرار گیرد.
 .2اصول هنجاری (بایدها و نبایدها) رسانۀ ملی اکیکسوا به اعتبار داشهت وصهف
دینی و اس می و تالق به نظام والیی بر اصول برگرفته اک جهانبینی و نظهام ارکشهی و
هنجاری اس م استوار است و اکسویدیگرا بههدلیل سهیاق ملهی و امتضهائات ناشهی اک
حوکش عملا اک موانی و نظامات هنجاری وایها مواضف اع نهی و رهنمودههای رهبهری
نظاما الزامهات محی هیا نیاکهها و انتظهارات جماهیا یافتههههای تجربهی و وژوهشهی و
و عملی بهرای رفهف مشهک ت و حهل بحرانههای اخ مهی در جاماهه و نیهز در تحقهق
صدامت اخ میا نقخ ساکنده و کاربردی دارد.
 .3در جاماۀ ایران و خانوادههای ایرانیا هنگامیکهه ننهل جهوان اوضهاع را بهرای
حمایت اجتماعی و دلبنتگی مناسب نمیبیندا احناس ناامیدی میکند و اک ارکزهها
و اعتقاداتخ دست برمیدارد؛ اکای روا ضروری است در سیاسهتگذاری رسهانهای بهه
برنامهها و برنامهریزیهای من بق بر اخ ق و صدامت اخ می توجه شهود تها خاههای
عارفی و اجتماعی جوانان وهر شهود و خهانوادههها بهرای حمایهت وایهدار اک ایه ننهل
آگاهی یابند.
 .4به نظر نگارندها توجه به استفادش هدفمند و من بق بر اصهول اخ مهی اک رسهانهها
(بههویژه رسهانۀ جماهی)ا نظهارت اخ مهی بهر فرکنهدانا نظهارت اعضهای خهانواده بههر
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ضرورتهای تشصیصی نظام اس می برآمده است و بههمی دلیلا در ارائه تهدابیر الکم

یکدیگر در میزان و روز استفاده اک رسانههاا جلوگیری اک ایجاد تهدیدهای اخ مهی
در عرصۀ رسانۀ ملی برای مصاربهان اکسهوی صداوسهیمای جمههوری اسه میا کنهده
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نگهداشت یاد خدا و ترویر آن با ساخت برنامهها و اجهرای وفهایف رسهانهایا توجهه
بهههه سههه مت جنهههمی و روحهههیا اهمیهههتدادن بهههه سهههبک کنهههدگی اسههه می در
برنامهههریزیهای رسههانهای و تاهههد منههئوالن ایهه عرصههها اک مهمتههری عوامههل و
رویکردهای عملی در سیاستگذاری م لوِّ رسانهای بهرای تحقهق صهدامت اخ مهی
(بهمنزلههۀ یکههی اک اساسههیتری شاخصههههای هنجههاری اخهه ق رسههانه) در مقابلههه بهها
آسیبهای ناشی اک تهاجم فرهنگی دشمنان و غلبه بر تورئهههای آنهان در جنه

نهرم

رسانهای است.
 .5براساس حکهم عقهل و شهرع و تجربهها هنگهام اسهتفاده اک رسهانهها بایهد ههدف
ماقولی وجود داشته باشد و مصاربان در ایه فضها همهواره بایهد بهه سه مت جنهمیا
روحهههی و اخ مهههی خهههود توجهههه کننهههد .همچنهههی ا براسهههاس ضهههرورتی من قهههیا
سیاستگذاریهای رسانه ای باید با راهبرد فرهنگی و اخ می کشور متناسهب باشهند تها
در تحقههق صههدامت منههتمر و وایههدار اخ مههیا سههودمند و کارآمههد باشههند .لههذا بههرای
حرکت درست در ای منیر بایهد آمهوکز فرهنگهی و مبتنهی بهر جاماهوهذیری سهواد
رسانه ای در میان همۀ افراد جاماهها مصاربهان رسهانه و منهئوالن اجرایهی ایه عرصهه
رواج یابد.
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 .6تایی و ساخت برنامههای عملی با نمایخ ارکزها و یهادآوری مصهادیق آنهها
بههرای احیههای ارکزهههای دینههی ضههرورت دارد؛ کیههرا ارکزههها را میتههوان در مالههب
مصادیق آنها شناخت و شناساند؛ ارکزهایی چون عهدالتا صهدامتا انفهاق جهان و
مالا ایثار و گذشت که هیچ جاماهای بدون آنها اسهتحکام و اسهتمرار نهدارد .رسهانۀ
ملی میتواند با بهرهگیری اک خاررات ناِّ هشت سال دفاع مقهدس و جبههۀ مقاومهت
اس میا دسهتمایۀ خهوبی در اختیهار برنامهسهاکان مهرار دههد و بها داسهتانهای بهدیف و
وامایا ارکز ها را به تصویر بکشهد و اک ایه رریهق بهه ایفهای نقهخ عملهی خهود در
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ترویر و گنترز صدامت اخ می و حفو س مت محی ی خویخ بپرداکد.

کتابنامه

 .1مرآن کریم.
 .2اس میا محمدتقی و دیگران ()1386ا اخ ق کاربردیا مهم :وژوهشهگاه علهوم و
فرهن

اس می.

 .3اسماعیلیا محن ()1385ا «تاامل حقوق و اخ ق در رسانههها»ا فصهلنامه رسهانها
سال 17ا ز66ا ا .9-29
 .4امامخمینی ()1385ا صحیفه نور (بیانات و ویامهای امهامخمینهی)ا تههران :مؤسنهه
تنظیم و نشر آمار امام خمینی .
 .5بهههادریا افنههانه ()1376ا درآمههدی بههر سیاسههتگذاری و برنامهههریزی فرهنگههیا
تهران :مرکز وژوهخهای بنیادی.
سیاسیا دانشگاه بامرالالوم

ا ز 21ا ا .18-7

 .7تقیوورا فائزه ()1397ا «م الاه کیفهی شهیوههای فریبکهاری رسهانه و آمهار آن در
خانواده»ا فصلنامه علمهی ترویجهی اخه قا دفتهر تبلیتهات اسه می حهوکه علمیهه مهم
(شابه اصفهان)ا سال 8ا ز ( 31ویاوی )53ا ا .106-81
 .8جمالزادها ناصر و میثم آمادادی ()1389ا «سیاستگذاری امهورفرهنگی کشهور اک
دیههدگاه امههامخمینههی

»ا فصههلنامه وههژوهخ فرهنگههیا وژوهشههگاه فرهن ه

ا هنههر و

ارتباراتا سال 12ا ز 12ا ا .37-64
هدال ()1372ا شههریات در آینههه مارفههتاتهههران :مرکههز نشههر
 .9جههوادی آملههیا عبه ِه
فرهنگی رجا.
 .10خاشایا وحید ()1391ا «ارائه الگوی م لهوِّ تهدوی سیاسهتهای رسهانهای»ا

منشررخ حیح بیاخ سحالیالا رسانهاخ با سأ یر بی راقت اخالقر

 .6وارسههانیاا حمیههد ()1382ا «ننههبت فقههه سیاسههی و فلنههفه سیاسههی»ا فصههلنامه علههوم

فصلنامه علمی ترویجی رسانها دفتر م الاات و برنامههریزی رسهانهههاا سهال 23ا ز 1
(ویاوی )86ا ا.29-66
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 .11ذوعلما علی ()1397ا فرهن
فرهن

ناِّ اس میا تهران :ساکمان انتشارات وژوهشهگاه

و اندیشه اس می.

 .12رابرتنهههونا یهههان ()1374ا درآمهههدی بهههر جاماهههه بههها تأکیهههد بهههر نظریهههههای
کارکردگراییا ستیز و کنخ متقابهل نمهادیا ترجمهه حنهی بههروانا مشههد :آسهتان
مدس رضوی.
 .13رامی ا فرح ()1391ا «ارتبارات و رسانه دینی»ا فصلنامه علمی ترویجهی رسهانها
دفتر م الاات و برنامهریزی رسانههاا سال 23ا ز ( 2ویاوی )87ا ا .141-159

 .14رفیفوورا فرامرک ()1377ا توساه و تضادا تهران :شرکت سهامی انتشار.
 .15کرگرا افشهی ()1386ا «نظریهه هنجهاری روابه بهی الملهل در جههان مااصهر»ا
فصلنامه سیاست خارجیا سال 21ا ز 3ا ا .599-634
 .16سنیمانا وی .جی)1375( .ا نگاهی دیگر بهه اخه ق رسهانهایا ترجمهه محمهود
حقیقت کاشانی و دیگرانا تهران :مرکز م الاات و تحقیقات رسانهها.

 .17شرفالدی ا سیدحنی ()1392ا «رویکردی دینهی بهه اخه ق رسهانه»ا فصهلنامه
اخ ق وحیانیا مؤسنه فرهنگی تحقیقاتی اسراءا سال 2ا ز5ا ا.105-150

 .18صهههالحی امیهههریا سیدرضههها و امیهههر عظیمهههی دولهههتآبهههادی ()1387ا مبهههانی
اخالق /سر و چهارل /سابسیان 1398

سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگیا تهران :مجمف تشصیص مصلحت نظام.
 .19رباربهههاییا سیدمحمدحنهههی ()1362ا المیهههزان فهههی تفنهههیرالقرآنا ترجمهههه
سیدمحمدبامر موسوی همدانیا تهران :کانون انتشارات محمدی.
 .20فنهههاییا ابوالقاسهههم ()1384ا دیههه در تهههراکوی اخههه قا تههههران :مؤسنهههه
فرهنگی صراط.

 .21فرهنگیا علیاکبر ()1377ا ارتبارات اننانیا تهران :مؤسنه تهران تایمز.
 .22فههوالدیا محمههد ()1387ا اخهه ق روکنامهههنگههاریا مههم :مؤسنههه آموکشههی و
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وژوهشی امام خمینی .

 .23کهههافمی اردکهههانیا مههههدی و سوسههه کشهههاورک ()1385ا «مبهههانی نظهههری
مدیریت تحول فرهنگی در ایران»ا مجموعه مقاالت اولی همایخ مهندسی فرهنگهیا
تهران :بینا.
 .24گرامههیا غ محنههی ()1390ا «اخهه ق رسههانها مقاینههه منشههورات جهههانی بهها
دستورهای اس می»ا وژوهخنامه اخ قا سال 4ا ز12ا ا.113-144
 .25گیدنزا آنتونی()1374ا جاماهشناسیاترجمه منوچهر صبوریا تهران :نی.
 .26لبیبههیا محمدمهههدی ()1387ا مایارهههای اخهه ق رسههانهای در رادیههوا تهههران:
ررح آینده.
 .27محننیا منوچهر (بیتا)ا جاماهشناسی عمومیا تهران:کتابصانه رهوری.
 .28محمدیا مجید ()1379ا اخ ق رسانهایاتهران :نقخ و نگار.
وژوهخهای اس می صداوسیما (دفترعقل).
 .30مناودیا فارمه ()1387ا مروری بهر اباهاد وضهایت فرهنگهی کشهورا گهزارز
داخلی مااونت وژوهشی مرکز وژوهخهای مجلس شورای اس می.
 .31مصباحیزدیا محمدتقی ()1384ا ماارف مرآن (خداشناسی)ا چ 5ا مم :مؤسنهه
آموکشی و وژوهشی امام خمینی .
 .32م هریا مرتضی ()1374ا تالیم و تربیت در اس ما چ 26ا مم :صدرا.
 .33مککوایلا دنیس ()1382ا درآمدی بر نظریه ارتبارات جماهیا ترجمهه ورویهز
اج لیا تهران :مرکز م الاات و تحقیقات رسانهها.
 .34نگهدارا بابک ()1382ا سیاستههای فرهنگهی کشهورهای جههانا ج1ا تههران:
ایلیاگنتر.

 .35ویلیهههامزا کهههوی ()1386ا در
تهران :سامی.

منشررخ حیح بیاخ سحالیالا رسانهاخ با سأ یر بی راقت اخالقر

 .29مریجیا شمس ِهال ()1387ا عوامل مؤمر در انحراف اک ارکزهاا چ 2ا مم :مرکهز

تئهههوری رسهههانها ترجمهههه رحهههیم ماسهههمیانا
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)ا م الاهه خ مشهی عمهومیا ترجمهه عبهاس1380( هاولتا مایکل و وام رامخ.36
. مرکز آموکز مدیریت دولتی:منوریان و ابراهیم گلش ا تهران
38.Griffith, Jeremy (2011), The Book of Real Answers to Everythingwhy do people lie? ISBN978-1-74129-007-3.
39.Lee, M (2013), Consumer Culture reborn: the cultural politics of
Consumption, Routledge publications.
40.phang, Anna (2005), Add a dose of Media Literacy in the Media
Diplomas Curriculum and Syllabus.
www.esd.sp.edu.sg/eetc/eetc07/docs/jtp/ Media literacy
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