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چکید�ه
کتاب نهج البالغه  بعد از قرآن کریم، بزرگ ترین راهنمای زندگی مادی و معنوی 
و باالترین کتاب رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی آن باالترین راه 
نجات است. نهج البالغه از مهم ترین و جامع ترین کتاب های اسالمی است، 
در  است.  بزرگ مردی است که کالمش سرآمد کالم ها  قلم  و  زبان  از  که 
نهج البالغه به قوانين و مقررات سعادت بخش، تأکيد شده و شامل رهنمودهایي 
است که مي توان از آن ها ارزش هاي اخالقي را به  ویژه در عرصه ارتباطات 
و رسانه به دست آورد. سخنان ارزشمند امام علی )ع(  راهنمای بهترین نوع 
ارتباطات اجتماعی مؤثر است. رسانه های ارتباط جمعی به خصوص در جامعه 
و  دینی  ارزش های  و  اصول  به  توجه  بدون  که  دارند،  رسالت هایی  اسالمی 
و  به جستجو  نهج البالغه  در  با سيری  پژوهش  این  نيست.  اسالمی ممکن 
اصول  با  رابطه  )ع(  در  اميرالمومنين  رهنمودهای  و  موضوعات  دسته بندی 
ارتباطات  ابتدا ضرورت  چنانچه  می پردازد.  مؤثر  ارتباط  و  اسالمی  ارتباطات 
اجتماعی و سطوح روابط انسان بيان شده است و سپس تعریفی از ارتباطات 
اسالمی مطرح می شود و در ادامه با توجه به بيانات امام علی )ع(  در نهج البالغه 
ویژگی های فرستنده پيام، گيرنده پيام و ویژگی خود پيام و اصول کلی ارتباطات 
مؤثر بررسی و دسته بندی شده و همچنين به موضوع مهارت و توانایی ارتباطی 
نيز پرداخته شده است. رسانه ها در جامعه اسالمی اهداف و رسالت هایی دارند، 
که با استفاده از رهنمودهای اميرالمومنين )ع(  بررسی شده است. اميد است این 
راهبردها که برای هر زمان و هر مکان پاسخگو است، اصول جامع و روشنی 

برای مسئوالن عرصه ارتباطات فراهم آورد. 
واژگان�کلید�ی

نهج البالغه، امام علی )ع(، ارتباطات اجتماعی، رسانه، ارتباطات مؤثر.

مقدمه
انسان موجود ی اجتماعی است و نیازمند  زند گی 
گروهی و حیات اجتماعی است، چون اجتماعی 
بود ن الزمه حیات او است. شخصیت انسان د ر 

واقعی اش د ر  جامعه شکل می گیرد  و هویت 
اجتماع ظهور و بروز می یابد . ماهیت اجتماعي 
خود   اطراف  محیط  با  مي كند  ایجاب  انسان 
و  انتقال  ارتباط  این  د ر  و  كند   برقرار  ارتباط 
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د ریافت پیام صورت می پذیرد . ارتباط  اشکال 
تاكنون  د ور  گذشته های  از  و  د ارد   مختلف 
د ستخوش تغییر و تحوالت فراوان شد ه است. 
ارتباط  ارتباط،  برقراری  نوع  رایج ترین  امروزه 
شفاهی )سخن گفتن( و ارتباط كتبی )نوشتن( 
خاصیت  و  الکتریسیته  طریق  از  كه  است 
انتقال آن به صورت سیگنال و عالمت انتقال 
می یابد  و انسان ها ارتباطات بسیار گسترد ه اي 
با یکد یگر د ارند  و افکار، تمایالت، احساسات و 
تجارب خویش را با یکد یگر مباد له می كنند ، تا 
به اهد اف و آرزوهایشان د ست یابند  و از این 

طریق نیازهاي خویش را برطرف سازند . 
از آنجا كه ارتباطات مؤثر یکي از عناصر كلیدي 
موفقیت د ر جهان است، فعالیتي اجتناب ناپذیر و 
الزام آور براي زندگي فرد ي، گروهي و اجتماعی 
د ر تمامي جوامع بشري است و مستلزم آن است 
كه افراد  منظور شما را د رست د رک كنند و پاسخ 
آن ها به نحوي باشد كه جریان تباد ل اطالعات را 
د ر مسیري كه مدنظر شما است، پیش ببرند . 
ایجاد  ارتباط د رست، هد فمند  و موفق، نیازمند  
ارتباطات  علم  د ر حوزه  كه  است  راهکارهایی 
مورد  بررسی قرار می گیرد . ارتباطات د ر حوزه 
خرد ، به مطالعه روابط انسان ها و نیز د ر سطح 
اجتماعی،  ارتباطات  چون  روابطی  به  كالن تر 
با  می پرد ازد .   ... و  د ینی  سیاسی،  فرهنگی، 
گذر قرن ها و با وجود  گسترش علم و فناوري، 
بهره گیري از رهنمون های اسالم از جمله آیات 
بیت  اهل   )ص(  اكرم  پیامبر  بصیرت  و  قرآن 
)ع(  می تواند  چراغ راه زیستن به سوی كمال 
ارتباطات  اصول  پژوهش  این  د ر  باشد .  انسان 
رسانه ها  اخالق  به خصوص  رسانه ها  د ر  مؤثر 
)ع(  د ر  علی  امام  منظر  از  اسالمی  د ر جامعه 
نهج البالغه بررسي و تجزیه تحلیل شد ه است. 
كتاب نهج البالغه بارزترین نمونه مکتوب ارتباط 
د ینی است، كه به عنوان یک محصول بشری، 
ارتباطات  و  اسالمی  و  د ینی  ارتباطات  نظر  از 
اهمیت  حائز  بسیار  اجتماعی  و  میان فرد ی 
است. با بررسي نامه ها و حکمت ها و خطبه هاي 
به موارد  مربوط  موجود  د ر نهج البالغه ميتوان 

به اصول ارتباطات و مهارت هاي ارتباطي مورد  
نیاز د ست یافت. امام علي )ع(  د ر سخنان خود ، 
روش سالم و عملي زند گي اجتماعي و برقراري 
رابطه مطلوب د ر جهت كسب رضایت پرورد گار 

و رسید ن به تعالي وكمال را ارائه كرد ه اند .
ضرورتارتباطاتاجتماعی

انسان از بد و خلقت برای آن كه به زند گی و حیات 
خویش معنا ببخشد ، نیازمند  شناخت بود ه و این 
شناخت بد ون ایجاد  ارتباط باخود  و پیرامون خود  
امکان پذیر نبود ه است، به عبارت بهتر ارتباط 
انسان با خود ، اجتماع و باالخره منشأ و مبد أ 
خلقت، خد اوند  متعال عینیت می یابد . ارتباطات 
اجتماعي و تعامل بین انسان ها د ر جامعه برای 
است.  اجتناب ناپذیر  و  ضروری  امری  زند گی 
بد ون ارتباطات اد امه حیات و رسید ن به كمال 
امکان پذیر نیست. انسان نیازمند  زند گی گروهی 
و حیات اجتماعی است. زند گی واقعی انسانی 
آن است كه بکوشد ، د ر وهله اول خود  هد ایت 
شود  و د وما د ر مقام هد ایت د یگران برآید ؛ اگر 
از علوم و فنون بهره ای ند ارد ، از د یگر همنوعان 
خویش یاد  گیرد  و چنانچه عالم است، د انش 
خویش را به د یگران تعلیم د هد . نیازهاي او با 
توجه به استعداد هاي مختلف نهفته د ر وجود ش 
با معاشرت و ارتباطات اجتماعي، تباد ل افکار و 
اجتماع  د ر یک  با همنوعان،  نیکو  روابط  ایجاد  
سازمان یافته انساني تأمین مي شود ، بر اثر همین 
شکل  انساني  روابط  افکار  تباد ل  و  معاشرت ها 
ميگیرد  و ارتباطات اجتماعی به وجود  می آید . 

)فرهنگي، 1393( 
اسالم تنها د یني است كه اساس آئین خود  را 
خیلي صریح و روشن بر پایه اجتماع قرار د اد ه 
نسبت  خود   شئون  از  شأني  هیچ  د ر  و  است 
به اجتماع بياعتنا نبود ه است و تمام احکام و 
مقررات را نیز د ر یک قالب اجتماعي بیان د اشته 
و تا آنجاكه ممکن بود ه است روح اجتماعي و 
ارتباطات اجتماعي را د ر تمامي احکام و مقررات 
خود  ارائه نمود ه است.  قوانین و مقررات قرآن به 
گونه ای تشریع شد ه است، كه می تواند  جامعه 
انسانی را به كمال و سعاد ت رهنمون سازد  و 
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همه افراد  جامعه را به فضیلت انسانی ارتقا د هد . 
الزمه حیات انسانی، توجه به فضای جمعی و 
اجتماعی است؛ زیرا اد امه حیات فرد ی برای او 
مقد ور نبود ه و طبیعت انسان، وی را به سمت 
جامعه می كشاند ، از این رو، الزمه خلقت آد می، 
اد امه حیات د ر نظام اجتماعی است. با توجه به 
این نگرش تمام انسان ها نیازمند برقراري ارتباط 

برای قوام اجتماع هستند . 
سطوحروابطانسان

انسان موجود ي است كمال جو، و كمال آد مي 
بر اثر حسن انجام وظایفي به د ست مي آید كه 
به موجب روابط گوناگون او با خداوند، با خود  
و با همنوعان بر عهده اش نهاد ه شده است، د ر 
پرتو این ارتباط است كه می تواند  بیند یشد  و به 
واقعیت های هستی د ست یابد  و بر این اساس، 
و  كمال  به  رسید ن  د ر  تعیین كنند ه  نقشی 

سعاد ت د ارد .
ارتباطباخداوند

ارتباط با خد اوند  متعال، اولین، آخرین و مهم ترین 
خد ا،  با  انسان  ارتباط  حوزه  د ر  است.  ارتباط 
موارد   نهج البالغه  كتاب  )ع(  د ر  علی  حضرت 
با  ارتباط  ایشان  نمود ه اند .  مطرح  را  متعد د ی 
خد اوند  بزرگ و متعال را مهم ترین عامل موفقیت 
بر همه مشکالت فرد ي و اجتماعي د انسته اند . 
هنگامي  كه انسان، به عظمت و بزرگي خالق خود  
پي برد  و با او رابطه اي واقعي و عمیق برقرار سازد ، 
آن  چنان صالبتي د ر وي پد ید  خواهد  آمد ، كه 
همه ناهمواري ها و مشکالت را به  آساني پشت 
سر مي گذارد  و با همه سختي ها مقاومت مي كند . 
َعلَی َوظائِِف  َو أسَتِعُنُه  إلِنعاِمِه،  »أحَمد ُُه ُشکراً 
ُحُقوقِِه، َعِزیَز الُجند ِ، َعِظیَم الَمجد ِ؛ خد ا را د ر برابر 
نعمت هایش شکرگزارم و بر انجام حقوق الهی از او 
یاری می طلبم، پرورد گاری كه سپاهش نیرومند  
و مقام او بزرگ است«. )نهج البالغه، خطبه 190( 
شناخت خد ا اولین گام د ر ارتباط است. پایه تمام 
اصول و فروع د ین، شناخت خد است. زماني كه 
انسان خد ا را بشناسد  و به حقیقت وجود ي او 
پي ببرد ، براي كسب كماالتش اهتمام مي ورزد . 

)مکارم شیرازی، 1379(

د ر حکمت 423 نهج البالغه امام )ع(  بر بهبود  
تأكید   خویش  خالق  با  فرد   رابطه  بخشید ن 
مي ورزد  و آن را عاملي مهم د ر اصالح روابط 
میان  فرد ي برمي شمرد  و می فرمایند : »رابطه 
با  انسان  بر رابطه  تأثیر مستقیم  با خد ا،  فرد  
پیوستگي خود   فرد   زیرا هرگاه  د یگران د ارد ؛ 
و خد ایش را نیکو گرد اند ، خد اوند  بلند  مرتبه، 

رابطه مرد م را با او نیکو مي سازد «.
ارتباطباخود

ارتباط  خود   با  ابتد ا  فرد   ارتباطي،  فرایند   د ر 
برقرار مي كند ، بد ین صورت كه جریان تفهیم 
كه  مي گیرد ،  صورت  فرد   د رون  د ر  تفاهم  و 
نوعي ارتباط د روني است. ارتباط با خود  باید  
كامالً شناخته شود  زیرا مبنایي براي ارتباطات 
بعد ي است. بنابراین، اولین گام د ر شکل د هي 
از  ارتباطي، آگاهي  و شکل گیري مهارت هاي 
خویش و وقوف به توانایي هاي خویشتن است 
كه همان شناخت نفس است. آگاهي از خود ، 
بر رفتار ارتباطي فرد  با د یگران تأثیر مي گذارد . 
افراد ي كه خود  را مي شناسند  و به خود آگاهي 
به  مي توانند   بیشتري  راحتي  با  رسید ه اند ، 
تشریح خود  و خواسته هایشان بپرد ازند . چنین 
افراد ي به قابلیت ها و كاستي هاي خویش آگاه 
با  منطقي  و  معقول  رابطه اي  به  و  مي شوند  
خود  د ست مي یابند . آن ها انتظاراتي متناسب 
با امکانات خود  خواهند  یافت كه د ر برآورد ن 
آن، موفق به برقراري ارتباط انساني مطلوب با 

د یگران خواهند  شد . )فرهنگی، 1393( 
انسان زماني مي تواند  با د یگران ارتباطي مؤثر و 
شایسته د اشته باشد  كه با خود  ارتباطي صحیح 
و سالم برقرار كند ، خود  را بشناسد ، با توانایي هاي 
ذاتي خویش آشنا شود  و براي تعالي اش قد م 
برد ارد . امام علی )ع(  د ر حکمت149نهج البالغه د ر 
باره اهمیت خود شناسي مي فرماید : »َهلََک اْمُرٌؤ 
لَْم یْعِرْف َقد ْرَه ؛ آن كس كه قد ر خود  را نشناخت 
هالک شد «. انسان بد ون شناخت خود ، آگاهي از 
ظرفیت ها و توانایي ها و د رک ارزش و جایگاهش، 
توانایي د ستیابي به نقطه مطلوب نخواهد  د اشت. 
باید  توانایي ها، قّوت ها و ضعف هایش را  انسان 
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بشناسد  تا د ر ارزیابي قد ر و منزلت خویش د چار 
اشتباه نشود . گم كرد ن قد ر و منزلت خویش 
مشکالت فراواني را براي خود  فرد  و اجتماع د ر پي 
د ارد . چه بسیارند  افراد ي كه به سبب نشناختن 
قد ر خویش، نیرو و استعد اد شان را هد ر مي د هند  
و خود  و د یگران را به زحمت و زیان می افکنند . 

)مکارم شیرازی، 1379( 
هم  را  د یگران  نشناسد ،  را  خود   انسان  اگر 
خود   مخاطب  كه  زماني  و  شناخت  نخواهد  
و  مطلوب  ارتباط  برقراري  امکان  نشناسد ،  را 
بَِقد ِْر  الَْجاِهَل  از د ست مي د هد : »َفإِنَّ  مؤثر را 
نَْفِسِه یُکوُن بَِقد ْرِ َغیِرهِ أَْجَهل؛ آن كه قد ر خود  
را ند اند ، د ر شناختن قد ر جز خود  )د یگران( 

ناد ان تر باشد «. )نهج البالغه، نامه 53(
ارتباطانسانباانسان

عد ه ای  ارتباط  برقراری  به  جامعه  یک  تحقق 
از انسان ها با یکد یگر صورت می گیرد  و هویت 
یک جامعه د ر چگونگی برقراری ارتباط افراد  آن 
جامعه با یکد یگر است. جامعه ای تکامل یافته و 
رو به رشد  است، كه انسان ها د ر آن به گونه ای 
ارتباط برقرار می كنند  كه باعث كمال و رشد  افراد  
آن جامعه است. حضرت علي )ع(  د ر بند  8 نامه 
31 نهج البالغه می فرمایند : »یا بَُنيَّ اْجَعْل نَْفَسَک 
ِمیزاناً فَِیما بَْیَنَک َو بَْیَن َغْیِرَک، َفأْحِبْب لَِغْیِرَک ما 
تُِحبُّ لَِنْفِسَک، َو اْكَرهْ لَُه ما تَْکَرُه لَها، َو ال تَْظلِْم 
َكما ال تُِحبُّ أْن تُْظلََم، َو أْحِسْن َكما تُِحبُّ أْن 
یُْحَسَن إلَْیَک، َو اْسَتْقِبْح ِمْن نَْفِسَک ما تَْسَتْقِبُحُه 
ِمْن َغْیِرَک، َو ارَْض ِمَن النَّاِس بِما تَْرضاُه لَُهْم ِمْن 
نَْفِسَک، َو ال تَُقْل ما ال تَْعلَُم َو إْن َقلَّ ما تَْعلَُم، َو ال 
تَُقْل ما ال تُِحبُّ أْن یُقاَل لََک. َو اْعلَْم أنَّ اإْلْعجاَب 
واِب، َو آَفُه اْللْباِب. َفاْسعَ  فِي َكد ِْحَک، َو  ُّ الصَّ ِضد 
ال تَُکنَّ خازِناً لَِغْیِرَک، َو إَذا أنَْت ُهد ِیَت لَِقْصد َِک 
َِّک؛ ای پسرم! نفس خود   َفُکْن أْخَشَع ما تَُکوُن لَِرب
را میزان میان خود  و د یگران قرار د ه، پس آنچه 
را كه برای خود  د وست د اری برای د یگران نیز 
د وست بد ار، و آنچه را كه برای خود  نمی پسند ی، 
برای د یگران مپسند ، ستم روا مد ار، آنگونه كه 
به تو ستم شود ، نیکوكار باش،  د وست ند اری 
آنگونه كه د وست د اری به تو نیکی كنند ، و آنچه 

را كه برای د یگران زشت می د اری برای خود  نیز 
زشت بشمار، و چیزی را برای مرد م رضایت بد ه 
كه برای خود  می پسند ی، آنچه نمی د انی نگو، گر 
چه آنچه را می د انی اند ک است، آنچه را د وست 
ند اری به تو نسبت د هند ، د رباره د یگران مگو، بد ان 
كه خود  بزرگ بینی و غرور، مخالف راستی، و آفت 
عقل است، نهایت كوشش را د ر زند گی د اشته 
باش، و د ر فکر ذخیره سازی برای د یگران مباش، 
برابر  د ر  راست هد ایت شد ی،  راه  به  كه  آنگاه 
پرورد گارت از هر فروتنی خاضع تر باش«. چنانچه 
انسان ها د ر برقراری ارتباطات خویش، از خود  
بزرگ بیني ها، ستم روا د اشتن به یکد یگر، عد م 
تواضع، د ست برد ارند ، مطمئنا د ر برقراری ارتباط 
مؤثر به موفقیت كامل خواهند  رسید  و تمامي 
اختالفات بشري را بد ین گونه رفع خواهند  نمود .

ارتباطاتاسالمی
ارتباطات اجتماعی، د ر نگاه د ینی اهمیت زیاد ی 
د ارد  و د ر اسالم بد ان تأكید  شد ه است. اسالم 
د ینی ارتباطی است كه مبنای آن هد ایت انسان 
اند یشه د ینی،  به سمت یکتاپرستی است. د ر 
اولین رابطه ای كه شکل گرفت رابطه خالق و 
مخلوق، یعنی رابطه هد ایتی خد اوند  با انسان و 
اجتماعات انسانی بود ه است. اعتقاد  به حاكمیت 
مطلق الهی مبنای ارتباطات اسالمی است. بد ین 
معنا كه د ر انواع مختلف ارتباطات از ارتباطات 
جمعي،  عمومي،  گروهي،  میان فرد ي،  د روني، 
میان فرهنگي و ... باید  اصل توحید  و عد الت حاكم 
عد ل  و  قسط  انگاشتن  ناد ید ه  بنابراین،  باشد . 
مخالفت با نظام طبیعی و اهتمام به آن هماهنگ 
با نظام هستی است. ارتباطات اسالمی بر اساس 
لحاظ  اخالقی  آموزه های  الهی  تقوای  رعایت 
می شود  و مصاد یقی چون امانت د اری و رازد اری، 
وفای به عهد  و حفظ اسرار از موارد ی است كه 
باید  د ر ارتباطات به سبک اسالمی رعایت شود . 
پایه  اجتماعی  روابط  د ر  انسانی  كرامت  حفظ 

ارتباطات انسانی است. )اكبری، 1389(
اسالم عالوه بر این كه سعی می كند  د ر ارتباط 
بین انسان ها و خد اوند  همیشه افراد  را به سوی 
كمال مطلق متوجه كند  تا رشد  و تکامل پید ا 
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ب
كند ، د ر سطح جامعه نیز همواره سعی می كند  
جامعه را به سوی خد اوند  متوجه سازد . اسالم د ر 
این رابطه از شیوه هایی استفاد ه می كند  كه برخی 
از آن ها عبارت هستند  از: برگزاری فعالیت های 
جمعی مانند  شركت د ر نماز جمعه، نماز جماعت 
و قرار د اد ن مناسبت ها برای انجام فعالیت های 
جمعی. وجود  این مناسبت ها از نگاه ارتباطی 
عاملی برای وحد ت رویه، جلوگیری از خود  بیگانه 
شد ن و حفظ هویت اسالمی د ر میان مسلمانان 
بود ه است و به نوعی عامل ایجاد  ارتباطات وسیعی 
میان مسلمانان است. قرار د اد ن تشریع احکام 
اجتماعی برای مسلمانان د ر اسالم همچون؛ حج، 
د فاع، امر به معروف و نهی از منکر و ... بسیاری از 
واجبات و محرمات به گونه ای طراحی شد ه است 
كه د ر پناه انجام آن ها هر فرد  مسلمان د ر ارتباطی 
هد فمند  با د یگران قرار می د هد  و د ر مجموع 
سیستمی مرتبط همراه با گسترد گی ارتباطات 

سازمان یافته را تشکیل می د هند .
لزوم پرد اخت خمس و زكات نیز افراد  را با هم 
مرتبط می سازد . ارتباطی كه د ر آن همیاری و 
ایثار و د لسوزی و هم د رد ی و ارتباط مستقیم با 
اقشار مختلف جامعه وجود  د ارد . اسالم همه مرد م 
را د ر یک سیستم ارتباطی معقول قرار می د هد  و 
با بیان یک قاعد ه عقالنی آن ها را د ر یک گفتمان 
اجتماعی و برقراری ارتباط سازند ه قرار می د هد . 
ابواب فقهی معامالت یا حتی  همچنین كلیه 
بسیاری از عباد ات همچون حج و زكات یا وفای به 
عهد  و ... همه و همه برای سازماند هی وگسترش 
است.  مسلمانان  میان  د ر  ارتباطات  هد فمند  
د ستورات اسالم و ارتباطات اسالمی جامعه را به 
جامعه ای پویا و رشد  یافته بد ل می كند  و باعث 
گسترش روزافزون وحد ت و ارتباط سازند ه میان 
افراد  جامعه اسالمی می شود . )معصومی، 1389(

ويژگیعناصرارتباطیمؤثر
آنچه همواره د ر یک فراگرد  ارتباطي مورد  توجه 
بسیاري از فرستند گان پیام است؛ ارتباط مؤثر و 
كارآمد  است. عموما ارتباطات زماني مؤثراست كه 
فرستند ه پیام ویژگی های الزم برای ارسال پیام و 
پیام ارسالی هم د ارای محتوا و سوگیری مناسب 

برای گیرند ه پیام باشد . د ر اینجا به ویژگی های 
فرستند ه و گیرند ه پیام و خود  پیام اشاره می شود .

ويژگیفرستندهپيام
فرستند ه پیام باید  ویژگی هایی د اشته باشد ، كه 
بتواند  باعث تأثیرگذاری بیشتری بر مخاطبان 
پیام  )ع(  فرستند ه  علی  امام  منظر  از  شود . 

بایستی د ارای ویژگی های زیر باشد :
yصداقت

بر طبق فرمایش امیرالمومنین )ع(  صد اقت د ر 
برقراری ارتباط مؤثر نقش بسیار اساسی د ارد ، 
د ر عصر ارتباطات، صد اقت و راستی است كه 
انسان را رشد  می د هد ، زیرا هنگامی كه انسان ها 
به صد اقت و راستی فرد ی اذعان د اشته باشند  
به او اعتماد  نمود ه و ارتباط خود  را با او قوی تر 

و مستحکم تر خواهند  كرد .
د ِْق َو الَ أَْعلَُم ُجنًَّة  »أَیَُّها اَلنَّاُس إِنَّ اَلَْوَفاءَ تَْوأَُم اَلصِّ
أَْوَقی ِمْنُه َو َما یَْغد ُِر َمْن َعلَِم َكْیَف اَلَْمْرِجُع َو لََقد ْ 
أَْصَبْحَنا فِي َزَماٍن َقد ِ اِتََّخَذ أَْكَثُر أَْهلِِه اَلَْغد َْر َكْیساً 
َو نََسَبُهْم أَْهُل اَلَْجْهِل فِیِه إِلَی ُحْسِن اَلِْحیلَِة َما 
ُ َقد ْ یََری اَلُْحوَُّل اَلُْقلَُّب َوْجَه اَلِْحیلَِة  لَُهْم َقاتَلَُهُم الَلَّ
ِ َو نَْهِیِه َفَید َُعَها َرأَْي َعْیٍن  َو د ُونََها َمانٌِع ِمْن أَْمِر الَلَّ
بَْعد َ اَلُْقد َْرةِ َعلَْیَها َو یَْنَتِهُز ُفْرَصَتَها َمْن الَ َحِریَجَة 
ِّیِن؛ ای مرد م! وفا همراه راستی است،  لَُه فِي اَلد 
كه سپری محکم تر و نگهد ارند ه  تر از آن سراغ 
ند ارم. آن كس كه از بازگشت خود  به قیامت 
آگاه باشد  خیانت و نیرنگ ند ارد . اما امروز د ر 
محیط و زمان های زند گی می  كنیم كه بیشتر 
مرد م حیله و نیرنگ را زیركی می  پند ارند ، و افراد  
جاهل آنان را اهل تد بیر می  خوانند . چگونه فکر 
می  كنند ؟ خد ا بکشد  آن ها را! چه بسا شخصی 
تمام پیشامد های آیند ه را می  د اند ، و راه  های مکر 
و حیله را می  شناسد  ولی امر و نهی پرورد گار مانع 
اوست و با این كه قد رت انجام آن را د ارد  آن را 
به روشنی رها می  سازد ، اما آن كس كه از گناه و 
مخالفت با د ین پروا ند ارد  از فرصت ها برای نیرنگ 
بازی، استفاد ه می  كند «. )نهج البالغه، خطبه 41( 

yدانشوآگاهي
فرستند ه پیام باید  از محتوای آن اطالع د اشته 
باشد ، و پیام باید  با علم و معرفت بیان شود  
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و سخني كه بد ون علم و آگاهي گفته شود ، 
تباه كنند ه زند گي است. حضرت علي )ع(  افراد  
را از گفتن چیزي كه نمي د انند  نهی فرمود ه 
است، زیرا ممکن است آن سخن د روغ باشد  
و د ر چنین حالتي میان افراد  بي اعتماد ي پد ید  
مي آید . افزون بر آن، انسان باید  از گفتن هر 
آن چه مي د اند ، نیز خود د اري كند ؛ زیرا ممکن 
خطر  به  باعث  سخنان،  برخي  گفتن  است 
د ر حکمت 382  افراد  شود .  زند گي  اند اختن 
نهج البالغه حضرت علي )ع(  مي                      فرماید : »اَل تَُقْل 
َ َفَرَض  َما اَل تَْعلَُم بَْل اَل تَُقْل ُكلَّ َما تَْعلَُم َفإِنَّ اللَّ
َعلَیَک  بَِها  یْحَتجُّ  َفَرائَِض  ُكلَِّها  َجَوارِِحَک  َعلَی 
یْوَم الِْقیاَمِة؛ آن چه نمی د انی مگو، بلکه همه 
آنچه را می د انی نیز مگو؛ زیرا خد اوند  بر اعضا 
و جوارح تو واجباتی قرار د اد ه كه د ر قیامت از 

آن ها بازخواست خواهد  كرد «.
yشجاعتوشرافتحرفهاي

فرستند ه پیام باید  رازد ار و امین مرد م و جامعه 
اسالمي د ر كسب، حفظ و انعکاس اطالعات باشد ، 
باید  د ر این راه با حفظ شرافت حرفه رسان هاي و 
شجاعت، نقش خود  را ایفا كند  و د ر عرصه انجام 
شرافت  و  شجاعت  خویش،  حرفه اي  رسالت 
حرفه اي د اشته و د ر راه ایفاي این رسالت الهي 
خویش، از هیچ كوشش و تالشي د ریغ نورزد . 
پیامبران، این فرستاد گان و حافظان پیام الهي 
به مرد م، بزرگ ترین رسالت خود  را »ابالغ« و 
»تبلیغ« پیام پرورد گار به مرد م د انسته اند . آن ها 
د ر این رسالت پیام  رساني خویش، با شرافت و 
شجاعت بود ه و از هیچ كوششي د ریغ نمي كرد ند . 
قرآن كریم آنگاه كه رسالت پیامبران را پیام  رساني 
و ابالغ بیان مي كند ، بر شجاعت و شهامت پیام 
رسانان تأكید  كرد ه، مي فرماید : »الَّذیَن یَُبلُِّغوَن 
 َ ِ َو یَْخَشْونَُه َو ال یَْخَشْوَن أََحد اً إاِلَّ اللَّ رِساالِت اللَّ
ِ َحسیباً؛ همان كسانی كه پیام های خد ا  َوَكفي  بِاللَّ
را ابالغ می كنند  و از او می ترسند  و از هیچ كس 
جز خد ا بیم ند ارند  و خد ا برای حسابرسی كفایت 

می كند «. )احزاب، آیه 39(
yرازداريوامانتداري

امانت د اري،  با  باید   ارتباطات  فرستند ه پیام د ر 

افراد   از  اعم  مخاطبان،  اسرار  حفظ  و  رازد اري 
مصالح  حفظ  د ر  همواره  حقوقي،  و  حقیقي 
اساسي نظام اسالمي و حرمت مخاطبان تالش 
كند . رازد اري و حفظ اسرار بند گان د ر د نیا، و بیان 
اسرار آنان د ر آخرت، از جمله اوصاف خد اي متعال 
است: »و شما را به آنچه می كرد ید  خبر خواهد  
د اد  كه او به راز د ل ها د اناست«. )زمر، آیه7( عالوه 
بر رازد اري و عد م  انتشار اسرار افراد  حقیقي و 
حقوقي، رعایت امانت د ر نقل آنچه از فرستند ه 
پیام منتقل می شود ، امري پسند ید ه و اخالقي 
و جز فضایل اخالقي شمرد ه مي شود . به عبارت 
د یگر، او باید  امانت د ار و امین مرد م باشد ، زیرا بر 
اساس تعالیم د یني، انساني كه امانت د ار نباشد ، 
خیانتکار و فریبکار است. امام علي )ع(  د ر یکي 
از نامه هاي خود  به این واقعیت اشاره مي كند  كه 
برخي مطالب، اخبار و اسرار حتي براي رازد ارترین 
افراد  نیز نباید  بازگو شود : »بد انید  حق شماست 
بر من كه چیزي را از شما نپوشانم جز راز جنگ 
كه از پوشاند ن آن ناچارم«. )نهج البالغه، نامه 50(

yسعهصدر
ما د راجتماع با افراد  و مخاطبان مختلفی سر 
با افکار و عقاید  متفاوتی روبرو  و كار د اریم و 
می شویم؛ بنابراین برای مواجه با این اختالفات 
باید  د ارای سینه ای گشاد ه بود ، تا بتوان همه 
این مشکالت را د ر آن جای د اد . برای ارتباط 
موفق باید  با د رایت و مد یریتی خاص بتوان از 
كنار این نامالیمات عبور كرد  و با سرپنجه تد بیر 
برای رفع آن ها كوشش كرد  و این نیازمند  شرح 
صد ر است. حضرت علی )ع(  قد رت و توان باالی 
تحمل د یگران و گشاد گی سینه را از صفات یک 
فرد  مؤمن می شمارند  و می فرمایند : »َ ْوَسُع َشيْ ٍء 
از هر كس گشاد ه تر  َصد ْراً؛ )مؤمن( سینه اش 
است«. )همان، حکمت 333( تحمل مشکالت 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و عقاید  مخالفین 
د ر ارتباطات امری است الزم و ضروری كه اگر 
كسی نتواند  از نعمت الهی سعه صد ر استفاد ه 

كند ، د ر این امر د چار مشکل می شود . 
yمخاطبشناسی

با شرایط زمان  را  باید  خود   پیام  فرستند گان 
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منطبق نماید  و به تناسب زمان خویش نسبت 
به سطح فرهنگ، روش ها، بینش ها و عقاید  و 
رسومات مرد م جامعه، اطالع كافی د اشته باشد . 
شناخت مرد م زمان و سطح فرهنگ آن ها امری 
ضروری است. امام علی )ع(  د ر بیانات خود  نسبت 
به طرف مقابل با توجه به سطح فهم و آگاهی او 
سخن می گفتند . آن حضرت د ر معرفی مرد م 
روزگار پس از پیامبر)ص( و شناساند ن مخاطبین 
فرمود ند : »)د ر این روزگاران( مرد م چهار گروه 
فساد   به  د ست  اگر  آن ها  از  گروهی  هستند ، 
نمی زنند ، برای این است كه روحشان ناتوان و 
شمشیرشان كند  است و امکانات مالی د ر اختیار 
ند ارند . گروه د یگر آنان كه شمشیر كشید ه و شر 
و فساد شان را آشکار كرد ه اند ، لشکرهای پیاد ه و 
سواره خود  را گرد آورد ه و خود  را آماد ه كشتار 
د یگران كرد ه اند  و د ین خود  را برای به د ست 
آورد ن مال د نیا یا ریاست و فرماند هی گروهی 
یا منبری كه بر آن فرا رفته تباه كرد ند . گروهی 
د یگر با اعمال آخرت د نیا را می طلبند  و با اعمال 
د نیا د ر پی كسب آخرت نیستند ، خود  را كوچک 
و متواضع جلوه می د هند ، گام ها را ریاكارانه و 
كوتاه برمی د ارند ، د امن خود  را جمع كرد ه خود  
را همانند  مؤمنان واقعی می آرایند  و پوشش الهی 
را وسیله معصیت و نفاق و د ورویی و د نیاطلبی 
خود  قرار می د هند  و برخی د یگر پستی نفس و 
فقد ان امکانات آن ها را از به د ست آورد ن قد رت 
محروم كرد ه و خود  را به زیور قناعت آراسته و 
لباس زاهد ان را پوشید ه اند . اینان هرگز د ر هیچ 
زمانی از شب و روز از زاهد ان نبود ه اند «. )همان، 

خطبه 32(
yمهارتتوضيحدادن

مهارت  از  زیرشاخه اي  د اد ن،  توضیح  مهارت 
سخن گفتن است كه د ر آن، اطالعات با روش 
توضیحي به مخاطب منتقل مي شود . پژوهش ها 
ایجاد   د اد ن،  توضیح  هنگام  د ر  مي د هد   نشان 
تغییر د ر صد ا، ژست ها، حركات و عالمت د هي 
كالمي و غیر كالمي، مي تواند  توجه مخاطبان را 
جلب كند  و منظور، بهتر انتقال یابد . )هارجي و 
د یگران، 1384( حضرت علي )ع(  از این شیوه، 

براي ترسیم وقایع و رخد اد ها استفاد ه كرد ه است. 
ایشان موضوعات را به طور كامل براي مخاطبان 
خود  توضیح د اد ه و هیچ چیز را د ر پرد ه ابهام 
نگذاشته است. از جمله د ر خطبه 3 نهج البالغه 
ایشان جهت روشنگري، اوضاع پیش از خالفت 
خود  را به صورت مبسوط د ر عبارت های كوتاه و 
بسیار مؤثر براي مرد م بیان مي كند  و د ر پایان، 
د استان بیعت مرد م را با خود  شرح می د هد  و 
اهد اف پذیرش بیعت را د ر جمله های بسیار زیبا 

و الهام بخش بیان می فرماید .
yتقويتکنندهارتباط

عملکرد  مرد م و آموخته هاي آنان، تصمیماتي كه 
مي گیرند ، احساسات و نگرش هاي آنان د رباره 
خود شان و د یگران، همه را مي توان از طریق 
واكنش هاي فرد ي شکل د اد  و قالب ریزي كرد . 
ارتباطی به د و گروه كالمي  تقویت كنند ه هاي 
و غیر كالمي تقسیم مي شوند ، اما رابطه آن ها 
بسیار تنگاتنگ، و جد ایي ناپذیرند . تقویت كنند ه ها 
باعث افزایش تعامل، حفظ روابط، ایجاد  گرمي 
و تفاهم، افزایش جاذبه و اعتماد  به نفس و ... 
موالي   )1384 د یگران،  و  )هارجي  مي شوند . 
متقیان حضرت علی )ع(  پس از جنگ جمل 
از یاران صالح خود  قد رد اني و تشکر مي كند  و 
با برشمرد ن صفات نیک آن ها، توجه ایشان را 
به خویش جلب مي كند . بنابراین، ایشان با به 
 كارگیري تحسین كه یکي از تقویت كنند ه هاي 
قوت مي بخشد .  ارتباط خود   به  است،  كالمي 

)نهج البالغه، خطبه 1183(
yرعايتتناسبسخنبامخاطبين

از آنجا كه عقل و ایمان انسان ها تفاوت د ارد ، 
فرستند ه پیام باید  با هر مخاطبی به اند ازه عقل 
و ایمان او سخن بگوید  و چیزی را از او بخواهد  
كه توان انجام آن را د اشته باشد . مطالب باید  
د رخور فهم شنوند گان بیان شود  و تناسب الزم 
را بین سخن و شنوند ه رعایت شود  و هرمطلبی 
را برای هر شنوند ه ای بیان نشود . حضرت علی 
أَْن یََتَکلََّم  )ع(  فرمود ند : »ِلَنَّ الُْمْؤِمَن إَِذا أََراد َ 
ََّرُه فِي نَْفِسِه َفإِْن َكاَن َخْیراً أَبْد َاُه َو إِْن  بَِکاَلٍم تَد َب
َكاَن َشّراً َواَراُه؛ البته انسان مؤمن، هنگامی كه 
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می خواهد  سخن بگوید ، پیش خود  جوانب آن 
را می سنجد ، اگر تشخیص د اد  كه سخن گفتن 
به مصلحت و خوب است، سخن می گوید  وگرنه 

آن را ابراز نمی كند «. )همان، خطبه 176(
yتشويقمخاطبين

یکی از نیروهایی كه هر انسان از آن بهره مند  
است، میل به تشویق و مورد  توجه قرار گرفتن 
است. با شیوه تشویق و تقد یر می توان بهترین 
استعد اد ها را كشف كرد ه، د ر د ل های مخاطبین 
انجام  به  را  امام علی )ع(  انسان ها  نمود .  نفوذ 
اعمال پسند ید ه ترغیب می كرد ند  و از ارتکاب 
آن  برحذر می د اشتند .  به شد ت  اعمال زشت 
حضرت د ر نامه خود  به مالک اشتر، ضمن تأكید  
بر استفاد ه از روش تشویق می فرمایند : »َو ال 
یَُکونَنَّ الُْمْحِسُن َو الُْمِسيُء ِعْند ََک بَِمْنِزلَة َسَواء 
َفإِنَّ فِي َذلَِک تَْزِهید اً الَْهِل االِْحَساِن فِي االْحَساِن 
َو أَلِْزْم ُكالًّ  َو تَد ْرِیباً الَْهِل االَْساَءةِ َعلَی االَْساَءةِ 
ِمْنُهْم َما أَلَْزَم نَْفَسُه؛ هرگز نیکوكار و بد كار د ر 
نظرت یکسان نباشد ، زیرا این موجب می شود  كه 
نیکوكاران د ر نیکوكاری بی رغبت و بد كاران د ر 
بد كاری تشویق گرد ند . پس به هركد ام از آنان را 
بر اساس كرد ارش پاد اش د ه«. )همان، نامه 53(

yهماهنگیعملباگفتار
عمل گویند ه به گفتار خود  كه از تعالیم الهی 
است، نشانه وظیفه شناسی و عالمت پاكی د ل و 
تقوای او است، ولی مهم تر از انجام وظایف فرد ی، 
هد ایت مرد م به صراط مستقیم و نجات آن ها 
از گمراهی و ضاللت است، كه این مهم را باید  
با عمل به نمایش گذاشت. امام علی )ع(  د رباره 
ضرورت هماهنگی علم و عمل فرمود ند : »الِعلُم 
َمقروٌن بِالَعَمِل، فَمن َعلَِم َعِمَل و الِعلُم یَهِتُف 
بِالَعَمِل، فإن أجابَُه و إالّ ارتََحَل َعنُه؛ د انش، همراه 
با عمل است، پس كسی كه بد اند  عمل می كند  
و د انش، عمل را می طلبد  و اگر عمل آن را همراه 
شود ، علم برای صاحبش پاید ار ماند  وگرنه از 

د ست او خواهد  رفت«. )همان، حکمت 366(
yمردمداری

یکی از عنایات خد اوند  به رسول اكرم )ص( و 
امیرمؤمنان علی )ع(  این بود ، كه قلب مباركشان 

را نسبت به مرد م مهربان كرد ه بود . به سخن 
د یگر آن بزرگواران مرد م د ار بود ند  و د ر این كار 
زبانزد  عام و خاص بود ند  و حتی د شمنان آنان به 
این بزرگواری معترف بود ند .یکی از وظایف مهم 
د ر ارتباط، مرد م د اری است. الزم است كه انسان 
د ر ارتباطات و د ر برخورد  با تود ه مرد م نخست: 
عد ل و انصاف را رعایت كند  و با اقشار مختلف 
منصفانه برخورد  نماید ، چنانکه امام علی )ع( 
ِة   فرموند : »أَنِْصِف اَلنَّاَس ِمْن نَْفِسَک َو ِمْن َخاصَّ
أَْهلَِک َو َمْن لََک فِیِه َهًوی ِمْن َرِعیَِّتَک؛ نسبت 
به مرد م از جانب خود ، نزد یکان، و هواد اران خود  
انصاف را رعایت كن«. )همان، نامه 53( و د وما: 
د ر برخورد  با مرد م، مساوات را رعایت كند  تا 
خد ای نکرد ه كسی از برخورد  او ناراضی نشود : 
»َو ابُْسْط لَُهْم َوْجَهَک َو آِس بَْیَنُهْم فِي اللَّْحَظِة َو 
النَّْظَرةِ؛ د ر برابر مرد م گشاد ه رو باش، نرم خویی و 
مالیمت را به كار آر و د ر مالقات و نگاه مساوات 

را میان همگان رعایت كن«. )همان، نامه 46(
ويژگیهایپيام

پیام، عنصری محوری د ر ارتباطات است، كه بر 
روی آگاهی، نگرش و رفتار انسان اثرگذار است. 
بد ون وجود  پیام ارتباطی صورت نمی گیرد . از 
د ید گاه اسالم، پیام باید  د ر چارچوب آموزه های 
الهی  اهد اف  به  را  جامعه  و  بگیرد   قرار  الهی 
نزد یک كند  و د ر مسیر د رست خود  به  كار بسته 
شود ، تقوای الهی د ر مد یریت آن رعایت شود ، 
تا آثار فراوانی از خود  برجای گذارد . ویژگی های 
یک پیام مؤثر و ارزشمند  شامل موارد  زیر است:

yهدايتگر
هر چیزی كه انسان را پیروزمند انه به حیات 
ممکن  است.  هد ایت  نماید ،  رهنمون  اخروی 
است این هد ایت، مستقیم نباشد ؛ ولی زمینه ساز 
هد ایت اصلی باشد . مثل این كه انسانی كه اعمال 
د ینی خود  را انجام می د هد ، به كار و تالش خود  
د ر جهت خد مت به جامعه می افزاید . تفریحات 
مسرت بخش،  پیام  بازرگانی،  پیام  بنابراین  و 
پیام كارآفرین و ...، اگر د ر چارچوب آموزه های 
الهی باشند ، كاركرد  هد ایت گری خواهند  د اشت 
چرا كه انسان را د ر رسید ن به نقطه مطلوب 
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همین  برای  می رسانند .  یاری  سعاد ت گونه 
و  د نیوی  سعاد ت  و  انسانی  كمال  به  هد ایت 
اخروی انسان ها ممکن است، د ر تولید  كاال برای 
رفع نیازهای انسان معنی پید ا كند  و ممکن است 
د ر طنزها و سرگرمی های حکیمانه ظاهر شود . 
پیام هایی كه از طریق رسانه ها د ر جامعه اسالمی 
ارائه می شوند ، باید  د ر جهت رشد  و تعالی بشر به 

 سوی كمال باشند .
yآرامشبخش

آرامش بخشی  پیام،  شاخص های  از  یکی 
اتحاد ، همد لی،  ابعاد  مختلف امنیت،  پیام د ر 
همچنان كه  است.   ... و  صمیمیت  ــراد ری،  ب
الهی، همواره هد ایت گر مرد م و وسیله  اد یان 
رسید ن آنان به صلح و امنیت بود ه اند . طبق 
آیات قرآن كریم، یک جامعه ایمانی به  جهت 
حاكم بود ن پیام های مثبت، از هر نوع تعصب 
و حمیت جاهلی، مثل ملی گرایی، قبیله گرایی، 
نژاد گرایی و ... به  د ور بود ه و د ر اوج آرامش و 
به  آرامش  این  آیه 26(  )فتح،  قرار د ارد .  تقوا 
حاكمیت توحید ، ارزش ها، عد الت و تفکر د ر 
جامعه یاری می رساند . جامعه ای كه از آرامش 
پذیرای  می تواند   به  راحتی  است،  برخورد ار 
ارزش های الهی باشد ، به رشد  فکری برسد ، به 
اقامه عد ل گرد ن بنهد  و حتی خود ، اقامه كنند ه 
عد ل باشد ، توحید  را د ر همه امور خود  جاری و 

ساری سازد  و بید ار و هد ایت یافته باشد . 
y اميدبخش

پیام های مبتنی بر توحید  و عد الت، امید بخش، 
نشاط بخش و شورآفرین به كارهای خیر هستند  
و همواره انسان را نسبت به زند گی، رحمت خد ا، 
نتیجه زحمات و صبر و حوصله ها و ... امید وار و 
راغب می سازد . د ر روایتی، پیامبر )ص( به علی 
)ع(  فرمود ند : یا علی! سوگند  به خد اوند ی كه مرا 
بشیر و نذیر به  سوی مرد م مبعوث كرد ، وقتی 
كه انسان برای نماز وضو بگیرد ، گناهانش ریخته 
می شود  و زمانی كه رو به قبله كند ، پاک می شود . 
یا علی! مثال اقامه كنند ه  نمازهای روزانه، مثل 
كسی است كه هر روز پنج مرتبه د ر نهر آبی 
كه جلوی منزل اوست، خود  را شستشو كند . 

)قرائتی، 1392( این روایات، همواره امید  را د ر 
د ل مسلمین زند ه نگه می د ارند ، كه حتی اگر 
برخی، راه ها را اشتباه رفته اند ، باز هم راه بازگشت 
و جبران وجود  د ارد . این امید واری، مسیر رسید ن 
به توحید  و هد ایت را هموار می سازد  و انسان ها را 

د ر این راه یاری می رساند . 
yآگاهیبخش

د اد ه  آگاهی  به مخاطب  اگر  قرآن،  د ید گاه  از 
شود ، خود ش به  د رستی پیام را اد راک كرد ه، 
پذیرفته و بر اساس آن عمل می كند . اما نتیجه 
ناآگاهی چیزی جز كفر و بی فرهنگی نیست. 
ناآگاه  )توبه، آیه 97( د ر منطق قرآن، »افراد ِ 
كافران  د ست  آلت  گاهی  فرهنگ،  از  د ور  و 
از خود  آن ها هم  قرار می گیرند  و  و منافقان 
بی منطق تر می شوند «. )قرائتی، 1392: 131( 
مسائل د ینی و اجتماعی د ر پرتو آگاهی مرد م به 
ظهور می رسد . د ر بیان قرآن، اتحاد ، هم بستگی 
زمانی امکان پذیر است، كه مرد م آگاه شد ه و 
شوید ،  متحد   گفتن  با  نمایند ،  نیاز  احساس 
كاری از پیش نمی رود ، باید  به مرد م آگاهی د اد  
و بید ارشان نمود  و نیاز را فهمانید  تا همچون 

بیمار، احتیاج به د رمان را احساس كنند . 
yمعنويتبخش

معنویت بخشی نمود های فراوانی از آخرت گرایی، 
تقواگرایی، اخالص گرایی و ... است كه رسانه ها 
می توانند  د ر همه پیام های خویش آن ها را به 
تصویر كشید ه و د ر متن جامعه جاری سازند . با 
معنویت بخشی به جامعه، افراد  د ر برخورد های 
كشمکش های  جای  به   سیاسی  و  اجتماعی 
بی جا، تنها به انجام وظیفه مباد رت می كنند . 
د ر امور اقتصاد ی، قناعت را پیشه خود  ساخته 
و محرومین را از بهره های ماد ی و د نیوی خود  
مسائل  فرهنگی،  امور  د ر  نمی كنند ،  محروم 
سازگار با اسالم را می پذیرند  و با فرهنگ های 
د یگر با احترام و تواضع برخورد  می كنند  و د ر 
همه امور زند گی خصوصی و اجتماعی، تقوا و 
معنویت حکم  فرما می شود  و د ر سایه آن، ایمان 
به وحد انیت خد ا، هد ایت د ر مسیر تکاملی، اقامه 

عد ل و رشد  فکری و عقلی محقق می شود . 
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yکرامتبخش
آد م  به  د اد   د ستور  فرشتگان  به  زمانی كه  آن  
انسان و تکریم  سجد ه كنند . موضوع كرامت 
آیات و  از  پرورد گار د ر بسیاری  از جانب  وی 
روایات مورد  تأكید  قرار گرفته است. انسان د ر 
جهان آفرینش و د ر میان د یگر موجود ات د ارای 
جایگاهی واال است، و این امر ناشی از عنایت 
سوره  د ر  كریم  قرآن  است.  او  به  خد اوند ی 
بقره آیه 276 و سوره یوسف آیه 41، د رباره 
بخشش های  و  انفاق ها  ارتباطات،  برخورد ها، 
مسلمانان د ستور می د هد  كه كرامت انسان ها 
پاک ترین  و  بهترین  از  و  كنید   رعایت  را 
موجود ی، د ارایی، رفتار و سخن خود  احسان 
كنید ، تا د ر آن تحقیر و اهانت نسبت به انسان 
مورد   پیام های  بنابراین  باشد .  نگرفته  صورت 
تأیید  اد یان الهی كرامت بخش به انسان هایند  
و پیام های مخالف آن كاركرد ی متضاد  با آن 
پایین  و  انسانیت  تحقیر  به  همواره  و  د ارند  

آورد ن كرامت او منجر می شوند .
ويژگیهایگيرندهپيام

د ارای  پیام  مخاطب  همان  یا  پیام  گیرند ه 
مشخصاتی است كه شناخت آن فرایند  ارسال 
پیام را تسهیل می كند ؛ چرا كه پیام باید  متناسب 
با نیازهای مخاطب ارسال گرد د . بهترین راه برای 
شناخت ویژگی های مخاطبان تقسیم بند ی آنان 

است.
yويژگیهای مبنای بر دستهبندی

جمعيتشناسی
با توجه به این كه افراد  بشر از لحاظ جسمی 
و ظاهری از ویژگی ها و توانایی های متفاوت و 
ناهمگونی برخورد ار هستند ، این سؤال مطرح 
می شود  كه آیا این نابرابری و ناهمگونی جسمی 
می تواند  موجب تفاوت های رفتاری و شخصیتی 
نوع  و  میزان  بر  می تواند   آیا  همچنین  شود ؟ 
د رک و د ریافت شخصیت های مختلف به اعتبار 
مخاطب پیام تأثیرگذار باشد ؟ امیرمؤمنان علی 
)ع(  د ر پاسخ به این سؤال ها چنین می فرمایند : 
َُّهْم  »إنَّما َفرََّق بَْیَنُهْم َمَباد ُِئ ِطیِنِهْم َو َذلَک أن
َكانُوا فِلَْقًة ِمْن َسَبِخ الَْرِض َو َعْذبَِها، َوَحزِن تُربٍَة 

َو َسْهلَِها. َفُهْم َعلَی َحَسِب ُقْرِب أَْرِضِهْم یََتَقاَربوَن، 
َو َعلَی َقد ْرِ اِْخِتالَفَِها یََتَفاَوتُوَن: َفتامُّ الرَُّواءِ نَاقُِص 
ِة، َو َذاِكی الَعَمِل  ُّ الَقاَمِة َقِصیُر الِهمَّ الَْعْقِل، و َ َماد 
ْبِر، َو َمعُروُف  َقِبیُح الَمْنَظِر، َو َقِریُب الَقْعِر بَِعید ُ السَّ
 ، ِریَبِة ُمْنِکُر الَجلِیَبِة، َو تَائُِه الَقلِْب ُمِتَفرُِّق اللُّبِّ الضَّ
الَجَناِن؛ مبد أ طینت و  اللَِّساِن َحد ِید ُ  َو َطلِیُق 
سرشت مرد مان بین آن ها جد ایی اند اخته است 
و این برای آن است كه آنان قطعه و تکه ای بود ند  
از زمین شور و شیرین و خاک د رشت و نرم. پس 
آن ها به اند ازه نزد یکی زمینشان با هم سازگار و 
نزد یک هستند  و به مقد ار اختالف آن زمین با 
هم متفاوت هستند «. )نهج البالغه، خطبه 225(

yدستهبندیبرمبنایجنسيت
از د ید گاه امام علی )ع(  جنسیت یکی از مبانی 
مهم و بسیار اثرگذار بر تقسیم بند ی مخاطب 
است. امام علی )ع(  د ر تعریف فضایل اخالقی 
این گونه قید  جنسیت را معیار قرار می د هند : 
ْهُو،  »َخیُر ِخَصاِل النِّساءِ ِشَراُر ِخَصاِل الرَِّجاِل: الزَّ
ه لَْم  والُجْبُن، َو الُبْخُل، َفإَِذا َكانَِت الَْمرأَه َمْزُهوَّ
بَِخیلَه َحِفَظْت  َكانَْت  إَِذا  َو  نَْفِسَها،  ِمْن  ْن  تَُمکِّ
َفِرَقْت  َجَبانَه  َكانَْت  إَِذا  َو  بَْعلَِها،  َماَل  َو  َمالََها 
ِمْن ُكلِّ َشْیءٍ یُْعِرُض لََها؛ بهترین خوی زنان، 
زشت ترین خوی مرد ان است: به خود  نازید ن، 
ترس و بخل ورزید ن. اگر زن به خویش نازد ، 
رخصت ند هد  كه كسی بد و د ست یازد  و چون 
بخل آرد ، مال خود  و مال شویش را نگاه د ارد  و 
چون ترسان بَُود ، از هر چه بد و روی آرد ، هراسان 
میان  رابطه ای   )226 حکمت  )همان،  بَُود «. 
جنسیت، اخالق و رفتارهای اجتماعی وجود  
د ارد ، كه معیار تشخیص حسن و قبح به شمار 
می رود  و این رابطه نقشی بسیار تعیین كنند ه 
د ر ارزش گذاری رفتارها و هنجارهای اجتماعی 
د ارد ، كه نباید  از د ید  ارتباط گران پنهان بماند .

yدستهبندیبرمبنایسن
یکی از اصولی كه قبل از ارائه هر گونه پیامی 
باید  مورد  توجه قرار بگیرد ، گروه سنی مخاطب 
است؛ زیرا هر یک از گروه ها از كود كان، جوانان، 
پذیرش،  لحاظ  از  سالخورد گان  و  میانساالن 
و  نقد   روانــی،  و  روحی  شرایط  د رک،  قد رت 



شماره 32
تیر 96

39

تحلیل كالم متکلم، نوع نگرش و ... با یکد یگر 
متفاوت هستند . امام علی )ع(  برای خطاب قرار 
د اد ن جوانان از شیوه ای متفاوت از بزرگساالن 
بیان  و  محبت  و  عالقه  ابراز  می گیرد .  بهره 
از  اعتماد   و  تّوه  جلب  منظور  به  خیرخواهی 
اصول اساسی صحبت با جوانان به شمار می رود ، 
چنانچه امام علی )ع(  د ر خطاب با فرزند  ارشد  
خود  امام حسن )ع(  كه امام معصوم است و از 
غرور جوانی به د ور، باز هم قبل از آغاز كالم از 
محبت و عالقه پد رانه و خیرخواهانه خود  سخن 
می گویند : »َوَجد ْتَُک بَْعِضی، بَْل َوَجد ْتَُک ُكلِّی، 
َحتَّی َكأنَّ َشْیئاً لَْو أَصابََک أَصابَِنی، َو َكأنَّ الَْمْوَت 
لَْو أتَاَک أتَانِی، َفَعَنانِی ِمْن أْمِرَک َما یَْعِنیِنی ِمْن 
أْمِر نَْفِسی، َفَکَتْبُت إِلَْیَک ِكَتابِی ُمْسَتْظِهراً بِِه إِْن 
أنَا بَِقیُت لََک أْو َفِنیُت؛ تو را جزئی از خود ، بلکه 
همه وجود  خود  یافتم، به گونه ای كه اگر به تو 
آسیبی رسد ، چنان است كه به من رسید ه است 
و اگر مرگ به سراغ تو آید ، گویی به سراغ من 
آمد ه است. كار تو را چون كار خود  د انستم و این 
وصیت را برای تو نوشتم تا تو را پشتیبانی بَُود ، 
خواه من زند ه بمانم و د ر كنار تو باشم، یا بمیرم«. 

)همان، نامه 131(
yدستهبندیبرمبنایباورها

از  یکی  و مذهبی مخاطب  اعتقاد ی  باورهای 
مهم ترین عواملی است، كه بر نوع پیامی كه 
متکلم قصد  اد ای آن را د ارد ، به همین د لیل، 
هر  با  باید   مطلوب  نتیجه  به  د سترسی  برای 
گروه بر اساس اصول و مبانی پذیرفته شد ه، 
نزد  آنان سخن گفت و نمی توان د ر مواجه با 
صاحبان عقاید  انحرافی كه آیات قرآنی را به 
كمک  قرآن  از  می كنند ،  تفسیر  خود   سود  
مخاطب  قبول  مورد   تنها  نه  كه  چرا  گرفت، 
واقع نمی شود ، بلکه آن را به  گونه ای كه خود  
می خواهد  تأویل می كند . امام علی )ع(  با علم 
به این موضوع، هنگامی كه ابن  عباس را برای 
گفتگو با خوارج فرستاد ند ، د ر نامه ای خطاب 
به او چنین نوشتند : »التَُخاِصْمُهْم بِالُْقْرآِن، َفإِنَّ 
اٌل ُذوُوُجوهٍ، تَُقوُل َو یَُقولُوَن، َولَِکْن  الُْقْرآَن َحمَّ
َُّهْم لَْن یَِجد ُوا َعْنها َمِحیصاً؛  نَِّة، َفاِن َحاِجْجُهْم بِالسُّ

با آنان با قرآن مجاد له نکن، چرا كه قرآن د ر بر 
د ارند ه وجوه و احتماالت متعد د ی است و تو 
چیزی از قرآن می گویی، آنان چیز د یگر. پس 
با سنت با آنان احتجاج كن كه د ر برابر آن جز 

پذیرش گزیری ند ارند «. )همان، نامه 77(
yدستهبندیبرمبنایدرجهآگاهی

سن،  از  فرد ی  تفاوت های  اساس  بر  انسان ها 
جنس، نوع باور، شخصیت و ویژگی های خاص 
از  متفاوتی  د رجات  از  اجتماعی  و  فرهنگی 
آگاهی و شناخت نسبت به امور بهره می برند . 
را  تفاوت ها  این  كه  است  آگاه، كسی  متکلم 
د رک كند  و جمالت و عبارات خویش را مطابق 
با میزان فهم مخاطب انتخاب كند  و د ر اختیار 
وی قرار د هند  و نه بیشتر. گاهی د ر پاسخ به 
سؤال هایی كه فهم آن فراتر از قد رت د رک و 
د ریافت مخاطب است، بایستی پاسخ سؤال را 
به سمت و سویی هد ایت نمود  كه به صالح 
مخاطب است. این اسلوب د ر نهج البالغه بسیار 
به كار رفته است. برای نمونه وقتی د ر مورد  
قضا و قد ر از امام علی )ع(  سؤال شد ، ایشان 
پاسخ د اد ند : »َطِریٌق ُمظلٌَم َفاَل تَسُلُکوُه، و بَحٌر 
َعِمیٌق َفاَل تَلُِجوُه، َو ِسرُّ اللِ َفاَل تََتَکلَُّفوُه؛ راهی 
است تاریک، آن را نپیمایید ، د ریایی است ژرف، 
وارد  آن نشوید  و رازی است خد ایی، خود  را 
)همان، حکمت 279(  نیند ازید «.  زحمت  به 
چنان چه كامال پید ا است، این عبارت، جواب 
سؤال مخاطب نیست، ولی به نوعی بیان شد ه 
د اد ن  اد امه  از  و  می كند   قانع  را  مخاطب  كه 

سؤال بازمی د ارد .
yدستهبندیبرمبنایميزانپذيرش

مخاطبان بر حسب موضعی كه نسبت به متکلم 
یا محتوای سخنان او د ارند ، به د و د سته موافق 
و  موافقت  میزان  می شوند ،  تقسیم  مخالف  و 
مخالفت نیز به یک اند ازه نیست و د رجه بند ی 
د ارد  و این د رجه بند ی است كه تعیین كنند ه 
نوع پیام و شیوه القای آن است. این نکته، هرگز 
از نگاه موشکافانه و د قیق امام علی )ع(  پنهان 
نماند ه است. از همین رو است كه ایشان قبل 
از آغاز جنگ نهروان، زمانی كه به قصد  هد ایت 
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می شوند ،  د شمن  ارد وگاه  راهی  منکر  خوارج 
از خوارج می خواهند  كه به د و د سته تقسیم 
یا  را حضور  این تقسیم بند ی  شوند  و مبنای 
عد م حضور آنان د ر جنگ صفین قرار می د هند : 
»أَُكُلُّکْم َشِهد َ َمَعَنا صّفیَن؟ َفَقالُوا: ِمنَّا َمْن َشِهد َ 
َو ِمنَّا َمْن لَْم یُْشِهد ْ. َقاَل: َفاْمَتاُزوا فِْرَقَتْیِن، َفلَْیُکْن 
َمْن َشِهد َ صفِّیَن فِْرَقًة، َو َمْن لَْم یُْشِهد َْها فِْرَقًة، 
َحتَّی اَُكلُُّکم ُكـاًلّ ِمْنُکْم بَِکاَلِمِه؛ آیا همه شما 
د ر جنگ صفین بود ید ؟ گفتند : بعضی بود یم 
گروه  د و  به  فرمود :  ند اشتیم.  برخی حضور  و 
با هر كد ام سخن  متناسب  تا  تقسیم شوید ، 

گویم«. )همان، خطبه 121(
)ع(  د ر خطابه ها  امام علی  مشخصه هایی كه 
و سخنان خود  برای تفکیک گروه مخاطبان 
خویش از آن بهره جسته اند ، با معیارهایی كه 
مختلف  جوانع  د ر  ارتباطات  علم  متخصصان 
د سته بند ی  برای  مسلمان  غیر  و  مسلمان 
مخاطبان ارائه كرد ه اند ، قابل تطبیق است. از 
این رو، می توان نتیجه گرفت بحثی كه امروزه 
با عنوان مخاطب شناسی د ر علم ارتباطات مورد  
بررسی قرار می گیرد ، د ارای پیشینه ای كهن د ر 
متون اسالمی است كه توجه به آن را ابتد ا د ر 
قرآن و آنگاه سایر متون د ینی تابع از جمله 

نهج البالغه شاهد  هستیم.
اصولارتباطاتمؤثرازمنظرنهجالبالغه

فرایند  ارتباطات و اطالع رسانی د ر زمان امام 
علی )ع(  با آنچه امروزه به شکلی بسیار پیچید ه 
وجود  د ارد ، كامال متفاوت بود . با این حال، از 
می توان  را  فراوانی  اصول  حضرت  آن  سیره 
بسا  چه  آن ها،  بررسی  با  كه  كرد ،  استخراج 
برای حل مشکالت  كارآمد   نسخه های  بتوان 
عملی عصر ارتباطات تجویز كرد . اصول اخالقی 
د ر عرصه ارتباطات و اطالع رسانی د ر سخنان 

امیر مؤمنان علی )ع(  شامل موارد  زیر است: 
yدستيابيبهاطالعاتسازندهومفيد

رسانه های ارتباط جمعی، به عنوان واسطه بین 
مرد م و واقعیت ها و روید اد ها بایستي آینه وفاد ار 
 ... اقتصاد ي و  رخد اد هاي اجتماعي، سیاسي، 
باشد . حق مرد م د ر جامعه اسالمي بر رسانه ها 

این است كه از اخبار مفید ، الزم و منطبق با 
مصالح جامعه برخورد ار باشند . اگر مرد م نسبت 
به پد ید ه ها و موضوعات آگاهي و اطالع ند اشته 
انتخاب نخواهند   به آن قد رت  باشند ، نسبت 
د اشت و بلکه د ر برابر آن موضع خواهند  گرفت. 
امام علي )ع(  مي فرمایند : »النَّاُس أَْعد َاُء َماَجِهُلوا 
؛ مرد م د شمنان آنچه هستند  كه نمي د انند «. 
ارائه  بر  همواره  اسالم  )همان، حکمت 169( 
و انعکاس سالم و صحیح اطالعات و اخبار و 
روید اد ها به مرد م ترغیب و تشویق مي كند  و 

این را حق مرد م د ر جامعه مي د اند . 
yحقمداری

و  است  باطل  و  حق  ظهور  صحنه  جهان 
انسان به طور فطري،  حق طلب است و باطل 
و  اسالم  انسان ساز  مکتب  د ر  نمي پسند د .   را 
حق محوري،  )ع(،  اهل بیت  نوراني  آموزه هاي 
 حركت د ر مسیر حق و تسلیم حق بود ن،  از 
ویژگي هاي انسان كامل و خرد مند  شمرد ه شد ه 
َُّه لَیَس بَیَن  است. امام علی )ع( می فرمایند : »أّما اِن
الَحقَّ َو الباِطِل إالّ اَربََع اصابَع، الباِطُل اَن تَُقوُل 
َسِمعُت َو الَحقُّ أن تَُقوَل َرأیُت؛ بد انید  میان حق 
)از حضرت  نیست.  انگشت  باطل جز چهار  و 
پرسید ند : معنای این تعبیر چیست؟ انگشتان 
خود  را میان گوش و د ید ه گذارد . پس گفت:( 
باطل آن است كه بگویی شنید م و حق آن است 

كه بگویی، د ید م«. )همان، خطبه 141( 
yاعتبارمنبعپيام

معتبر بود ن منبع د ر واقع پیش شرط الزم براي 
برقراري یک ارتباط كامل بین فرستند ه پیام و 
مخاطب آن است. انتشار یک خبر غیر موثق 
كه با واقعیت مطابقت ند ارد ، به انحراف افکار 
انبوهي از مخاطبان مي انجامد  و گاه ضایعات 
جبران ناپذیري را به د نبال د ارد . امام علی )ع( 
به  از سخنان خویش،  گوناگونی  فرازهای   د ر 
لزوم توجه به منبع پیام و پرهیز از نشر مطالب 
ناموثق اشاره می كند . گاه به كسانی كه از سر 
)ع(  بیت  اهل  به  را  ناشایستی  امور  جهالت، 
 نسبت می د اد ند ، نهیب می زند  و آنان را از این 
كار باز می د ارد : »َفاَل تَُقولُوا بِما الَتعِرُفوَن؛ پس، 
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نیاورید «.  بر زیان  ند ارید ،  به آن علم  را  آنچه 
ناد رست  پخش  واقع  د ر   )86 خطبه  )همان، 
اخبار اثري معکوس د ارد  و د ر نهایت اثر آن به 

فرستند ه باز خواهد  گشت. 
yاطالعرسانی

 اطالع رساني كاركرد  اصلي رسانه ها است و د ر 
كنار د و كاركرد  د یگر شامل آموزش و سرگرمي 
جمعي  ارتباط  وسایل  كار  اساسي  ركن  یک 
را شکل مي د هد . سرفصل هاي كلي همچون 
 ... و  جامعه  اصالح  تقوا،  عد الت،  حق مد اري، 
همگي خطوط پیوند  اصول و تأكید ات اخالقي 
اسالم د ر امر اطالع رساني محسوب مي شوند  
د ر  اسالم  اخالقي  و حلقه وصل رهنمود هاي 
معصومین  تعالیم  و  كریم  قرآن  آیات  قالب 
)ع(  هستند . از جمله تأكید ات اسالم د ر این 
ِّي  زمینه موارد  ذیل قابل توجه است: »ُقْل أََمَر َرب
بِالِْقْسِط؛ اي پیامبر به مرد م بگو كه پرورد گارم 
به قسط و عد ل د ستور د اد ه است«. )اعراف، آیه 
29( و »إِنَّ أَكَرَمُکم ِعند َاللِّ أَتَقاُكم؛ بزرگوارترین 
شماست«.  تقواترین  با  پرورد گار  نزد   شما 
)حجرات، آیه 13( بنابراین اطالع رساني اگر 
د ر راستاي اصول اسالمي و د ر جهت روشن 
ساختن حقیقت باشد ، از جمله بهترین كارها 

د ر جامعه اسالمي است.
yمسئوليتاجتماعي

به گونه اي غیر  ند ارد   ارتباط گر مسلمان حق 
مسئوالنه و بد ون توجه به آثار و عواقب اخبار 
اقد ام به انتشار پیام و اخبار كند . امام علي )ع( 
 د ر باب مسئولیت افراد  د ر قبال كالم خویش 
مي فرماید : »الَْکاَلُم فِي َوثَاقَِک  َما لَْم تََتَکلَّْم بِِه، 
كه  زماني  َوثَاقِِهتا؛  فِي  ِصْرَت  بِِه  تََکلَّْمَت  َفإَذا 
گفتاري را بر زبان نراند ه اي آن كالم و گفتار د ر 
اختیار توست ولي زماني كه آن را اظهار د اشتي 
از آن پس ضامن عواقب و پیامد هاي آن خواهي 
بود «. )نهج البالغه، حد یث 373( از سوي د یگر 
گاهي اوقات مسئولیت اجتماعي اقتضا مي كند  

امري بیان و اظهار شود .
yحفظحريمخصوصیافراد

و  شخصی  حریم  حفظ  اسالمی،  جامعه  د ر 

آبروی افراد  بر همگان واجب است و تا زمانی 
با  كه ضرورت ایجاب نکند ، كسی حق ند ارد  
آشکار كرد ن اسرار مرد م، سبب هتک آبرو و 
علی  امام  شود .  آنان  شخصیت  رفتن  بین  از 
با  نکته كه مؤمنان  این  به  اشاره  از  )ع(  پس 
وجود  مفاسد  و فتنه های اجتماعی اطرافشان، 
اهل نجات و رستگاری اند ، آنان را چنین وصف 
اَلَْمَذایِیِع  الَ  َو  بِالَْمَسایِیِح  »لَْیُسوا  مي نمایند : 
اَلُْبُذر؛ مؤمنان نه فتنه جویند  و نه سخن را بد ان 
رسانند  و نه زشتي كسي را به گوش این و آن 
خوانند «. )همان، خطبه 102( ایشان بد گویی 
را نفی  افراد   و د خالت د ر مسائل ریز زند گی 
می كند  و آن را نکوهید ه می د اند ، زیرا پیامد های 
ناخوشایند ی از جمله ایجاد  اغتشاش د ر جامعه 
و خد شه د ار شد ن هویت و چهره اجتماعی آن 

افراد  را به همراه خواهد  د اشت.
yپرهيزازمکروخدعه

براي  رسان هاي،  قد رت  صاحبان  از  بسیاري 
یا  سیاسي  قد رت  صاحبان  رضایت  كسب 
اقتصاد ي و نیز د ستیابي به اهد اف خاصل خود ، 
از روش هاي معمول غیر اخالقي د ر رسانه ها، 
برجسته سازي  عمومي،  افکار  فریب  همچون 
بهره   ... و  فضاسازي  غوغاساالري،  اغراق آمیز، 
مي برند ، كه باعث صلب اعتماد  جامعه می شود . 
حضرت علي )ع(  این حقیقت را این چنین بیان 
مي د ارند : »برخي همچون رعد  و برق مي غرند  
و مي خروشند  )و د ست به تبلیغات میان تهي 
مي زنند (، د ر حالي كه این تحركات همواره با 
شکست رو به  رو است، ولي ما تا زماني كه واقع 
نشویم، نمي غریم و تا زماني كه جاري نشویم، 
باران راه نمي اند ازیم«. )همان، كلمات قصار 9( 
ایشان د ر اوج اقتد ار و توانایی، از مکر و نیرنگ 
د وری می كرد  و د امان عصمت خویش را ازاین 

گونه پلید ی ها منزه نگاه می د اشت. 
yموانعاخالقینشرپيام

د ر برخی موارد  خود د اری و جلوگیری از نشر 
اخباری كه زمینه ساز آشوب های د اخلی و از 
است.  الزم  می شود ،  ملی  وحد ت  رفتن  بین 
بد یهی است د ر این زمینه، عقل و د ین، آد می 
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را ملزم می د ارد  كه سکوت پیشه كند  و اخباری 
را كه از آن آگاه است، د ر سینه خود  نگه د ارد  
فراهم  را  آن  اظهار  شرایط  كه  هنگام  آن  تا 
اكرم )ص(، عباس  از وفات رسول  شود . پس 
به  ابوسفیان بن حرب  و  المطلب  بن عبد الل 
ولی  د اد ند .  بیعت  )ع(  پیشنهاد   علی  حضرت 
امام از این كار سر باز زد  و د ر پاسخ به آن ها 
خطبه ای خواند . امام د ر بخشی از آن خطبه، 
به این واقعیت اشاره د ارد  كه از برخی اخبار 
آگاه است، ولی اظهار آن به آشوب و اختالف 
طالب  ابی  پسر  سوگند ،  خد ا  »به  می انجامد : 
مشتاق تر است به مرگ از عالقه طفل به پستان 
ماد رش، ولی چیزی می د انم كه بر شما پوشید ه 
است و اگر بگویم و بشنوید ، به لرزه د ر می آیید ، 
همانند  لرزید ن ریسمان د ر چاهی كه ته آن 

ناپید است«. )همان، خطبه 5(
yبر تأکيد و مخاطبان حرمت رعايت

کرامتانسانها
د ر اسالم انسان ها با یکد یگر براد رند  و مالک 
برتري آنان بر یکد یگر تقوا الهي است. د ر نظام 
احترام  مورد   جامعه  و  مرد م  اسالم  اخالقي 
هستند . از مهم ترین باید ها و ارزش هاي اخالقي، 
اعتبار و ارزش قائل  شد ن براي كرامت انساني و 
احترام  گذاشتن به افراد  و رعایت حقوق و تکریم 
جایگاه آنان به عنوان یک شخصیت انساني و 
رعایت حرمت مخاطبان است. امام علي )ع( 
 مي فرمایند : »بند ه غیر نباش د ر حالي  كه خد ا 
تو را آزاد  آفرید «. )همان، نامه 31( آزاد ي انسان 
و بند ه غیر نبود ن،  ناظر به كرامت انسان است 
انسان  براي  متعال  ارزشي است كه خد اي  و 
قائل بود ه و به او برتري و آزاد ي بخشید ه است. 
شکستن حریم ها و حرمت مخاطبان، به ویژه 
د ر نظام اسالمي توسط رسانه ها بسیار مذموم، 
بد  و به د ور از اخالق اسالمي و اخالق حرفه اي 

رسانه ها است.
ديدگاه از ارتباط برقراری توانايیهای

حضرتعلي)ع(
و  توان  و  اخالقی  رفتارهای  نهج البالغه  د ر 
مهارت های ارتباطي از د ید گاه حضرت علي )ع( 

 بیان شد ه است، كه به انسان كمک مي كند  از 
ابتد ا تا انتهاي عمل ارتباطي خود ، د ر راه رضاي 
ارتباطي  توانایی های  انواع  برد ارد .  قد م  حق 

عبارت است از:
yگوشدادن

ارتباط  اصلي  مؤلفه هاي  از  یکي  د اد ن  گوش 
میان فرد ي است و د ر صورت نبود  آن، ارتباطات 
سطحي یا مختل مي شود . د قیق شنید ن عامل 
مهمي د ر زمینه د رک د یگران است و د ر عین 
بین  از  را  ارتباطي  تفاوت هاي  و  موانع  حال 
مي برد . موالي متقیان روش خوب شنید ن را 
به مرد م آموخته اند : »َفاْسَمُعوا أَیَها النَّاُس َوُعوا َو 
أَْحِضُروا آَذاَن ُقُلوبُِکْم تَْفَهُموا؛ ای مرد م! بشنوید  و 
سخنانم را حفظ كنید ؛ گوش های قلب خویش 
باز كنید  و گفته هایم را بفهمید «. )همان،  را 
خطبه 187( ایشان مرد م را به شنید ن با گوش 
جان د عوت كرد ه اند ، نه شنید ن با گوش هاي 
جسماني. منظور از شنید ن با گوش هاي قلب 
همان توجه، د قت و تمركز د اشتن بر موضوع 
است تا انسان مطلب را كامال بفهمد  و د رک 

كند .
yسخنگفتن

نظري،  علمي،  مفاهیم  انتقال  براي  زبان 
احساسات و عواطف، اطالعات، آموزش و ... به 
كار مي رود . سخن گفتن مهارتي است كه د ر 
آن فرد  با تركیب نماد هاي كالمي )كلمات( و 
غیر كالمي )آهنگ صد ا، حركات چشم و ...( با 
مخاطب خود  ارتباط برقرار مي كند . گفتن، ابزار 
شناخت و ارتباط فکري انسان ها است، از این 
 رو كلماتي كه افراد  به كار مي گیرند ، بیان كنند ه 
نحوه تفکر آن ها است. بنابراین، گفتار شخص 
نشان مي د هد  كه كیست و چه خصوصیاتي 
تَْحَت  َمْخُبوٌء  الَْمْرَء  َفإِنَّ  تُْعَرُفوا  »تََکلَُّموا  د ارد : 
زیرا  شوید ؛  شناخته  تا  بگویید   سخن  لَِسانِِه؛ 
انسان د ر زیر زبان خود  پنهان است«. )همان، 

حکمت 392(
yشيواييورساييسخن

مؤثر،  گفتن  ویژگي هاي سخن  از  د یگر  یکي 
شیوایي و رسایي آن است. شیوایي و رسایي 
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د ر  و  آن  شیریني  و  جذابیت  موجب  سخن 
نتیجه زمینه ساز پذیرش بهتر از سوي مخاطب 
حضرت  نهج البالغه   87 خطبه  د ر  مي شود . 
وصف  د ر  زیبایي  به   را  مطلب  )ع(  این   علي 
پرهیزگاران بیان كرد ه است: »یُقوُل َفیْفِهُم َو 
است، سخن  َفیْسلَم؛ آن جا كه الزم  یْسُکُت 
به  خوبی(  مخاطبان،  به  را  )حق  و  مي گوید  
تفهیم می كند  و آن جا كه الزم نیست، سکوت 
موالي  د ید گاه  از  می ماند «.  سالم  و  می كند  
اد ا  گونه  آن  را  سخن  پرهیزگاران  متقیان، 
مي كنند  كه مخاطب بفهمد . سخن گفتن این 
از روي جهل نیست و سکوت و سخن  افراد  

گفتن آن ها د ر مسیر رضاي حق است.
yعفتکالموآراستگيسخن

عوامل سخن  د یگر  از  كالم،  عفت  و  سالمت 
عزت  اد ب،  از  برخاسته  كه  است  شایسته 
نفس و رشد  شخصیتي گویند ه است، موجب 
تقویت احترام متقابل و جذابیت گفتار مي شود . 
برخي  )ع(  شنید   علي  حضرت  هنگامي  كه 
ناسزا  شام  اهل  به  صفین  جنگ  د ر  یارانش 
و  فرمود   منع  كار  این  از  را  آنان  مي گفتند ، 
پس از آن اصحاب خویش را به گفتن سخنان 
ِّي أَْكَرُه لَُکْم أَْن  نیک و ضروري تشویق كرد : »إِن
تَُکونُوا َسبَّابِیَن َو لَِکنَُّکْم لَْو َوَصْفُتْم أَْعَمالَُهْم َو 
َذَكْرتُْم َحالَُهْم َكاَن أَْصَوَب فِي الَْقْوِل َو أَبْلََغ فِي 
الُْعْذر؛ من خوش ند ارم كه شما د شنام د هند ه 
یاد آور می شد ید ،  را  اگر كرد ارشان  اما  باشید ، 
را  آنان  ناشایسته  كارهای  و  گمراهي ها  و 
برمی شمرد ید ، به راست نزد یک تر و معذورتر 

بود «. )همان، خطبه 206(
yپرسشکردن

پرسش كرد ن یکي از رایج ترین و د ر عین حال 
نوعي  پرسش،  است.  مهارت ها  ساد ه ترین  از 
مطالبه اطالعات است. این مطالب ممکن است 
به صورت كالمي یا غیر كالمي باشد . استفاد ه 
از این مهارت، د رک روشن تر و واضح تري میان 
مخاطب  كرد ن،  پرسش  مي آورد .  پد ید   افراد  
و  )هارجي  ترغیب مي كند .  د اد ن  پاسخ  به  را 

د یگران، 1384(

امیر المؤمنین )ع(  نیز مرد م را تشویق مي كرد  
َسُلونِي  النَّاُس  »أَیَها  ایشان سؤال كنند :  از  تا 
كه  آن  از  پیش  مرد م!  ای  تَْفِقد ُونِي؛  أَْن  َقْبَل 
بپرسید «.  می خواهید   چه  آن  نیابید ،  مرا 

) نهج البالغه، خطبه 189(
yآمادهسازي

ارتباطات  اصلي  عوامل  از  یکي  آماد ه سازي، 
اجتماعي است. آماد ه سازي موجب جلب توجه 
افراد  و ایجاد  انگیزش مي شود  و آن ها را به سوي 
وقایع آیند ه هد ایت مي كند . حضرت علي )ع( 
 د ر خطبه ها و نامه هاي خویش به این موضوع 
توجه ویژه د اشت و طوري سخن مي گفت كه 
بعد ي  حرف هاي  شنید ن  مشتاق  مخاطبان، 
ایشان شوند . ایشان د ر خطبه 16 نهج البالغه 
د ر مقام بیان برنامه كاري خود ، ابتد ا بر راستي 
و د رستي همه آنچه مي گوید ، تأكید  مي كند : 
»ِذمَِّتي بَِما أَُقوُل َرِهیَنٌة َو أَنَا بِِه َزِعیٌم؛ ذمه ام د ر 
گرو این سخنانی است كه می گویم و من صد ق 
آن را تضمین می كنم «. موالي متقیان د ر این 
سخن، براي بیان اهمیت مطلب و توجه بیشتر 
مخاطبان، صد ق گفتار و حقانیت آن را تضمین 
می كند  و به مرد م اطمینان خاطر مي د هد ، تا 
بپذیرند . چنین آغازي موجب مي شود   را  آن 
مخاطب به  د قت به سخنان گوش فرا د هد  و 
انگیزه او براي شنید ن سخنان بعد ي افزایش 

مي یابد . 
yخاتمهدادن

خاتمه د اد ن، یکي د یگر از مهارت هاي ارتباطي 
است كه فرد  تالش مي كند  د ر پایان تعامل و 
ارتباط، توجه مخاطب را به خود  جلب كند . 
این كار با استفاد ه از خالصه  كرد ن صحبت هاي 
مباد له شد ه، اشاره به وقایع آیند ه و ... صورت 
و  قد رت  از  امام   171 خطبه  د ر  مي گیرد . 
عظمت پرورد گار د ر آفرینش زمین، جاند اران و 
... سخن مي گوید  و سپس از خد اوند  مي خواهد  
كه اگر بر د شمن پیروز شود ، او را از ستم كرد ن 
بركنار د ارد . ایشان د ر پایان خطبه، با جمالت 
سؤالي- تأكید ي، غیرت و حمیت حاضران را 
برمي انگیزد :  د شمن  با  نبرد   د ر  جهت حضور 
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َمارِ َو الَْغائُِر ِعْند َ نُُزوِل الَْحَقائِِق  »أَیَن الَْمانُِع لِلذِّ
ِمْن أَْهِل الِْحَفاِظ الَْعاُر َوَراَءُكْم َو الَْجنَُّة أََماَمُکْم؛ 
سخت،  حواد ث  برابر  د ر  كه  آن ها  كجایند  
همچون سپرند . و كجایند  آن مرد ان غیوری كه 
هنگام نزول مشکالت، به پاس د اری )از عقید ه 
و آب و خاكشان( می پرد ازند ؟ ننگ و عار د ر 
پشت سر شماست، و بهشت د ر پیش رویتان 

)تا كد امین را انتخاب كنید («.
yهمدلي

هم د لي، توانایي شنید ن صد اي احساسات طرف 
مقابل و بازتاب آن به وي است. براي رسید ن 
به این حالت، فرد  باید  خود  را به جاي مخاطب 
بگذارد  و امور را از نگاه او ببیند . حضرت علي 
)ع(  هم د لي را راز پیروزي و موفقیت مي د اند : 
ُكلَّ  َفالَْزُموا  َحالَیِهم  تََفاُوِت  فِي  ْرتُْم  تََفکَّ »َفإَِذا 
لَُه  اْلَْعد َاُء  َزاَحِت  َو  بِِه َشأْنَُهْم  ُة  الِْعزَّ لَِزَمِت  أَْمٍر 
َِّت الَْعافِیُة بِِه َعلَیِهْم َو انَْقاد َِت النِّْعَمُة  َعْنُهْم َو ُمد 
ِمَن  َحْبلَُهْم  َعلَیِه  الَْکَراَمُة  َوَصلَِت  َو  َمَعُهْم  لَُه 
ااِلْجِتَناِب لِلُْفْرَقِة َو اللُُّزوِم لِْلُلَْفة؛ پس آن گاه كه 
د ر تفاوت حال آنان هنگامی كه د ر خوبی بود ند  
و زمانی كه د ر شر و بد ی قرار د اشتند ، اند یشه 
كرد ید ، به سراغ كارهایی روید  كه موجب عزت 
و اقتد ار آنان شد ، د شمنان را از آنان د ور كرد ، 
عافیت و سالمت به آن ها روی آورد ، نعمت را 
د ر اختیارشان قرار د اد ، و كرامت و شخصیت 
باعث پیوند  اجتماعی آنان شد . یعنی از تفرقه و 
پراكند گی اجتناب ورزید ند  و بر الفت و هم گامی 

همت گماشتند «. )همان، خطبه 192( 
yمهرورزي

از  شد ن  بهره مند   انسان،  هر  وجــود ي  حق 
محبت د یگران است، امام به این نکته توجهي 
مي  كند   سفارش  مالک  اشتر  به  و  د ارد   ویژه 
د ل ها  محبت،  زیرا  كند ؛  محبت  مرد م  به  تا 
پذیرش مي كند .  آماد ه  و  انعطاف پذیر  نرم،  را 
امیرالمؤمنین )ع(  د ر حکمت 333 نهج البالغه 
بِْشُرُه  »الُْمْؤِمُن  مي فرماید :  مؤمن  وصف  د ر 
فِي َوْجِهِه َو ُحْزنُُه فِي َقلِْبِه أَْوَسُع َشي ءٍ َصد ْراً 
ْمَعَة  َو أََذلُّ َشي ءٍ نَْفساً یْکَرُه الرِّْفَعَة َو یْشَنأُ السُّ
ُه َكِثیٌر َصْمُتُه َمْشُغوٌل َوْقُتُه  ُه بَِعید ٌ َهمُّ َطِویٌل َغمُّ

َشُکوٌر َصُبوٌر َمْغُموٌر بِِفْکَرتِِه َضِنیٌن بَِخلَِّتِه َسْهُل 
لْد ِ َو  الَْخلِیَقِة لَیُن الَْعِریَکِة نَْفُسُه أَْصلَُب ِمَن الصَّ
ُهَو أََذلُّ ِمَن الَْعْبد ِ؛ مؤمن، شاد ي اش د ر چهره، 
و اند وهش د ر د رون قلب اوست، سینه اش از 
هر چیز گشاد ه تر و هوس های نفساني اش از هر 
چیز خوارتر است. بلند پروازی را ناخوش د ارد  و 
ریاكاری را د شمن می شمرد ، اند وهش طوالنی و 
همتش بلند  است، سکوتش زیاد  و تمام وقتش 
مشغول است، شکرگزار، شکیبا و ژرف اند یش 
می شمارد ،  محترم  را  د وستی  رشته  است، 
برقرار  د وستی  پیوند   كسی  با  زود ی  به   ولی 
نمی سازد ، اخالقش مالیم و برخورد ش توأم با 
نرمش است، د لش از سنگ خارا محکم تر و د ر 

پیش گاه خد ا از برد ه ذلیل تر است«.
yنفوذ

افراد   جنسیت  و  شخصیت  به  نفوذپذیري، 
افراد  آسان تر است.  برخي  و د ر  بستگي د ارد  
كیفیت ارتباط نیز بر نتیجه نفوذ بسیار مؤثر 
نفوذ سبب مي شود   مهارت  از  استفاد ه  است. 
كه مخاطب نگرش خاصي اتخاذ كند ، آن را 
حفظ كند  یا تغییر د هد . )هارجي و د یگران، 
كارگیري  به   بارز  نمونه هاي  از  یکي   )1384
 164 خطبه  د ر  نهج البالغه  د ر  نفوذ  مهارت 
تغییر  )ع(  د ر  علي  حضرت  كه  زماني  است. 
استفاد ه  با  مي كوشد ،  عثمان  حکومت  روش 
از نکات د قیق روان شناختي، سعي مي كند  د ر 
مخاطب نفوذ كند ، بد ین ترتیب كه ایشان ابتد ا 
از علم و آگاهي عثمان به امور، رعایت حقوق 
مرد م و ترک ظلم سخن مي گوید ، ایشان سپس 
به سوابق عثمان و مصاحبت او با رسول خد ا 
)ص( اشاره كرد ه است. هم چنین او را با ابوبکر و 
عمر مقایسه مي كند  د ر پایان، به پیوند  نزد یک 
پیامبر )ص( با عثمان اشاره مي كند . امام براي 
استفاد ه  گوناگون  وسایل  از  عثمان  د ر  نفوذ 
مي كند  تا او را براي پذیرش حق آماد ه گرد اند . 

yافشايخود
با افشاي خود  به منظور د اد ن اطالعاتي د رباره 
خود  به د یگران، مخاطبان نیز به خود افشایي 
متقابل تشویق مي شوند ، بر ترس غلبه مي كنند  
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و باب گفتگو باز مي شود . موالي متقیان، د ر 
مهارت  با  نهج البالغه  از  بسیاري  قسمت هاي 
بسیار، خود  را به مخاطبان معرفي كرد ه است 
خویش  سخن  تأثیرگذاري  ترتیب،  این  به  و 
خطبه  د ر  است.  د اد ه   افزایش  آن ها  بر  را 
139 موالي متقیان، د ر ابتد ا خود  را معرفي 
مي كند  و به چند  فضیلت اخالقي خود  اشاره 
مي فرماید ، البته نه براي خود ستایي، بلکه براي 
این كه زمینه پذیرش مخاطبان را فراهم آورد ؛ 
زیرا ایمان به عمق علم، تقوا، بینش و آگاهي 
گویند ه، به طرف مقابل این پیام را مي د هد  كه 
أََحد ٌ  یْسِرَع  »لَْن  بگیرد :  را جد ي تر  سخنانش 
َقْبلِي إِلَی د َْعَوةِ َحقٍّ َو ِصلَِة َرِحٍم َو َعائِد َةِ َكَرم؛ 
هیچ كس سریع تر از من به اجابت د عوت حق، 
صله رحم، احسان و بخشش فراوان نشتافته 

است«.
اهدافورسالترسانهها

آرمان ها،  و  اهد اف  انتخاب  د ر  رسانه ها  اگر 
برد ارند ،  د رست  و  د قیق  را  اولیه  گام های 
و  می شود   روشــن  آنــان  حركت  چشم اند از 
لغزش و  از  و  را می گیرد   آنان  خد اوند  د ست 
خطا مصون می د ارد . انتخاب هد ف، مهم ترین 
گام د ر هر حركت فرهنگی است. اصوال آنچه 
فرهنگی  انسانی،  الهی،  را  انسان  اقد امات 
عالی  مقاصد   برگزید ن  می سازد ،  ارزشی  و 
معنوی و الهی است و آنچه تالش های انسان 
را به بیراهه می برد ، اهد اف نامقد س و شیطانی 
است. رسانه های اسالمی، پیام های خد ایی را به 
جوامع بشر ابالغ می كنند . همان اهد افی كه از 
نزول قرآن و كتب آسمانی و آمد ن پیام آوران 
الهی مورد  توجه بود ه، د ر رسانه های اسالمی 
و  رسالت  جمله  از  می شود .  ترویج  و  تبلیغ 
هد ایت گری،  ــرد ورزی،  خ رسانه ها:  اهــد اف 
رحمت گستری، طاغوت ستیزی. حق محوری 
اطالع  رساني،  رسانه:  كاركرد های  از جمله  و 
و  تفریح  اجتماعی،  تعامل  و  یکپارچه سازي 
و  پیوستگي  و  همبستگي  ایجاد   و  سرگرمي 
تد اوم د ر امور است. رسانه از نگاه د ینی باید  
د ر محتوا و هد ف، حق محور و عد الت مد ار باشد .

هد ف رسانه ها، سرگرمی و بازی و وقت كشی 
و  فراغت  اوقات  كرد ن  پر  و  آفرینی  غفلت  و 
تأمین اقتصاد ی خود  به هر قیمت و هر شکل 
نیست، هد ف بازی با افکار عمومی و قتل عام 
عمر د یگران نیست. وظیفه رسانه ها، بیان آیات 
خد ا، نعمت های خد ا، قوانین الهی، معرفی خد ا، 
روشنگری د ر زمینه راه خد ا، معرفی د شمنان 
و د وستان خد ا، ایجاد  انس و الفت و همکاری 
و همفکری بین بند گان خد ا و تقویت حركت 
عمومی د ر مسیر اهد اف بلند  الهی است. رسانه 
رسانه ها  است،  هستی  جهان  د ر  خد ا  صد ای 
آوای آگاهی، آزاد ی، عد الت، فضیلت، اخالق، 
عباد ت، احسان و ایثار است. رسانه برای تفکر 
است. اصوال سخن باید  از عقل و اند یشه برخیزد  
و حامل پیام خرد مند انه باشد  و عقل و اند یشه 
د یگران را تقویت كند . گفتار باید  از روی اند یشه 
و تفکر صاد ر شود  و بر تفکر و اند یشه د یگران 

اثر بگذارد .
رسانه های ارزشمند  و د ینی انسان را به تفکر 
یاد آوری  و  تذكر  به  می خوانند ،  فرا  اند یشه  و 
به  می كنند ،  د عوت  بشری  نهفته  آگاهی های 
تقوا و پارسایی فرا می خوانند ، مناد ی تعقل و 
خرد ورزی اند ، از لغو و لهو و سرگرمی های بیهود ه 
بیزارند ، مناد ی امید  و اعتماد  به نفس و توكل بر 
خد ایند ، حق و وظیفه را با همد یگر می بینند  و از 
هر د و سخن می گویند ، كوشش ها و تالش های 
تشکر می كنند ،  و  را می بینند   د یگران  مثبت 
مناد ی توحید  و والیت اند ، مناد ی عد الت و ضد  
ظلم و بید اد  و تجاوز هستند ، مناد ی و مبلغ و 
مد افع شریعت الهی و قانون خد ایند . رسانه ها 
د ر نظام اسالمي عاملي تأثیرگذار و فرهنگ ساز 
هستند  و وظیفه اي مهم د ارند  و آن این كه باید  
به د ین و ارزش هاي  پایبند ي  با عمل و  خود  
الگوي سایر رسانه هاي نظام  اخالقي و د یني، 
اسالمي و جهان اسالم باشند . رسانه ها حامل 
محصوالت فکری فرهنگی است، اگر محصوالت 
یاد  شد ه الهی و اخالقی و انسانی باشد ، استقالل و 
آزاد ی و ایمان و آگاهی انسان ها محفوظ می ماند  
و اگر محصوالت فرهنگی، به نام فرهنگ و هنر و 
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ورزش و د انش، ولی آلود ه به اهد اف و آرمان ها و 
پیام ها و خواسته های شیطانی باشد ، ذهن زمین 
و فکر و قلب بشریت را به ویروس های گوناگون 
آلود ه می سازد . د ر جهان بیني و اند یشه  د یني، 
احساس  معناي  به  رسانه ها،  مسئولیت پذیري 
مسئولیت آن د ر برابر جامعه و مصالح و منافع 
نظام اسالمي است. حفظ مصالح نظام اسالمي 
و پذیرش مسئولیت د ر برابر آن و نیز د ر قبال 
عملکرد  خویش، از باید ها و رسالت و وظایف 
ویژه اصحاب  به  افراد  مسلمان  و  رسانه د یني 

رسانه ها است.
نتيجهگيری

از  استفاد ه  با  شد ،  كوشش  مقاله  این  د ر 
رهنمود های امیر مؤمنان علی )ع(  د ر سخنان، 
خطبه ها و حکمت های نهج البالغه به بررسی 
اصول ارتباطات مؤثر و اسالمی پرد اخته شود . 
بود ه  نیز  آن حضرت  اصولی كه سیره عملی 
است و د ر عصر حاضر راهگشا و الگوی ما د ر 
ارتباطات مؤثر و اسالمی است. كتاب نهج البالغه 
تنها یک كتاب د عا و مذهبی برای مسلمانان و 
شیعیان نیست، بلکه تمام د رس های اصلی و 
اساسی زند گی ما د ر نهج البالغه نهفته است و 
نخستین نیاز جامعه امروز این است كه این 
به مرد م معرفی و  ارزشمند   د رس ها و مبانی 
مد یریت  د ر  باید   ما  شود .  تد وین  آن ها  برای 
رسانه ها و ارتباطات اجتماعی، سیره ائمه اطهار 
)ع(  را برای خود  الگو قرار د هیم، چرا كه ایشان 
د ر زمینه های مختلف زند گی برای ما الگوهای 
كاملی هستند . با عنایت به فرمایشات و عمل 
خالص به د ستورات نهج البالغه متوجه مي شویم 
كه انسان ها با عمل به د ستورات امام علی )ع( 
مي توانند   اجتماعي  ارتباطات  عرصه هاي   د ر 
ارتباطي تنگاتنگ با یکد یگر برقرار نمود ه و د ر 

نهایت به مد ینه فاضله اي د ست یابند .
مد یریت رسانه ها باید  د ر د ست اشخاصی باشد ، 
كه باالترین شایستگی ها را د ارند  و تمام راهکارها 
د ر نظام اسالمی باید  به سویی حركت كنند ، كه 
سلطه ناصالحان بر مد یریت ارتباطات رسانه ای، 
همفکری،  با  می توان  شود .  ناكارآمد   و  خنثی 

بیماری های فرهنگی  راز  د لسوزی و همکاری 
كرد .  اقد ام  آن  د رمان  به  و  را شناخت  جامعه 
رسانه باید  مستقل و خود كفا باشد  و د ر یک 
كالم، باید  با گسترش فساد ، خشونت و فحشا 
اند یشه ورزی را گسترش  مقابله كند . فرهنگ 
انقالبی و مرد می بود ن را د ر  د هد  و اسالمی، 
با وجود   برنامه هایش بگنجاند  و پد ید ار سازد . 
هجمه های فرهنگی گسترد ه رسانه های بیگانه، 
كه به راحتی و با كمترین هزینه د ر د سترس 
همگان قرار گرفته است، الزم است با استفاد ه 
از د ین توانمند  و فرهنگ غنی خود  رسانه های 
قد رتمند ی سازماند هی كنیم و تأثیر بسزایی بر 
جامعه جهانی و همچنین كشور اسالمی ایران 

د اشته باشیم.
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 مقایسه تطبیقی 
»اسامی شخصیت های مجموعه های 

تلویزیونی« و »اسامی موالید«

چکید�ه
در هر ژانری از مجموعه های تلویزیونی، عالوه بر انتخاب صحيح عوامل توليد نظير 
نویسنده، کارگردان، تصویربردار، صدابردار، نورپرداز، تدوینگر، بازیگر و ...، انتخاب 
صحيح و مناسب اسامی برای شخصيت های اصلی و فرعی می تواند ضمن جذابيت 
بيشتر برای مخاطب، منجر به فرهنگ سازی برای نام گزینی درست افراد در جامعه 
شود. در این پژوهش، ضمن بررسی و آگاهی از اسامی و فراوانی شخصيت های مرد 
و زن مجموعه های تلویزیونی پخش شده، طی سال های 1383 تا 1393 و اسامی 
نامگذاری شده برای متولدین پسر و دختر در این سال ها، به مقایسه تطبيقی آن ها 
پرداخته شده است. بر این اساس، 166 مجموعه تلویزیونی پخش شده در این بازه 
زمانی به عنوان جامعه آماری پژوهش و به منظور مقایسه، 50 نام اول نامگذاری 

شده برای متولدین این سال ها در نظر گرفته شد.
نتایج کلی پژوهش حاکی از آن بود، که مجموعه های تلویزیونی، تأثير قابل 
توجهی در انتخاب یا عدم انتخاب اسامی برای متولدین داشته است، به طوری 
که انتخاب اسامی نظير »یوسف«، »کيان«، »امير حافظ«، »طاها«، »بنيامين«، 
»سبحان«، »پرهام«، »حسام« برای متولدین پسر و اسامی نظير »هستی«، 
»ستایش«، »نرگس«، »آیدا«، »ثنا«، »رها«، »باران«، »سوگند«، »یلدا«، »آوا«، 
»بهار«، برای متولدین دختر، ناشی از پخش مجموعه های تلویزیونی بوده است، 
که شخصيت های اصلی آن ها دارای چنين نامی بوده اند. در ضمن علی رغم آن 
که ميزان مواليد در طی این سال ها رشد داشته است؛ اما به دليل کم توجهی در به 
کارگيری اسامی و القاب ائمه برای شخصيت های مجموعه های تلویزیونی، شاهد 
کاهش چشم گيری در فراوانی این اسامی در نام گذاری پسران و دختران بوده ایم.

واژگان�کلید�ی
مواليد،  تلویزیونی،  مجموعه های  شخصيت های  تلویزیونی،  مجموعه های 

نام گزینی، ثبت احوال.
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مقدمه
بی ربط نیست، اگر بگوییم بررسی نام ها یکی از 
ابزارهای كارا برای شناسایی تغییر و تحوالت 
فرهنگی در دوره های مختلف تاریخی است و 
ریشه های  برای شناخت  مفید  منابع  از  یکی 
واقع  در  می آید.  شمار  به  تغییراتی  چنین 
نام گذاری یکی از اعمال اجتماعی مردم است، 
كه امری نسبی بوده و با زمان، مکان و عوامل 
متعدد اجتماعی و فرهنگی در ارتباط است و 
از آن به مثابه كنشی معنادار و عملی فرهنگی 
كه  گونه ای  به  كرد،  یاد  می توان  اجتماعی  و 
نام ها و تغییرات آن در سطح یک  با بررسی 
جامعه، می توان به گرایش های جمعی موجود 

در آن پی برد.
با مطالعه اسامی افراد در یک جامعه، می توان 
نگرش غالب در یک جامعه را تعیین، جهت 
بینش ها و ارزش ها را در جامعه مشخص و تا 
حدودی تحوالت سیاسی اجتماعی گذشته را 
بازسازی نمود. همچنین از روی اسامی می توان 
كشوری  در  خاص  قومیتی  فعالیت  و  حضور 
طور  به  انسان ها  كرد.  بررسی  را  مشخص 
طبیعی، به دنبال معنای نام خود و شخصیتی 
هستند، كه نام آن ها از آن شخص اخذ شده 
است. از این رو، با آن نام قرابت و همزاد پنداری 
واژه  و  كلمه  یک  فقط  نام  كه  می كنند، چرا 
نیست، بلکه هویتی است كه تا آخر عمر، با 
فرد همراه است و یکی از نمودهای شخصیت و 

استقالل فرد به شمار می آید.
در باب شیوه های نام گذاری و نام گزینی برای 
قرن 21  در  چه  و  قدیم  زمان  در  چه  افراد، 
كه به عصر اطالعات معروف است، به همین 
نام گزینی«  »منابع  كه  می شود  بسنده  اندازه 
و  شاهنامه  درسی،  كتب  قرآن،  گذشته،  در 
كتاب هایی چون مولودنامه بوده و »شاخص های 
و  زمان  شامل،  نیز  گذشته  در  نام گزینی« 
مکان تولد، بزرگان متوفی، عرفیات، باورهای 
جدید  عصر  در  و  است  بوده  مذهب  و  تولد 
باال، فرهنگ نامه های عمومی،  موارد  بر  عالوه 
فرهنگ نامه های  ایرانی،  فرهنگ نامه های 

فرهنگ  محلی،  فرهنگ نامه های  اسالمی، 
زیبا،  و  ــروزی  ام و  نوین  نام های  منتخب 
ویژه  به  رسانه ها  و  رسانی  اطالع  پایگاه های 
»منابع  از  شنیداری  و  دیــداری  رسانه های 
نام گزینی« و خوش آوایی، میزان فراگیر شدن 
از »شاخص های  نام،  بودن  فرد  به  و منحصر 

نام گزینی« است.
از بین منابع نام گزینی مذكور، به نظر می رسد 
نقش رسانه ها به ویژه تلویزیون بیش از پیش 
اهمیت پیدا كرده است، به نحوی كه خیلی 
مواقع یک نام با فراوانی اندک در جامعه، به 
مورد  داستانی  شخصیت  عنوان  به  دفعات 
استفاده قرار گرفته و منجر به فراگیر شدن آن 
در نام گذاری شده و بسیاری مواقع انتخاب یک 
داستانی كه  برای یک شخصیت  مناسب  نام 
به ندرت در مجموعه های تلویزیونی استفاده 
فراوانی  در  زیادی  تأثیر  توانسته  می شده، 

نام گذاری آن در جامعه داشته باشد.
اهدافتحقيق

اطالعات  به  استناد  با  پژوهش  ایــن  در 
مجموعه های تلویزیونی پخش شده سیما، طی 
سال های 1383 تا 1393 از یک سو و اطالعات 
گردآوری شده از سازمان ثبت احوال كشور در 
خصوص اسامی میزان موالید در طی سال های 

مذكور، اهداف زیر مدنظر بوده است:
كمترین 1.  و  بیشترین  از  آگاهی  و  بررسی   

اسامی به كار برده شده، برای شخصیت های 
تلویزیونی  مجموعه های  »زن«  و  »مرد« 
بازه  در  سال ها  از  یک  هر  در  شده  پخش 

زمانی 11 ساله فوق.
بررسی و آگاهی از بیشترین و كمترین اسامی . 2

نام گذاری شده برای متولدین پسر و دختر در 
هر یک از سال ها در بازه زمانی 11 ساله فوق.

مقایسه بین اسامی و فراوانی شخصیت های . 3
پخش  تلویزیونی  مجموعه های  زن  و  مرد 
شده، با اسامی نام گذاری شده برای متولدین 

پسر و دختر در بازه زمانی 11 ساله فوق.
روشتحقيق

در این تحقیق، برای جمع آوری اطالعات 11 


