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چکیده

یکووی از برتوورین آموووزههووای دینووی کووه امووری پذیرفتووهشووده و مشووترک در بووین
موذاهب متتلوا اسوالمی اسوت ،اعتقواد بوه مهودویت اسوت فوار ت از تفواوتهوای

جزئی که ذی این اص بیان میکننود ،آیوا امکوان بهورهگیوری از ایون قابلیوت ،از
سوی اصحاف رسانه جهت تقریب موذاهب امکوانپوذیر اسوتر رویکورد سولبی و

ایجوابی پوویشروی رسووانه ،نقوش اساسووی در هوومگرایوی و وا گرایووی جامعووه دارد.

اتت وواذ راهبرده ووای مناس ووب ،جه ووت س وورمایهگ ووذاری از ای وون پتانس ووی بای وود در

اولویووت سیاسووت گذاری متصوودیان رسووانه قوورار گیوورد فرصووتیابی آنهووا از ایوون
ظرفیو ووت نو وواف و مشو ووترک ،جهو ووت هو وومگرایو ووی و بو وورونرفو ووت از معض و ووالت و

گسسوتهوای موذهبی ،ضورورت برنامووهریزی در ایون زمینوه را آشوکارتر میسووازد.
الزمه چنین راهکاری ،اقوداماتی را طلوب می کنود کوه یکوی از آنهوا متعهود شودن

متولی ووان رسوووانه ب ووه مجموعوووهای از اسوووتانداردهای اخالق ووی اسوووت کو وه دارای
مقبولیووت اجتم وواعی و برخاس ووته از بط وون و فرهن وور جامع ووه م ووورد نظ وور اس ووت.

 .1استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران (.)shaker.r@ut.ac.ir
 .2دانشجوی دکتری دانشگاه معارف اسالمی قم (.)avatefi14@gmail.Com

ویتووان در راسوتای همفکوری و همکواری میوان
براساس چنین آمووزه مشوترکی م 

ادیووان آسوومانی ،بووهویژه مسوولمانان اقوودام کوورد و بوور طبووی الگوووی مدینووه فاضووله
عصر موعود ،زندگی امروز و قب از حضور آن حضرت را سامان و نظوم بتشوید.

پوژوهش حاضور درصوودد اسوت بووا روش توصویفی _ تحلیلووی ،هنجارهوای اخالقووی

رسانه را در طرح مباحو مهودویت در سوه محوور اخالقوی :رویکردهوا ،روشهوا و

تبیووین و پووردازش ،معطوووف بووه همگرایووی مووذهبی دنبووال کنوود تووا زمینووههووای

انسجام و وفاق ملی که مقدمه زمینهسازی ظهور است را فراهم کند.
واژگان کلیدی

بایستههای اخالقی ،رسانه اخالق گرا ،آمووزههوای مهودوی ،فوریقین ،همگرایوی

مذهبی.

طرح مسئله
جامعهپذیری سیاسی ،تعمیی

امروزه رسانهها در جهان کارکردهای متتلفی را برعهده دارند

همبستگی و وحدت اجتماعی ،نمونوهای از حجوم گسوترده خودمات رسوانهای اسوت .متصودیان

رسانه از این ظرفیت موجود میتوانند نسبت به همگونسازی و جهتدهی به افکار عموومی در
باالترین سطح ممکن اقدامات مناسبی داشته باشند .ماهیت رسانه متشک از سه رکن اساسی،

فرسوتنده پیوام ،خووود پیوام ،و گیرنوده پیووام اسوت .پیوامی کووه در اینجوا موورد بررسووی قورار خواهوود

گرفت منوط به آموزههای موعودباوری اسوت کوه اموری مشوترک و در عوینحوال پذیرفتهشوده در
سال دوازدهم ،شمههاره  ،45/2بهار 1810
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میان ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی است شیعه و سنت ،دو گروه بزرگ اسالمی بهعنوان جزئی
از متاطبین ،به این باور و نقش تأثیرگذار آن اعتراف و در منابع حودییی و تواریتی و دیگور منوابع

بدان توجه کردهاند( .الهینژاد 44 :4342 ،شاکری زواردهی )450 :4343 ،رسانه ملی متعلی به

طیا های وسیع قومی ،نژادی ،زبانی و مذهبی است .هنر رسانه پوشش تموامی ایون گونواگونی

موجود در جامعه است بوه گونوهای کوه از وضوعیت موجوود ،وضوعیت مطلووف را ترسویم کنود .لوذا

بوورای چنووین عملکوورد مهمووی موویطلبوود کووه متصوودیان رسووانه ملووزم بووه یووک مجموعووه قواعوود و
استانداردهای اخالقی باشند .آنها در سایهی این هنجارهای اخالقی ،میتوانند در طورح و ارائوه

هرگونوه پیووامی از جملوه آموووزههوای مهوودوی ،کوه امووری مشوترک بووین موذهبی اسووت موفوی عمو

کنند .ردپای عوام ایون مباحو در بیورون از مرزهوای اسوالمی ،بوه قورنهوای پوانزدهم و شوانزدهم

موویالدی ،همزمووان بووا پیوودایش مطبوعووات بوور موویگووردد در جهووان اسووالم بووه سووتتی موویتوووان

پیش و ووینهای م و وودون در ای و وون رابط و ووه یاف و ووت هرچن و وود اف و وورادی چ و ووون مق و وویس( ،)4484ر .ن.

صوودیقی( )4444و ا .صوودیقی( )4443سووهمی کوچووک در پایه گووذاری ایوون اموور داشووتند( .شوویخ،

 )54-55 ،4322و در ای ووران ب ووه ط ووور ج وودی اول ووین اق وودام عمل ووی در س ووال  4322از س وووی مرک ووز
تحقیقات رسانهای وزارت فرهنر و ارشاد اسالمی انجام شد( .ببران و همکاران :4340 ،ش،0

 )44آن چه که حائز اهمیوت اسوت پیشوینه خوان ایون مسونله یعنوی رابطوه آمووزههوای مهودوی و
رسانه است .از نگاه دروندینی ،طی دهههای گذشته کتافها ،پایانناموههوا و مقواالتی در ایون
زمینه به رشته تحریر در آمده است .همچنین همایشهایی برگزار گردیود کوه بازتواف آن در نشور

صوودها مقالووه نقووش داشووت .مهوومتوورین همایشووی کووه موویتوووان از آن نووام بوورد :هفتمووین همووایش
ب ووینالملل ووی دکت وورین مه وودویت ب ووا عن وووان «رس ووانه ،جامع ووه و حکوم ووت زمینهس وواز ،راهبرده ووا و
راهکارهووا» اسووت کووه ایوون مسوونله را از جهووات متتلووا مووورد کنکوواش قوورار داد .کتوواف «رسووانه و

مهدویت» نوشته امیر محسن عرفان نمونهای از اینهاست .سنخ پیام مطورح شوده کوه مربووط
به طرح مباح مهدویت است را سه محور اساسی دنبال خوواهیم کورد .4 :رویکردهوای اخالقوی

ارائه پیوام مهودوی کوه ذیو ایون عنووان موا بوه سوه رویکورد :تربیوت اجتمواعی ،تربیوت اخالقوی و
تقویت ُبعود انگیزشوی توجوه دادهایوم .5 .روشهوای اخالقوی ارائوه پیوام مهودوی :کوه تحوت ایون
عنوان به :روش به کارگیری اندیشمندان فریقین ،توجه به فعال نشدن گسسوتهای موذهبی،

استفاده از زبان دعا و طرح آموزههای مهدوی در قالب تصویر ،پرداخته شوده اسوت .3 .الزاموات

اخالقی پردازش مسنلهای پیام مهدوی :در این بتش ما بوه مجموعوهای از شاخصوه و کودهای
اخالقووی نوواظر بووه تقریووب مووذاهب اشوواره کوورده کووه متصوودیان رسووانه بووا متعهوود شوودن بووه ایوون

بایسو ووتههو ووای اخالقو ووی ،درجهو ووت پیشو ووبرد ایو وون مهو ووم و ایجو وواد همگرایو ووی مو وویتواننو وود نقو ووش
سرنوشتسازی داشته باشند .ضرورت چنین هم گرایی و ممانعت از ایجاد گسستهای مذهبی
که آبشتور مناسبی برای سلطه رسانههای غربی است ،اقتضا میکند که نسبت به ایون رسوالت

مهم ،در پرتو موازین اخالقی و تعهد به آنها کوشا باشند .افزون بر این کوه خ مشوی  47مواده از

 72ماده قانون ،صداوسویمای جمهووری اسوالمی ایوران بوه قودرت ملوی مربووط اسوت ذیو مواده
هشت این قانون ،حرکت در جهت وحدت ،الفت و انسجام ملی که از ارکان قودرت ملوی اسوت را

خواسووتار شووده اسووت .یووا در موواده  04بووه صووراحت دعوووت بووه وحوودت موویکنوود و خواهووان تقریووب و
تحکوویم روابو بوورادری بووین همووه مووذاهب و فوورق اسووالمی در سووطح کشووور شووده اسووت( .ببووران و

همکوواران :4340 ،ش )84-85 ،0مسوونله ایوون مقالووه توجووه و تمرکووز بوور کارکردهووای رسووانهای
مهدویت آن هم با تأ کید بر همگرایی مذاهب اسالمی به ویژه فریقین شیعه و سنی است .توجوه
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زمینهسازی ظهور» در دو مجلد تألیا حسوین عصواریاننوژاد و مهودی رضوائیان« ،رسوانه و آمووزه
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به عناصر مشترک در مهدویت و انعکاس پیام عودالتخواهانوه و صولحجویانوه بور اسواس اهوداف

مشترک اسالمی مبتنی بر قرآن و سنت میتواند دیدگاههای فریقین را در ایون عقیوده اسوالمی بوه
هووم نزدیوور و بووه جووای تفرقووه و گسسووت و واگرایووی مووذهبی بووه هموودلی و توافووی و تووالش بوورای

زمینهسازی ظهور بیانجامد.

این مقاله الزامات و عناصر اخالقی رسانه در این مهم را به تحلی و تبیین خواهد پرداخت.

مفهومشناسی

رسانه

«رسانه» به کسر (را) به معنای ابزار و وسیله اسوت( .دهتودا :4322 ،ج )45450 ،8ایون واژه

ترجمه کلمه « »mediaجمع واژه « »mediumاست که از لغت «»mediosگرفته شده است و آن،
عاملی است که ارتباط میان پیامرسان و گیرندگان را به سهولت میسر میسازد .با توجه به ایون

تعریا« ،رسانه» عام ارتباطی بین فرسوتنده و گیرنوده پیوام اسوت( .محمود میرتبوار42 :4344 ،

سوواروخانی )3 :4382 ،ایوون اصووطالح ،واژه جدیوودی اسووت کووه در سووال  4424در کتوواف «قوودرت

روشوونفکری در فرانسووه» پدیدآموود( .مووک لوهووان )324 :4322 ،نقووش واسووطهای رسووانه ،ب ووه
فرستنده پیام این فرصت را میدهد که معنا و مفهووم موورد نظور خوود را بوه گیرنوده منتقو کنود.

(امیرتیموری 47 :4322 ،اینگلیس 32 :4322 ،ژان کازنوو )44-47 :4382 ،امروزه رسانه و یوا
وسوای ارتبوواط جمعوی ،گسووتره وسویعی را شووام مویشووود و ماننود گذشووته منحصور در تلویزیووون،

سال دوازدهم ،شمههاره  ،45/2بهار 1810

رادیو و مکتوبات نیست بلکه ماهواره ،اینترنت ،سینما ،تناتر ،فیلم ،عکس و هرچه کوه ماهیوت

وجهووی بووودن آن اسووت رسووانه همووانگونووه کووه موویتوانوود در خوودمت رشوود و شووکوفایی دینووی و
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(فوالدونود :4344 ،ش 52 ،448حسون بیگوی و محمودی :4384 ،ش )24 ،04در دنیوای کنووونی

خبری داشته باشد را شوام مویگوردد .بوه طوور کلوی رسوانه را مویتووان در دو گوروه مکتووف و غیور

مکتوف تقسیم کرد .رسانههای مکتوف همچون :خ  ،کتاف ،مطبوعات ،نقاشی ،عکس و...

و رس ووانه ه ووای غی وور مکت وووف نی ووز ب ووه چه ووار ش وواخه دی ووداری ،ش وونیداری ،دی ووداری _ ش وونیداری و
لهووای ارتبوواطی قابو تقسوویم اسووت( .کاویووانی )24 :4387 ،شاخصووه بووارز رسووانه ماهیووت دو
کانووا 
فرهنگوی یووک جامعوه قوورار بگیورد ،در تتریووب و تضووعیا یوک جامعووه نیوز موویتوانود دخیو باشوود.

رسالت رسانهها اعم از مکتوف و غیر مکتوف ،انتقال محتوا نیست بلکوه نووعی نگورش و ارتبواط

اجتماعی را به طور ضمنی القا میکند( .مؤسسه آینده روشن :4344 ،ج )358 ،4آرتور آسا برگور در

میگوید:
کتاف روشهای تحلی رسانهها اینچنین 

آثار منتشر شده توسس وسای ارتباط جمعی را نمیتوان فق انتقالدهنده ایدئولوژی
خاصی دانست که مردم را اقناع کرده و نظریههوای خاصوی را بوه آنهوا تلقوین مویکنود

زیرا رسانه ها ،که ابزار ناآ گاهانه سلطه هژمونتیک هستند ،تأثیر به مراتب گستردهتور و

ژرفتوور از ایوون دارنوود و اسوواس عقیووده مووردم دربوواره خودشووان و جهووان ،و بووه عبووارتی


آنها را شک میدهد( .آسابرگر)84 :4382 ،
جهانبینی 

رسانه دارای کارکردهای متفاوتی است که هر کس بوا توجوه بوه نگواهی کوه بوه ایون فضوا دارد

کارکردهایی را برای آن قائ است و به طور کلی سه کارکرد اصلی نقطوه اشوتراک تموام آنهاسوت:

 .4اطالعرسانی  .5آموزش  .3سرگرمی( .معتمدنژاد 382 :4340 ،بورقوانی فراهوانی و رضوایی،

 :4340ش )448 ،47البته نظارت بر محی  ،همبستگی اجتماعی ،انتقال مفاهیم ارزشی از یوک
قرار داد( .مؤسسه آینده روشن :4344 ،ج )572-577 ،4با توجه به چنین کارکردی برای رسانه

ما در دو کارکرد اطالعرسانی و آموزش همنوا هستیم به این معنی که باید مهدویت و آموزه ظهور
را بووه روش صووحیح و مبتنووی بوور اتحوواد فووریقین و اهووداف اسووالمی بووه متاطبووان اطووالع و در بعوود
آموزش مهدویت نیز به این سمت حرکت کنیم از ایون جهوت کارکردهوای رسوانه بوه جهوت ابعواد

سیاسی ،اجتماعی و مذهبی بسیار مهم و اساسی است و بیتوجهی به آن ثمورات نامبوارکی را بوه
همراه خواهد داشت.

رسانه اخالق گرا

اخووالق کوواربردی 1بتشووی از اخووالق هنجوواری 2اسووت کووه دارای حوووزهه ا معدداااسم ا .

خ ا حفه ا  ی ا  3یکووی از مهوومتااهیحفه ا ه ا م خ ا ح ر ا اسهسم ا  ر ا از ا ا  ا : 

عجمواا  ااد دا اسه ادو اااامکووه بوور نحوووه رفتووار تمووام اعضووای یووک حرفووه اعمووال موویشااوس.

جغه ها م خا ح رسووانه بووه اعتبواری نوواظر بووه ایوون حیطووه اسوت .کووه عبووارت اسووت از :مجموعووه

قواعد و کدهای اخالقی ناظر به رفتارهای ناشی از ماهیت رسوانههوا یوا اقودامات دسوتانودرکاران
آنها در حوزه ارائه مفاهیم و اخبار( .بورقانی فراهانی و رضایی :4340 ،ش )82 ،47اخالق رسانه

معرفی چوارچوف نظوری اسوت کوه صواحبان رسوانههوا ملوزم بوه رعایوت آن هسوتند .اخوالق رسوانه

اگرچووه تووابع اصووول و قواعوود کلووی و جهووانشوومول اسووت ،بووه سووبب نضو گوورفتن آن از مجموعووه
1. Applied ethics
2. Normative ethics
3. Professional Ethics
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بایستههای رسانه اخال گرا در 
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ارزشهووای درون دینووی و فرهنگووی ،متفوواوت از جامعووه دیگوور موویباشوود( .فوووالدی :4384 ،ش،3


 )453از اینرو تدوین اصول کلی اخالق رسانهای به سادگی تدوین قواعود کلوی حقووق رسوانههوا
نیست( .بورقانی فراهانی و رضایی :4340 ،ش )444 ،47طبیعی است که کدهای اخالقی منوت

شده در نظام اسالمی ،از منابع اصی دینی است و بر مبنای اندیشه دینوی شوک خواهود گرفوت.

(فوالدوند :4344 ،ش )32 ،448ملزم ساختن اصحاف رسانه به رعایت ضواب  ،معیارها و اصول
اخالقی ،منجر به جهتدهی این سازمان در مسیر واقعوی اسوت .بازتواف چنوین اموری ،در سوطح
جامعه اعتمادآفرین است چرا که با توجه بوه اهمیوت و نقوش الگوویی رسوانه و پایبنودی متولیوان

آن بووه اصووول اخالقووی ،باع و افووزایش اعتموواد در سووطح جامعووه موویشووود( .حیوودری کتایونچووه،

نظریههای گونا گون هنجاری برای دعوت به التزام رسانه در مقام کنشگر

 :4345ش)452 ،02

اخالقی مطرح است که برخاسته از ارزشها و هنجارهای درون جامعه اسوت( .خوانیکی:4384 ،

ش )84 ،4قطعووا در محیطووی اسووالمی ایوون ارزشهووا برآینوود ایوون محووی اسووت( .فوووالدی:4384 ،
ش )453 ،3از میان نظریات موجود ،نظریه «مسنولیت اجتماعی» بیشترین قرابت را با فرهنور

اسالمی دارد که مبتنی بر هفت اص است که عبارت است از .4 :رسانهها باید خود را موظوا بوه
پذیرش و عم به برخی تعهدات و وظایا بدانند  .5برای عمو بوه ایون تعهودات ،بایود خوود را

متوجووه معیارهووای حرفووهای چووون حقیقووت ،صووحت ،عینیووت و توووازن بکننوود  .3بووا پووذیرش
تعهوودات و الزامووات ،بووه نوووعی خووود انضووباطی حرفووهای در چووارچوف قوووانین بزردازنوود  .0تووا حوود

ممکوون از آن چووه بووه جنایووت ،خشووونت و بووی نظمووی در کشووور و یووا هتووک حرمووت گروهووای اقلیووت

سال دوازدهم ،شمههاره  ،45/2بهار 1810

موویگووردد پرهیووز کننوود  .2رسووانه بایوود بازگوکننووده تنوووع اندیشووههووا در جامعووه باشوود  .7جامعووه و

رسانهها در برابر جامعه ،نوعی سازگاری ایجاد گردد( .معتمدنژاد )584 :4387 ،بر اساس چنین
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بر سر یک سفره برای رسیدن به اهداف مشترک هم داستان کند .بر این اساس رسانه جمهوری

متاطبووان حووی دارنوود بوور اسوواس تعهوودات و مسوونولیتهووای اجتموواعی رسووانه ،خواسووتار رعایووت

حرفووهای در فعالیووتهووای رسووانهای باشووند  .2پاسووتگویی اصووحاف رسووانه در برابوور جامعووه.

(خانیکی :4384 ،ش )85-83 ،4به طور کلی میتووان گفوت مودافعان ایون نظریوه معتقدنود کوه
تحقی این نظریه باع میشوود کوه بوین سوه اصو ناسوازگار آزادی فوردی ،آزادی رسوانه و تعهود

رویکردی اخالقی ،رسانه دینی مطلوف باید از گسست مذهبی جلوگیری کنود و بتوانود فوریقین را
اسالمی بر اساس مبانی و اهداف عالیه نظام مقدس باید مقتضیات اخالق رسانهای را در ترسیم

و تروی آموزه مهدویت به درستی مراعوات کنود توا بتووان ضومن تبلیو مهودویت از تفرقوهگرایوی و

دامن زدن به آن پرهیز شود .این آموزه اثربتش ا گور از منظور هنوری و رسوانهای موورد توجوه قورار

نگیرد چالشها و آسیبهای اخالقی و عقیدتی را به همراه خواهد داشت که نتیجهاش تفرقوه و

دوری مذاهب اسالمی خواهد شد .بر این اساس رسانه میتواند بر اساس تروی و ترسیم و تبلی
صحیح مهدویت منشاء امید و عدالت ،آنهم بر پایه اتحاد جمعی و پیوست مذاهب گردد.
مذهب

مذهب در لغت به معنای «طریقه و روش» و در اصطالح کوالم ،عبوارت اسوت از طریقوه خوان

در فهم مسائ اعتقادی و در اصطالح فقهوی ،روش خوان اسوتنباط احکوام کلوی فرعوی از ظوواهر

کتوواف و سوونت را گوینوود( .حسووینی دشووتی )525-523 :4324 ،بووه عبووارتی مووذهب ،مجموعووه

خصوصیاتی است که فرد بوه واسوطه داشوتن نووع احسواس و تعلقوات موذهبی داراسوت (مؤسسوه

آینده روشن )440 :4344 ،به طور کلیمنظوور از موذهب اسوالمی ،آن دسوته از مکتوبهوای فقهوی

 :4382ش )55 ،40از جمله مذاهب بزرگ اسالم ،دو گروه اه سنت و شیعه است که هر کدام از
این دو ،خود به گروههای کوچکتری تقسیم میشوند میال اه سنت با توجه به نگاه کالموی،

به اه حدی  ،اشواعره ،معتزلوه ،ماتریدیوه ،و وهابیوه تقسویم شودهانود و از منظور فقهوی بوه چهوار

گروه اصلی مالکی ،شافعی ،حنفی و حنبلی .شیعه نیز به گروههایی نظیر اثناعشری ،اسماعیلیه

و زیدیوه منقسوم موی شوود .نگواه اجموالی ،بیوانگر ایوون اسوت کوه موراد از موذهب ،نواظر بوه دو گووروه
اه سنت و شیعه است .برای تشتیص دقییتر الزم است توضیحات بیشتری ذی ایون بحو

ارائووه شووود «سوونت»در لغووت عبووارت اسووت از طریقووه ،روش و طبیعووت ،و یووا بووه معنووای طریووی
پسندیده و راه مسوتقیم .واژه «اهو سونت» کوه ترکیبوی از واژه «اهو » و «سونت» اسوت ،در جهوان

اسالم کاربستهوای متفواوت بوا رویکردهوای گونواگونی چوون اعتقوادی و کالموی ،روششناسوی،

غای ووت شناس ووی و رویک وورد اجتم وواعی ،از ای وون واژه قابو و اتت وواذ اس ووت گ وواهی س وونت ب ووه معن ووای
سوونتگرایووان اسووت کووه در مقاب و آن بدعت گووذاران قوورار دارد و بووه گروهووی از مسوولمانان اطووالق

میشود که خوود را توابع سونت پیوامبر گراموی اسوالم


مویداننود و گروهوای دیگور نظیور قدریوه،

(الهینژاد 54 :4342 ،از

مرجنه ،نجاریه ،معتزله ،خوارج و حتی شیعه را اه بدعت میشمارند.

کتاف بررسی و تحلی انتظار در اه سنت) ایون برداشوت را احمودبن حنبو در بتوش اعتقوادات

تووروی و تبیووین کوورده اسووت (جمعووی از نویسووندگان )330 :4388 ،در برخووی موووارد اه سوونت در
مقاب اصطالح شیعه قرار دارد و به کسانی اطالق میشود کوه شویعه نیسوتند یعنوی معتقدنود بوه

این کووه دربوواره امامووت و خالفووت نصووی از قوورآن و سوونت بیووان نشووده اسووت و تعیووین ایوون اموور بووه
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اسالمی اسوت کوه دارای نظوام اجتهوادی منسوجم و مسوتند بوه قورآن و سونت اسوت( .تسوتیری،

072

مسولمانان وا گووذار شوده اسووت .ایون معنووا بور همووه گووروههوای اسووالمی غیور شوویعه اطوالق موویشووود.

(ربانی گلزایگانی)472 :4322 ،معنای دیگر این که اه سنت ،خوود را اهو جماعوت مویداننود.
جماعت به معنای کثرت است مراد آنها از این تعریا این است که گروههوای غیور سونی اهو

خوروجانوود و از جماعووت مسوولمانان نیسووتند( .موسوووی بجنوووردی :4384 ،ج )020 ،44اه سوونت
روششناسی به ظواهر آیات و روایات عم میکننود و هوی

گاهی به گروهی گفته میشود که در

ورودی به تأوی آنها حتی در مورد متشابهات ندارند و درواقع قای به تفویض هستند( .ربانی

گلزایگووانی )477 :4322 ،حوووزه م ووورد بررسووی در ایوون پ ووژوهش ،از میووان اصووطالحات متتل ووا

اه سنت ،اصطالح دوم را شام میشود اه سنت در برابر شویعه بوا رویکورد اعتقوادی _ کالموی
است .هرچند باتوجه به این اصطالح ،اه سنت و شیعه در تقاب با یکودیگر قورار مویگیرنود ،اموا

وجووه مشووترک موجووود در بووین ایون دو مووذهب ،مرزهووای مشووترکی را سوامان موویدهوود کووه مسووتعد

بهرهوری الزم است.


جایگاه رسانه و آموزه مهدویت در همگرایی و تقریب مذاهب
در رویکرد کالن بایود گفوت از آنجوا کوه جووهره اصولی تمودن و فرهنور عصور حاضور ترکیبوی از

وامهوای ارتبواطی جهوانی هموراه بوا تولیود ،انتقوال و پوردازش اطالعوات اسوت( ،اخووان
فناوری نظ 

زنجانی)444 :4388 ،رسانهها را معجزه بیبدی عصر حاضر مویداننود( .مؤسسوه آینوده روشون،

 :4344ج )534 ،4رسانه اعم از تصویری و غیرتصویری از جایگاه ویژهای برخووردار اسوت طووری
سال دوازدهم ،شمههاره  ،45/2بهار 1810
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که بتش اجتنافناپذیر زندگی بشر را تشکی میدهنود( .فوالدونود :4344 ،ش )58 ،448اموروزه

رسانه ها با رصد وضعیت موجود بورای رسویدن بوه وضوعیت مطلووف و کسوب اقنواع جمعوی نقوش

ویژهای ایفا میکند( .مؤسسه آینده روشن :4344 ،ج )372 ،4رویکرد رسانه بیشتر اقنواعی اسوت

تا الزام ،هرچند ماهیتی الزامگونه نیز دارد( .گودرزی )70 :4384 ،متولیان آن با برنامههای بلند

مدت و استراتژیهای کالن در شک دهی افکار عمومی ،هم رویکرد ایجابی دارند و هوم رویکورد

سو وولبی( .مؤسسو ووه آینو ووده روشو وون :4344 ،ج)372 ،4رسو ووانههو ووا عنصو ووری شو ووگرف و کارآمو وود در

همگوونسوازی و همبسوتگی اقووام ،موذاهب و گووویشهوا و زبوانهوای متتلوا هسوتند .اصووحاف
رسانه از طریی تقویت مقومهای وحدت ،در جوامع متکثور قوومی _ موذهبی سوعی در تقریوب و پور

کردن شکافهای موجود دارند( .رئیسی دهکردی :4345 ،ش 442 ،44سمواتی)3-0 :4383 ،

بنوابراین یکووی از مهوومتورین کارکردهووای رسووانه ،وفواق اجتموواعی و انسوجام ملوی اسووت( .ببووران و

وهای موجوود در بوین موذاهب
همکاران :4340 ،ش )24 ،0از طرفی ،ایجاد تعارض و تناقض فرق 

اسووالمی کووه محصووول داموون زدن رسووانههووای غوورف و نووابتردی برخووی از بزرگووان مووذاهب اسووت،

درصدد برجسته کردن و بزرگنمایی اختالفات مذهبی است .همچنوین نگواه مطلویانگارانوه بوه
معتقودات موذهبی ،موجووب نهادینوه شوودن انگوارههووای تنورنظرانووه و چوالشزا شووده اسوت .ایوون
عوام  ،اعم از عوام درونوی و بیرونوی توأثیر بهسوزایی در گسسوتهوای موذهبی در جهوان اسوالم

داشته است که پیامدهای ناگواری را رقم زده است .چنانچه مقام معظم رهبری در این رابطه

میفرماید« :دشمنان بوا تبلیغوات ،بوا جنور روانوی و بوا توالشهوای موذیانوه گونوا گون خوود سوعی

دارند بین صفوف ملت ایران اختالف بیندازنود بوه بهانوه قومیوت ،موذهب و گورایشهوای منفوی

وحدت کلمه را از بین ببرند (ستنان مقام معظم رهبری (حفظهاهلل) در تاریخ  .)4387 /4 /4بور

همین اساس رسانهها با توجه به رویکرد ایجابی خود بر مبنوای سیاسوتهوای کلوی نظوام کوه در
قومی _ مذهبی با اتتواذ رویکوردی واقوعگورا ،در جهوت هویوت ملوی سوعی در تورمیم ایون شوکاف و

گسستهای موجود دارند( .رئیسیدهکردی :4345 ،ش )44 ،44بوا توجوه بوه اختالفوات موجوود


میان اه سنت و شیعه ،در بسویاری از موضووعات دینوی و مسوائ اعتقوادی دارای آراء و نظورات
مشووترک هسووتند ایوون اموور فرصووت مناسووبی در جهووت هرچووه نزدیووکتوور شوودن ایوون دو مووذهب بووه

یکدیگر است( .دانش :4382 ،ش )444 ،42گستره مورد توافی بین اه سنت و شیعه گذشوته از
اصول عقیدتی و تشریعی ،عرصههای اخالقی را کوه پتانسوی بواالیی در ایون همگرایوی دارد ،نیوز

شام میشود( .تستیری )85 :4382 ،توضیح مطلب این که ،مؤلفههوای متعوددی همچوون:
قرآن و سنت نبوی ،ایمان به وحدانیت خدای متعال ،نبوت و خاتمیت رسول ا کورم

ایموان

به معاد ،عدم انکوار ضورورتهای دیون و اعتقواد بوه ارکوان اسوالم از جملوه وجووه مشوترک بوین دو

مووذهب مووذکور اسووت( .تسووتیری :4382 ،ش )55 ،40عووالوه بوور ایوون ،اص و وحوودت و برابووری و
توجه به مصالح عالیه امت اسالمی در پرتو رفع اختالفها و محکم کردن پیوندها از دیگر اموری

پایههای تقریب عنوان شدهاند( .تسوتیری :4380 ،ش )58 ،32اعتقواد بوه
است که بهعنوان 

موعودبواوری و منجوی کوه برخاسوته از ضورورت نجواتخواهی و فطورت اسوت مشوترک بوین هموه

ادیان است( .شاکری زواردهوی 22 :4343 ،و  )485ایون مسونله بوه انضومام پورداختن بوه اصوول

اخالقووی ،رسووالت پووژوهش حاضوور اسووت .البتوه تأ کیوود بوور مشووترکات ،بووه معنووای نادیووده انگاشووتن

تفاوتها نیست چرا که در عصر جهانی شدن مهدوی ،هم به اشترا کات توجه میشود و هم به


تفاوتها و این در حالی است که هی یک را برای رسیدن دیگری از سر راه بر نمیدارد( .ربانی،


 )442 :4388با وجوود ایون موعودبواوری ،بوا هموه هماننودی و هومسوویی بیشوتر مصوادیی آن در
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اص های  04 ،44 ،42و  02قانون اساسی متبلور شده است ،ضمن محترم شمردن تنووع و تکثور
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جهان ،در ذات خود یکی نیست بلکه به لحاظ ماهوی ،طیفی از اندیشههای متفاوت را تشکی

میدهوود( .جمعووی از نویسووندگان )020 :4388 ،گذشووته از تفوواوتهووای موواهوی کووه در ایوون دو

مذهب هم بوه وضووح بیوان شوده اسوت (نجارزادگوان 40 :4344 ،جمعوی از نویسوندگان:4388 ،

 ،)020-023خود این اعتقاد به منجی و موعودباوری نقطه عطا پیوند همزیستی پویا میوان
این دو مذهب اسوت .براسواس چنوین آمووزه مشوترکی مویتووان در راسوتای همفکوری و همکواری

میان ادیان آسمانی ،بهویژه مسلمانان اقدام کورد و بور طبوی الگووی مدینوه فاضوله عصور موعوود،

زنووودگی اموووروز و قبو و از حضوووور آن حضووورت را سوووامان و نظوووم بتشوووید( .کیوووانی-05 :4388 ،

)04جایگاه بیبدی رسانه در همگرایی و از بین بردن گسستهای موجود میان مذاهب و نقاط

اشتراک مطرح در بین آنها ،ظرفیتهای مناسبی است تا از این طریی وفاق و انسوجام جامعوه

مورد توجه و ضرورت پرداختن به این پتانسی ها دوچندان گردد.
ابعاد اخالقی رسانه در تبیین آموزه مهدویت

همانطور که گفته شد اخوالق رسوانه ،مجموعوه قواعود و کودهای اخالقوی نواظر بوه رفتارهوای

ناشی از ماهیت رسانهها یا متولیان آنها در حوزه خبر و اطوالعرسوانی اسوت( .بورقوانی فراهوانی و

رضایی :4340 ،ش )82 ،47درواقوع هموان بایودها و نبایودهای اخالقوی صواحبان رسوانه در ارائوه

خدمات.
م
هنجاره ووای اخالق ووی ا گرچ ووه ام وووری فط ووری هس ووتند ،الزام ووا ب وودین معن ووا نیس ووت ک ووه تم ووام
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استانداردهای اخالقی در همه جوامع یکسان باشد چرا که بتش اعظم ایون چوارچوف اخالقوی،

متتذ از فرهنر درونی خود جامعه است و قطعا فرهنرهور جامعوهای بوا جامعوه دیگور متفواوت

است( .باهنر و همکاران :4342 ،ج )387-382 ،4بیشک هر نظام اخالقوی نقشوی محووری در

وحدتبتشووی خواهوود داشووت( .جمعووی از نویسووندگان )470 :4388 ،چنانچووه ابوون خلوودون بووه

کارکردهای انسجامبتشی اخالق در تمدن اشاره کرده است( .رادمنش )473 :4322 ،همچنین
وی و دورانووت ،کووارکرد تموودنی اخووالق را در تنظوویم و نظمبتشووی میدانوود .از دیوودگاه وی اخووالق
م
اساسا تنظیم اعمال بشری است و وجدان اخالقوی در سویر تکامو خوود ،سوبب پیودایش وجودان

اجتماعی میشود و به وسیله آن ،انسان به خوبی احساس می کند به جماعتی وابسته است که
باید آن را دوست بدارد و محترم بشمارد( .وی دورانت ،بیتا )07 :فضای رسانه ،یکی از همین

نظام هاست که با ملتزم بودن بوه اسوتانداردهای اخالقوی ،چنوین احساسوی را در متاطوب ایجواد


میکند .از اینرو اگرچه میتوان به بایستههای اخالقی رسانه در جهت ارائه پیام بوه طوور کو و


پیام مهدوی به طور خوان ،بوه اعتبواری در سوه محوور .4 :محتووایی  .5سواختاری (قالوب) .3

روانشناسی ،پرداخت منتها آنچه در این پوژوهش بودان پرداختوه مویشوود ،ارائوه پیوام از نظور

محتوووایی در سووه بعوود .4 :الزامووات اخالقووی رویکردهووای پیووام مهوودوی  .5الزامووات اخالقووی در

روشهووای پیووام مهوودوی  .3الزامووات اخالقووی تبیووین و پووردازش پیووام مهوودوی ،مووورد تحلی و و
بررسی قرار خواهد گرفت .از آنجا که فضای مورد بح  ،مربوط به کشور ایران است کوه دارای

تنوع فرهنگی ،قوومی ،موذهبی و زبوانی اسوت .الزم اسوت سیاسوتگوذاریهوای مناسوب در جهوت

اجرای همزوشانی و همگرایی تمامی فرهنورهوا پویش رود توا عملکورد رسوانه بوه درسوتی صوورت
گیرد .چرا کوه فعلیوت خووف رسوانه ،بور مبنوای تنووع دیودگاه کسوانی کوه بورای عمووم ،اطالعوات و

افکار را تدارک میبینند ،استوار شده است و تا حدی بر پایه همین تنوع ،رشود می کنود( .بواهنر و

الزامات اخالقی رویکردهای پیام مهدوی
الزامات اخالقی رویکردهای کالن به ارائه آموزههای مهدوی را میتوان از جنبههای متتلا

مورد بررسی قرار داد .آنچه بیش از همه برای یک جامعه منتظر نیاز است توجه به رویکردهای

وزههاست .رسوانهها بوا اتتواذ چنوین
تربیتی _ اخالقی و پرورش بعد انگیزشی نسبت به تحقی آم 

رویکردی به تربیت و اخالق 1و همچنین تقویت انگیزههوا سوهم بسوزایی در فوراهمسوازی مقولوه
اتحاد و همدلی در بین مردم دارند.

توجه به تربیت اجتماعی

تربیت اجتماعی ،به این معناست که نس منتظر برای حضوری فعال و مهودوی در اجتمواع

تربیووت شووود( .کیووانی )458 :4388 ،تمووام تووالش رسووانههووا در باورداشووتمهوودوی بایوود بووه سوومتی

پوویش بوورود کووه ایوون اعتقوواد را بووه ارزش اجتموواعی تبوودی کننوود چوورا کووه ارزشهووای اجتموواعی از

اساسیترین عناصر یک نظام اجتماعی هستند و از طریی کنترل و هدایت آنها میتوان جامعه

را تعووالی بتشووید( .مؤسسووه آینووده روشوون :4344 ،ج )424-424 ،5امووام خمینووی در تشووریح نقووش
اجتماعی رسانهها میفرماید:

 .1تذکر شاید این سؤال پ یش آید که تفاوت تربیت اخالقی با تفاوت اجتماعی در چیستر علت پرداختن به هریک مبتنی بور
چه ادلهای استر هرچند در نگاه اول ،نتوان تفاوت آنچنانی در رابطوه بوا ایون دو حیطوه برشومرد و آنهوا را یکوی دانسوت
باید اذعان کرد دغدغه نگارنده در تربیت اجتماعی روح همدلی و همگرایی است در حالیکه در تربیت اخالقی هدف بیشتر
ناظر به خود فرد است .بنابراین در عین تنیدگی این دو حوزه تفاوتهایی را قائلیم.

آموزههای مهدوی  ،معحوف به همگرایی و تقریب مذاهب
بایستههای رسانه اخال گرا در 

همکاران :4342 ،ج)08 ،4
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اهمیت رادیو و تلویزیون بیشتر از همه است ،این دستگاههوا ،دسوتگاه تربیتوی اسوت و
درواقوع بوه میابووه یوک دانشووگاه عموومی اسووت کوه هوودف آن تربیوت همووه اقشوار اسووت.

(مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)322-327 :4382 ،

رسانهها با توجه به رویکرد ایجابی خود ،ابزاری هستند که احساس تعلی اجتماعی فرد را در


ویدهنوود رسوانه بوا تبلیو و تشوریح ایوودئولوژی فرهنور مهوودویت ،راه را
جامعوه منتظور ،افووزایش م 
برای زمینهسازی ظهور هموارتر میکند( .مؤسسه آینده روشن :4344 ،ج )580 ،4جامعه منتظور

موویبایسووت از حی و باورهووای دینووی و ارزشهووای اجتموواعی تقویووت شووود .همچنووین عووالوه بوور
مسنولیتها و وظایا مهمی که بر عهده دارد ،نیاز به تقویت این بینشها و باورها نیز دارد توا او
را در مسیر انتظار میبت قرار داده و با تشریک مساعی با همنوعان خود و فراهم کردن بسترهای

زمینهساز نقش اساسی در پیشبرد اهداف حکومت جهانی داشته باشد( .کیانی)38 :4388 ،

توجه به تربیت اخالقی

هنجارهای اخالقی ،اصلی مشترک میان مذاهب اسالمی و بسوتری مهوم جهوت شکوفاسوازی

رفتارهو ووا و واکنشهو ووای اخالقو ووی اسو ووت کو ووه در آن ارتباطو ووات بو ووه دور از تشو وون و تعارضهو ووای
میپذیرد( .حکیم )443 :4322 ،تعاریا متعددی پیرامون تربیوت اخالقوی
برتریطلبانه صورت 


صورت گرفته است از جمله:

تربیووت اخالقووی فراینوود زمینهسووازی و بووه کارگیری شوویوههایی جهووت شکوفاسووازی ،تقویووت و
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ایجاد صفات ،رفتارها و آداف اخالقی و اصالح و از بین بوردن صوفات ،رفتارهوا و آداف غیراخالقوی

در خود و یا انسان دیگری است( .فتحعلیخانی)42 :4324 ،

تربیت اخالقی ،فعالیتی است تدریجی ،منظم و هدفدار در جهوت شکوفاسوازی اسوتعدادهای

اخالقی متربی( .فیروزمهر)52 :4342 ،

تقریووب و همگرای ووی می ووان پیووروان م ووذاهب اس ووالمی در سووایه آموزهه ووای اخالق ووی مش ووترک،

امکانپوذیر اسوت و نقوش رسوانههوا در تعمیوی و گسوترش اخوالق و هنجارهوای اخالقوی در جامعوه


بسیار حائزاهمیت است .امام علی

میفرماید:
ضمن ستن گهربار خود اینچنین 

م م َم م م ْ م ُ ْ َم ُ ْ ُ مَ م م ُ ُ َم
م م
َم م ْ ُ ْ
الض مم ِائر مف مل مت مو ماز ُر م
ون مو
اَّلل ما فر ق بینكم ِإل خبث السر ِائ ِر و سوء
ِإ مّنا أن ْت ِإخ موان عل ِدی ِن ِ
ِ
م مم م ُ م م م مم مُ م م ُ
ون مو ل مت مو َادون ...؛
ل تناصحون و ل تباذل
همانا شما براساس دین خدا که آئین فطرت است با یکدیگر بورادر و پیوسوتهایود و تنهوا
زشتیهای باطن موجب تفرقه و جدایی میان شما شده اسوت کوه

ناپاکیهای درونی و


در نتیجه تعاون ،نصیحت ،بذل و دوستی و محبت از میان شما رخت بربسوته اسوت.

(شریا الرضی)478 :4040 ،

میکنند لذا رواج فضای اخالقی،
ایشان ،رذای اخالقی را عام اصلی تفرقه و جدایی معرفی 

راهکار مناسبی برای جلوگیری از اختالف و پراکندگی است.

اولووین اقوودام در تربیووت اخالقووی ،نهادینووه کووردن ارزش و جایگوواه اخووالق در دل و جووان منتظوور

است.

من َ
سره أن یكوون مون أصوحا القوام فلینتظور و لیعمو بوالوع و حماسون األخولق ،و هوو
منتظر؛
میدارد از یاران حضرت قائم باشد باید که منتظر باشد و در این حال
هرکس دوست 

به پرهیزگاری و اخالق نیکو رفتار نمایود ،درحوالی کوه منتظور اسوت( .ابون عقوده کووفی،

یا در روایت دیگر از وجود مبارک امام عصر

آمده است:

ُ
مْ ْ ُُ
م
م
م
ْ
فل می ْع مم ك ْام ِر ئ ِم ْنك ْم ِ مِبا میق ُر ُ ِب ِه ِم ْن محم َمب ِت منا مو می مت مج َن ُب مما ُی ْد ِنی ِه ِم ْن ك مر ماه ِت منا ...؛
پس هریک از شما بایود آنچوه را کوه موجوب دوسوتی موا مویشوود ،پیشوه خوود سوازد و از
آنچووه موجووب خشووم و ناخشوونودی مووا موویگووردد دوری گزینوود( .طبرسووی :4043 ،ج،5

)048

بهرهگیری از زبان اخوالق ،از مووازین اخالقوی مشوترک سرچشومه مویگیورد کوه
رویکرد رسانه به 

زمینهسازی ظهور است.

نتیجه آن تربیت اخالقی جهت
توجه به تقویت بعد انگیزشی

چرای ووی رفت ووار م ووا ریش ووه در نیازه ووای م ووا دارد .وقت ووی چی ووزی م ووورد نی وواز انس ووان باش وود ،در او

فراینوود روانووی شووک موویگیوورد کووه از آن بووه انگیووزش تعبیوور موویکننوود .ایوون فراینوود در برگیرنووده

اهوودافی اسووت کووه محوورک عمو فوورد و جهووتدهنووده آن اسووت( .پینتووری و ایو ا )48 :4382 ،

میدارد و تعیوین مویکنود کوه بوه کجوا بایود رفوت( .اسوالوین:4382 ،
انگیزه فرد را به پش رفتن وا 

 )374آموووزه مهوودویت بووه جهووت دورنمووایی کووه ارائووه موویدهوود ،ایوون انگیووزش را در افووراد ایجوواد
مووی کنوود کووه بوورای رسوویدن بووه آن توجووه کووافی داشووته و بووه لوووازم آن پایبنوود باشووند .هرگوواه ایوون
قویتر
نیاز ،برایند امر واقعی و حقیقی باشد ،انگیزه فرا گیر در التزام به رفتارهای دینی و اخالقی ،
خواهد بود .قدرت انگیزشی آموزه مهدویت در باالترین سوطح انگیزشوی ،یعنوی انگیوزه معنووی و

الهی قرار دارد( .عرفان )74 -25 :4340 ،متصدیان رسانه با مهندسی فکری متتصصوین خوود

آموزههای مهدوی  ،معحوف به همگرایی و تقریب مذاهب
بایستههای رسانه اخال گرا در 

)402 :4050
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میتوانند در تهیه برنامههای خود چنین قدرتی را تزریی کرده و در اثر القای چنین انگیزهای بوه

متاطبین خود ،حس تعاون و همیاری را برای رسیدن به مطلوف همگانی احیاء کنند.
الزامات اخالقی در روش انتقال پیام مهدوی
گاه در انتقال پیام مهدوی روشی نامناسب اخذ میشود که آسیبهای فراوان از جملوه تفرقوه

و جدایی مذاهب را به همراه دارد .لوذا توجوه بوه آسویبهوای روشوی در ایون مسونله حوائز اهمیوت

است .رسوانه در انتقوال مفواهیم و آموزهوای مهودوی ،ملوزم بوه اتتواذ روشهوای مناسوبی اسوت.
بهرهگیری از هنجارهای اخالقی

میتواند یاریگر باشد
یکی از مؤلفههایی که در انتتاف روش ،

آنها اشاره خواهیم کرد:
است که در ادامه به برخی از 
استخدام و به کارگیری اندیشمندان فریقین

یکی از روشهای مؤثر و کارآمد استفاده الزم از علمای هر دو مذهب است .متأسفانه در غالب

برنامههای رسانه ملی ،شاهد حضور کمرنگی از اه سنت و حتوی دیگور موذاهب هسوتیم .رسوانه


ملی باید طوری سوازماندهی شوده باشود کوه تموام طیواهوا را در برگیورد .بوه عبوارتی ذائقوه تموامی

آسیبزاست تحوالت کالن رسانه در حوزه آمووزه

متاطبین را لحاظ کند .فقدان نگاه مشارکتی،

نمیتوان بر اساس آراء و عقاید گروه خاصی ،به انجام رساند( .مؤسس ه آینده روشون،
مهدویت را 

 :4344ج )303-300 ،4درست است است که کثرت جمعیتی با شیعیان است ،ولی این به این
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معنا نیست که دیگر اقوام و مذاهب نادیوده انگاشوته شووند .مسولمانان در بسویاری از موضووعات

دینی و مسائ اعتقادی دارای آراء و نظرات مشوترک هسوتند کوه توجوه و تأ کیود بیشوتر بور آنهوا و

تعامو و علموووی و گفوووتو گوی دوسوووتانه عالمو ووان و اندیشووومندان اسوووالمی در حووووزه مشو ووترکات،

میبرد و موجبات وحدت بیشتر پیروان موذاهب اسوالمی را
زمینههای تعصب و اختالف را از بین 

وهمدلی علموای موذاهب اسوالمی و کاسوتن سووء
میسازد .ایجاد فضایی برای ابراز تفاهم 
فراهم 

تفاهمات اص مهمی در تقریب است که رسانه مویتوانود متوولی ایون امور باشود( .دانوش:4382 ،

ش )457 ،42همچن ووین تش ووکی س وومینارهای مش ووترک ،اس ووتفاده از تألیف ووات یک وودیگر ازجمل ووه
میتوانند انجام دهند( .دانش:4382 ،
اقداماتی است که متولیان رسانه در راستای این وحدت 

ش)444-444 ،42

توجه به فعال نشدن گسستهای مذهبی

ویتوووان از دو بعوود درون دینووی و بووروندینووی مووورد بررسووی قوورار داد .از نگوواه
ایوون مسوونله را مو 

دروندینی :از آنجایی که رسانه متعلی به جامع های است که ماهیتی متکثر دارد ،اقتضا می کند

برنامهها داشته باشند تا تمام سطوح را پوشش

متصدیان رسانه ،دقت الزم را در تولید محتوایی

خواستههای آنوان مسویر را بورای عودم تفرقوه و اخوتالف همووار

دهد .همچنین توجه به سالیی و

بروندینی :باید گفوت ایجواد تعوارض و تنواقض در باورداشوت مهودویت ،از سووی
میکند .از نگاه 

آنهووا درصوودند بووا بووزرگ کووردن
رسووانههووای غوورف ،عام و اصوولی گسسووتهووای مووذهبی اسووت .
اختالفات مذهبی در این باورداشت و نگاه مطلیانگارانوه بوه معتقودات موذهبی موجوب نهادینوه

شو وودن انگو ووارههو ووای تنو وورنظرانو ووه شو وووند( .مؤسسو ووه آینو ووده روشو وون :4344 ،ج )324 ،4عمو ووده

مهدویتستیزی رسانههای غربی ،در قالوب راهبورد اسوالمهراسوی صوورت مویگیورد.

فعالیتهای


(مرشدی راد )40 :4388 ،و ذیو چنوین راهبوردی سوریعتور بوه نیوات شووم خوود یعنوی بورهم زدن
نقووش منحصوور بووه فووردی در نقووش بوورآف کووردن توطنووههووای رسووانههووای غربووی داشووته باشوود.

رسانههای غربی در این زمینوه باالسوت و رسوانه ملوی بوا ایون وضوعیت در جنگوی

متاسفانه قدرت

گذاریهای مناسب ،جهت تقویت رسوانه ملوی و


سیاست
میطلبد با
نابرابر قرار خواهد گرفت .لذا 

حضور بینالمللی آن تالش کرد.
استفاده از زبان دعا

خیلیها قاب فهوم و هضوم اسوت.

زبان دعا ،زبان فطری و فرا ملی است .مسنلهای که برای

زیارات و ادعیه جهت مانور دادن باورداشت مهدویت ،ظرفیت مناسبی دارند .این سؤال که چورا
کردهاند ،راهنمای ما جهوت بهرهبورداری
اه بیت مقوله منجی را از قالب ادعیه و زیارات معرفی 

از این سرمایه غنی است .آیا استفاده از زبان دعا برای طرح مباحو مهودویت ،غیور از هومگرایوی

دینی و مذهبی است نتای اخالقی از این اص  ،اقتضا می کند نگاه ویژهای به این مقوله شوود.
مهمتر ما در هی یک از ادعیوه و زیوارات مربوطوه،
زبان دعا برای عموم قاب فهم است و از همه 
رنر و بوی تعصبات مذهبی را شاهد نیستیم و این خود عام مهمی در نزدیک کردن دلهوای

مسلمانان به هم است .روح فرازهایی از ادعیوه بیودارگر فطورت انسانهاسوت زیوارت آلیاسوین،
دعای ندبه ،دعای افتتواح و . ...مضوامین بسویار بلنودی دارد کوه خواسوت اغلوب انسانهاسوت.
بودین جهووت کارشناسوان رسووانه میتواننود بووا بهره گیوری از ایوون گنجینوههووا ،وحودت و هموودلی را

تروی دهند.

آموزههای مهدوی  ،معحوف به همگرایی و تقریب مذاهب
بایستههای رسانه اخال گرا در 

وحودت و یکزوارچگی مسوولمانان دسوت مووییابنود .رسووانه ملوی در رویگوورد ایجوابی خووود ،مویتوانوود

023

روش تصویرپردازانه در طر ح آموزههای مهدوی

به جرأت میتوان گفت کسی را نمیتووان یافوت کوه در ایون جهوان پرآشووف و موتالطم بودون

داشتن تصویری از آنچوه مویخواهود بوه آن برسود ،نا کامیهوای محیطوی را پشوت سور گذاشوته و

ودهنگوری اسوت.
مدیریت شایسته داشته باشد .تصوویرپردازی از جملوه مهومتورین روشهوای آین 

طیووا وسوویعی از آیووات و روایووات کووه ترسوویم گر حکومووت جهووانی هسووتند منبووع مناسووبی بوورای

پیووادهسووازی ایوون روش اسووت .رسووانههووا بووا اسووتفاده از ایوون روش ،موویتواننوود بووا ارائووه تصووویری

مطلوف از حکومت مهدوی و تأ کید بر لزوم تحقوی آن توالش کننود( .گوودرزی 04 :4384 ،و )23

نوع انسان به حکم فطرتی که خداوند در او به ودیعت نهاده است طالوب کموال و سوعادت خوود

ینگورد ،آینودهای کوه در آن از
است .او به حکم ندای خرد و الهوام فطورت ،بوه آینودهای روشون مو 

این همه تبعیض و اخوتالف خبوری نباشود .تقریوب و وحودت یوک مسونله فطوری اسوت .آیوتاهلل

جوادی آملی در این رابطه میفرماید:

خدای سبحان ،سرمایه سعادت همهجانبه و وحدت گسترده با هموه جواموع بشوری را
بهعنوان اصلی «ثابت»« ،همسان»« ،همگوانی» و «همیشوگی» در نهواد انسوان گوذارده

است( .جوادی آملی)445 :4388 ،

به باور برخی نویسندگان:
همه انسانها که فطرت تکام جو و کمال طلبشان ،آنوان را از وضوع مطلووف کنوونی
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یاندیشند که بستر مناسبی را
حاکم بر جوامع بشری ،گریزان ساخته ،به نیکشهری م 
شهوای عمیوی فطووری آدموی و رشود فضوای نواف انسوانی فووراهم
بورای شوکوفایی گورای 

سازد( .کاظمی)23 :4382 ،

حکومووت مهوودوی همووان نیووکشووهری اسووت کووه آرزوی دیرینووه بشوور اسووت .محووور وحوودت

انسان ها و جوامع بشری ،فطرت توحیدی آنان است که امری عینی و تکوینی و پایدار است چرا
که فطرت ،نه از خصوصیات اقلیمی نشأت گرفتوه اسوت توا بوا تغییور آن دگرگوون و نوه منحصور بوه

زموان خاصوی اسوت توا بوا گذشوت آن ،زموان آن منقضووی شوود .بلکوه حوا کم بور هور مکوان و زمووان و

موذهبی اسوت( .بنودعلی )84 :4387 ،متصودیان رسوانه ،بوا سورمایهگوذاری بور مبنوای آموزههوای
دینووی و منووابع اسووالمی مشووترک ،در بووه تصووویر کشوویدن اینهووا درقالووب فوویلم و تنوواتر در راسووتای

زمینهسازی چنین حکومتی نقش اساسی دارند.


الزامات اخالقی تبیین و پردازش پیام مهدوی
رعایت موازین اخالقی در ارائوه مباحو ازجملوه طورح آمووزههوای مهودوی ،آن هوم در جامعوه

متکثری چون ایران اقتضا میکنود بوهدقت موورد اهتموام اصوحاف رسوانه قورار گیورد توا در رویکورد

ایجابی خود ،موفی عم کند .از آنجوا کوه متواطبین رسوانه هوم اه سونت را شوام مویشوود و

هووم شوویعیان را بایوود برنامووههووا اعووم از سواختار و محتوووا طوووری سووازماندهی شووود کووه تمووام اقوووام،

مووذاهب و فرهنرهووا را تحووت پوشووش خووود قوورار دهوود .از آنجووایی کووه اعتقوواد بووه مهوودی امووری

مشترک بین این دو مذهب است ،بهترین دستمایه برای افزایش همدلی و همگرایی اسوتفاده
از این ظرفیت است( .عرفوان )28 :4340 ،لوذا رسوانه محمو مسوتعدی اسوت بورای اشواعه ایون

اعتقاد و همچنین به هم نزدیک کردن هرچه بیشتر ایون گوروههوا .قوبال گفتوه شود کوه ارزشهوا و

در ایران دین برای رسانه توشهساز است( .موالنوا )44 :4380 ،ایون اعتقواد ،زمینوهایوی را فوراهم

می کند تا تمام اجزای فراینود ارتبواط یعنوی تولیود ،توزیوع ،محتووا و فنواوری مبتنوی بور جهوانبینوی

اسالمی عم کند( .موالنا)455 :4385 ،بنابراین در اینجا به برخی از بایسوتههوای اخالقوی ،کوه
رسانه در ارائه محتوا ملزم به رعایت آنهاست پرداخته میشود:

 .1توجه به اصل احترام و کرامت انسانی

وانهوادر ایون مجموعوه بوا یکودیگر
در نظام اخالقوی اسوالم ،موردم جامعوه موورد احترامانود .انس 

آنها با یکدیگر بر پایه تقوا اسوت .ایون ارزش بوه صوراحت در آیوات شوریا
برادرند و مالک برتری 
ُ ُ
ُ
قرآن قاب مشاهده است .و ق لعبادی یقولوا التی هی أحسن به بندگانم بگو ستنی بگویند
که بهترین باشد»(اسراء )23 :به استناد آیات مبارک زمر  ...فبشر عباد *الذین یستم ُعون القول
فیتب ُعون أحسنه( . ...زمر )42-48 :خداوند متعال از مسلمانان میخواهد که اص گفتو گووی

مسالمتآمیز با کفار و اه کتاف را به منظور دستیابی به حقیقوت رعایوت کننود .وقتوی مفواهیم


دینی و ارزشی چنین بردی دارد و احترام کفار و اه کتاف را مدنظر قرار میدهد ،بوه طریوی اولوی
بر مسلمانان واجب است این اص را در بین خود رعایت کنند( .تستیری :4382 ،ش)52 ،40
طیا وسیعی از روایات بوه ایون مسونله اشواره دارنود از جملوه رسوول ا کورم

انسانها مکشوف میسازد:
اهمیت و جایگاه این ارزش اخالقی را برای 

ضومن سوتنی،

م ْ م ْ م م م م ُ ْ ُ ْ م م َم م ُ ْ ُ م م
اَّلل مع َز مو مج  ...؛
من أ كرم أخاه اْلس ِلم ف ِإّنا یك ِرم
هرکسی به برادر دینی خود احترام کند ،گویا به خداوند احترام کرده است( .ابن بابویه،

آموزههای مهدوی  ،معحوف به همگرایی و تقریب مذاهب
بایستههای رسانه اخال گرا در 

هنجارهای اخالقی هرچند ادعای جهانشمولی را دارند ،برخاسوته از بطون جامعوه اسوت از ایونرو

022

 :4043ج)47 ،0

یا در روایت شریا دیگر از امام صادق

امام فرمودند:

درباره چگوونگی معاشورت بوا دیگوران سوؤال شود کوه

ُ م َُ م ْ م م م م م ْ ْ م ُ ُ م َم
ون مم ْر مضو ُ
الشو موا ماد م م َُلو ْوم مو مع مل و ْی ْم مو مت ُعو ُ
واه ْم مو مت ْشو موا ُد م
وود م
ون
تووددون األمان و ِإل و ِیم و ت ِقیمووون
ِ
مج من ِائ مز ُه ْم؛
آنها بمیرد)در تشیع
آنها را دهید ،بیمارانشان را عیادت میکنید( ،اگر کسی از 
امانت 

جنازهشان شرکت کنید( .کلینی :4042 ،ج)732 ،5


برخی از مفسرین معتقدند که مراد از دیگران موورد سوؤال در اینجوا ،اه سونت اسوت .بوا ایون

وجود حتی اگر مراد اه سنت نباشد گستره وسیعی که کالم معصوم مورد توجه قرار داده است به
میشوند صادق است.
طریی اولی نسبت به اه سنت که براداران دینی ما تلقی 

ویتوانود دارای ارزش باشود .ایون هموه انسوان در سراسور
البته این اصو در هور نظوام اخالقوی م 

جهان بوا وجوود تنووع و تعودد نژادهوا ،آیوینهوا و ملیوتهوا ،کراموت شوأن انسوانی را بوهعنووان یوک
ایتوورین تحوووالت اجتموواعی بایوود
حقیقووت تغییرناپووذبر بووه رسوومیت میشناسوود و از ایوونرو ریشووه 

درجهت تحقی این حقیقت حرکت کند( .صانعیپور :4345 ،ش )44 ،7دونالدسون معتقد است
که :تکریم شأن انسان بدون درنظر گورفتن ملیوت و قومیوت خوان ،یوک اصو اخالقوی اسوت کوه

میتواند مبنای اخالقی مشترک در میان فرهنورهوای متنووع باشود( .صوانعیپور :4345 ،ش،7
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ارزشهای اخالقوی قورار دهنود،

 )44هرگاه متصدیان رسانه ،مبنای کار خود را بر این اص و دیگر
نقووش بسووزایی در تحکوویم وحوودت اسووالمی ایفووا موویکننوود .بووه رسوومیت شووناختن تمووام اقوووام و

آنهوا احسواس کننود در جامعو های زنودگی مویکننود کوه دیوده مویشووند،
مذهبهوا و این کوه هموه 

بازتاف خوبی در سطح فردی و اجتماعی دارد .متولیوان رسوانه موظوا هسوتند در ارائوه مطالوب،

ملزم به رعایت این اص باشند و همچنین در اشاعه ایون اصو و نهادینوه کوردن آن تموام توالش

خود را وقا این مسنله بکنند .پذیرش اص احترام به دیگران ،با هدف کسب شناخت بیشتر و
تفاهمها ،راهکاری مناسب برای برون رفوت از مسوائ و معضوالت موجوود اسوت( .علوی

رفع سوء
ا کبری :4345 ،ش)32 ،0

 .2عدم جانبداری و تعصب

زمینهها ،ارائه و ارزیابی مباحو از اهمیوت ویوژهای

در یک محی بین مذهبی به علت تنوع

دستاندرکان رسانه باید این باشد که از قابلیتهای موجود بهتورین

برخوردار است .تمام تالش

اسووتفاده را ببرنوود و بووا توجووه بووه گسووتردگی قووومی و مووذهبی موجووود در کشووور ،رضووایت مطلوووف

همگووانی را کسووب کننوود .تعصووب بوویجووا ،رزیلووه اخالقوویای اسووت کووه پدیوود آموودن و شوویوع آن

پیامدهای نامطلوبی را رقم خواهد زد .و این مسنله در هریک از مذاهب اتفواق بیفتود نتیجو های

برتریطلبی و تفاخر به یکدیگر ،عدم اطمینوان و اعتمواد بوه یکودیگر ،لجاجوت و نزوذیرفتن

چون
حووی و ...نوودارد .وایوونهووا منشوواء خدشووهدار کووردن وحوودت و انسووجام ملووی اسووت« .تعص وب» در
اصطالح عبارت است از:

خوی و صفتی که انسان را به حفظ آبرو ،حسب ،نسب ،قوم و کسوانی کوه بوه او نسوبت

گفتهها وادار کند چه برحوی و جوه غیور حوی.
گفتههای دیگران و نزذیرفتن آن 
دارند از 
(گنابادی :4048 ،ج)355 ،43

طرفوداری از عقیوده و یوا موذهب و فرقوه خوود ،بودون اسوتدال ل و توجیوه منطقوی کووافی.
(جناتی)55 :4384 ،

ویآیود .گواهی رسوانههوا از ایون
اص بیطرفی ،امروزه در فضای رسوانه ،یوک رؤیوا بوه حسواف م 

میگیرند( .جعفورینوژاد :4382 ،ج )88 ،77در جامعو های
جهت ابزار دست صاحبان قدرت قرار 

کووه افووراد بیشووتر آن را شوویعیان تشووکی موویدهوود نبایوود بووا تکیووه بوور ایوون قوودرت ،رسووانههووا صوورفا در

خوودمت آنه ووا باش ووند و دیگ وور ق وووم و م ووذهبهووا نادی ووده گرفت ووه بش وووند .وقت ووی تعص ووب ،تجل ووی

تبعیضگونه داشته باشد ،فورد متعصوب سوعی مویکنود تموام اعضوای گوروه موورد نظور را از مزایوای

خاصوی از قبیو اسووتتدام ،رسوان های شوودن ،حقوووق سیاسووی ،فرصوتهووای پوویشرو و ...محووروم
کنوود .در اغلووب موووارد تبعوویض مووانع از برقووراری هرگونووه ارتبوواط موفووی بووین فرهنوورهووا موویگووردد.

(سامووار و همکاران )334 :4324 ،تعصب به دلی مبتنی نبوودن بور ادلوه عقلوی و شورعی اموری
میفرماید:
ناپسند است .رسول اکرم در این رابطه 

منا من قات عل العصب َی  ،و لویس َ
منا من دعا إىل عصب َی  ،و لیس َ
لیس َ
منوا مون موا
عل عصب َی  ...؛
از ما نیست کسی که به تعصب دعوت کند و از ما نیست کسی که بر عصبیت بجنگد و از

ما نیست کسی که بر عصبیت بمیرد( .مجلسی :4043 ،ج)04 ،34

عدم تعصب و جانبداری در فضای رسوانه ملوی از تشوتت آراء و پراکنودگی خورده فرهنرهوا و

ایجاد تفرقه جلوگیری میکند .بدین جهت تمام سعی متولیوان رسوانه در طورح مباحو مهودوی

سرمایهگذاری بر وجوه مشترک ،سعی در

باید به گونهای باشد که رنر تعصب به خود نگیرد و با

آموزههای مهدوی  ،معحوف به همگرایی و تقریب مذاهب
بایستههای رسانه اخال گرا در 

یا در تعریا دیگر اینگونه آمده است:
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الفت و همزیستی دینی داشته باشد .و از بورانگیتتن حساسویتهوا و تفاوتهوای موذهبی برحوذر
باشد.

 .3صداقت

یکی دیگر از نکات مهم خبری یا همان محتوا ،صداقت و حقیقتگویی است .بیان حقیقت،
م
حرفهای رسانه است که بر این اساس اخالق خبررسوانی بور

هنجار عموما پذیرفته شده در عرصه
دادههووای خنیووی اسووتوار اسووت دقووت ،صووحت ،توووازن ،بوویغرضووی،
گزارشهووای غیرمغرضووانه و 

واقعگرایی همراه با صداقت ،اصول موضوعه آن هستند .گزارش عینی و صادق درواقع
عینیت و 
یووک فوون نیسووت بلکووه امووری اخالقووی اسووت کووه کارکنووان رسووانه موظووا بووه رعایووت آن هسووتند.

(خووانیکی :4388 ،ج )82 ،4و بووه عبووارتی یایوود خووود را وقووا واقعیووت و حقیقووت کننوود( .بورقووانی
فراهانی و رضایی :4340 ،ج )440 ،47نداشوتن صوداقت در گفتوار ظلوم بزرگوی اسوت کوه صواحبان
میدهند .متاطب بهعنووان یکوی از محورهوای اصولی پیوام
رسانه در حی متاطبین خود انجام 

یعنی در حکم گیرندگان پیام ،حی دارند مستمع و یا بیننده اخباری صادق باشند .اخبار آمیتته

به دروغ و کذف از سوی رسانهها ،منجور بوه سولب اعتمواد شوده و چوه بسوا بوه سوبب دروغ مطورح
شده در مضامین خبری ،آن هم در قالبهای متعدد ،نسبت به مذاهب موجوود آسویبزا باشود و

باع پیدایش تصوری نادرست گردد .و این خود ضربه مهلکی اسوت کوه بور بدنوه جامعوه متکثور

میکند .از آنجوا کوه
خدشهدار 

میآید .چنین عواملی وحدت جامعه و برادری آن را
فرهنگی وارد 
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میدانند ،شایسته اسوت کوه
متاطبین ،رسانه را حلقه واس بین خود و واقعیتهای عینی الزم 

واقعبینی باشد افراد جامعه ،اغلب بر اساس اطالعات و
محتوای ارائه شده بر مبنای صداقت و 
اخبار دریافتی از رسانههوا ،تحلیو و برناموهریوزی مویکننود بنوابراین ا گور رسوانه اخبوار غیرواقعوی و
میکند ،اعتبار
آمیتته به دروغ به خورد متاطبین بدهد ،گذشته از خیانتی که به اعتماد جامعه 

میدهد .همچنین اخبوار کوذف ممکون اسوت برداشوتهوا و تصووارتی نادرسوت
خود را نیز از دست 

نسووبت بووه هریووک از مووذهبهووا ایجوواد کنوود و نتووای حاص و از آن موجووب تفرقووه و اخووتالف گووردد.

رسول اکرم

میکنند :بزرگترین خیانت آن است که به کسی که
به خوبی به این نکته اشاره 

تو را راستگو فرض کرده ،دروغ بگویی»(ورام بون ابوی فوراس )27 :4044 ،اصو صوداقت ،اعتمواد

آفرین است و نداشتن آن بزرگتورین خیوانتی اسوت کوه در حوی متاطبوان صوورت مویگیورد و چوه

بسوا ایون خیانوت هی گواه بوا بورادری جموع نمویگوردد( .تمیموی آمودی :4044 ،ج  )233 ،4چنوین
میشود که متاطبان همانطور که

ناشایست اخالقی ،عالوه بر ایجاد گسست بین مذهبی باع

اعتماد خود را از دست داده ،به رسانههای رقیب و بیگانه گرایش پیدا کنند که حاصو ایون امور،
پیامدهای ناگوار فرهنگی ،اجتماعی و اخالقی است( .فوالدی :4344 ،ج)44-54 ،4

 .4عدم استناد به روایات ضعیف و مسئلهساز

یکی از مسائ مهمی که کارکنان رسانه در پوردازش پیوام مهودوی ،بایود متعهود بوه آن باشوند،

ارائه محتوای موثی و مسوتند اسوت .عودم رعایوت ایون مهوم و اسوتناد بوه روایوات ضوعیا ممکون

است اعتراض هریک از مذهبها را درپی داشوته باشود .دقوت در انتتواف روایوات معتبور و موثوی

میآورد .توجه و تأ کید بر
یکی از الزامات اصول اخالقی است که رعایت آن ،نتای میبتی را به بار 

روایات صحیح و مشترک ،ظرفیت مناسبی است جهت نشر آموزههای مهدوی .روایات مشوترک
مسوتند و مسووتدل ،فضووا را بوورای هماندیشوی و گفتمانهووای مهوودوی بوواز خواهود کوورد تووا از طریووی

 .5مسئولیتپذیری

نههوا در زنودگی افوراد دارنود ،بایود نسوبت بوه تموامی
با توجه به اهمیت جایگاه و نقشی که رسا 

خدمات خود پاستگو باشد .رسان های که متعلوی بوه جامعوه اسوالمی اسوت بایود موزین بوه صوفت
حوزهای از ارتباطات جمعی و حتی روابو

حیمداری هی گاه و در هی

حیمداری باشد .بح


میووان فووردی ،نبایوود زیوور پووا گذاشووته شووود .ثمووره حوویمووداری مسوونولیتپووذیری اسووت( .بوواهنر و
همکاران :4342 ،ج )344 ،4این شاخصه اخالقی در وهله اول سنج های است برای کنترل خود

صوواحبان رسووانه و در دیگرسووو تولیدکننوودگان بایوود نسووبت بووه محتوووای ارائووه شووده ،تفسوویرهای

صوادقانه داشووته باشووند و در صووورت پیووام خطووا ،آن را تصوحیح کوورده و بووه اطووالع متوواطبین خووود
برسانند( .بورقانی فراهانی :4340 ،ش )40 ،47همچنین در انعکاس اطالعات ،راستگو و عادل
مسنولیتپوذیری ،ضوامن سوالمت فضوای رسوانه

باشند( .بورقانی فراهانی :4340 ،ش)444 ،47
میدهد و فارت از هرگونوه
است .نبود چنین ویژگی ،رسانه را ابزاری در دست صاحبان قدرت قرار 

مسووؤلیتپووذیری بوواف میوو و خواسووته آنهووا ،برنامووههووا توودارک دیووده موویشووود .ماننوود تولیوود

برنامههایی که اختالف و بدبینی هریک از مذاهب را نسبت به یکودیگر رواج مویدهود .بویآنکوه


در قبال این امر کسی بتواهد پاستگو باشد!
 .6بصیرتافزایی

یک ووی دیگ وور از شاخص ووهه ووای اخالق ووی ،ک ووه متص وودیان رس ووانه مل ووزم ب ووه رعای ووت آن هس ووتند،

جهتدهی افکار و نگرشها نقوش بسوزایی دارنود ،حوی

رسانهها در

بصیرتافزایی است .هرچند


آموزههای مهدوی  ،معحوف به همگرایی و تقریب مذاهب
بایستههای رسانه اخال گرا در 

اشتراک افکار ،شاهد فضایی پویا و آماده در راستای تحقی زمینههای ظهور باشیم.
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اندیشههای صاحبان خوود را بور متواطببین تحمیو کننود .بورای پیودایش و تقویوت

ندارند آراء و

روشهوای تحمیلوی و اجبواری نمویتوانود بوه نحوو شایسوته موؤثر واقوع

رفتارهای مطلوف ارزشوی،
شود .یک رسانه اخالقی باید فرصوت نقود و ارزیوابی را در اختیوار عاموه متواطبین خوود قورار دهود.

همچنووین نسووبت بووه افووزایش بلوووغ جامعووه اهتمووام الزم را داشووته باشوود( .فوووالدی :4344 ،ش،8

 )424القووای روحیووه منفعالنووه فووارت از هرگونووه تفکوور و شووناخت و پووذیرش تقلیدگونووه آن توسوو

آنهاسووت .فوورق نمی کنوود متاطووب مووذکور شوویعه باشوود یووا
متوواطبین ،در واقووع ندیوودن حقوووق 
اه سنت و یا هر قوم و مذهب دیگر .ایجاد فضایی که متاطب را به تدبر و تعمی وادارد نه تنها

بسوویاری از مشووکالت را حو موویکنوود ،بلکووه راه را بوورای تبووادل اطالعووات و نقوود صووحیح عقایوود بوواز

میگذارد و این خود نقش مهموی در نزدیوکتور کوردن افکوار گوروههوا بوه نحوو عوام و نزدیوک شودن

افکار اه سنت و شیعه به نحو خان دارد.

 .7عدالت رسانهای

عدالتورزی شاهراه تمام بایستههای اخالقی است .صاحبان رسانه مؤظفند در راستای ایون


رسانهای ،سهم هریوک از اقووام و موذاهب را بوه مسواوات محفووظ

ارزش اخالقی و تحقی عدالت
گذاریهای انحرافی ،حی برخوی از اقووام نادیوده گرفتوه


سیاست
بدارند .چنین نباشد که به دلی

تبعیضها نه تنها فضای رسانه را به چالش می کشاند ،بلکه موجب تنش در فضای

شود برخی
م
میگیرید باید بر اساس
برنامههایی که در اختیار هریک از مذاهب قرار 

میشود .میال زمان
جامعه 
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ضواب و اصول خاصی صوت گیرد کوه هوی یوک از گوروههوای موجوود احسواس نادیوده انگاشوتن
نکند.

همچنووین ایوون اموور از چنوود طریووی قاب و پیگیووری اسووت موویال رسووانه ملووی در پوشووش خبووری و

وینهووا ،مناسووک فرهنگووی و آئینووی ،موویبایسووت بازتووابی از تمووام اقوووام و
اطالعرسووانی ،انعکوواس آیو 

فرهنرهای موجود در کشور باشد .راهاندازی شبکههای اختصاصی منتها با نظارت کامو


خرده

از جملووه اقوودامات دیگووری اسووت کووه متولیووان رسووانه در جهووت تحقووی عوودالت موویتواننوود انجووام

دهنو وود(دانو ووش میو وورکهن :4382 ،ش )450 ،47بهو وورهگیو ووری از اندیشو وومندان هو وور دو مو ووذهب در
برنامههای تتصصی ،استفاده از تألیفات دانشمندان هور دو قووم ،ارجواع بوه منوابع مشوترک و...


دهها راه کار دیگر در برپوایی عودالترسوانهای نقوش دارنود .درواقوع بوا تعودی نوابرابریهوا ،حوی و

حقوق هموه بایود حفوظ شوود .از هموینرو اسوت کوه متاطوب ،هرچوه عملکورد رسوانه را عادالنوهتور
بداند ،تعهد آنان به مشارکت برای حفظ و توسعه آن بیشتر میشود( .عصاریاننژاد و رضوائیان،

ووریتوورین شاخصووهای اسووت کووه بووه نوووعی میتوووان گفووت سووایر
 :4344ج )40 ،5عوودالت محو 
شاخصهها وامدار این مؤلفه هستند.


 .8نیازسنجی مخاطبین

زمینهساز ظهوور ،نیازسونجی متاطبوان اسوت کوه بوا توجوه بوه نیواز و

رسالتهای رسانه

یکی از

سیاستگذاریهای مطلوف اقدام نمایود( .میرتبوار-443 :4344 ،

برنامه و

آنها ،به تهیه
خواست 

سرزمینمحور لذا بر شناخت سامانه روانی انسان استوار اسوت.

انسانمحور است نه

 )445رسانه

(عرف ووان)444 :4340 :رس ووانه ب ووا طی ووا متع ووددی از مت وواطبین س ووروکار دارد ک ووه ب ووه اعتباره ووای
گونوواگونی قابو تقسوویمبنوودی هسووتند .یکووی از اموووری کووه متولیووان رسووانه بایوود در ارائووه خوودمات

رعایت کنند وجود تنوع فرهنگی _ مذهبی است رسانه ملی متعلی به تمام اقوام و مذاهب است
گونووههووای متتلووا ارتباطووات اسووت( .دانووش میوورکهن :4382 ،ش )452 ،47هرگونووه تالشووی از

ظرفیتهای متتلا آنان در فهم و پوذیرش یوک

رسانهها برای جهتدهی متاطبان ،به

سوی
مذهبهای موجوود،

بیتوجهی به اقوام و
پیام وابسته است و نادیده انگاشتن این ظرفیتها و 

مانع تحقی اهداف رسانه است( .داودآبادی و همکاران )70 :4340 ،قرآن کریم ضمن تشبیهی

میکند:
لطیا این مسنله را مطرح 

م م م
م
مأ ْن مز مل م من َم
ماء ماء فسال ْت أ ْود می ِبق مد ِرها ؛
الس ِ
ِ
خدا از آسمان آبوی فورود آورد و هور رودخانوهای بوه قودر ظرفیوت خوودش سویالن یافوت.
(رعد)42 :

توجووه بووه ظرفیووت و قابلیووت افووراد ،نکتووه کلیوودی اسووت کووه در منشووورات اخالقووی رسووانه مووورد

اهمیت است .یکی از مصوادیی متاطبشناسوی توجوه بوه ظرفیوتهوای آنوان اسوت ،و توجوه بوه

سووالیی ،اعتقووادات و نیازهووای آنووان ،وجووه دیگووری از ایوون اموور اسووت کووه بووه اعتبوواری سرچشوومه

میشوود( .کریموی .)450 :4385 ،بنوابراین ،رسوانههوا بایود بوا
تولیدات محتوایی رسانه محسوف 

رصد انتظارات ،درصدد تهیوه محتووای مناسوب جهوت تغذیوه فکوری گوروههوای متفواوت برآینود.

(فوالدی :4344 ،ش)434 ،8

 .9پرهیز از توهین به مقدسات یکدیگر

بتش اعظم اص احترام به دیگران ،در احترام به مقدسات و عدم اهانت به آنها تجلی پیدا

می کند( .علی اکبوری :4345 ،ش )447 ،0ایون امور بایود یوک اصو شوناخته شوده بورای متولیوان

آموزههای مهدوی  ،معحوف به همگرایی و تقریب مذاهب
بایستههای رسانه اخال گرا در 

لوذا بایود نیواز هموه اقشوار جامعوه را لحواظ کنود .چورا کوه متاطوب ،مفهووم محووری هموه اشوکال و
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رسانه باشد .چنین پذیرشی میتواند نقش بسیار سازنده و میبت در تقویت و وحدت همبسوتگی

مسوو وولمانان داشوو ووته باشو و وود( .رحیموو ووی و فتحعلوو وویخو و ووان :4342 ،ش )84 ،54مقوو ووام معظو و ووم

میفرماید:
رهبری(حفظهاهلل) درباره لزوم عدم اهانت به مقدسات یکدیگر اینچنین 

اهانت به مقدسات یکدیگر خ قرمز از نظور اسوالم اسوت .و بیتووجهی بوه ایون مسونله
بهتوورین وسوویله بوورای دشوومنان اسووت( .سووتنان مقووام معظووم رهبووری در توواریخ /8 /0

)4388

میکند کوه بودگویی دربواره یکودیگر،
عالمه طباطبایی ذی آیه  45سوره مبارکه حجرات اشاره 

نتیجه تشکی جامعه که همکاری ،برقوراری ارتبواط و تشوریک مسواعی بوا یکودیگر را آسویبپذیر

بدگوییها میان افراد جامعه ،بدبینی رخ خواهد داد در ایونصوورت

می کند ،چرا که در اثر شیوع

مردم به هم اعتماد ندارند تا مشارکت و همفکوری بوا هوم داشوته باشوند .ایون نتوای ا گور در قالوب

رسانهای صورت گیرد آثار تتریبی بیشتری خواهد داشت.

فعالیتهای

خبررسانی و در چارچوف

بیتردید اختالفات مذهبی و عقیودتی میوان مسولمانان،
(جمعی از نویسندگان )44-444 :4344 ،

میانجامد احترام به اعتقادات مذاهب دیگر نه
مهمترین عللی است که به تفرقه و پراکندگی 
از 

تنه ووا فاص وولهه ووا را ب ووین یک وودیگر ک ووم م وویکن وود و موج ووب نزدیک ووی ب ووه یک وودیگر م وویش ووود ،بلک ووه

میدهد .وقتی اسالم در
سرمایه گذاری دشمنان را جهت برهم زدن این وحدت و همگرایی برباد 

آنهوا مویخواهود بووه
برخوورد بوا پیوروان سووایر ادیوان توصویه بوه مراعووات حقووق آنهوا مویکنوود و از 
سال دوازدهم ،شمههاره  ،45/2بهار 1810

020

مقدسووات فکووری و عقیوودتی باط و دیگووران ،اهانووت نکننوود ،بووه طریووی اولووی در چووارچوف رواب و

مسلمانان با یکدیگر نیوز بور اصو اجتنواف از تووهین بوه مقدسوات پیوروان موذاهب اسوالمی تأ کیود

آموزهها بتوانند رویکورد
رهتوشه متصدیان رسانه است تا با استناد به این 
آموزهها 
مینماید .این 

خود را درجهت احترام به تمامی مذاهب پیش ببرند .بویاحتراموی بوه مقدسوات آن هوم از سووی

رسانهها تبعات بسیار سنگینی به دنبال خواهد داشت .واگرایی اجتماعی ،پایینترین و درواقع


اییترین پیامد عدم رعایت این اص است .بار معنوایی الفواظ و نحووه بیوان آن ،در انتقوال
ریشه 
پیام نقش دارد .این موضوع ،در جلب اعتماد متاطب و آمادگی روانی آنان برای دریافت پیوام،
میفرماید:
اهمیت زیادی دارد( .جمعی از نویسندگان )44 :4344 ،خدواند متعال 

م م ُ َُ م ْ م ْ
م م ُ َُ َم م م ْ ُ م ْ ُ
اَّلل معدوا ِبغ ْی ِر ِعلم ؛
ون اَّلل فیسبوا
و ل تسبوا الذین یدعون ِمن د ِ
آنهووا از روی
شوما مؤمنووان ،بوه آنووان کوه غیوور خوودا را مویخواننوود دشونام ندهیوود توا مبووادا 
ستیزهجویی و نادانی ،خدای یگانه را دشنامگویند( .انعام)448 :


عالمه طباطبایی ذی این آیه چنین بیان می کنند:

این آیه یکی از ادفهاى دینی را خاطرنشان میسازد که با رعایت آن ،احترام مقدسات

جامعه دینی محفوظ مانوده و دسوتتوش اهانوت و ناسوزا و یوا سوتریه نمویشوود ،چوون
این معنا غریزه انسوانی اسوت کوه از حوریم مقدسوات خوود دفواع نمووده بوا کسوانی کوه بوه

حریم مقدساتش تجاوز کنند به مقابله برخیزد و چه بسا شدت خشوم او را بوه فحوش و
ناسزاى به مقدسات آنان وادار سازد( .طباطبایی :4320 ،ج)032 ،2

نتیجهگیری
وژهای کوه در زنودگی بشور دارنود ،ابوزار مناسوبی جهوت
رسانهها با توجه به اهمیوت و جایگواه وی 

خدمترسانی به آموزههای دینی بهشمار میآیند .اعتقاد به «مهدویت» ،اصلی مشترک در بوین

مش ووترک ،در جه ووت تحق ووی اه ووداف رس ووانهای خ ووود یعن ووی وف وواق و انس ووجام مل ووی و همگرای ووی

مسالمتآمیز ،گوام بردارنود و ایون مهوم اسوتراتژیهوای خاصوی را اقتضوا مویکنود کوه یکوی از آنهوا

ملوزم شودن بووه رعایوت کوودهای اخالقوی عامووهپسوند اسووت .در پرتوو چنووین سیاسوت گذاریهووایی،

مذاهب به هم نزدیکتر شده و زمینه گفتمان و تشوریک مسواعی آنهوا در ابعواد متتلوا فوراهم
خواهود شوود .بووا وجووود چنووین فضووایی ،گسسووتهای موجووود از بووین خواهوود رفووت و روح هموودلی و

امیدافزایی در بین آنها به جریان خواهد افتاد و حربه دشمنان جهت ایجاد اختالفات مذهبی و
متشن کردن محی به ثمر نتواهد نشست .انعکاس چنین تدابیری از سوی متصدیان رسانه،

زمینههای تربیت اجتمواعی و اخالقوی را در جامعوه متکثور امکانپوذیرتر مویسوازد .آسویبشناسوی
این فضا ،راهبردهای مناسبی پیشروی اصحاف رسانه قرار خواهد داد.

آموزههای مهدوی  ،معحوف به همگرایی و تقریب مذاهب
بایستههای رسانه اخال گرا در 

مووذاهب اسووالمی هچووون اه سوونت و شوویعیان اسووت .متصوودیان رسووانه میتواننوود از ایوون آموووزه
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نه البالغه

_ ابن بابویه ،محمدبن علی ،من الیحضرر الققهره ،محقوی /مصوحح :علویاکبور غفواری ،قوم ،دفتور
انتشارات اسالمی.4043 ،

_ ابو وون عقو ووده کو وووفی ،احمو وودبن محمو وود ،فضر ررایر امهرالنرر ر منهن ،محقی/مصو ووحح :عبو وودالرزاق
محمدحسین حرزالدین ،قم ،دلی ما.4050 ،

_ اخوووان زنجووانی ،داریوووش ،جهررا ش شرردن و سهاس ر

بینالمللی.4384 ،


رارجش ،تهووران ،دفتوور مطالعووات سیاسووی و

_ اسووالوین ،رابوورت ایووی ،روا شناسررش ترت ر  ،ترجمووه :یحیووی سووید محموودی ،تهووران ،نشوور روان،
.4382

_ امیرتیموری ،محمدحسن ،رسا ههای آموزشش ،شیراز ،ساسان.4322 ،

_ اینگلیس ،فرد ،ظریه رسا هها ،ترجمه :محمود حقیقت کاشانی ،تهران ،نشر مرکوز تحقیقوات و
سنجش.4322 ،

_ آسووا برگوور ،آرتووور ،روش تحلهررر رسررا ههررا ،ترجمووه :پرویووز اجاللووی ،تهووران ،دفتوور مطالعووات و دفتوور
رسانهها.4382 ،

سال دوازدهم ،شمههاره  ،45/2بهار 1810

_ ب وواهنر ،ناص وور ،و همک وواران ،گقتاره ررایر در فرهن ررت و ارتباال ررات اسر ر مش،ته ووران ،دانش ووگاه ام ووام

ش.4340 ،47
مهر ،
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نشر علم.4382 ،

صادق

.4342 ،

_ ببران ،صدیقه ،هادی خانیکی ،محبوبه آطاهریان ،منشور ا

علوم و فناوری ،سدهم ،ش.4340 ،0

ق حرف های در رسا هها ،اخالق در

_ بندعلی ،سعید ،وحدت جوامع در هجالب غه ترگرفته از آثار آی اهلل جوادی آملش ،قم ،اسراء.4387 ،

_ بورقانی فراهانی ،سهیال ،مصطفی رضایی« ،اخالق حرفهای در سازمانهای رسانهای» ،کتاب

_ پینتری  ،پالآر ،و شانک ،ای ای  ،ا گهزش در تعلهم و ترت  ،ترجمه مهرناز شهر آرای ،تهوران،
_ تستیری ،محمدعلی ،وحدت اس مش و تقریب مذاهب ،حکومت اسالمی ،ش.4380 ،32
_ و و و و و و و و و و و و و و و و و وو وووو و و و و و و و و و و  ،گقتارهایر دربار «تقریب مذاهب ،اندیشه تقریب،ش.4382 ،40

_ تمیمووی آموودی ،عبدالواحوودبن محموود ،غررررالح م و دررال لررم ،محقووی  /مصووحح :سوویدمهدی

رجایی ،قم ،دارالکتب اإلسالمی.4044 ،

_ جعفوورینووژاد ،سیدابولفض و  ،تررسررش تر ررش از حه ررههایررا

.4382

ق حرفررهای و رسررا ه ،رسووانه ،ش،77

_ جمعی از نویسندگان ،ا دیشه منجش موعود در ادیان ،قم ،دانشگاه ادیان و مذاهب.4388 ،

_ جمعی از نویسندگان ،دومهن هنایش ت نالنللش «دین و رسا ه» «رسا ه دینش ،دین رسا های» ،تهران،
مرکز پژوهشهای اسالمی صداوسیما.4344 ،

_ جناتی ،ابراهیم ،هنبستگش مذاهب اس مش ،قم ،انصاریان.4384 ،

_ جوادی آملی ،عبداهلل ،جرعرهای از صرهبای حرج ،محقوی :حسون واعظوی محمودی ،قوم ،اسوراء،
.4388

وحدت ملش در کشور ،مطالعات دفاعی راهبردی ،ش.4384 ،04

_ حسینی دشتی ،سیدمصوطفی ،معرار و معراریفادایرةالنعرار جرامع اسر مش) ،تهوران ،مؤسسوه
فرهنگی آرایه ،تهران.4324 ،

_ حکوویم ،سووید محموودباقر ،وحرردت اس ر مش از دیرردگا رررآن و سررن  ،ترجمووه :عبووداهلل فقیهوویزاده،
تهران ،تبیان.4322 ،

_ حیدری کتایونچه ،مهدی ،رسا ه دینش ،چهستش و الگوی هنجاری آن ،مکاتبه و اندیشوه ،ش،02
.4345

_ خانیکی ،هادی ،چرارچوتر تررای ورشوهش در ا ر ق رسرا ه ،اخوالق و علووم و فنواوری ،سچهوارم،
ش.4384 ،4

_ دانش میرکهن ،سید رحمتاهلل ،راه ارهای تقوی اتحاد در مهان مذاهب اس مش ،اندیشه تقریب،
ش.4382 ،47

_ دانووش ،اسووماعی  ،قررش مشررترکات ک مررش شررهعه و اهرسررن  ،در تقر یررب مررذاهب اس ر مش ،اندیشووه
تقریب ،ش.4382 ،42

_ داودآبووادی ،محسوون ،اسووماعی بیوکووافی ،محموودعلی پیلووتن ،واعررد تبلهررت در کترراب و سررن ،
تهران ،پژوهشکده باقرالعلوم.4340 ،

_ دهتدا ،علیا کبر ،لغ امه دهخدا ،تهران ،دانشگاه تهران.4322 ،

_ رادمنش ،عزتاهلل ،کلهات عقاید اتن لدون دربار فلسقه ،تاریخ و تنردن ،تهوران ،انتشوارات قلوم،
.4322

آموزههای مهدوی  ،معحوف به همگرایی و تقریب مذاهب
بایستههای رسانه اخال گرا در 

_ حسنبیگی ،ابراهیم ،محمدحسن حاجی علیمحمدی ،قش تر امههای صدا و سهنا در گسترش
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_ ربووانی ،محموودبوواقر ،جهررا ش شرردن ،تنرروع یررا وحرردت فرهنگررش جامعرره جهررا ش مهرردوی ،قووم ،انتشووارات
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .4388 ،

ارزشهای ا

فتحعلیخان ،محمد ،

_ رحیمی ،محمد

معرفت اخالقی ،ش.4342 ،54

ش تقریب مذاهب اسر مش در عررر حا رر،

_ رئیسو ووی دهکو ووردی ،اردشو وویر ،قر ررش رسر ررا ههای جنعر ررش در مقر ررومهر ررای وحر رردت ملر ررش ،مطالعو ووات
بینرشت های دانش راهبردی ،ش.4345 ،44

جامعهشناسش ارتباالات ،تهران ،اطالعات،هفدهم.4382 ،

_ ساروخانی ،باقر،
_ سمواتی ،زهرا ،سل ه رسا های صههو هسم در آمری ا ،تهران ،عروج.4383 ،

روحاهلل ،منجررش در ادیرران ،قووم ،انتشووارات بنیوواد فرهنگووی حضوورت مهوودی
_ شوواکری زواردهووی ،
موعود

.4343 ،

_ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو  ،مهرردوی و آینررد جهرران :مبررا ش اعتقررادی موعررودگرایررر در ادیرران ،قووم ،نشوور
معارف.4343 ،

_ شیخ ،مغی الدین ،چارچوب اس مش ا
صانعیپور ،مریم ،اصول ا

_

ق رسا های؛ مسایر و چالشها ،رسا ه ،ش.4322 ،52

ش در رسا هی جها ش ،رسانه و فرهنر ،ش.4345 ،7

_ طباطبو ووایی ،سیدمحمدحسو ووین ،سو وویدمحمدباقرهمدانی ،ترجنر رره تقسر ررهر النهر ررزان ،قو ووم ،دفتو وور
انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.4320 ،

_ طبرسووی ،احموودبن علووی ،اإلحتجرراج علررش اهررر اللجرراج ،محقووی /مصووحح :محموودباقر خرسووان،
سال دوازدهم ،شمههاره  ،45/2بهار 1810
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مشهد ،نشر مرتضی.4043 ،

_ عرفووان ،امیرمحس وون ،رس ررا ه و آمرروز مهرردوی  :باز ن ررایر الگرروی م لرروب رس ررا ه در عرصرره ا دیش رره

مهدوی  ،قم ،انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود

.4340 ،

_ عصوواریاننژاد ،حسووین رضووائیان ،مهوودی ،رسررا ه و زمهنررهسررا ی وهررور حضرررت حج ر  ،تهووران،
دانشگاه عالی دفاع ملی و داعا.4344 ،

علیا کبری ،راضیه ،ا
_ 
_ فوالدوند ،محمد ،ا

_ ووووووووووووووووووووووو  ،ا

ق و رفتار مسالن آمهز ،اخالق وحیانی ،ساول ،ش.4345 ،0

ق رسا هابا تأکهد تر رسا ه ملش) ،بازتاف اندیشه ،ش.4344 ،448
ق و رسا ه ،معرفت اخالقی ،ش.4384 ،3

_ فتحعلیخووانی ،محموود ،راب رره دیررن و ترت ر ا

اخالقی ،تهران ،شر تربیت اسالمی.4342 ،

_ فیروزمهر ،محمدمهدی ،ترت

ا

ررش :ترت ر اس ر مش ،مجموعووه مقوواالت تربیووت

ش با گا رآ رش ،قوم ،پژوهشوگاه علووم و فرهنور اسوالمی،

.4342

_ کووازنو ،ژال ،جامعررهشناسررش وسررایر ارتبررا جنعررش ،ترجمووه :بوواقر سوواروخانی و منوووچهر محسوونی،
بیتا.
تهران ،اطالعات ،

روانشناسش و تبلهغرات برا تأکهرد ترر تبلهرت دینرش ،قوم ،پژوهشوگاه حووزه و دانشوگاه،
_ کاویانی ،محمد ،
دوم.4387 ،

_ کریمووی ،سووعید ،رسررا ههررا و را هررای تقو ی ر مشررارک مررردم در صررحنههررای سهاسررش و اجتنرراعش ،قووم،
بوستان کتاف.4385 ،

_ کلینووی ،محموودبن یعقوووف ،ال ررافش ،محقووی /مصووحح :علوویاکبوور غفوواری و محموود آخونوودی،
تهران ،دارالکتب اإلسالمیه.4042 ،

_ گودرزی ،غالمرضا ،افق جها ش ،مدل مدیری راهبردی موعرود گرا ،تهران ،دانشگاه اموام صوادق
و دانشگاه عالی دفاع ملی.4384 ،

_ الری ا .سووامووار ،ریچووارد ای پووورتر ،لیووزا ا .اسووتفانی ،ارتبررا ت ر ن فرهنتهررا ،ترجمووه :غالمرضووا
کیانی ،ا کبر میرحسنی ،تهران ،انتشارات باز.4324 ،

_ مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی ،بحراران وار ،محقی /مصحح :جمعوی از محققوان ،بیوروت،
دار إحیاءالتراث العربی.4043 ،

_ مرشوودیراد ،تبع رره

و اشرر هبایر علهرره مسررلنا ان در اتحادی رره ارو پررا بعررد از یررازد سر ر تامبر ،ته ووران،

پژوهشگاه فرهنر ،هنر و ارتباطات.4388 ،

معتمدنژاد ،کاظم ،وسایر ارتبا جنعش ،تهران ،دانشگاه عالمه طباطبایی.4340 ،

_

_ معتمدنژاد ،کاظم رؤیا معتمدنژاد ،حقوق ارتباالات ،تهران ،دفتر مطالعات و توسوعه رسوانههوا،
.4387

_ مک لوهان ،هربرت مارشال ،ترای درک رسا هها ،ترجمه سعید آذری ،تهوران ،مرکوز تحقیقوات و
سنجش برنامهریزی.4322 ،

_ موسوووی بجنوووردی ،کوواظم ،دایرررةالنعررار تررارال اس ر مش ،تهووران ،مرکووز دائوورة المعووارف بووزرگ
اسالمی.4384 ،

_ موالنووا ،حمیوود ،الگرروی م بوعررات و رسررا ههای اسرر مش ،تهووران ،سووازمان انتشووارات پژوهشووگاه
فرهنر و اندیشه اسالمی.4385 ،

_ و و و و و و و و و و و و و وو و و  ،ارتباالات جها ش در حال گذار پایان چندگو گش ،تهران ،انتشارات سروش.4380 ،

آموزههای مهدوی  ،معحوف به همگرایی و تقریب مذاهب
بایستههای رسانه اخال گرا در 

_ گنابادی ،سلطان علی ،ت ان السعادة ،بیروت ،اعلمی.4048 ،
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_ مؤسسه آینده روشن ،رسرا ه ،جامعره و ح ومر زمهنهسراز ،راهبردهرا و راه ارهرا ،قوم ،مؤسسوه آینوده
روشن ،پژوهشکده مهدویت.4344 ،

_ و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و وو  ،هنررر زمهنهسرراز؛ راهبردهررا و راه ارهررا ،قووم ،مؤسسووه آینووده روشوون ،پژوهشووکده
مهدویت.4344 ،

_ مؤسسووه تنظوویم و نشوور آثووار امووام خمینووی  ،تعلررهم و ترت ر از دیرردگا امررام نهنررش  ،قووم ،مؤسسووه
تنظیم و نشر آثار امام خمینی .4382 ،

_ میرتبووار ،محموود ،رسررا ه و برراز تولهررد جامعرره منتظررر ،تهووران ،وزارت فرهنوور و ارشوواد اسووالمی،دوم،
.4344

_ نجارزادگان ،فتحاهلل ،تررسش ت بهقش تقسهر آیرات مهردوی و شخره شناسرش امرام مهردی در دیردگا

فریقهن ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.4344 ،

_ وی و دورانووت ،ترراریخ تنرردن امشرررقزمررهن گرراهوار تنرردن) ،ترجمووه :احموود آرام ،تهووران ،انتشووارات
علمی فرهنگی ،بیتا.

_ ورام بن ابیفراس ،مسعودبن عیسی ،تبههالخواالر و زهه النواور ،قم ،مکتبه الفقیه.4044 ،

الهینژاد ،حسین ،تررسش و تحلهر ا تظرار در اهرسرن ورفهر شناسرش ا تظرار در مهران اهرسرن  ،قوم،

_
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،معاونت پژوهشی ،پژوهشگاه علوم وفرهنور اسوالمی،

.4342
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