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Abstract
Moderation is one of the most important moral issues in the holy religion of Islam, which has been considered by
many philosophers and thinkers, including Martyr Motahhari. Not only does Islam have special recommendations
for moderation in the field of practice, but it also considers the happiness of society and the formation of a utopia to
be dependent on moderation and avoidance of extremism. The purpose of this article is to explain the theory of
moderation from the perspective of Martyr Motahhari and to try to examine and investigate the factors and obstacles
of moderation with a descriptive and analytical method. And answer the question, what are the most important
effects and obstacles of moderation from the perspective of Martyr Motahhari? The research findings show that
from the perspective of Martyr Motahhari, the effects of moderation are: perfection, happiness, coordination in the
growth of values and scientific and material progress, and the obstacles to moderation include stagnation, ignorance,
whims and desires and the destruction of society. The result is that moderation will bring happiness to the individual
and to the wider community.
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(با تأکید بر آموزههای اخالقی و روان شناختی)
*

علیاحمد وناهی
چکیده
مهمتریو رسالت رسهانه آمهوکز ارتعرسهانی تحلیهل صهحی

تقویهت باورههای

مارفتی و اصتح رفتهار مصارهب اسهت .یکهی اک عناصهر مهمهی کهه میتوانهد رسهانۀ
جمای را در نیل به ایو رسالت مهم یاری رسهاند و رسهانه را اک آسهیبها و مشهکتت
مصون بدارد رعایت هنجارههای اختمهی و ارکشهی اسهت .ههدف وهژوهخ حا هر
بررسی و تبییو هنجارهای اختمی و ارکشی مؤ ر در افزایخ کارآمدی رسانۀ جماهی
و تتز برای مصونیتبصشی به آن در برابر آسیبهاسهت .سهئوال اساسهی ایهو اسهت
که برجنتهتریو آموکههای اختمی و ارکشی در کارآمدی رسانه و مصهونیت بصشهی
به آن کدامندی در ایو وژوهخ با بهرهگیری اک روز توصهیفی-تحلیلهی آموکهههای
اختمی و روانشناختی مرتب با رسانۀ جمای تحلیهل شهده اسهت .بهرای دسهتیابی بهه
عناصهههر مهههؤ ر در کارآمهههدی و مصهههونیت رسهههانۀ جماهههی آموکهههههای اسهههتمی و
روانشناختی بهرور دمیق و عمیق بررسی و ایو موارد استصراج شهد .1 :لهزوم رعایهت
*استادیار وژوهشگاه حوکه و دانشگاه دانخآموختۀ س

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرخ رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هاخ اخالقی و ران شناختی)
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جامفنگری در محتوا و ابزارهای رسانهای؛  .2دمهت در وهرداکز و تحلیهل ارتعهات؛
 .3توجههه بههه تفاوتهههای فههردی و ظرفیتهههای شههناختی مصارههب؛  .4رعایههت اصههل
مومایتشناسی؛  .5بهرهگیری اک ارتباط کتمی و غیرکتمی مناسهب و فهاخر؛  .6سهاۀ
صدر و انتقادوذیری؛  .7التزام به صدامت و راسهتگویی؛  .8رعایهت عهدالت و انصهاف
در رسانه؛  .9احترام به منزلت و کرامت مصارب؛ .10افزایخ توانهایی خودنظهارتی در
مصارب؛  .11افهزایخ تهاِّآوری مصارهب؛  .12باکنمهایی وامایهات و عهدم تحریهف
آنها.
کلیدواژها
اختق رسانه کارآمدی مصونیت روانشناختی هنجارها.
مقدمه
یکی اک ابزارهای مهم و ورگنتره در ایجاد و تقویت باورهای دینی باورهای شهناختی
و اصتح رفتارهای فردی رسانۀ ملی و جماهی اسهت .رسهانهها اک مؤلفهههای اساسهی
تقویهههت ارتبارهههات بهههیو فهههردی اجتمهههاعی خهههانوادگی و ...هنهههتند .موفقیهههت و
کم و کیف بهرهگیری اک روزهای عالمانه و تصصصهی
مقبولیت رسانههای جمای به ه
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

وابنته اسهت .بنهیاری اک وژوهشهگران ماتقدنهد سهبک آموکشهی و رسهانهای مناسهب
اک مهمتههریو عناصههر تأ یرگههذار بههر مصارههب اسههت ( & Raudino, Fergusson

.)Horwood, 2013, p.331-340
برخورداری اک دانخ و مهارت کافی و بهرهگیری اک اصول و واب خبررسهانی
اک مهمتهریو عوامهل موفقیههت در عرصهۀ تربیهت و ایجههاد تحهول در مصارهب بهشههمار
میآیههد ( .)Zang,2011, p.589تبلیههغ ( )Propagandaدر بهتههریو و اصههولیتههریو
شهکل آن یههک فاالیهت آموکشههی اسههت کهه بهها هههدف انتقهال دانههخ و آگاهیهههای
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سیاسی اجتماعی و فرهنگی و نشهر ارکزهها و سهجایای اختمهی انجهام میشهود .در

تبلیغات رسانهای باید به ساحتها و اباهاد مصتلهف توجهه داشهت تها افهزون بهر تحقهق
رسالت رسانهای مصهونیت اک آسهیبها نیهز محقهق شهود .بهرهگیهری اک مهارتههای
ارتباری در کارآمدی و تأ یرگذاری رسهانه بهر روابه فهردی اجتمهاعی و سهاکمانی
اهمیت کیادی دارد (ر اییان  1379ا.)284
جریانهای مصتلف بتوانند افکار و عقاید امیهدها و آرکوهها و ترسهها و نگرانیههای
خود را با دیگران در میان بگذارند و احناس کنند دیگران آنها را در

میکننهد و

می وذیرنههد .کمبههود ایههو مهههارت موجههب بههروک بنههیاری اک سههوءتفاهمها تنخههها
ادراکات ناصحی

اسنادهای غل و تاار

های بیو فردی و بهیو سهاکمانی میگهردد

(هلر  1383ا .)6در ارتبارهات و تاهامتت عهتوه بهر تبهادل ارتعهات و دادههها
توماات ررحها و اندیشهها عوارف و احناسات نیهز مبادلهه مهی شهود (میرسپاسهی
 1384ا .)354-352ارتباط ساکنده و مهؤ ر بها دیگهران همهدلی و صهمیمیت را در
گروههای اننانی بهبود میبصشد و تاار

هها را بهه حهدامل میرسهاند .بهرهگیهری اک

آموکههای اختمی و تربیتی مرتب با رسانۀ جمای و خبررسانی میتواند نقخ سهاکنده
و فراگیری در ساحتهای مصتلف تبلیغی و مصصوصاً در رسهانۀ جماهی داشهته باشهد
(وناهی  1396ا.)59
التزام به هنجارهای اختمی و ارکشی اک مهمتریو عناصر کارآمدی رسهانۀ جماهی
اسههت .رعایههت ایههو هنجارههها باعههث افههزایخ کارآمههدی تأ یرگههذاری مقبولیههت و
محبوبیت رسانۀ جمای میگهردد؛ بهرای مثهال ارتبهاط صهمیمی و صهادمانه و تههی اک
ریاکاری میتواند مانای جدی در مقابل شکلگیری بیاعتمادی و خ ای شناختی در
افراد گهردد و تأ یرگهذاری را افهزایخ دههد (سهودانی امیهری و مهرابهیکاده 1392
ا 20-5به نقل اک کومینگز و همکاران .)2008

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرخ رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هاخ اخالقی و ران شناختی)

اعتماد متقابهل هم افزایهی و صهمیمیت در صهورتی افهزایخ مییابهد کهه افهراد و

امههروکه اهمیههت اخههتق و هنجارهههای اختمههی در رسههانه دوچنههدان شههده اسههت.
رسانههای گروهی نقخ مهمی در انتقهال سهریف ارتعهات و آگاهیبصشهی بهه افکهار

117

عمومی و سهم بزرگی در تحوالت فرهنگی اجتماعی و سیاسهی دارنهد .ایهو نقهخ و
ا رگذاری رسالت حناس و سنگینی را بر دوز رسهانهها نههاده اسهت کهه انجهام آن
نیاکمنهد رعایههت هنجارههای مصتلفههی (بههویژه هنجارهههای اختمهی و ارکشههی) اسههت.
رسانهها بهه دلیهل گنهتردگی و تنهوع حوکهههای فاالیهت ماننهد فرهنگهی اجتمهاعی
امتصادی تربیتی سیاسی و ...منئولیت مهم و منحصر به فردی بر عهده دارند.
صههدامت در خبررسههانی تحلیههل دمیههق سههرعت خبررسههانی امانههتداری امنههاع
اندیشههه مبههارکه بهها جنهه

روانههی دشههمنان انتقههال ارکزهههای دینههی هههدایت

جاماه به سهوی هنجارهها و ارکزهها آمهوکز مهارتههای اجتمهاعی و خهانوادگی
ایجاد نشاط در آحاد جاماه و ...بصشی اک رسالت و آرمانهای ایو مجموعهۀ فرهنگهی
و تربیتههههی اسههههت .وایبنههههدی بههههه هنجارهههههای اختمههههی اک یههههک سههههو باعههههث
مصونیت سیاستگذاران و کارکنان ایو مجموعۀ عظیم اک کورویهها و ناهنجاریهها
میشههود و اک سههوی دیگههر اعتبههار و وههذیرز اجتمههاعی رسههانۀ ملههی را افههزایخ
میدههههد .التهههزام بهههه هنجارههههای اختمهههی در رسهههانه بنهههترهای رشهههد فرهنگهههی
تربیتههههی و اختمههههی فههههراهم میکنههههد مانویههههتگرایی و رعایههههت هنجارهههههای
اجتمهههاعی را افهههزایخ میدههههد و موجهههب بهبهههود کنخههههای رفتهههاری آحهههاد
جاماه میشود.
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بیشتریو میزان یادگیری با مشاهده و اک رریهق ابزارههای صهوتی-تصهویری محقهق
میشههود و رسههانه ایههو امکانههات را در اختیههار دارد .سههئوال مهههم ایههو اسههت کههه
مهمتریو عناصر اختمی و روانشناختی که موجب افزایخ کارآمدی رسهانه میشهود
و آن را اک برخی آسیبها مصون میدارد کدامندی در وهژوهخ حا هر تهتز شهده
مهمتههههریو آموکههههههای اختمههههی و ارکشههههی و روانشههههناختی کههههه اک منههههابف
استمی و روانشناختی به دسهت میآیهد بیهان گهردد و نقهخ آنهها در کارآمهدی و
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موفقیت رسانۀ جمای تبییو شود.

روش پژوهش
ربق تقنیمبندی تحقیقات علمی وژوهخ حا ر در ردیف تحقیقات نظری تحلیلهی
و کهاربردی مههرار میگیههرد و روز تحقیههق توصهیفی -تحلیلههی اسههت؛ یانههی باههد اک
م الاه و تأمل در آموکههای اسهتمی و روانشهناختی مهرتب بها تبلیهغ و بههویژه تبلیهغ
بودند تبییو گردید .همچنیو در تهتز شهد بهه نکهات کهاربردی کهه دارای گنهتر:
شمولی حداکثری هنتند و با ارکز های اختمهی و اسهتمی همتراکنهد بیشهتر توجهه
شود.
عناصر تأثیرگذار در کارآمدی و مصونیتبخشی به رسانۀ جمعی
با بهرهگیری اک روز توصهیفی -تحلیلهی و تحلیهل محتهوا میتهوان نکهات کیهر را اک
آموکههای استمی و اختمی و روانشناختی استنباط کرد.
 )1رعایت جامعنگری در محتوا و ابزارهای رسانهای

یکی اک مهمتهریو مو هوعات در تربیهت و وهرورز افهراد توجهه بهه جهامفنگری در
محتوا (ویام) و بهره گیری اک ابزارهای مناسب اسهت .بهر اسهاس گزارهههای اسهتمی و
سصنان اندیشمندان منلمان اننان دارای سهاحتهای وجهودی مصتلهف اسهت و ایهو
ساحتها بر یکدیگر تأ یر متقابل دارند .لذا در تربیت افراد و در تاامل با آنان بایهد بهه
ایو ساحتها توجه گردد و تااملی جامفنگرانهه برمهرار شهود (مصهباح یهزدی 1373
ا349؛ دیوانی  1376ا.).86-65
در ویام رسانی و تبلیغ که هدف اک آن رساندن ویام ایجهاد دگرگهونی در بیهنخ و
رفتههار (رهبههر  1371ا )80و تربیههت اسههت رعایههت مههواردی کههه ایجههاد تحههول و
ورورز را تنهیل میکند
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رسانهای مهمتریو مباحث و نکاتی که در کارآمدی و مصونیت رسهانۀ جماهی مهؤ ر

روری است .گروهها و سهاکمانهایی کهه میخواهنهد در

عرصهۀ فرهنگههی و رسهانهای فاالیههت کننههد و در ایهو راه موفههق باشهند بایههد دانههخ و
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مهارت الکم را داشته باشند و برنامه های خود را با توجه بهه ظرفیتههای افهراد عملهی
سهههاکند .خداونهههد متاهههال در مهههرآن کهههریم ایهههو م لهههب را دربهههار :ویهههامبر اکهههرم
و ویروان راستیو او چنیو بیان فرموده است« :ای ویامبر بگو ایو اسهت راه مهو؛ مهردم
را به سوی خدا میخهوانم بها بیهنخ و بصهیرت و ویهروان مهو نیهز دعوتشهان بهه سهوی
خدا آگاهانه و با بصیرت است» (یوسف .)108 :ربق ایو آیهۀ شهریفه برخهورداری اک
دانههخ و آگههاهی در هههر عرصهههای کههه اننههان میخواهههد در آن فاالیههت کنههد
روری است.
در آییو مقدس استم یکی اک حقوق خداوند بهر بنهدگان ایهو اسهت کهه اک روی
علههم و بصههیرت سههصو بگوینههد و اک آنچههه نمههیداننههد لههب فروبندنههد .مههرآن کههریم
میفرماید« :هرگز در وی آنچه علم و ارمینهان نهداری مهرو و ناآگهاه مهدم برمهدار کهه
مؤاخههذ و منهئول اسههت» (اسههراء.)36 :
گهوز و چشههم و دل آدمههی در ویشهگاه الهههی َ
نداشتو مهارت و دانخ کافی در عرصۀ رسانه خنارات فرهنگهی بهه بهار مهیآورد و
عقوباتی در وی دارد .بر اساس سصنی اک حضرت علی

کار و تتشهی کهه بهدون

علم و تصصص باشد نهتنها شهفابصخ [و مفیهد نینهت بلکهه آسهیبکا اسهت 1.کراره
میگوید « :اک امام بامر سؤال کردم :حق خدا بر بندگان چینتی
در واس فرمود :آن را که میدانند بگویند و در چیزی که نمیدانند تومهف کننهد»
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399
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(حر عاملی 1409ق ج :27ا .)23امام سجاد فرمود« :مجاک نینتی هرچه میخواهی
بگویی که رسول گرامی استم فرموده است :مشمول رحمت الهی بهاد آن کهس کهه
سصو خوِّ بگوید و سهود بهرد یها سهکوت کنهد و سهالم بمانهد» (مجلنهی 1403ق
ج :71ا.)193
عتوه بر اینکه گوینده بایهد اک خ ها و صهواِّ سهصنخ آگهاه باشهد بایهد روز و
کیفیت بیان سصو را نیز بداند .امام علی

فرموده است« :بپرهیز اک اینکهه در چیهزی

 .1إ َّن ک ََتم ال ْحک َم ل
اء لإذَا ک َا َن َص َواباً ک َا َن َد َو ًاء َو لإذَا ک َا َن َخ َ ًأ ک َا َن َد ًاء؛ گفتار حکیمان اگر درست باشد درمهان و اگهر
َ
َ
نادرست باشد درد جان است (شریف الر ی 1414ق ا.)521

سصو بگویی که راه آن را نمیدانی و اک حقیقتخ آگاهی نهداری؛ کیهرا گفتههات بهر
درجهههۀ عقلهههت داللهههت دارد و اک مارفهههت و دانهههایی تهههو خبهههر میدههههد» (تمیمهههی
آمههدی 1410ق ا .)158آگههاهی اک روز برمههراری ارتبههاط اک ویخآمههدن خ هها
جلوگیری کرده اعتماد مصارب را جلب میکند .رسول گرامی استم فرمهود« :دیهو
(همو  1366ا .)85در تحلیلها و تاامتت اجتماعی و رسانهای باید بها رویکهردی
جامفنگرانه تمام جوانب ویام را متحظه کرد و سهصنی مهتقو و عالمانهه و سهودمند در
اختیار مصارب مرار داد .چنیو ویام جامای ذهو و روان مصارهب را آمهاد :وهذیرز و
بنترهای تأ یرگهذاری را مهیها میکنهد .سهصنان مهتقو خردورکانهه فنهی و مبتنهی بهر
منههتندات علمههی باعههث امنههاع اندیشههۀ مصارههب میشههود و کمینههۀ تحههول رفتههاری و
شصصیتی او را ایجاد میکند (.)Juvva & Bhatti, 2006, p.61-73
 )2پردازش و تحلیل درست و بهنجار اطالعات

الکمۀ مضاوت درست و سنجیده بهرهمندی اک ارتعات مو هق و تحلیهل دمیهق اسهت.
بیشتر ارتعات و دادهها اک رریق موای بصهری و سهمای بهه دسهت میآیهد و باهد در
ورداکندههای ذهنی تجزیه و تحلیل میشود .به عبهارتی مشهاهده دریافهت و تحلیهل
درست در مضاوت نهایی نقخ کلیهدی دارد .در مضهاوت اجتمهاعی نبایهد تحتتهأ یر
تاصبات مومی و سیاسهی اسهتقراء نهامص و حتهی وهیخداوری و جنه

روانهی مهرار

گرفت بلکه باید ارتعهات و دادههها را بههرور کامهل و دمیهق دریافهت و سهپس در
فضای روانشناختی و ذهنی بیررفانه و عدالت محور مضهاوت کهرد .اگهر ارتعهات
بهرور دمیق دریافت نشود خ های شهناختی رخ میدههد و خ های شهناختی بهه بهروک
رفتار ناسنجیده و ناهنجار منجر میشهود .تحلیهل نهادرسهت و خ های شهناختی دربهار:

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرخ رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هاخ اخالقی و ران شناختی)

خداوند را کنی حف میکند که به تمام جوانهب آن احارهه و آگهاهی داشهته باشهد»

دیگران باعث بیزاری و نفرت میشود و در نهایت ممکو است به ناهنجاری رفتهاری
در مصارب بینجامد (وناهی  1393ا.)133-113
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یکی اک دالیل مهم کورویهها و انتصاِّههای غله خ های شهناختی و وهرداکز
ِین
کم ب ِْاْلَخْ َسضر َ
نادرست ارتعات است .مرآن کریم در ایو باره میفرمایدَ :ه ْ ُننَب ُئ ْ
ون ُصضنْعا ؛ آیها
یح ِسضنُ َ
یح َسبُ َ
م ْ
ُم ْ
َأ ْعماال ال َِّذ َ
ون َأن َّ ُه ْ
م ِفی ال َْحیا ِ الدُّ نْیا وَ ه ْ
ین َض َّ َس ْعی ُه ْ
خبر دههیم بهه شهما اک کیانکهارتریو افهراد در اعمهالی کیانکهاران آناننهد کهه تبهاه شهد
کوشخ آنها با عملههاى نیکونمها [خیهال میکردنهد کهار درسهتی انجهام میدهنهد »
(کهف .)104 :در هیص شرای ی رسانۀ ملی نبایهد بهه دروغوهرداکی و تحلیهل ناصهواِّ
روی آورد؛ کیرا ایو رفتار باعث رویگردانی و بیاعتمادی مصارب میشود .صهدامت
و راستی اک مهمتریو ارکزهای اختمی در تاهامتت و مهراودات اجتمهاعی و دروغ
سرچشمۀ بیشتر ناهنجاریهای اختمی است .صهدامت اک صهفاتی اسهت کهه اک رریهق
تصدیق مهول بها فاهل یانهی ت هابق گفتهار بها رفتهار (مصه فوى  1360ج :6ا)213
کمینهسهاک اعتمههاد ررفینههی و تاامهل وایههدار میشههود .در مقابهل ریاکههاری و دورویههی
موجب کهاهخ اعتمهاد عمهومی میشهود و فضهای روانشهناختی و اجتمهاعی مهبهم و
بدبینانهای را شکل میدهد .در گزارههای استمی صدامت و راستی با عباراتی چهون
فضیلت بهتریو کتم بهتهریو مهریو (همهراه) نشهانۀ جهوانمردی و نشهانۀ منهلمانی و
ایمان وصهف شهده اسهت .1شهماری اک نتهایو برجنهتۀ صهدامت و راسهتی عبارتنهد اک:

منزلت اجتماعی نجاتبصشی اصتح امور محبوبیت ارتقاء مقهام سهتمت روانهی
مورد اعتماد بودن برخورداری اک دلیل محکم مغلوِّ نشدن خوزنهامی محبهت و
هیبههت .2در گزارههههای دینههی دروغگویههان بهشههدت مههذمت شههدهاند و دروغگههویی
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399
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موجب بیاعتباری و نامو ق بودن مارفی شده است.3

 .1الص ْدق ف ل
هدقَ َخیهر مَه لری ٍو؛
هد لق ف لَهإ َّن الص ْ
ك لإل َی الص ْ
َضیل َ مة الْک لَذِّ َر لذیلَةم؛ الص ْدق َأخو ال َْا ْد لل؛ َخیر الْک ََتمل الص ْدق؛ ل لیک ْو َم ْرجلا َ
الس َتمل ل
ل
ل ل لل
ص ْدق اللن ل
ل ل
ل
ان (تمیمی آمدی  1366ا.)218-217
الرج لل ص ْدق ل َنانه؛ َر ْأس ْالی َمان الص ْدق؛ م َتك ْ ْ
َ
مر َّوة َّ
ٍ
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ِّ ل َم َهها من
ل َو لإ َّن الْک َهاذ َ
الصادقَ ل َمک َْهر مم َجلیه م
الصادق مک َْر مم َجلی م
ل؛ الص ْدق َأن ْ َج َدلی ٍل؛ الص ْدق َص َتح کل شَ یء؛ إ َّن َّ
َّ .2
ك تَنل َم؛ ل لیکو َأو َق الن َّ ل
ل
لل
ل
ل
هو
هم بلالص ْ
اس ل ََدی َ
ل؛ َعل َی َ
ْ ْ
هد لق؛ َم ْ
ك َأن ْ َ قَه ْ
ل م َْدره؛ مَو ْم ل َنان َ َ ْ ْ
ك بلالص ْد لق ف ََم ْو َص َدقَ فی َأم َْواله َج َّ
ذَلی م
َهاذِّ بلاحت لیال ل ل
هدمل له مها َال یبلغهه الْک ل
ل ل ل
ل
هه؛ یک ْت َ لنهب
َت ل َْه َجته مَ لوی ْ
َص َدم ْ
ْ
ت ح َّجته؛ َال یغْل َب َم ْو ی ْحت َ ُّو بلالص ْدق؛ یبْلغ َّ
ْ
الصادق بص ْ َ
ل
ل
ل
ل
ل
الص ل
ل
ل
ادق بص ْدمه ََت اً ح ْن َو الثقَة به َو ال َْم َحب َّ َة ل َه َو ال َْم َهاب َ َة َعنْه (تمیمی آمدی  1366ا.)220- 219
َّ
ِّ مَل ل
 .3الْک َذَّ اِّ متهم فلی مَول ل ل
ل
َت ل َْه َجته؛ م ْو ک َثر ک لَذبه ل َْم یص َّدقْ ؛ م ْو ع لر َف بلالْک لَذ ل
ل
َّت الثقَة بله؛
م
د
ص
و
ه
ت
ج
ح
ت
ی
و
م
ن
إ
و
ه
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َّ
ْ َ
َ م
َ
َ
َ
َّ َ َ
َ
ِّ ل َم یقْبل ل
ل
ص ْدمه (همان .)220
َم ْو ع لر َف بلالْک لَذ
ْ َ ْ

 )3توجه به تفاوتهای فردی و ظرفیتهای شناختی مخاطب

هیص یک اک اننانها همانند دیگری نینتند و هر کس اک خصوصیات درونی و بیرونهی
منحصر به فرد برخوردار است .در آموکههای استمی افزون بهر آنکهه بهه تفاوتههای
فردی توجه شده است 1به در نظر گرفتو توانمندی و ظرفیتهای شناختی و ادراکهی
شده است .3در مبهانی روانشناسهی نیهز بهه تفهاوت افهراد اک حیهث دانهخ اسهتاداد و
ویژگیهای شصصیتی اشاره شده است (شابانی  1389ا .)139رسانهها باید به ایهو
تفاوتههها حنههاس باشههند .بهها توجههه بههه اصههل تفاوتهههای فههردی

ههرورت دارد

فاالیتهای اجتمهاعی و ارتبهاری و تاهامتت فرهنگهی بهه مقتضهای سه

ادراکهی و

عههارفی افههراد و در چههارچوِّ عتیههق و نیاکهههای حقیقههی و متحظههۀ تواناییههها و
محدودیتهای افراد صورت بگیرد.
در آموکههههای دینههی مصاربههان بههه دسههتههای مصتلههف تقنههیم شههدهاند و کیفیههت
ارتباط با هر یک تبییو شده است؛ برای مثهال اک یکهی اک ماصهومان (علهیهم النهتم)
نقل شده که مردم بر چهار دستهاند .1 :کنانی کهه میداننهد و میداننهد کهه میداننهد.
ایو گروه عالمانند؛ وس اک آنان ویروی کنید  .2کنانی کهه میداننهد ولهی نمیداننهد
که میدانند .ایو گهروه غافتننهد؛ وهس بیدارشهان کنیهد  .3کنهانی کهه نمیداننهد و
میدانند که نمیدانند .ایو گروه جاهتنند؛ وس به آنهان دانهخ بیاموکیهد  .4کنهانی
که نمیدانند و خیال میکنند میدانند .ایو گروه گمراهانند؛ وهس آنهان را راهنمهایی
کنیههد (مجلنههی 1403ق ج :1ا .)195رسههانهها بایههد شههرای ی ایجههاد کننههد کههه
مصاربان مصتلف با هر ظرفیت و توانایی بتوانند ویام آنها را بهدرستی در

کنند.
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ل
ل
ل
ل
ل
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ك َأ ْن ت َوس َاه عذْ راً
ل َم ْو ت ْنم َاه شَ هراً ی ْمکن َ
 .3لإی َ
وِّ إنْک َاره َو إ ْن ک َا َن عن ْ َد َك ْ
اعتذَ اره فَل َی َس ک ُّ
َ
(همان ج :2ا.)320

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرخ رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هاخ اخالقی و ران شناختی)

افراد نیز توصیه 2و اک گفتگویی که فراتر اک ظرفیهت و مقبولیهت مصارهب باشهد نههی

123

 )4موقعیتشناسی

امتضای اختق استمی و هنجارهای ارکشی استم ایهو اسهت کهه همهواره مومایهت و
شرای روحی و اجتماعی مصارب در نظهر گرفتهه شهود .ربهق دسهتورهای اسهتمی و
توصیههای اختمی در انتقهال ویهام بایهد بهه ظرفیهت افهراد اک حیهث دانهخ و بیهنخ و
اعتقاد توجه شود .همچنیو نباید مفاهیم دشوار و سهنگیو بهرای افهراد نااههل(کمفهم)
بیان گردد .در آموکههای دینی سفارز شده که سصو حکیمانهه را بهه اهلهخ بگوییهد
(کلینههی 1407ق ج :8ا )345و آن را در اختیههار نههادان مههرار ندهیههد (مجلنههی
1403ق ج :62ا)70؛ کیههرا سههصو را ههایف میکنههد و اهلیههت آن را نههدارد (ویههامبر
اکرم ا  1383ا .) 159عتوه بر اینکه رسانه باید مصاربان را به سوی ارکزهها و
هنجارهای اختمی سوق دهد باید اک نیاکها اولویتها و او اع کمانی و مکانی آنهان
نیز آگاه باشد؛ سصنان و م البی که در کندگی مردم نقهخ سهاکندهای ندارنهد م هرح
نکنهد و آنههان را بهها برنامههههای بیهههوده و بیمحتههوا مشههغول ننههاکد .رعایههت مقتضههیات
مکانی کمانی و ارتباط با مصارب اک منهائلی اسهت کهه در رسهانهها بایهد موردتوجهه
مرار گیرد.
 )5بهرهگیری از ارتباط کالمی مناسب و همتراز با مخاطب
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

ارتباط کتمهی و غیرکتمهی اک ابزارههای مههم در روابه اجتمهاعی اسهت .برمهراری
ارتباط کتمی نیکو (نناء )9 :بهرهگیری اک گفتار کیبا و دلنشیو (ننهاء )87 :و همهراه
با صهدای متیهم (لقمهان )19 :و گفتگهوی محترمانهه (ابهو شهابه 1404ق ا)323
مؤدبانه (تمیمی آمدی 1410ق )457 :و شیریو و گهوارا (حهر عهاملی 1409ق ج12
ا )186اک توصیههای اختمی برای تاامل با دیگران اسهت .روابه کتمهی مناسهب
محبت و نشاط را در جاماه و میان همنوعهان جهاری میکنهد و باعهث تحکهیم روابه
اجتماعی و تقویت دوستیها میگردد (فصلت .)34 :کنخ کتمی ونندیده راه را بهر

124

کینههه و حنههد میبنههدد دلههها را بههه هههم ویونههد میکنههد و باعههث آرامههخ میگههردد.

گشادهرویی (آلعمهران )160 :اجتنهاِّ اک خهودبرتربینی و رفتارههای مؤدبانهه (توبهه:
 )61بر محبوبیت رسانه می افزاید در حالی که استفاده اک کلمات مبتذل غیراختمهی
تههوهیوآمیز نههیخدار یههک جانبههه و غلههوآمیز باعههث دلزدگههی مصارههب و کههاهخ
مقبولیت و محبوبیت رسانه میگردد.

آراسته شدن به صفاتی مانند ساۀ صدر (کمر )22 :ظرفیت روانهی کیهاد (اناهام 126 :و
ره )26 :و صبوری در نامتیمات (ماارج )5 :اک آموکهههای اختمهی مههم در روابه
اجتماعی و فرهنگی است .برخورداری اک ظرفیت روانی کیاد و ساۀ صدر  -عتوه بهر
اینکه الکمۀ تاامتت اجتماعی است  -تنخهای روانی را میکاهد و باعث سهتمت و
آرامخ روان میگردد .خداوند متاال به ویامبر

ساۀ صدر ع ا فرمهود (الشهرح)1 :

تا بتواند در نامتیمات کندگی ستمت و امنیت خود را حف کند و رسهالت خهویخ
را به نحو م لوِّ انجام دهد.
رسههانهایههی کههه دامنههۀ ارتبههاری گنههتردهای دارد بایههد اک وسههات نظههر برخههوردار
باشد و اک همفکری و مضاوت دیگران بهره بگیرد .شنیدن و توجهه کهردن بهه انتقادهها
رورت دارد .عدهای انتقاد دیگران را نمیوذیرند یا اک نظر عهارفی آکرده میشهوند؛
امهها بههه هههر حههال آگههاهی اک نظههر دیگههران و وههذیرفتو انتقههادات صههحی

سههرمایۀ

باارکشی است که هیص کس نباید خود را اک آن محروم کند .رسهانهها بایهد بهه منهائل
فرهنگههی اجتمههاعی و سیاسههی جاماههه توجههه داشههته باشههند انتقادهههای سههاکنده را
بپذیرنههد نظههر همههۀ مصاربههان را محتههرم بداننههد و اک میههان آنههها بهتههریو نظههر را بهها
رعایههت چارچوِّههها انتصههاِّ کننههد .بهرهگیههری اک نظههر مصاربههان بهههویژه مصاربههان
اندیشههمند و فرهیصتههه بههر اتقههان فاالیههت رسههانهای میافزایههد و مصههونیت رسههانه را

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرخ رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هاخ اخالقی و ران شناختی)

 )6سعۀ صدر و انتقادپذیری

افههزایخ میدهههد .توجیههه خ هها و هههوچیگری نمیتوانههد اعتبههار اک دسههت رفتههۀ
رسانهها را باکگرداند.
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 )7التزام به صداقت و اجتناب از ریاکاری

یکی اک هنجارهای مهم اختمی در تاامتت اجتماعی و مصصوصاً در رسهانهها التهزام
عملی به صدامت و راستی است .اعتماد ودیدهای بنیار مههم در روابه افهراد اسهت و
بر عملکرد افراد در رواب اجتماعی تأ یر میگذارد و تنخها و تاار هات را کهاهخ
میدهههد ( .)Monji & Ortlepp, 2011, p.199بیصههدامتی عملکههرد م لههوِّ
سههاکمانها و نهادهههای اجتمههاعی را تضههایف میکنههد ( Dirks & Ferrin, 2002,

 .)p.615صدامت و روراستی یکی اک ارکان اصلی اعتماد است و اگر افراد صهادمانه و
بدون ریاکاری با یکدیگر تاامل و ارتباط داشته باشند عملکرد آنان بهبهود مییابهد و
فضهای روانشهناختی ارمینانبصشهی شهکل میگیهرد (.)Tan & Tan, 2000, p.253
ریاکاری و دورویی که نق ۀ مقابل صهدامت و راسهتی اسهت اعتمهاد عمهومی را کهم
میکنههد و فضههای روانشههناختی و اجتمههاعی مههبهم و بدبینانهههای را شههکل میدهههد.
ریاکاری ( )hypocrisyیانی ادعای تقوی فضیلت و آرمانگرایی و انجهام رفتارههای
مصههالف و متضههاد بهها آن؛ یانههی اینکههه فههرد در ارتبههاط بهها دیگههران بهههرور آگاهانههه و
هدفمند به فریبکاری دسهت میکنهد و بهرای جهذاِّ جلهوه دادن خهویخ و نفهوذ در
دیگران خود را فردی درستکار اختمی دلنوک و وایبند به هنجارههای جاماهه نشهان
میدههد ( .)Powell & Smith, 2013, p.415ریاکهاری و بیصهدامتی در رسههانه
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فرایند تأ یرگذاری را مصتل کرده اعتمهاد مصارهب را اک بهیو میبهرد و بهدبینی را در
جاماه منتشر میکند.
متون روایی شیاه گنجینۀ غنی آموکههای اختمی است و وایبندی به ایهو آموکههها
(بهویژه صدامت) را در تاهامتت و مهراودات اجتمهاعی توصهیه میکنهد .صهدامت اک
رریق تصدیق مول با فال (یا ت ابق گفتار بها رفتهار) کمینهسهاک اعتمهاد ررفینهی شهده
تاامتت را وایدار میکنهد .خداونهد صهادمان را بهه واداشهی عظهیم وعهده داده اسهت
(احهزاِّ .)35 :همچنهیو در مههرآن کهریم حضههرت مهریم
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بهه دلیههل اتصهاف بههه

صدامت ستوده شده است (مائده .)75 :صدامت منشأ کمال است و اک نظهر مبنها و بهار

ارکشههی بهها شههفافیت متفههاوت اسههت .نفههف واماههی در راسههتگویی و صههدامت اسههت و
دروغگویی سرچشمۀ بیشتر ناهنجاریهای اختمی است .راستگویی و صهدامت گهل
سرسبد و شاه کلید اختق اسهت .اک نگهاه مهرآن کهریم خلهف وعهده و دروغگهویی
نفاق را در دلها استوار میکند (توبه )77 :و نفاق نیز حنرت و ناآرامی و تهرس را بهه
وا

راِّ بهه سهر میبهرد (شهاراء 74 :و  .)87افهراد دروغگهو و ویمانشهکو امنیهت

روانی ندارنهد؛ چهون اک ررفهی اعتبهار خهود را اک دسهت دادهانهد (یوسهف )18 :و اک
ررف دیگر اک فاز شدن دروغشان در هراسند (انفال .)59 :رسانه

مو اینکهه بایهد

در خبررسانی صادق باشد باید اخبهار مو هق را کامهل و بههمومف بهه مصارهب برسهاند.
نباید خبرها را گزینشی و جانبدارانه منتقل کند مگر اینکه منئلۀ مهمی ماننهد مصهال
امنیتی در کار باشد.
همانرور که گفته شهد در گزارهههای دینهی دروغگهو بهشهدت مهذمت شهده و
دروغگهویی اک عوامههل بیاعتبهاری و نههامو ق بههودن شهمرده شههده اسههت .بهر وایههۀ ایههو
آموکهههها راسههتگویی نجههاتبصخ و دروغ عامههل سههقوط؛ راسههتگویی فضههیلت و
دروغگههویی ونههتی؛ راسههتگویی عامههل رسههتگارى و دروغگههویی عامههل فضههاحت و
رسههوایی؛ راسههتگویی کمینهسههاک اکههرام مههردم و دروغگههویی عامههل خههواری اسههت.
راستگویی کمال نجابت و بزرگی صتح و اصهتحکننده اسهاس و وشهتوانۀ ایمهان
کیور اننان بهتریو بنای ویریزى شده و کبان دانخ و علم مارفهی شهده اسهت .1امهام
صهادق دروغ را باعههث نههابودی منزلههت و اعتبهار شصصههیتی و اجتمههاعی داننههته و
ل
ب ب َ َهاؤه؛ هر که دروغخ کیهاد شهد آبهرو و منهزلتخ
فرموده استَ « :م ْو کث َر کذبه ذ ََه َ
برود» (کلینی 1407ق ج 2ا.)341

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرخ رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هاخ اخالقی و ران شناختی)

دنبال دارد .دروغگو ویوسته نگران برمت شدن دروغ است و اک ایهو بهدنامی در تهرس

الصدق خی ر
الصدق نجاح الکذِّ ه
فضاح؛ ه
الصدق فضیلة الکذِّ رذیلة؛ ه
الصدق ینجی؛ ه
الصدق امانة الکذِّ خیانة؛ ه
 .1ه
الصهدق رأس
الصدق صتح ه
کل شهیء؛ ه
الصدق کمال النهبل؛ ه
الصادق لمکرم جلیل و ا هن الکاذِّ لمهان ذلیل؛ ه
مبنی؛ ا هن ه
ه

الصدق (لیثی واس ی  1376ا.)37- 36
االیمان و کیو االننان؛ لنان الالم ه
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هرفاندیشی و تأمل در گزارهههای بهاال نشهان میدههد کهه صهدامت و راسهتی در
مراودات اجتماعی و بهویژه در رسانه

رورتی اجتناِّناوذیر اسهت و موجهب اعتبهار

و محبوبیت رسانه و ارمینان و حرفشنوی مصاربان میگردد.
 )8رعایت عدالت و انصاف در رسانه

التزام به عدالت در مضاوتهای اجتماعی و رسانهای جایگاه خاصی دارد .عدالت بهه
مانههی شاینتهسههاالری و مههرار دادن هههر چیههزی در جههای مناسههب (شههریف الر ههی
1414ق ا )553اک آموکههای اساسی استم است و در حیات اجتماعی و تاامتت
بیو فردی و سیاستگذاریها تأ یر منهتقیم دارد .ومتهی اک حضهرت علهی

دربهار:

اهمیت و جایگاه عدالت و بصشهخ سهئوال شهد حضهرت فرمهود« :عهدل امهور را در
جاى خود مرار میدهد و جود آنها را اک جایگهاه خهود بیهرون مهیبهرد .عهدل حهاف
عموم است و جود سودبصخ به عدهاى خاا .وس عدالت شهریفتر و برتهر اسهت
(همان جا) .ویامبر گرامی اسهتم رعایهت عهدالت را عامهل بروهایی آسهمان و کمهیو و
کائنات خوانده و ادار :عالم را منوط به رعایت عهدل داننهته اسهت (ابهو ابیجمههور
1405ق ج : 4ا .)103اک منظر اسهتم عهدالت بنیهاد و کیرسهاخت اصهلی کنهدگی
(تمیمی آمهدى  1366ا )446بروها دارنهد :حیهات مهردم (همهان ا )99و مهوام
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کندگی است(همان ا339؛ لیثی واس ی  1376ا.)223
در گزارههای استمی و بهویژه در مرآن کریم به اهمیت عدالت و التزام بهه آن در
عرصههای مصتلف توصیه شده است .رعایت عهدالت و منه

اک ویژگیههای اننهان

مؤمو و متقی است؛ به روری که نهژاد دوسهتی و دشهمنی مهذهب و عقیهده سهلیقه
ننبتهای خانوادگی و عوارف و احناسات ههیص تهأ یری در داوریههای او ندارنهد.
مرآن کریم میفرماید« :اى کنانی که ایمان آوردهاید براى خدا بهه داد برخیزیهد [و
به عدالت شهادت دهید و البته نباید دشمنی گروههی شهما را بهر آن دارد کهه عهدالت
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نکنید .عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است و اک خهدا وهروا داریهد کهه خهدا بهه

آنچه انجام میدهید آگاه است» (مائده .)8 :خداوند متاالدر آیههای دیگهر میفرمایهد:
«اى کنانی که ایمان آوردهاید ویوسهته بهه عهدالت میهام کنیهد و بهراى خهدا گهواهی
دهید هر چند به کیان خودتان یا [به کیان ودر و مادر و خویشاوندان [شما باشد اگهر
[یکی اک دو ررف دعوا توانگر یا نیاکمند باشد باک خدا بهه آن دو [اک شهما سهزاوارتر
گرایید یا اعرا

نمایید م ااً خدا به آنچه انجام مهیدهیهد آگهاه اسهت» (ننهاء.)135 :

در حقیقت خدا به دادگرى و نیکوکارى و بصشخ فرمان میدههد (نحهل .)90 :لهزوم
رعایت عدالت و من اک آیات باال بهروشنی برداشت میشود.
رسانۀ ملی که گنتردهتریو و تأ یرگذارتریو ابزار آموکشی اسهت بایهد بهر محهور
عدالت و من باشد .امهام علهی

بها نگرشهی عدالتمحورانهه در امهور اجتمهاعی و

حکومتی به مالک اشتر چنیو توصیه فرمود« :ای مالک عنایت و محبهت تهو بهه آنهان
دلهایشان را متوجه تو میگرداند .برتریو چیزى که موجب روشنی چشم کمامهداران
می شود برمرارى عدالت در شهرها و ظهور دوستی و محبت رعیهت اسهت و دوسهتی
رعیت آشکار نشود مگر به ستمت دل آنهان و خیرخهواهی ایشهان درسهت و راسهت
نگردد جز آنکه کمامهداران خهود را حمایهت کننهد و حکومهت حاکمهان را بهر خهود
سنگیو نشمارند و تومف به وایان رسهیدن کمهان حکومتشهان را نداشهته باشهند» (شهریف
الر هی 1414ق ا .)433در روایههات بههه رعایههت عهدالت دربههار :همههه (دوسههت و
دشههمو خویشههان و بیگانگههان و )...تأکیههد شههده و نتیجههۀ اجههرای عههدالت میمههون و
ونندیده تلقی شده است .حضرت علی

در ایهو بهاره فرمهود« :بهر تهو بهاد رعایهت

عدالت ومتی کارها را به داوریت آرند .در اجراى حق براى آنان که وابند آننهد چهه
دور و چه نزدیک وایدارى کو و در ایهو بهاره شهکیبا بهاز و آن را بهه حنهاِّ خهدا
گذار و با خویشاوندان و نزدیکانت نیز در هر درجهاى کهه باشهند همچنهیو کهو ههر

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرخ رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هاخ اخالقی و ران شناختی)

است .وس اک وی هوس نروید که [درنتیجه اک حهق عهدول کنیهد و اگهر بهه انحهراف

چند بر آنان گران آید .به فرجام حق بنگر که سرانجامخ ونندیده است» (ابهو شهابه
1404ق ا.)145
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اجرای عدالت به نفف همه افراد جاماه و خانواده اسهت (شهریف الر هی 1414ق
ا .)553رعایههت عههدالت سههبب اعتمههاد و ارمینههان ملبههی میگههردد امهها کنخهههای
عهههارفی-هیجهههانی و بیعهههدالتی در مضهههاوت و تشهههویق و تنبیهههه سهههبب تهههرویو
ناهنجههاری اختمههی و اجتمههاعی میشههود .امههام علههی

بههه مالههک اشههتر بهههعنوان

کارگزار خود فرمهود« :نیکوکهار و بهدکار در برابهرت یکنهان نباشهند کهه ایهو کهار
نیکوکههار را در انجههام کههار نیههک بههیرغبههت و بههدکار را در بههدى ترغیههب مههیکنههد.
هرکدام را به ننبت کارشان واداز بصهخ» (همهان ا .)430مضهاوتهای ناعادالنهۀ
رسههانه دربههار :جریانههها و افههراد مصتلههف اعتبههار رسههانه را مصههدوز میکنههد و اک
محبوبیت آن میکاهد.
 )9احترام به منزلت و کرامت مخاطب

رسانه باید به منزلت و کرامت مصاربهان احتهرام بگهذارد .در احکهام دینهی ویوسهته بهر
حف کرامت و حرمت افراد تأکیده شده است؛ بهگونهای که حرمت مهؤمو بهاالتر اک
حرمت کابه به حناِّ آمده (ابو بابویه  1362ج :1ا )27و خون و مهال و آبهروی
او محترم شمرده شده است (ورام 1410ق ج :1ا. )52
بیحرمتی به مصارب باعث بیاعتباری رسانه میشود .امام صهادق

میفرمایهد:
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«ملب اننانها چنان سرشته شهده کهه ههر کهس بهه اننهان احنهان کنهد او را دوسهت
میدارد و هرکس به او بدی کند او را دشمو مهیدارد» (حهر عهاملی 1409ق ج:16
ا .)184تقویهت ویونهد عههارفی بهیو رسهانه و مصارههب حرفشهنوی مصارههب را اک
رسانه بیشتر میکند و در اصتح رفتارههای او مهؤ ر اسهت .امهام علهی

میفرمایهد:

«هر کهس در سهصوگفتو نهرم باشهد و آرام سهصو گویهد محبهت او در دلهها جهاى
میگیرد» (مجلنی 1403ق ج :68ا .)396بدیهی است کهه ههر محبهوبی کتمهخ
شنیدنی و وهذیرفتنی اسهت و الگهو مهرار میگیهرد .همچنهیو تکهریم مصاربهان باعهث
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تقویت خودوندار :آنان میشود و به کنخهای رفتاری آنان جهت میدهد.

 )10تقویت نیروی خودنظارتی در راستای شکلگیری رفتارهای بهنجار در مخاطب

یکی اک مهمتریو علل تاار هها کشهمکخها و اختتفهات اجتمهاعی و خهانوادگی
ههاف افهههراد در مههدیریت رفتارهههها و هیجانهههات خههویخ اسهههت .خودنظهههارتی اک
مهارتهایی است که به افراد کمک میکند یاد بگیرند احناسهات و رفتارهایشهان را
توانایی خودنظهارتی بهه کهاهخ اعمهال تکانشهی و مقابلهۀ مهؤ ر بها ناهنجاریههای
رفتهاری نیهز کمهک میکنهد ( .)Vera & Moon, 2013, p.179-193افهرادی کهه
توانایی خودنظهارتی بیشهتری دارنهد کمتهر بهه آسهیبهای رفتهاری و ناهنجاریههای
اختمههی مبههتت میشههوند .میههزان خودنظههارتی بهمنزلههۀ یههک نیههروی درونههی راب ههۀ
مانیداری با ورهیز اک رفتارهای نابهنجار دارد؛ افرادی که نظارت و مهدیریت بیشهتری
بر رفتار خود دارند میتوانند هیجانهات تمهایتت منفهی و احناسهات خهود را مههار
کنن د اما افرادی که مدیریت ایفی بهر رفتهار خهود دارنهد آمهادگی بیشهتری بهرای
ارتکاِّ جرم و ناهنجاری دارند (.)Cheung, 2010, p.321-345
چنانچههه رسههانه بتوانههد مصاربههانخ را بهگونهههای رهبههری کنههد کههه خودنظههارتی و
مدیریت درونی بیشهتری بهر رفتهار خهود داشهته باشهند اک بهروک بنهیاری اک رفتارههای
مشکلسههاک جلههوگیری خواهههد شههد .در گزارههههای دینههی مههراد اک خودنظههارتی و
«خویشتوداری» ایجاد حالتی در درون فرد است کهه بهدون وجهود عامهل نظهارتی یها
تهدید و ت میهف دیگهران وظهایف خهود را بها میهل و رغبهت انجهام دههد و در انجهام
نقخها و وظایف خود مرتکهب تصلهف نشهود .در آیهات و روایهات بهه ایهو ویژگهی
تأکید شده است.
کف نفس و خودنظارتی در موامف امکان تاهدی
نتیجۀ خویشتوداری ایجاد حالت ه
و تجاوک به حقوق دیگران و مههار کنخههای رفتهاری اسهت .خهداباوری و اعتقهاد بهه

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرخ رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هاخ اخالقی و ران شناختی)

برای یک تصمیمگیری خوِّ و درست مدیریت کنند.

اینکه اننان همواره در محضهر خداسهت و در آخهرت بایهد واسهصگوی اعمهال خهود
باشد بهتریو عامل تقویت مهار درونی است .کنی که مهار نفهس خهود را دراختیهار
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دارد با م ف نظر اک توجه یا عدم توجه دیگران اک رفتارهای ناصواِّ ورهیز مهیکنا .
امیرالمؤمنیو

دربار :اهمیت خودنظارتی فرمود« :بدانید همانا آن کس که خهود را

یههارى نکنههد و ونددهنههده و هشههداردهند :خههویخ نباشههد دیگههرى هشههداردهنده و
ونددهند :او نصواهد بود (شریف الر ی 1414ق ا.)123
بنابرایو چنانچه عامل درونی مدیریت رفتار  -که همهان بهه کهارگیری مهو :تفکهر
ویخ اک امدام به هر کاری است  -به کار گرفته نشود عوامهل بیرونهی ا هر چنهدانی در
رفتارهای اننهان نصواهنهد داشهت؛ بهه همهیو دلیهل در گزارهههای دینهی بها بیانهها و
شیوههای مصتلف بر تقویت ورهیزکاری مههار نفهس و محاسهبۀ خهویخ تأکیهد شهده
است .باضی اک توصیههای مهم در ایو باره عبارتند اک :توجه به تربیت خویشتو (لیثهی
واس ی  1376ا ) 203سهنجخ و حنابرسهی اک خهود (شهریف الر هی 1414ق
ا )123بیهههان فوایهههد محاسهههبه و مضهههرات غفلهههت (همهههان ا )506مهههدیریت
خواهخهای نفنانی و خویشهتوداری (همهان ا .)251حضهرت علهی

یکهی اک

فواید خودوایی و مرامبهت اک خهود را نیهل بهه اسهتواری و مهدیریت خهویخ داننهته و
فرموده است « :ای بندگان خدا شما را به ورهیزکهاری (خودوهایی) سهفارز مهیکهنم
که عامل مهار نفس و مایۀ استواری شماست» (همان ا.) 309
در سصنان ارکشمند امام علهی

بهه راهکارهها و باضهی اک نمونهههای خودوهایی
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رفتاری اشاره شده است؛ بهرای مثهال باضهی اک ایهو راهکارهها عبارتنهد اک :هرورت
تنل بر خویشتو (همان ا )444باور داشتو به اسهتواری ده ورهیزکهاری و سنهتی
ده گنههاه (همههان ا)221

ههرورت باکداشههتو نفههس اک هوسهههای آلههوده (همههان

ا )447لهههزوم غلبهههه بهههر شههههوات (همهههان ا )231کاربنهههت عقهههل در کمینهههه
خویشههتنداری وخودنظههارتی (همههان ا )231خویشههتوداری در شههرای مشههکو
(همان ا ) 392و وادار کردن نفس بهه آنچهه خداونهد واجهب کهرده اسهت (همهان
ا .)49افزون بر ایهو در گزارهههای دینهی بهه رفتارههای اساسهی و مهؤ ر در تحقهق
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خودنظارتی و مدیریت خویشتو اشاره شده است :مدیریت و حف کبان و توانهایی در

گفتار (ابو بابویه 1413ق ج:2ا )626خودداری اک کبری و تیزی گفتهار (شهریف
الر ی 1414ق ا ) 444ورهیز اک کارهای منتلزم عذرخواهی (همهان ا )407
مهههدیریت خشهههم (همهههان ا )444مههههار حرکهههات دسهههت و اجتنهههاِّ اک تاهههدی
دست (هنگام غضب) ورهیز اک سصنان نهامربوط سهکوت دربهار :ناداننهتهها و دوری
مهمتر اک همه مدیریت کبان و واداشتو آن به گفتو کلمات عامتنه ل یهف من قهی و
مبرا اک کشتی تا بدیو وسیله هتکهت و آسهیب اک اننهان دور شهود (شهریف الر هی
1414ق ا.)254
 )11تالش برای افزایش تابآوری مخاطب

کیفیت کندگی شامل ستمت جنمانی و روانی افهراد باورههای مانهوی نهوع روابه
اجتماعی و کنخهای رفتاری آنهاست و بهر اسهاس تجهارِّ ذهنهی افهراد ارکیهابی و
مضاوت میشود ()Robinson, 2008, p.14-19؛ به عبارت دیگهر کیفیهت کنهدگی
ساحت های مصتلفی اک جملهه سهتمت جنهمی سهتمت روانهی و سهتمت اجتمهاعی
افهراد را در بهر میگیههرد اک تجهارِّ آنههان و ادراکشهان اک کنههدگی تهأ یر میوههذیرد و
ممکو است ری کمان تغییر کند .هر یک اک ساحتهای کندگی دارای دو جنبۀ ذهنی
و عینی مابل ارکیابی است اما آنچه اهمیت دارد انتظارات و ادراکهات ذهنهی افهراد اک
کندگی است که بیانگر کیفیت کندگی وامای و تجربهشد :آنهاست .عوامل مصتلفهی
ممکو است ستمت روانی کینتی و اجتمهاعی افهراد را تهدیهد کنهد؛ فقهر بیکهاری
بیماری ناامنی و اف اخهتق هنجهاری در جاماهه اک مهمتهریو ایهو عوامهل اسهت
(وناهی  1396ا.)72-53
یکههی اک عناصههر مهههم در تقویههت سههاکگاری و مقابلههه بهها مشههکتت و تهدیههدات

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرخ رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هاخ اخالقی و ران شناختی)

اک منههیری کههه احتمههال گمراهههی در آن وجههود دارد (ابههو شههابه 1404ق ا )69و

تاِّآوری است .تاِّآوری اک متغیرهای مهم در رویکرد روانشناسهی مثبهت اسهت و
نقخ ساکندهای در کندگی افراد دارد .تاِّآوری فرایندی وویا برای سهاکگاری مثبهت
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و فراگیر در مومایتهای سهصت و رامتفرسهای کنهدگی اسهت و بهه عبهارت دیگهر
توانایی وایداری و مقاومت در مقابل دشواریها و مومایتهای سصت کنهدگی اسهت؛
بهگونهههای کههه باعههث ان بههاق فههرد بهها مومایتههها و رویههدادها میشههود و تهدیههدها
را به فرصت تبدیل میکند .بهرور کلی تاِّآوری توانایی ساکگاری موفقیتآمیز بها
منههائل و تهدیههدات و بهرهگیههری اک تفکههر خههتق و منا ههف بههرای حههل منههائل
و رفف مشکتت است .بوگار و دیانا بر ایو باورند که کنی که اک ویژگهی تهاِّآوری
برخهههوردار اسهههت در موامهههف نیهههاک اک دیگهههران یهههاری میگیهههرد کهههاردان اسهههت
دارای درجه ای اک ستمت و استقتل است اعتماد به نفهس دارد بهه توانهایی خهویخ
در غلبه بر مشکتت ارمینهان دارد و محهی ارهراف خهود را مثبهت ارکیهابی میکنهد
(.)Bogar & Diana, 2006, p.318-327

برخورداری اک جههانبینی صهحی

شهناخت جههان و خویشهتو راب هۀ مانهوی بها

وروردگار و را هی بهودن بهه خواسهت الههی اک مؤلفهههایی اسهت کهه تهاِّآوری و
استقامت افراد را افهزایخ داده آنهها را بهرای مقابلهه بها سهصتیهای کنهدگی توانهاتر
میکند .جهانبینی صحی به اننان بینشی عقتنی و من قی میبصشد و راههای روشهو
و امیدوارانه به او هدیه میکند .مانویت و جهانبینی صحی

نهوعی راهبهرد مقابلههای

است که هنگام بروک هر گونه شکنت یا نامتیمات به افراد کمک میکند تها تاهادل
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روحی خویخ را حف و با مشکتت مقابله کنند.
در آموکههای دینی برای مقابله با سصتیها به مؤلفههایی مانند اصهتح جههانبینی
تکیه بر مدرت خداوند صبر توکل تو دادن به مضهای الههی و ...اشهاره شهده اسهت
که هر یک به گونهای در افزایخ تاِّآوری اننان دخیل است .مهمتریو آموکهههای
دینههی بههر محههور مؤلفههههای شههناختی (مارفتههی) و اختمههی متمرکههز اسههت .باورهههای
مارفتهههی و شهههناختی اک اساسهههیتریو عوامهههل تهههأمیو سهههتمت روانهههی اسهههت.
بنههیاری اک محققههان بههر ایههو باورنههد کههه اگههر مههذهب و باورهههای ارکشههی افههراد
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بهشاینهههتگی شهههکل بگیرنهههد کمینهههۀ بنهههیاری اک اخهههتتالت و مشهههکتت اک بهههیو

مهیرود ( .)De Mamani, Tuchman & Duarte, 1020, p.348-357م الاهات
نشههههان میدهههههد کههههه باورهههههای دینههههی و اعتقههههادی عههههاملی بنههههیار مههههوی
بهههههههرای ویشهههههههگیری و درمهههههههان اختتلههههههههای روانشهههههههناختی اسهههههههت
( .)Karekla & Constantinou, 2010, p.143در آموکههای دینی برخهورداری اک
ستمت روان افزایخ تاِّآوری و توانایی مبارکه با مشکتت بیان شهده اسهت (ر :
کاویانی و وناهی .)1393
 )12اجتناب از مکر ،خدعه و غوغاساالری رسانهای

مدرت تأ یرگذاری رسانۀ ملی بر افکار عمومی بنیار مهم است .مدرتمندان امتصهادی
و سیاسی میتوانند بهوسیلۀ رسانه و با غوغاساالری و جنه

روانهی بهه اههداف خهود

برسند .کنانی که اک ارکزهای اختمهی بیبهرهانهد بها اسهتفاد :ابهزاری اک رسهانف بهه
فریب افکار عمومی میورداکند و با فضاساکی منموم به اغرا

خود دست مییابنهد.

نتیجههۀ ایههو امههدامات بهههظاهر کیرکانههه و خههتف اخههتق دینههی عرفههی و حرفهههای
تأ یرگهذاری مانهدگار و جههتدهی بهه افکههار عمهومی و فضهای اجتمهاعی و سیاسههی
مصاربان است.
حضرت علی

در بیان سیاستهای تبلیغی مااویه فرمود« :بهه خداونهد سهوگند

مااویههه کیر تههر اک مههو نینههت امهها شههیو :او ویمانشههکنی [و نیرن ه

و خیانههت و

گناهکاری است .اگر ویمانشکنی ناخوشایند نبود کیر تر اک مو کنی نبود .اما ههر
ویمانشکنی به گناه برانگیهزد هرچهه بهه گنهاه برانگیهزد دل را تاریهک گردانهد .روک
رستاخیز ویمانشکو را درفشی اس ت افراخته و او بدان درفخ شناخته شهود .بهه خهدا
مرا با فریب غافلگیر نتوانند کهرد و بها سهصتگیری نهاتوانم نتواننهد شهمرد» (شهریف

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرخ رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هاخ اخالقی و ران شناختی)

مارفت و باور درست به خدا نبوت مااد هدف خلقت و کندگی دنیهوی اک عوامهل

الر ی 1414ق ا .) 318بنابرایو اک جمله فضایل و بایهدهای اختمهی اجتنهاِّ اک
مکر و حیله و غوغاساالری رسانهای است .رسانۀ ملی بایهد اک نشهر رذایهل اختمهی در
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جاماۀ دینی (بهویژه در عرصهۀ رسهانه) و فریهب دادن مصاربهان اجتنهاِّ کنهد .فریهب
دادن اشاعۀ ارتعات و اخبار نادرست مارفهی غیرواماهی یهک شصصهیت سیاسهی و
ارائه ارتعات نادرست اک فرهن

سرکمیو و مومیتها امهری غیراختمهی و ناونهند

شمرده میشود.
استم غوغاساالری و بیصدامتی را حتهی دربهار :دشهمو مجهاک نمیدانهد .امهروکه
عصر ارتبارات دیجیتالی و مهاهوارهای اسهت و ههر خبهری بهه سهرعت در دنیها منتشهر
میشههود؛ لههذا رسههانهها بایههد حههداکثر صههدامت و راسههتی را در سیاسههتگذاریها و
برنامههای خود رعایت کنند .ممکو اسهت بتهوان بها غوغاسهاالری و حیلههگری بهرای
مدت کوتاهی مصارب را فریب داد اما در دراکمدت همۀ ایو تتزههای فریبکارانهه
بر باد خواهد رفت.
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نتیجهگیری
رسانۀ جمای رسالت مهمی در منئلۀ آموکز و ترویو فرهن

اختمی و استمی بهر

کمی در آموکههای اسهتمی
عهده دارد .بر وایۀ م الاه و هرفاندیشی و تتبف کیفی و ه
اختمی و روانشناختی می توان گفت رعایت موارد کیر کارآمهدی رسهانۀ جماهی را
مقبولیت آن میافزاید:
توجههه بههه تفاوتهههای فههردی و جننههیتی تکههریم مصارههب انتقادوههذیری تحلیههل
صحی

ارتباط شناختی-هیجانی هوشمندانه تشویق و تنبیه آگاهانه رواب کتمهی و

غیرکتمههی نیکههو بهرهگیههری اک واهههههای فههاخر و دلنشههیو رعایههت ادِّ و عفههت
تاِّآوری و خودمهارگری اک مهمتهریو نکهاتی اسهت کهه اک آموکهههای اختمهی و
روانشناختی به دسهت میآیهد .همچنهیو توجهه بهه جهامفنگری توجهه بهه اخهتق و
ارکزهای واالی اننانی تاامل منئوالنه (نه سهلانگارانه) تاامل آگاهانهه (نهه مبتنهی
بر آکمایخ و خ ا) دوراندیشی ارتبهاط مبتنهی بهر کرامهت و احتهرام امنهاع اندیشهه
اختا و دوری اک ریاکاری اعتدالگرایی مهرورکی عدالتگرایانه عدم مضهاوت
عجوالنههه ورهیههز اک ورود بههه مو ههوعات بحههثانگیز و حنههاس رعایههت عفههت و
واکدامنی کتمی و رفتاری تقوامحوری اولویت دادن به یادگیری الگهویی رعایهت
اصل تدریو و آموکز گامبهگام آسانساکی محتوا هنجارهای کنشهی هوشهمندانه
تاامل مبتنی بر افهزایخ انگیهزز و امیهدواری توجهه بهه کیبهایی ظهاهری احتهرام بهه
تفاوتهای فرهنگی و من قه ای و رفتار عفیفانه و امانتدارانه اک دیگر عناصهر مههم در
موفقیت و مقبولیت رسانه است.

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرخ رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هاخ اخالقی و ران شناختی)

افزایخ میدهد باعث مصونیت رسانه اک منائل و آسیبها میشود و بهر محبوبیهت و
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کتابنامه
 .1مرآن کریم ( ) 1387ترجمه ناصر مکام شیراکی مم :مدرسۀ امیرالمؤمنیو.

 .2آذربایجانی مناود و همکاران ( )1382روانشناسی اجتماعی با نگرز بهه منهابف
استمی مم :وژوهشگاه حوکه و دانشگاه.
 .3ابو بابویه محمد بو علهی (1413ق) مهو ال یحضهره الفقیهه مهم :دفتهر انتشهارات
استمی وابنته به جاماه مدرسیو حوکه علمیه مم.
 )1362( _____________ .4الصصال مم :جاماه مدرسیو.
 .5ابو شابه حرانی حنو بو علی (1404ق) تحف الاقول مم :جاماه مدرسیو.

 .6ابهو أبههی جمهههور محمههد بههو کیوالهدیو (1405ق) عههوالی اللئههالی الازیزیههة فههی
األحادیث الدینیة مم :دار سید الشهداء للنشر.
 .7الوانی سید مهدی ( )1389مدیریت عمومی تهران :نی.
 .8وناهی علی احمد (« )1393اصول و تکنیکهای اختمی روانشهناختی در بهبهود
رواب دانشگاهیان» وژوهخنامه اختق ز 25ا.133-113
« )1396( __________ .9بررسههی نقههخ سههاکند :فضههایل اختمههی در سههتمت
روانی با رویکرد دینی-روانشناختی» فصلنامه اختق ز 49ا.72-53
 .10ویههامبر اکههرم

( )1383نهههو الفصههاحة ترجمههۀ ابوالقاسههم واینههده تهههران:
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دنیاى دانخ.
 .11تمیمی آمدى عبد الواحد بو محمد (1410ق) غهرر الحکهم و درر الکلهم مهم:
دار الکتاِّ الستمی.

 )1366( ____________________ .12تصنیف غرر الحکهم و درر الکلهم
مم :دفتر تبلیغات استمی.
 .13حر عاملی محمدبوحنو (1409ق) وسایل الشیاه مم :آلالبیت.
 .14دیوانی امیر ( )1376حیات جاودانه مم :مااونت امور اساتید.
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 .15ر اییان علی ( )1379مدیریت رفتار ساکمانی تهران :سمت.

 .16رهبر محمدتقی ( )1371وژوهشی در تبلیغ تهران :ساکمان تبلیغات استمی.
 .17سههودانی منصههور علههی امیههری مقههدم و مهنههاک مهرابههیکاده هنرمنههد ()1392

« ا ربصشی رویکرد ارتباری ستیر بر تاار ات کناشویی و ان باقوذیری» وژوهخهای
روانشناسی بالینی و مشاوره سال  3ز 1ا .20-5
مم :هجرت.

 .19شههابانی حنههو ( )1389مهههارتهههای آموکشههی و ورورشههی :روزههها و فنههون
تدریس تهران :سمت.
 .20کاویههانی محمههد و علههی احمههد ونههاهی ( )1393روانشناسههی در مههرآن مههم:
وژوهشگاه حوکه و دانشگاه.
 .21کلینی محمد بو یاقوِّ (1407ق) الکافی تهران :دار الکتب الستمیة.

 .22لیثی واس ی علی بو محمد ( )1376عیون الحکم و المواع

مم :دارالحدیث.

 .23مجلنی محمدبامر (1403ق) بحار االنوار بیروت :دار احیاء التراث الاربی.
 .24مصباح یزدی محمهدتقی ( )1373خودشناسهی بهرای خودسهاکی مهم :مؤسنهه
امام خمینی .
 .25مص فوى حنو ( )1360التحقیهق فهی کلمهات القهرآنالکهریم تههران :بنگهاه
نشر و ترجمه.
 .26میرسپاسی ناصر ( )1384مدیریت منابف اننانی و رواب کار تهران :شرویو.
 .27هلر رابرت ( )1383ارتباط مؤ ر ترجمۀ سید علی میرکایی تهران :ساراگل.

 .28ورام بو أبی فراس مناود بو عینی (1410ق) تنبیهه الصهوارر و نزههة النهواظر
مم :مکتبه فقیه.

عنا ی سآث یگ ار ار ارنمرخ رسا ۀ جمعی و مصر ذبخشی به نن (با سأ ر بی نمر،ه هاخ اخالقی و ران شناختی)

 .18شریف الر هی محمهد بهو حنهیو (1414ق) نههو البتغهة (للصهبحی صهال )
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