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تفاوت های مدیریت رسانه اسالمی با 
مدیریت رسانه غربی

چکیده
کتاب،  رسانه ها، ابزارهای تکنولوژیکی برای انتشار پیام هستند و معمواًل هم به رسانه های چاپی )روزنامه، 
مجالت و...( آنالوگ، دیجیتال و الکترونیکی )رادیو، فیلم، تلویزیون، اینترنت و...( تقسیم می شوند. هم چنین 
که مورد توجه  رسانه های جمعی یا عمومی و به تعبیر دیگر، وسایل ارتباط جمعی نیز دسته ای از وسایل هستند 
گسترده ای با  از تمدن های جدید به وجود آمده اند. امروزه افراد جامعه به طور  گرفته اند و  تعداد پرشماری قرار 
رسانه ها در ارتباط هستند. از طریق آن ها می اندیشند، رفتارهای خود را بر اساس الگوهای برگرفته از آن ها سازمان 
می دهند. رسانه ها با انتقال ارزش ها، هنجارها، و الگوها باعث هم فکری یا دشمنی افراد جامعه می شوند. هدف 
که با استفاده از روش تحلیل  از این پژوهش، تفاوت های مدیریت رسانه اسالمی با مدیریت رسانه غربی است 
کدگذاری باز و محوری  ع این پژوهش در قالب  محتوای بیش از 20 مقاله و مطالب مربوطه در رابطه با موضو
کدگذاری باز، 11 مفهوم از نتایج مقاالت و مطالب و محتوای پیام های جمع آوری  شده  گردیده است. در  انجام 
کدگذاری محوری در دو طبقه رسانه اسالمی و رسانه غربی طبقه بندی شده است. نتایج  که در  گردید  استخراج 
که رسانه های غربی با استفاده تهاجم فرهنگی و با رواج تفکر اسالم به عنوان دین نفرت و  پژوهش نشان داد 
خشونت به دنبال نظام نوین جهانی هستند. در مقابل این تفکر، در مدیریت رسانه های اسالمی ملی بیشتر به 
دنبال رواج امر به معروف و نهی از منکر، اشاعه فرهنگ و سیستم اخالقی اسالمی، تقوا، حکومت مهدوی و در 

کمال رساندن روح و جسم انسان هستند. نهایت به 
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مقدمه
کلیه امکانات مادی، انسانی، تکنولوژیکی و غیره در جهت  از فرایند به کارگیری بهینه  مدیریت رسانه عبارت است 
که با هدف غایی اثرگذاری مطلوب بر  تولید، بازتولید و توزیع پیام های هدفمند در چارچوب نظام ارزشی پذیرفته شده 
مخاطبان صورت می  گیرد )روشندل اربطانی، 1385(. اطالعات همواره و در همه اعصار و جوامع بشری یکی از حیاتی ترین 
عناصر زندگی اجتماعی بوده است. وجود جریان اطالعات نه تنها درون تمامی فرهنگ ها و اجتماعات، بلکه در مورد جوامع 
معاصر نیز بهره مندی از اطالعات جهانی، امری اجتناب ناپذیر است )محسنی،1380: 30(. در عصر اطالع رسانی، برتری در 
عرصه اعمال سلطه بر جهان، در پرتو تسلط بر تکنولوژی نوین ارتباطات تعیین می شود )وبستر، 1383: 59(. در دهه های 
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که چگونه زمان  ح می کند  کتاب بعد فراموش شده2 مطر اخیر، رشد رسانه ها بسیار چشمگیر بوده است. پائول ویریلیو1 در 
 :2008 ,Ritzer( بر مکان و غیرماده بر ماده غالب شده و مرزهای فیزیکی به واسطه ارتباطات سریع شکسته شده است
631(. تلویزیون در دهه های اخیر از رسانه ای با چهار انتخاب برای بیننده در بسیاری از نقاط، به رسانه ای با بیش از 
کرده است. استفاده از ماهواره ها برای پخش برنامه های تلویزیونی تحول عظیمی در تولید و پخش  پنجاه انتخاب تغییر 
که حجم وسیعی از برنامه های  کنترل امواج ماهواره ای باعث شده  کرده است. عدم امکان  برنامه ها در سطح وسیع ایجاد 
گذارد. تحوالت عظیم در  برون مرزی به فضای فکری جامعه وارد شده و بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی تأثیر 
فنون اطالعاتی و ارتباطی و شکل گیری یک نظام ارتباطی جدید مبتنی بر زبان همگانی دیجیتالی، بنیاد مادی جامعه را 
کناره گیری را برنمی تابد و حتی دورافتاده ترین و سنتی ترین جوامع نیز  گزینی و  که هیچ گونه انزوا کرده است  چنان دگرگون 
از بستن مرزهای خود به روی جریان ها و شبکه های جهانی ناتوان هستند )گل محمدی، 1381(. بر این اساس مطالعه و 
کلی  کنترل نقش رسانه ها در زندگی اجتماعی و فردی همیشه مورد توجه بوده است. رسانه های همگانی و فرهنگ به طور 
ح شده در زمینه مدیریت رسانه  هم محل سلطه و هم محل مقاومتند )سیدمن، 1388: 182ـ183(. اغلب مباحث مطر
با توجه به خاستگاه این رشته علمی و ماهیت نظام رسانه ای غرب دارای رویکرد اقتصادی است )فرهنگی و روشندل 
اربطانی،  نیز است )روشندل  با نظام سیاسی  اتصال مهم رسانه ها  نقاط  از  اما مدیریت رسانه ها یکی  اربطانی، 1383(، 
گر جریان اطالعاتی و ارتباطی  که ا ع با رسانه و رسالت آن از این رو دو چندان است  1386(. لذا، اهمیت و ارتباط این موضو
که آن ها با در اختیار داشتن جادوی رسانه،  از آِن نااهالن و اولیای شیطان و طاغوت باشد، این امکان وجود خواهد داشت 
که مردم نه با دستان آن ها، بلکه با دستان خود، خویشتن را در معرض تیر مرگ و نابودی  زمینه و فضایی را به وجود آورند 
قرار دهند. امام علی )ع( یکی از شگردهای معاویه برای پیشبرد اهداف شیطانی و استکباری اش، تسلط او بر سیستم های 

اطالعاتی ـ ارتباطی، سانسور و تحریف جریان خبری و تالش او برای انحراف افکار عمومی برمی شمارد و می فرماید:
ِة؛ )شریف رضی، 1379: خطبه 51( ْغَراَض اْلَمِنّیَ

َ
ی َجَعُلوا ُنُحوَرُهْم أ  َو ِإّنَ ُمَعاِوَیَة َقاَد ُلَمًة ِمَن اْلُغَواِة َو َعَمَس َعَلْیِهُم اْلَخَبَر َحّتَ

َ
ال

َ
أ

کرده و اخبار و حقایق را بر آن ها پوشانده و مشتبه ساخته تا  گرد خود جمع  گمراهان را  گروهی از  گاه باشید! معاویه  آ
کنند. گلوهایشان را آماج تیر و شمشیر  کورکورانه 

درباره  عرضه شده  رسانه ای  آثار  بر  مروری  با  نیست.  خود  دست  به  بی خبران  و  جاهالن  کت  هال جز  امر  این  نتیجه 
که در تصویرپردازی و بازنمایی اسالم و مسلمانان در این رسانه ها، رویکردها  اسالم در رسانه های غربی، به نظر می رسد 
این رسانه ها  فعالیت  نـتیجه  و  تأثیر  کم است.  گفتمان ویژه ای حا و  استراتژی های رسانه ای خاصی پیگیری می شود  و 
روابط اسالم ـ آمریکا3« در  بر اساس پیمایش های »شورای  کرد.  به اسالم لمس  آمریکا  از مردم  را می توان در نگاه بخشی 
سال های 2004 و 2005 میالدی که نتایج تقریبًا یکسانی را در بر داشت و در سال 2006 میالدی منتشر شد، تقریبًا یك چهارم 
آمریکایی ها معتقد بودند که اسالم،  دین نفرت و خشونت است. در پاسخ به سؤال »هنگامی که واژه مـسلمان را می شنوید، 
که به ذهنتان تبادر می کند، چیست؟« 6 درصد از پاسخگویان آمریکایی با استفاده از واژگان مثبتی مانند  نخستین چیزی 
کار« و »بدفهمیده شده« در این باره اظهارنظر کردند. در مقابل، 68 درصد از  »دین خوب«، »مردمان خوب«، »مؤمن«، »فدا
پاسخگویان از واژگانی خنثی مانند »مسجد« و »دین« استفاده کردند. 26 درصد پاسخگویان نیز واژگانی مانند »خشونت«، 

 .)3-2 :2006 ,CAIR( نفرت«، »تروریست«،  »جنگ«، »اسلحه« و »خشك مغز یا بی کله« و »مرتجع«  را به زبان آوردند«

1	.	Paul	Virilio

2.	Lost	Dimension	

3.	Council	on	Islamic-	American	Relations	(CAIR)	
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پیشینه تحقیق
که در آن هر سازمانی به  ارزیابی است  از اقدام های جدی و الزم برای رسانه ها اصالح و بهینه سازی نظارت و  یکی 
به مقوله  رسانه ای مربوط  توجه تحقیقات  رسانه ای،  ارزیابی  بر سابقه  اهداف خویش است. عالوه  دنبال رصِد تحقیق 
از طرفی امروز، نظریه های هنجاری رسانه ای به عنوان  از پیش بیانگر چنین واقعیتی است.  کیفیت رسانه ای نیز بیش 
کرده  ح شده است و نظریه بی هنجاری ها رسانه را با سؤاالت جدی مواجه  مؤیدی جدی بر لزوم هنجارگرایی رسانه ها مطر
کشورهای مختلف نیز از طریق ایجاد سازوکارهای ارزیابی به دنبال مطلوب سازی و  که  است. در مقام عمل نیز شاهدیم 
بهینه سازی بهره برداری از رسانه ها در راستای اهداف و آرمان های ملی و سازمانی خود هستند. رسانه های جمعی تأثیر 
بسزا و نقش چشم گیری در شکل گیری فرهنگ ها و ارزش های هر جامعه ای دارند و چنین تأثیر و نفوذی نیز از بدو پیدایش 

کم وبیش مورد توجه بوده است. )غفاری، 1385( وسایل ارتباط جمعی 
که از  عنوان دهکده شیشه ای برای جهان بیش از هر چیز وامدار ابزارهای نوین ارتباطی و اطالعاتی است. اطالعاتی 
طریق رسانه های جمعی به دست مردم رسیده و آن ها را با دنیای اطرافشان آشنا می سازد. امروزه رسانه ها این قدرت را 
کنترل ذهن بخش زیادی از مردم را به دست  که با ارائه تفسیر رویدادها و حوادث و پخش مطالب دلخواه، بتوانند  دارند 

گرفته و آن ها را به تصمیم گیری های موردنظر هدایت نمایند. در جریان رسانه ای دو بعد قابل توجه است:
1. سیرت پیام )محتوا و غنای مطلب(

2. صورت و فرم پیام )زیبا و جذاب بودن، به روز بودن و...(
این دو بعد از ارتباط مستقیمی برخوردار بوده و می توانند بر یکدیگر تأثیر متقابل داشته باشند، به طوری  که محتوای 
پیام، قالب و صورتی نیک می طلبد و دست نیاز صورت و فرم  پیام نیز به سوی محتوایی واال بلند است. اما تردیدی نیست 
کالن بر شکل و فرم رسانه از سوی سران رسانه، افزایش برد نفوذ محتوا و اندیشه است. به دیگر  که علت سرمایه گذاری 
که محتوا، بیش تر و بهتر به جوامع هدف انتقال داده  ع در رسانه آن است  معنا هدف از زیبایی، جذابیت، سرعت و تنو
گیرند و به بالندگی معنوی آن ها  شود. حال این محتوا می تواند در خدمت رشد و شکوفایی دینی و فرهنگی ملت ها قرار 

کمک نمایند و یا اسباب تخریب و انهدام معرفتی و اخالقی و دیگر خرده سیستم های جامعه را فراهم سازد.
اشمیت، رسانه ها را صحنه  هایی برای تعامل می داند و مدیریت رسانه را بر مدیریت این فضاهای تعاملی استوار می  سازد 
)Schmid, 2001(. از این رو تبلیغات گسترده از طریق تکنولوژی ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی به دلیل ویژگی هایی از قبیل 
گیر، فرامحیطی بودن، چندحسی بودن، قابلیت آموزش غیرتخیلی داشتن، قابلیت تطابق داشتن با فهم عوام  پوشش فرا
گرفته است )نک: جاودانی شاهدین، 1382: 85 - 109( از  و فرا زمان بودن، بسیار مورد توجه آمران و عامالن فرهنگی قرار 
سوی دیگر با توجه به این که جریان رسانه ای از آِن جبهه حق باشد یا باطل، می توان رهبران و کارگردانان رسانه را به دو گروه 
رهبران و پیشوایان حق و رهبران و پیشوایان باطل تقسیم بندی نمود. در یک نگاه جامع و عمیق، قرآن کریم از این موضوع 
که والیت ممکن است الهی یا  کرده و رهبران این جریانات، را »ولّی« نامیده است، بدین معنا  حیاتی با عنوان »والیت« یاد 
که  کسانی  که در والیت الهی، خداوند سرپرست و متصرف در شئون انسان ها است.1 از سوی دیگر،  شیطانی باشد، به طوری  

گرو خدا نهند، در جرگه اولیاء اهلل قرار می گیرند.2 این والیت و رهبری الهی را بپذیرند و دل در 
َجَعْلنَا  َّا  إِن آیه  نیز می توان در  را  از والیت  این معنا  گردد.  انسان  کشتی  از سوی دیگر ممکن است شیطان، سکاندار 

وِر...« خدا به عنوان ولّی و سرپرست اهل ایمان معرفی شده است. ی الّنُ
َ
َماِت ِإل

ُ
ل

ُ
ِذیَن آَمُنوا ُیْخِرُجُهم ِمَن الّظ

َّ
1. برای مثال در آیه »اهلُل َوِلّیُ ال

ْیِهْم َواَل ُهْم َیْحَزُنوَن«. )یونس: 26(
َ
ْوِلَیاَء اهلِل اَل َخْوٌف َعل

َ
اَل ِإّنَ أ

َ
2. »أ
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که  کسانی معرفی شده اند  که شیاطین رهبر و جریان دهنده  یَاِطیَن أَْولِیَاَء لِلَِّذیَن اَلیُْؤِمنُوَن )اعراف: 27( مالحظه نمود  الشَّ
ْیَطاِن... )نساء: 76( نیز  به خداوند و آیات او ایمان نمی آوردند )معنای اسم فاعلی(. از سوی دیگر، در آیه فََقاتُِلوا أَْولِیَاَء الشَّ
که  کسانی  که رهبری و سرپرستی امورشان از آِن شیطان است )معنای اسم مفعولی(؛1 یعنی  کسانی است  سخن درباره 

حاضر نیستند، والیت خداوند را بپذیرند.2
جالب آن که ابن فارس ، لغوی پرآوازه، )م360 ق( اصل معنایی در واژه )عمس( را شدت مشتبه شدن و پیچیدگی در 
که فضای جامعه  امور معنا می کند؛3 یعنی از دیدگاه امام علی )ع(، رسانه و ابزارهای اطالعاتی این قدرت و ظرفیت را دارند 
که مردم از حقایق باز مانده و آن ها را وارونه وار بفهمند. به باور مفسران، همین  و نگرش مردم را به گونه ای مشتبه سازند 
تحریفات باعث شد حقوق خاندان پیغمبر پایمال شود و زمام امور مسلمین به دست جنایتکاران بیفتد و نه تنها بر امت اسالم، 
گردد. )شریعتی، 1346: 35(. جنگ واقعی جهان پیچیده امروز،  بلکه بر جامعه بشری خسارت های جبران ناپذیری وارد 
کنترِل زورمندان و زرمندان جهانی به  جنگ رسانه ها است و تهاجم خبری، تبلیغی، فرهنگی و اخالقی رسانه های تحت 
ملت ها، به ویژه ملت ایران در اوج خود قرار دارد. در این شرایط، رسانه ها نقش راهبردی و محوری بر دوش دارند. از دیدگاه 
که قصد تخریب فرهنگ ملت ها را دارند، رسانه است و  رهبر فرزانه انقالب اسالمی، تنها ابزار مقابله با قدرت رسانه هایی 
کارکرد پیام دهی، به  باید سازوکار مبارزه را شناخت تا مقهور توانمندی های آنان نشد. از نگاه ایشان، رسانه امروز به جای 
کله جهان تبدیل شده  کارکرد فرهنگ سازی مبدل شده است، به طوری  که رسانه و پیام به عنوان ابزار نوینی برای تغییرات شا
است )بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و مدیران صدا و سیما، 1383/9/11(. متأسفانه این ابزار شمشیر 
دو لبه ای است که استکبار جهانی لبه مخرب و فسادانگیز آن را برای قطع ریشه های فرهنگی یک قوم به کار می گیرد. امروزه 
فرهنگ غرب بر وسایل ارتباط جمعی در جهان تسلط دارد و از طریق خبرگزاری ها و شبکه های رادیو و تلویزیون و سینما علیه 
گر  کمالی، 1377: 190 - 195(. ا که منادی دکترین مهدویت در دنیا است، فعالیت می کند )نک: افتخاری و  انقالب اسالمی 
کشورهای استکبارستیز  در برهه ای فعالیت های سازمان یافته هژمونی استکباری و موعود ستیز، تنها تهدیدی برای اسالم و 
به شمار می رفت، اما این روند در ادامه به یک تهاجم و شبیخون فرهنگی و در نهایت، امروز به جنگی تمام عیار و مستمر 
که در آن نه تیر و موشک، بلکه ویروس های اعتقادی، اخالقی و رفتاری به جوامع هدف پمپاژ می شود و در این  تبدیل شده 

میان، مهم ترین راهبرد آن ها برای کنترل ذهن و انحراف جهانیان، رسانه است. منبع: پور رستمی، 1389

تهدید فرهنگی
تهاجم فرهنگی

جنگ نرم

شکل 1. مؤلفه های تأثیرگذار رسانه های غربی بر جوامع اسالمی

ُموَن« )عنکبوت: 14(، 
َ
ْو َکاُنوا َیْعل

َ
َعنَکُبوِت ل

ْ
َبْیُت ال

َ
ُبُیوِت ل

ْ
ْوَهَن ال

َ
ِإّنَ أ ْت َبْیتًا َو

َ
َخذ

َ
َعنَکُبوِت اّت

ْ
ْوِلَیاَء َکَمَثِل ال

َ
وا ِمن ُدوِن اهلِل أ

ُ
َخذ

َ
ِذیَن اّت

َّ
1. هم چنین در آیه »َمَثُل ال

می توان این معنا را مالحظه نمود.
ور...« به معنای  ی الّنُ

َ
َماِت ِإل

ُ
ل

ُ
ِذیَن آَمُنوا ُیْخِرُجُهم ِمَن الّظ

َّ
که در آیه »اهلُل َوِلّیُ ال 2. »ولّی« مفرد »اولیاء« بر وزن فعیل، دارای دو معنای اسم فاعلی و اسم مفعولی است 

که دیگری متصرف در امور او  کسی است  ْیِهْم َواَل ُهْم َیْحَزُنوَن« به معنای مفعولی، به معنای 
َ
ْوِلَیاَء اهلِل اَل َخْوٌف َعل

َ
اَل ِإّنَ أ

َ
فاعلی، یعنی رهبر و سرپرست، و در آیه »أ

است. )نک: راغب اصفهانی، 6241: 355( 
3. یدل علی فی شدة اشتباه و التواء فی االمر. )نک: ابن فارس، 2241: ذیل عمس(
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که در آن ایجاد چالش های معرفتی و اخالقی در فرهنگ انتظار و  در واقع جنگ رسانه ای بی وقفه ای در جریان است 
گرفته است.1 گون برای ظهور منجی در رأس برنامه های رسانه ای دشمن و اولیای طاغوت قرار  گونا ایجاد موانع 

الگوی هنجاری رسانه اسالمی
به خصوص  تاریخ  در طول  الهی  ادیان  از  برخاسته  الگو  این  که هنجارهای  کرد  بیان  الگو می توان  این  توصیف  در 
که دین را به عنوان هنجار اصلی خود قرار داده است، شروع و مبدأ ارتباط ذات اقدس الهی  تعالیم انبیای الهی بوده است 
ابعاد مادی منتهای  ارتباطی و رسانه ای محسوب می گردد. دیگر تکامل در  کلیدی در مقصد نهایی  است و معاد محور 
که غایت انگاری  درجه این جریان نخواهد بود؛ زیرا تعالی همه جانبه برای انسان مدنظر است و در این مدل خواهد بود 
کرد. از این رو، اسالم در این نظرگاه به عنوان یک دین و برنامه زندگی  وجهی مهم در قالب حکومت مهدوی پیدا خواهد 
کرده  رنگ و صورتی دگرگون می یابد؛ زیرا »از طرفی دعوی جاودانگی دارد و از طرف دیگر در همه شئون زندگی مداخله 
گر  گرفته تا روابط اجتماعی افراد، روابط خانوادگی، روابط فرد و اجتماع، روابط انسان و جهان. ا است از رابطه فرد با خدا 
کرده بود چندان  اسالم مانند برخی ادیان دیگر به یک سلسله تشریفات عبادی و دستورالعمل های خشک اخالقی قناعت 
کرد؟«  مشکلی نبود، اما با این همه مقررات و قوانین مدنی، جزایی، قضایی، سیاسی، اجتماعی و خانوادگی چه می توان 
که شناخت ابعاد و وجوه بایدها و  کالم استاد مطهری را می توان این گونه تبیین نمود  )مطهری، 1389: 62-63(. این 
که هر نظام رسانه ای  نبایدهای اسالمی در عرصه ورود رسانه ها خود امری ضروری برای محققان اسالمی است و از آن جا 
کارکردها تنظیم شده، بلکه بر محور یک  که در آن نه تنها چارچوب  در هر جامعه ای مبتنی بر یک الگوی ارتباطی است 
مقررات حقوقی و در سایه یک دیدگاه فلسفی اصول مالکیت، محتویات، حقوق و اخالق رسانه ها تبیین می شود )موالنا، 
کتاب خداوند و تعالیم پیامبران  که دایره  1388: 36(. از این رو، محققان اسالمی نیز می توانند با بهره گیری از متون خود 
و  مؤلفه ها  این  تا  نمودند  سعی  محققانی2  که  همان گونه  درست،  نمایند؛  استخراج  را  آن ها  می شود،  شامل  را  امامان  و 
گسترش دهند. در این بین تأسیس و رشد روزافزون صدا و سیمای جمهوری  تمایزها را تبیین نمایند، آن را بشکافند و 
اسالمی ایران )پس از انقالب 1979( در ربع چهارم قرن بیستم، نخستین نمودهای عینی از این نظریه محسوب می گردد 
که تعیین مؤلفه های  که خود نیازمند گشایش ابعاد نظری جدیدی جهت تعالی هرچه بیش تر آن است و این جا خواهد بود 

گامی در این مسیر به شمار می آید. غایت شناختی نیز 

غایت شناسی و نظریات هنجاری رسانه غیراسالمی
که فرایند مورد نظر معطوف به آن است، توضیح می دهد؛ یا وجود  »تبیین فرجام شناختی3، فرایندی را بر پایه هدفی 
که تمایزبخش  که انجام می دهد تشریح می کند«. )گودن، 1388: 1183( با این حال در مؤلفه ای  کارکردی  چیزی را بر پایه 
در حوزه نظریات هنجاری رسانه است، باید دقیق شد و به نوعی سیطره و اساس هر نظریه را باید در روند تکاملی آن جست.

انجام شده  از تحقیقات  با توجه به »بسیاری  یا مدل های چهارگانه هرچند سیر و جریان تقابل  در میان نظریات و 

که از راه های مختلف و بسیار هنرمندانه به اجرا  1. مقام معظم رهبری در این باره می فرماید: »ما با یک تهاجم و جنگ حقیقی و سازمان یافته مواجه هستیم 
که نسبت به مسائل فرهنگی حساسیت داشته باشند، متوجه مسئله تهاجم فرهنگی خواهند شد و نشانه های بارز و بی شماری را  کسانی  گذاشته شده است و 
کرد«. )سخنرانی در اجتماع بزرگ  که نمی توان لحظه ای از آن غفلت  کرد. بنابراین، کار فرهنگی در ایران اسالمی مسئله ای است  در این زمینه مشاهده خواهند 

زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 6831/1/1(.
2. منظور، پژوهشگران مکتب فرهنگ و ارتباطات امام صادق )ع( است.

3.	teleology	
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و  لیبرال  از دو دیدگاه  یعنی  کمونیستی است،  و  به جوامع غربی  ناظر  زمینه،  این  در  ارائه شده  تئوری های  و  و نظریات 
ح شده اند )آشنا و رضی، 1376: 218(، اما بستر اصلی این نظریات، دو دیدگاه کلی اقتدارگرایی  مارکسیستی برخاسته و مطر
کلی و متفاوت اصلی در شکل دهی به نظام های هنجاری رسانه ها  گفتمان  که سیبرت آن را به عنوان دو  و لیبرالی است 
پیرامون  فرجام شناختی  تمایزی  انداختن  جریان  و  بحث  ایجاد  در  این رو،  از   .)47  :1389 )جبلی،  است  کرده  ح  مطر
کمونیستی هم با آن که  که نظریه  گفتمان تمرکز خواهیم نمود. هرچند  رسانه ها و سیر تحول غایت گرا، بیش تر بر این دو 
نمایانگر اقتدارگرایی، جمود و سکون است )جبلی، 1389: 68(، اما با توجه به نظرگاه اندیشمندی چون مارکس و توجه 
گیرد. ویژگی های غایت انگارانه در مدل های اصلی  کمونیستی در آینده می تواند محل بحث قرار  ویژه او پیرامون جامعه 

کرد: کمونیسم را می توان این گونه بیان  یعنی لیبرال، اقتدارگرا و 

1. غربی و برخوردار از آزادی در معنای لیبرال خود
که بر اساس آن می توان رسانه ها را مورد توجه قرار  کوئل با پذیرش غربی بودن )و نه جهانی بودن( ویژگی هایی  مک 
کیفیت اطالع رسانی، 5. سامان )نظم( و انسجام  داد، در قالب شش ارزش اساسی: 1. آزادی، 2. مساوات، 3. تکثر، 4. 
 a, 1994 ,1991,Mcquail( کرده است ح  اجتماعی 6. سامان فرهنگی را به عنوان محور ارزش های اجتماعی رسانه ها مطر

که غربی بودن یکی از ویژگی های اساسی در نظریه لیبرال است. b(. این در حالی است 
و  گون  گونا ایده های  افکار و  کردن امکان عرضه  ُبعد، فراهم  ارتباطات در یک  آزادی  از نگاه،  ع  با این نو از این رو، 
صورت های  آرمان گرایانه  آزادی خواهی  این  که  هرچند  است،  اجتماعی  مختلف  خواسته های  و  نتایج  به  پاسخ  دیگری 
است.  اجتماعی  باالتر  مصالح  و  افراد  خصوصی  حریم  به  محدود  ارتباطات  آزادی  آن که  اول  بردارد.  در  نیز  را  متناقضی 
را  آن  به  دسترسی  توانایی  خود  خواست  علی رغم  که  کسانی  و  رسانه ها  ناظران  و  مالکان  میان  منافع  تضاد  آن که  دوم 
ندارند، وجود دارد. سوم آن که ممکن است عدم تناسب میان آن چه فرستندگان می خواهند بگویند و آن چه مخاطبان 
گاه دخالت دولت و دیگر نیروهای اجتماعی برای حراست  کدام یک ارجح است؟ چهارم آن که  که  می خواهند، به وجود آید 

.)1994b, p141,Mcquail( کم قدرت الزم است از آزادی اقلیت های 

2. متکثر 
ح شده است. بر این اساس  با این حال تکثر هم به عنوان وجهی قابل تأمل در غایت الگوهای هنجاری غربی مطر
گروه های مختلف می داند و مثاًل  کاماًل برابر با  اصل تکثر خود، »شامل دو دیدگاه است. یک دیدگاه تکثر را مستلزم برخورد 
گروه های مخالف در انتخابات طلب می کند.  کلیه  کلیه اقلیت های قومی و زبانی و  ساعات مساوی برای پخش نظرات 
کافی می داند و معتقد  کلیه نظرات و دیدگاه ها را به طور متناسب  دیدگاه دوم، تکثر را مستلزم انصاف می داند و امکان ارائه 
گروه های اجتماعی، عقاید سیاسی و...(  است رسانه ها باید به طور متناسب آن چه را در جامعه می گذرد )اعم از مسائل 
ع محتوای رسانه ها متناسب با مخاطبان، شرط اساسی تکثر  کنند. تنو منعکس، و نیازهای مخاطبان مختلف را برآورده 

رسانه ای است«. )آشنا و رضی، 1376: 235(

کمونیست آرمانی  3. جامعه ای 
آثار مارکس به یک نظریه  کمونیسم بدانیم، با مطالعه در  کنندگان اصلی نظرگاه هنجاری  را بنا گر مارکس و هگل  ا
که به آینده های دور نظر داشت و  جامع درباره تکامل برنمی خوریم، اما مارکس همانند هگل از این نگرش عصر جدید 
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انسان را در آغاز سیر خود تلقی می کرد، برخوردار بود. از این رو مارکس از منظر انسان انگاری به حوادث می نگریست و آرمان 
زندگانی را در جامعه کمونیست آینده جست وجو می کرد و مانند »کمال گرایان خود آیین1« در قرن 18 و آنارشیست های قرن 
کمونیست نه فقط طبقات و تالش قدرت اقتصادی از میان می رود، بلکه فقر و عدم مساوات و  که در سایه  خود می گفت 
که نظریه او غایت گرای بود و از لحاظ و تکامل معنایی  گفت  بی عدالتی هم رخت برخواهد بست. در این صورت می توان 
که از پیش معلوم یا مقرر شده است، نداشت و قابل تحقیق و تغییر و برکنار از خواست ها و مصالح  جز سیر به سوی هدفی 
را می توان وجوه غایت انگارانه رسانه در نظریه های  باال  ـ 247(. هرچند موارد  )بارنز، 1371: 246  نبود  انسانی  اخالقی 
اندیشه های نظریه پردازانی  پایه نظری می بایست به سراغ  این  برای بسط و دقت در  اما  هنجاری غیراسالمی دانست، 
و  الگوها  نهال  و  هسته  که  رفت  مارکس  نیز  و  هگل  روسو،  هابز،  ک،  ال گوستین،  آ سنت  کیاولی،  ما افالطون،  هم چون 
متفکران  این  و  نداشت  وجود  رسانه ای  روزگار  آن  در  که  هرچند  نموده اند،  ایجاد  را  رسانه ها  امروزی  فعالیت  چارچوب 
که تمایزی  سیاست، جامعه، اقتصاد و غیره را مورد توجه قرار می دادند )موالنا، 1388: 54 - 55(. یکی از مؤلفه هایی 
کلیدی بین مدل های هنجاری رسانه غربی و اسالمی پدید می آورد، فرجام شناسی رسانه است و از آن جا که سایر مدل ها به 
غیر از مدل اسالمی از بستری سکوالر بهره گرفته اند و آرمان خود را به سوی نظم نوین جهانی، حداقل در نگاه های توسعه گرا 
محدود نموده اند، اما این مؤلفه در نگاه اسالمی، ویژگی های خاصی را به دامنه نظری این مدل )مدل هنجاری رسانه 
گاهی در نظریات صاحبان نظرانی  ع نگاه،  که آن را بسیار فعال و تأثیر گذار می نمایاند. البته این نو اسالمی( خواهد بخشید 
که زمانی در صدر اسالم و دوران پیامبر  چون پروفسور موالنا به گونه ای دیگر و در قالب مفهومی چون »امت« بروز یافته 
کرده و به عنوان یک مفهوم جهانی جامعه، تقوی، نشانگر یک سیستم اخالقی،  گرامی اسالم )ص( توانسته حضور پیدا 
امر به معروف و نهی از منکر، به صورت یک دکترین و منشور مسئولیت فردی و اجتماعی و امانت، به عنوان یک اعتماد 
ح بوده است )موالنا، 1388: 125  کمیت فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مطر خدادادی در تشخیص مرزهای حا
که بسیار  گذشته است، ولی توجه به آینده بشارت از رویدادهایی است  ح ایده امت مربوط به  - 126(، اما این نظر و طر
کمال روح و ماده بشر خواهد بود. با توجه به مطالب بیان شده  برای انسان متعالی به نظر می آید و واقعًا نیز مراتب پایانی 

در قسمت های قبلی، هدف از این پژوهش بررسی تفاوت مدیریت رسانه   اسالمی با رسانه   غربی است.

روش تحقیق
بررسی  برای  محتوا  تحلیل  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  محتوا2  تحلیل  روش  حاضر،  پژوهش  اجرای  منظور  به 
محتوا  تحلیل  از  استفاده  کرد.  استفاده  محتوا  تحلیل  روش  از  می توان  متن  یک  در  موجود  پیام های  آشکار  محتوای 
کنون تحوالت زیادی را شاهد بوده است. این روش در  به عنوان یک تکنیک تحقیقی، از اوایل قرن حاضر شروع شد و تا
کتاب های درسی به  پژوهش های علوم رفتاری به ویژه روان شناسی و علوم تربیتی برای بررسی های مربوط به محتوای 
کار برده می شود. عالوه بر آن از این روش برای سایر حوزه های علوم رفتاری استفاده می شود. )سرمد و همکاران، 1388(

کرد: برای تحلیل محتوا، مراحل مختلفی طی می شود. از جمله این مراحل می توان سه مرحله عمده زیر را ذکر 
ح زیر است:  1. مرحله قبل از تحلیل )آماده سازی و سازماندهی(: این مرحله به شر

ع تحقیق الف( انتخاب محتوای مرتبط با موضو
ب( بیان اهداف و سؤال های تحقیق

1.	Rationalist	perfectionist

2.	Content	analysis	
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که بر اساس آن تفسیر نهایی انجام خواهد شد. ک هایی  ج( بیان مال
سؤال  که  است  آن  بهتر  باشد.  هماهنگ  تحلیل  مورد  محتوای  انتخاب  با  باید  ع  موضو انتخاب  محتوا،  تحلیل  در 
داد،  پاسخ  سؤال  این  به  آن ها  کمک  با  می توان  که  را  پیام ها  یا  اسناد  از  مجموعه ای  و  کرده  مشخص  ابتدا  را  تحقیق 

کرد. جمع آوری 
آن ها.  رمز گذاری1  یعنی  مواد  بررسی  پرداخت.  آن ها  بررسی  به  باید  اسناد  گردآوری  از  پس  )پیام(:  مواد  بررسی   .2
که امکان توصیف دقیق محتوا  که به وسیله آن ها داده های خام به صورت منظم در واحدهایی  رمزگذاری فرایندی است 

را فراهم می آورد، قرار می گیرند.
3. پردازی نتایج: آخرین مرحله در تحلیل محتوا، پردازش داده های رمزگذاری شده است. این عمل را می توان به 
کامپیوتری انجام داد. بر اساس نتایج به دست آمده، محقق می تواند به بحث و تفسیر نتایج بپردازد.  دو طریق دستی و 

)سرمد و همکاران، 1388(
کتابخانه ها و سایت های مرتبط اینترنتی  ع به  در این پژوهش به منظور آشنایی با مطالب مرتبط با عنوان این موضو
کار تا رسیدن  ع شناسایی و به دست آمد. این  گردید. از این طریق بیش از 20 مقاله و مطالب مرتبط با این موضو مراجعه 
که داده ها به صورت تکراری در می آیند( ادامه یافت. سپس داده های جمع آوری شده در  به اشباع تئوریک2 )یعنی زمانی 
کدگذاری باز شامل فرایند بررسی و مفهوم سازی داده ها  گردیدند.  کدگذاری باز و محوری تحلیل محتوا  قالب دو مرحله 
ع تحقیق، جمالت در برگیرنده تفاوت های مدیریت  است. در پژوهش حاضر، پس از مرور مطالب و مقاالت مرتبط با موضو
رسانه اسالمی با مدیریت رسانه غربی استخراج و مفاهیم مشابه با یک کد مشترک، کدبندی گردید و در انتهای این مرحله 
گردید. پس از مقایسه  11 مفهوم شکل گرفت. در مرحله بعد یعنی در کدگذاری محوری ارتباط و پیوند میان مقوله ها کشف 
گردید، اما با توجه به این که در این پژوهش  کدگذاری محوری تشکیل  کدگذاری باز، 2 طبقه در  طبقات 25گانه حاصل از 

کدگذاری انتخابی صورت نگرفت. ما به دنبال ترسیم مدل خاصی نبودیم، استفاده از 

نتایج
گردیدند و سعی  ع تحقیق بررسی  گرفته شده در رابطه با موضو به منظور تحلیل داده ها ابتدا تمامی مقاالت و مطالب 
کسب شود. در مرحله بعدی با استفاده  ع  کلی نسبت به موضو که با مرور مکرر مقاالت و مطالب مربوطه دید  بر این بوده 
ع پژوهش مشخص شدند. حاصل این مرحله، شناسایی  از استراتژی جمله به جمله، عبارت های مهم و مرتبط با موضو
که در جدول  کدگذاری باز معروف است  که با عنوان  مفهوم تفاوت بین مدیریت رسانه اسالمی با مدیریت رسانه غربی بود 

شماره 1، مشاهده می شود.
که با ادغام موارد مشابه و حذف موارد تکراری، عبارت های استخراج شده را در قالب  سپس محققان سعی نمودند 
با  اسالمی  رسانه  مدیریت  شامل  است،  معروف  محوری  کدگذاری  به  که  طبقه ها  این  کنند  فرموله  معنادار  عبارت های 

مدیریت رسانه غربی است.
کدگذاری باز با حرف A نشان داده شده شامل مفهوم های:  که در  با توجه به نمودار شماره 1، مدیریت رسانه اسالمی 
کمال رساندن روح انسان سیستم اخالقی اسالمی، دعوت به تقوا، رهبران و پیشروان حق  امر به معروف و نهی از منکر، به 

و حکومت مهدوی است.

1.	Coding	

2	.	Theoretical	Saturation
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گروهکدگذاریبازدادههاردیف

Aامر به معروف و نهی از منکر1

Aکمال روح بشر2

Bاسالم دین نفرت و خشونت3

Aسیستم اخالقی4

Aتقوا5

Bبهره گیری از بستر سکوالر6

Aرهبران و پیشروان حق7

Bرهبران و پیشروان باطل8

Bتهاجم خبری، تبلیغی، فرهنگی و اخالقی٩

Aحکومت مهدوی10

Bآرمان؛ نظم نوین جهانی11

جدول شماره 1، مفهوم سازی داده ها )کدگذاری باز(

A: رسانه اسالمی و B: رسانه غربی

رسانه اسالمی

اامر به معروف و نهی از منکر.
کمال رساندن روح انسان به 

سیستم اخالقی 
تقوا

رهبران و پیشروان حق
حکومت مهدوی

نمودار شماره 1. مدیریت رسانه اسالمی

رسانه غربی

اسالم دین نفرت و خشونت
بهره گیری از بستر سکوالر
رهبران و پیشروان باطل

تهاجم خبری، تبلیغی، فرهنگی و اخالقی 
آرمان؛ نظم نوین جهانی 

نمودار شماره 2. مدیریت رسانه غربی

شامل  است،  شده  داده  نشان   B حرف  با  باز  کدگذاری  در  که  غربی  رسانه  مدیریت   ،2 شماره  نمودار  به  توجه  با 
مفهوم های: اسالم دین نفرت و خشونت، رهبران و پیشروان باطل، تهاجم خبری، تبلیغی، فرهنگی و اخالقی و رسیدن 

به آرمان نظم نوین جهانی با بهره گیری از بستر سکوالر هستند.

بحث و نتیجه گیری
گر ما در این  یکی از ضعف ها یا به تعبیری محدودیت ها در این حوزه، نداشتن مدیران شایسته در این عرصه است. ا
که از پیروزی انقالب اسالمی سپری شده است، مدیران شایسته ای در حوزه وزارت ارشاد و سازمان ها  سی  سال و اندی 
کشورمان وجود  که در جوانان  کشور می داشتیم،  با این همه استعداد و انگیزه ای  و نهادهای متولی برنامه های فرهنگی 
کیدات مقام  گذاشتند، باید در حوزه جنگ نرم، با این همه تأ دارد، چنان که در هشت سال دفاع مقدس آن را به نمایش 
گفت نه تنها چنین لشکرهایی  باید  آماده ای داشته باشیم،  ولی دردمندانه  امروز لشکرهای  معظم رهبری )حفظه اهلل(، 
که در  وجود ندارد،  بلکه انگیزه ایجاد آن هم در بیش تر دست اندرکاران به چشم نمی آید. به نظر می رسد مهم ترین ضعفی 
این زمینه وجود دارد، غفلت و بی توجهی از این نیاز است، وگرنه چنان چه این احساس در دست اندرکاران وجود داشته 
که مقام  کرد. همان طور  کار  این  به  اقدام  از بودجه های دولتی،  استفاده  که حتی بدون  یافت  راه هایی  باشد، می توان 
که از راه های مختلف  معظم رهبری در این باره می فرماید: »ما با یک تهاجم و جنگ حقیقی و سازمان یافته مواجه هستیم 
و بسیار هنرمندانه به اجرا گذاشته شده است و کسانی که نسبت به مسائل فرهنگی حساسیت داشته باشند، متوجه مسئله 
کار فرهنگی در  کرد. بنابراین،  تهاجم فرهنگی خواهند شد و نشانه های بارز و بی شماری را در این زمینه مشاهده خواهند 
ایران اسالمی مسئله ای است که نمی توان لحظه ای از آن غفلت کرد«. با توجه به گسترش حوزه رسانه ها، تهاجم فرهنگی 
کار باید  گرفته است. جهت جلوگیری از این  کار رسانه های غربی قرار  که در دستور  بیشتر توسط رسانه ها صورت می گیرد 
کرد. با توجه به  کرد تا توطئه های رهبران و پیشروان باطل را خنثی  گاه سازی مردم اقدام  از طریق رسانه های اسالمی به آ
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که مدیریت رسانه های غربی بیشتر به سمت اسالم ستیزی و معرفی دین  نتایج به دست آمده در این تحقیق، نشان داد 
اسالم به عنوان دین نفرت و خشونت با بهره گیری از بستر سکوالر است. این نتایج با نتایج پژوهش های )موالنا، 1388( و 
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و مدیران صدا و سیما، 1383/9/11 همخوانی دارد. از طرفی مدیریت 
کمال  از منکر، تقوا، سیستم اخالقی اسالمی و حکومت مهدوی و به  امر به معروف و نهی  رسانه های اسالمی به سمت 
که این نتیجه نیز با نتایج پژوهش های )موالنا، 1388( )مطهری، 1389( و )سوره  رساندن جسم و روح انسان سوق دارد 
یونس: 62( همسویی دارد. بنابراین با توجه به تأثیرگذاری رسانه ها بر اذهان و نگرش های مردم، تفاوت ها در مدیریت 
که بیشتر به دین و اصول اخالقی برمی گردد. به صورتی  رسانه های غربی با مدیریت رسانه های اسالمی به نظر می رسد 
که در رسانه های غربی بیشتر مردم را به سمت بی دینی، اسالم ستیزی و طبق آیه 27 از سوره اعراف و سوره نساء آیه 27 
گمراه می کنند. در حالی که در رسانه های اسالمی به  اذهان عمومی را به سمت رهبران شیطانی سوق می دهند و مردم را 
حق اذهان عموم را به سمت امر به معروف و نهی از منکر، سیستم اخالقی اسالمی و حکومت مهدوی، جهت مقابله با 
تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن که بر اذهان عمومی تأثیر می گذارد، سوق داده می شود. با توجه به نتایج به دست آمده 

در این پژوهش پیشنهادات زیر ارائه می گردد.

پیشنهادات
گاه سازی اذهان عمومی از جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن. 1. آ
گاه سازی در زمینه استفاده درست از رسانه ها از جمله اینترنت. 2. آ

پیام های  توزیع  و  بازتولید  تولید،  و غیره در جهت  تکنولوژیکی  انسانی،  امکانات مادی،  کلیه  بهینه  به کارگیری   .3
هدفمند در جهت اثرگذاری مطلوب بر مخاطبان صورت می  گیرد.
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